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Interview

Het Van der Blij-effect

Frederik van der Blij, erelid van het Konink-

lijk Wiskundig Genootschap, is tachtig ge-

worden. Hans van Lint en Rob de Jong inter-

viewden hem in de studeerkamer van zijn ap-

partement in Gorssel. Van der Blij is altijd

door wiskunde gefascineerd geweest, door

toepassingen van wiskunde op allerlei terrei-

nen en door het overbrengen van wiskundi-

ge zaken op veel verschillende niveaus. Les-

geven is voor hem toneelspelen en hij be-

schouwt de leraar voor de groep dan ook als

het belangrijkste element bij het overbren-

gen van kennis. Docenten die trouw het boek-

je volgen, kan hij niet begrijpen. Bij het vele

bestuurswerk dat hij heeft verricht, heeft hij

veel voordeel gehad van zijn aanleg goed om

te kunnen gaan met mensen. Naast inhoude-

lijke overwegingen zit misschien daarin ook

de verklaring voor zijn vroegere twijfel over

de beslissing: wiskunde of theologie.

Van der Blij heeft niet een stelling of vermoe-

den op zijn naam staan, maar een ‘effect’. In

het college werd een wiskundige theorie tot

leven gebracht. De laatste vijf minuten cul-

mineerden in een doorschijnend heldere pre-

sentatie van de hoofdresultaten. In verheven

stemming, je hebt deel gehad aan wiskun-

de, ga je naar huis. . .om te ontdekken dat het

helemaal niet lukt om te reproduceren wat je

daarnet nog helemaal begreep. Vat U dit Van

der Blij-effect op als iets positiefs of als iets

negatiefs? “In mijn opvatting is het positief,

al is het in verschillende onderwijsopvattin-

gen negatief. Mijn opvatting over universitair

onderwijs is dat een docent mijlenver boven

de stof moet staan. Hij moet met enthou-

siasme de grote structuur laten zien. En de

student moet in zelfwerkzaamheid de grote

structuur tot finesses invullen en zich eigen

maken. Dat proces voltrekt zich niet tijdens

het college. Eén van de grootste complimen-

ten die ik ooit van studenten bij de infinite-

simaalrekening heb gekregen, was: “Het leek

of u het gisteren verzonnen had”. Het is na-

tuurlijk gewoon toneelspel. Maar het prikkelt

de goede student om het nou zélf ook te gaan

uitzoeken. Op die manier zie ik het positief.

Soms zijn er echter op het college verwachtin-

gen gewekt over het begrijpen van de leerstof

en valt het later tegen.”

Verwondering

Van der Blij heeft altijd speeltjes bij de hand

om de hersens aan het werk te zetten. Na een

hele poos gesproken te hebben over zijn leven

en min of meer zware wiskundige zaken pakt

hij ineens zijn nieuwste object. Hij beweegt

een pen over een stokje met inkepingen. Aan

het einde van het stokje zit met een schroef-

je een propeller (gewoon een strip uit een

meccano-doos) bevestigd. Deze gaat draaien,

linksom danwel rechtsom, afhankelijk van de

plaatsen waar de pen over het stokje strijkt.

“Dit is nu iets waar mijn wiskunde geen kans

ziet om een verklaring te vinden. Over die rib-

beltjes breng ik duidelijk longitudinale trillin-

gen aan en om een of andere reden wordt

een moment opgeroepen waardoor een ro-

tatie ontstaat. Terwijl je zou verwachten dat

longitudinale trillingen alleen maar een line-

air effect geven. Een collega had er één mee-

gebracht uit een Oostenrijkse speelgoedwin-

kel, één met een houten propeller. Die vlóóg.

Schitterend! Hij vroeg om een verklaring. We

zijn er nog niet uit.”

Creatief rekenen

Van der Blij’s vader was boekdrukker. Zodoen-

de was er veel belangstelling voor boeken.

Om sociaal hoger op te komen lieten zijn ou-

ders zijn oudere zuster naar de MULO gaan

en verder leren voor onderwijzeres. Voor hem

hadden zij aanvankelijk een soortgelijk tra-

ject in gedachten, maar onder invloed van

het hoofd van de school liet men hem naar

de HBS gaan — dit zou een betere voorbe-

reiding op de MTS bieden dan de ambachts-

school. Fred van der Blij had al jong belang-

stelling voor rekenen, ‘creatief rekenen’. Tijd-

schriften en kranten brachten hem in aanra-

king met puzzels waarin vermenigvuldigin-

gen of staartdelingen met letters aangegeven

waren. Het was de kunst om de letters te ver-

vangen door cijfers waardoor de vermenig-

vuldiging of de staartdeling waarachtig werd.

Een voorbeeldje: als p x p = ..p dan kan p

gelijk zijn aan 0, 1, 5 of 6. “Mijn leermees-

ters hebben altijd op de een of andere manier

een bijzondere indruk op mij gemaakt. Op

de HBS kregen we wiskunde van Overeynden,

een ingenieur, die enerzijds wiskundig tegen-



120 NAW 5/5 nr. 2 juni 2004 Het Van der Blij-effect Hans van Lint, Rob de Jong

viel, anderzijds een begripvol mens was. Toen

ik in het boek ontdekte dat een stelling die ik

eenvoudig bewijzen kon, niet voorkwam, ant-

woordde de docent dat men dat nu eenmaal

niet deed! Bij een mislukt proefwerk — wat

iedereen wel eens overkomt — was dezelfde

docent bereid een herkansing te geven, mede

omdat een renteloos voorschot bij de studie

ervan afhankelijk zou kunnen zijn. Hoewel al-

leen God een 10 en de leraar een 9 kon krij-

gen, kreeg ik toch ook bij hem wel eens een

9. In de vierde en vijfde klas hadden we Wi-

chers, een echte wiskundige. Wichers heeft

drie belangrijke dingen gedaan. In de eerste

plaats heeft hij de belangstelling voor meet-

kundige problemen opgeroepen, in de twee-

de plaats heeft hij me ervan weerhouden om,

zoals bij veel goede leerlingen gebeurde, de

akten K1 en K5 te gaan halen. Hij gaf me in

plaats daarvan modernere boeken mee over

differentiaal- en integraalrekening (Kowalew-

ski) en complexe functietheorie (Bieberbach).

Dit bleek later in de eerste moeilijke studie-

jaren aan de universiteit de studie wiskunde

te vereenvoudigen en te versnellen. Ten der-

de heeft hij me aangeraden bijlessen wiskun-

de te gaan geven aan zwakkere leerlingen uit

lagere klassen. Die lessen, die uiteraard ook

een zakcentje opleverden, leerden mij niet al-

leen de wiskundeleerstof van de middelbare

school extra goed beheersen, maar gaven ook

een flinke oefening in het lesgeven zelf. Dit

kwam goed van pas in mijn eerste leraarsba-

nen.

Wichers wekte de meetkundige belang-

stelling op door mij bij hem thuis uit te no-

digen en een meetkundig probleem uit te leg-

gen waar hij zelf mee bezig was. Ik weet het

nog precies. Het ging om het feit dat je bij

een willekeurige driehoek op twee totaal ver-

schillende manieren een drietallige symme-

trie kunt oproepen en je je daarna dus af kunt

vragen of die twee symmetrieën enig verband

met elkaar hebben. Precieser gezegd, kun je

in de eerste plaats via de trisectrices van de

hoeken, de driehoek van Morley tekenen en

bewijzen dat die driehoek gelijkzijdig is. In

de tweede plaats kun je uit een willekeurig

punt P van de omgeschreven cirkel van de

gegeven driehoek loodlijnen neerlaten op de

zijden van de driehoek, of hun verlengden,

en de rechte van Wallace construeren door

de voetpunten van die drie loodlijnen. Als je

vervolgens het punt P langs de cirkel laat lo-

pen en de omhullende epicycloïde van de lij-

nen van Wallace construeert, dan blijkt dat

de raaklijnen in de drie keerpunten van die

epicycloïde hoeken van 120 graden met el-

kaar maken. Welk verband is er nu tussen

de zijden van de driehoek van Morley en die

drie raaklijnen? Wichers’stimulans gaf mij een

voorsprong in de studie wiskunde. Zo kon ik in

Leiden snel het kandidaatsexamen afleggen.

Dat had nogal wat voeten in de aarde, met

bijeenkomsten georganiseerd bij oudere stu-

denten thuis waarbij collegedictaten werden

uitgewisseld en vragen konden worden beant-

woord. De universiteit in Leiden werd immers

snel na het begin van de Tweede Wereldoor-

log gesloten.”

“De grote liefde voor de getaltheorie is ont-

staan bij Nieland in Utrecht, waar ik na

het kandidaatsexamen verder studeerde. Nie-

land was een marinedocent in Den Helder die

door de sluiting van de marinebasis verhuis-

de naar Utrecht om de colleges van de ontsla-

gen joodse hoogleraar Wolff waar te nemen.

De complexe functietheorie die Nieland do-

ceerde leverde indirect veel leuke getalthe-

oretische eigenschappen op. Als je bijvoor-

beeld zoekt naar het aantal roosterpunten op

een cirkel, ontstaan mooie formules waarin

de sommen van delers van getallen voorko-

men. De multiplicatieve structuur van de ge-

tallen en de toepassingen op de vierdimensi-

onale bol fascineerden mij enorm. Om meer

te weten te komen, verwees Nieland me naar

Kloosterman. Het was Kloosterman die ver-

antwoordelijk was voor mijn verdere ontwik-

keling, met name in de getaltheorie. Ik kwam

veel bij hem thuis en er ontstond een zo goe-

de band dat ik zelfs onderzoeksresultaten van

hem bij mij thuis bewaarde om te voorkomen

dat ze verloren zouden gaan bij eventuele oor-

logscalamiteiten.

Kloosterman had in verband met zijn ei-

gen promotieonderzoek onder meer bij Hecke

in Denemarken gestudeerd. Hij adviseerde

me om artikelen van Hecke te bestuderen.

Zo maakte ik kennis met de T (n) operatoren

van Hecke: operatoren in meerdimensionale

ruimten, die tegenwoordig erg actueel zijn.

Artikelen van Siegel over sommen van

kwadraten liet Kloosterman me ook lezen.

Siegel combineerde eigenschappen van kwa-

dratische vormen modulo alle priemgetallen

met reële eigenschappen en leidde daaruit

stellingen over kwadratische vormen over ge-

hele getallen af.

Modernere opvattingen over de kwadra-

tische vormen formuleerden de problemen

daarover als problemen van de orthogona-

le groepen en openden de vraag naar analo-

ge problemen voor andere Lie-groepen. Mijn

proefschrift, Theta functions of degree m,

ging eigenlijk over de symplectische groep.

In Utrecht leerde ik van het meetkundig on-

derzoek van Freudenthal over de exceptio-

nele Lie groepen G2, F4, E6, E7, en E8. Hier-

door gegrepen deed ik samen met Sprin-

ger onderzoek naar de octaven, de laatste

in de rij van reële getallen, complexe getal-

len, kwaternionen en octaven (later octonions

genoemd). Deze acht-dimensionale delings-

algebra is niet commutatief en niet associa-

tief. Vandaag aan de dag wordt deze theorie

door fysici gebruikt in cosmologische theo-

rieën.”

Middelbaar Onderwijs

De eerste baan was docent wiskunde aan de

HBS te Warffum. “Uit een van mijn klassen

zijn wel vier leerlingen wiskunde gaan stude-

ren. Ik had daar een bijzondere collega, een

leraar natuurkunde E.A. Kleima, hij was name-

lijk lid van De Ploeg, een bekend gezelschap

van Groningse kunstenaars. Hij heeft bij mij

de interesse voor kunst wakker gemaakt.

Later kreeg ik een leraarsbaan in Breda aan

het Stedelijk Gymnasium. Ik ben daar vier jaar

gebleven, maar het was er heel anders dan in

Warffum. In de vier jaren is slechts één leerling

wiskunde gaan studeren.

Wat kon je veel aan in die tijd. Naast de

baan aan het gymnasium gaf ik les in perspec-

tief aan de Academie voor Beeldende Kunsten

en werkte ik een halve dag in de week in Am-

sterdam op het Mathematisch Centrum mee

aan een seminarium over analytische getal-

theorie.”

Theologie

Van der Blij heeft serieus overwogen om the-

ologie te studeren. Zijn er verbanden tussen

een studie theologie en een studie wiskunde?

“Er zijn twee kanten aan: een emotionele en

een intellectuele. Ten eerste: de belangstel-

ling die je hebt, heeft veel te maken met waar

en hoe je groot geworden bent, hoe je bent

opgevoed. Mijn zeven jaar oudere zus werd,

toen ik vijftien was, gevraagd om een nieuwe

methode voor de Zondagsschool de Westhill

op een andere school in Leiden te introduce-

ren. Zij nam dit verzoek aan onder de voor-

waarde dat haar broertje mee mocht komen

om de kleinere kinderen verhalen te vertel-

len. Ik heb dat met veel plezier gedaan en

— veel belangrijker natuurlijk — ik ontmoette

er mijn toekomstige vrouw, Ingetje Zevenhui-

zen. Ik ben inmiddels meer dan vijfenvijftig

jaren met haar getrouwd. Wij hebben vier kin-

deren, één zoon en drie dochters.

Vervolgens: intellectueel gezien is de theo-

logische wetenschap bezig met iets wat haast

even ongrijpbaar is als de wiskundige werke-

lijkheid. Bij het rationele denken ben je je
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duidelijk bewust dat het spreken over God

een spreken in beelden is. Het beeld gaat

een eigen leven leiden, maar er blijft afstand

tot ‘een realiteit’. Bij de wat zwaardere wis-

kundige abstractie zie je hetzelfde, vergelijk

maar met de bekende discussie of wiskunde

geconstrueerd is of dat wiskunde ontdekt is.

De theoloog Kuitert zegt in latere geschriften

dat God een constructie is in woorden waarbij

men iets wil verwoorden dat we niet kunnen

verwoorden.

Om theologie te studeren had ik als HBS-er

Grieks en Latijn moeten inhalen; gezien mijn

niet al te beste geheugen ben ik daar maar

niet aan begonnen. Je begrijpt wel dat dat

niet de echte reden was: bij de studie theo-

logie zou ik misschien het echte geloof heb-

ben kunnen verliezen. Het blijft nu meer een

liefde. Wiskunde is als vak mooier!

De breedte van de wiskunde geeft veel vol-

doening. Voor het vak getaltheorie moet ik

een stuk meetkunde weten, een stuk klassie-

ke functietheorie, een stuk functionaalanaly-

se. Dat is wat mij binnen de wiskunde fasci-

neert. Over veertien dagen moet ik een ver-

haal houden over wetenschap en abstracte

kunst. Dan kun je vanuit de geschiedenis zien

hoe de wiskunde abstract is geworden en hoe

de kunst hier en daar abstract is geworden. Al

dat soort dingen boeit me.”

Waarom wiskunde?

Waarom doen we wiskunde en waarom heeft

de regering geld over voor al die hoogleraren

en leraren om dat vak te ontwikkelen en door

te geven? “Persoonlijk vind ik dat wiskunde

gewoon leuk is. De esthetische vorm is de eer-

ste prikkel en het verlangen om ontdekkingen

aan anderen te vertellen is een volgende.

Vroeger, voor de Tweede Wereldoorlog, wa-

ren er op een universiteit twee hoogleraren

wiskunde. Iemand die op zuivere wiskunde

afstudeerde moest leraar worden om aan zijn

brood te komen. Na de Tweede Wereldoorlog

is onder andere door de invloed van Van Dant-

zig statistiek als belangrijk extra aandachts-

gebied ingevoerd. Verder kwam toen het on-

derwerp stochastische processen aan de or-

de en was er uitgebreide aandacht voor diffe-

rentiaalvergelijkingen. Allemaal onderwerpen

die noodzakelijk waren in de toepassingswe-

reld van de wiskunde. Het aantal hooglera-

ren in de wiskunde aan een universiteit steeg

toen enorm.

Van Dantzig en Van der Corput vonden

dat de wiskunde meer moest worden uitge-

dragen. Dat was een belangrijk motief achter

de oprichting van het Mathematisch Centrum.

Korevaar en ik waren de eerste reguliere me-

dewerkers van het Mathematisch Centrum, in

de zomer van 1947. Wij behoorden tot de eer-

sten met het beroep van ‘wiskundig onder-

zoeker’.”

Bruikbare wiskunde

“Na de Tweede Wereldoorlog bleek de wis-

kunde door zijn modelkarakter niet alleen

bruikbaar voor de natuurkunde en de schei-

kunde maar ook voor de sociale wetenschap-

pen. Dat kwam mede door de statistiek die

toen geweldig in opkomst was. De universi-

teiten richtten zich op dit soort toepassin-

gen. Er was geld en merkwaardig genoeg kwa-

men er steeds meer studenten. De studen-

tenaantallen namen enorm toe tussen 1939

en 1949. Nederland moest omschakelen van

een agrarisch land naar een industrieel land.

Vandaar dat er een tweede Technische Hoge-

school kwam en er werd al gesproken over

een derde. Tegelijkertijd kwam er meer werk

voor wiskundigen bijvoorbeeld bij het Natio-

naal Luchtvaartlaboratorium en bij Philips.

In diezelfde tijd zag ik hoe wiskunde en

natuurkunde uit elkaar begonnen te groeien.

Aan de lange geleidelijke opbouw in de analy-

se hadden de fysici geen behoefte meer. Met

Eckhaus heb ik toen een syllabus gemaakt

over toepassingen van differentiaalvergelij-

kingen en met Van Tiel een wiskundig verant-

woorde maar toch veel beknopter methode

voor de infinitesimaalrekening –later uitgeko-

men als Prisma-Technica boekje.

Niet alleen de fysici, ook biologen, geolo-

gen en sociologen hadden wiskunde nodig.

Ik maakte er een hobby van om ingewikkel-

de theorieën zoals de wetten van Maxwell en

de thermodynamica ook voor jongere studen-

ten duidelijk te maken. Als ze de structuur in

konden zien, kon je gemakkelijk naar hoge-

re dimensies toe. Voor de biologen maakten

we een syllabus waarin bijvoorbeeld de wer-

king van het oog van een vlieg veel te simpel

werd behandeld, maar waarin hen duidelijk

gemaakt werd dat ze nu met een wiskundig

model werkten. Zo zie je: je doet toch mee

aan de toepassingen van de wiskunde, maar

op een heel eigen manier.”

Denkvermogen

“De vraag die Freudenthal in zijn samenwer-

king met mevrouw Ehrenfest aan de orde stel-

de was: kan wiskunde bijdragen aan de vor-

ming van het denkvermogen? Op de klassieke

universiteiten was dat de veronderstelling. En

in de hele samenleving ging men er ook min of

meer van uit dát het denkvermogen gevormd

wordt door de wiskunde. Waar je ook sollici-

teerde, als je wiskunde in je pakket had, dan

had je een streepje voor.

Destijds hadden de boeken voor de mid-

delbare school een streng karakter. De ou-

derwetse meetkundeboeken begonnen op

een gedegen manier. Je moest bewijzen dat

een gelijkbenige driehoek gelijke basishoe-

ken heeft. Je mocht niet zeggen: je ziet het zo

als je spiegelt. Nee, daar moest je een heel

bewijs voor leveren. Bij de infinitesimaalreke-

ning was daarvan geen sprake. Dat ging he-

lemaal niet met axioma’s. Algebra kende in

het middelbaar onderwijs geen axioma’s. Dat

dééd je gewoon: a(b + c) = ab +ac. Geloof je

het niet? Nou, het ís zo! Wil je het begrijpen?

Neem maar een rechthoek en kijk naar de op-

pervlakte. Er is in het middelbaar onderwijs

nooit een axiomatiek van de algebra geweest.

En een axiomatiek van de differentiaal- en in-

tegraalrekening al helemaal niet. In de 5de

en 6de klas was het limietbegrip een hoog-

standje.”

De grote onderwijsvernieuwingen

De schoolboeken waren aan vernieuwing toe.

Didaktiek van de wiskunde werd in de jaren

vijftig een serieus thema. Plotseling, eind ja-

ren vijftig, nam deze ontwikkeling een nieuwe

wending met de introductie van verzamelin-

genleer en bijvoorbeeld de lineaire algebra.

New Math, ook wel spottend Spoetnikwiskun-

de genoemd, veroverde de wereld. De he-

le wereld? Hoe kon een klein landje aan de

Noordzee zijn eigen weg gaan? “Royaumont

is internationaal gezien een belangrijke con-

ferentie geweest. In de VS kreeg je de New

Math. Ineens was verzamelingenleer in de

mode. Lineaire algebra was eveneens, en te-

recht, in de mode. Het initiatief lag toen in

Nederland voor een groot deel bij Monna. Hij

zat op het departement en initieerde een com-

missie voor de modernisering van het wiskun-

deonderwijs. Wiskunde had de eerste Com-

missie Modernisering. Monna had een zeke-

re naam onder wiskundigen. Dat gaf hem ge-

makkelijk toegang tot de universitaire wereld.

In die tijd was er in Eindhoven een nieuwe

ploeg met Seidel. Seidel had ook veel be-

langstelling voor onderwijs. Freudenthal had

altijd al belangstelling en zat al langer in de

Werkgroep voor Vernieuwing van het Wiskun-

deonderwijs. Verder speelde het werk van me-

vrouw Ehrenfest ook een belangrijke rol. In

het kielzog van Freudenthal ging ik ook mee.

Freudenthal had zelf nooit voor een middelba-

re schoolklas gestaan; ik wel. De verhouding

met Freudenthal is altijd bijzonder goed ge-

weest en ik heb met hem fijn samengewerkt

en ook veel van hem geleerd. We hadden de-

zelfde opvatting over de wiskunde en hadden
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ook allebei een brede belangstelling buiten

de wiskunde. Ik kon over een heleboel dingen

uit de literatuur, de dichtkunst en de religie

met Freudenthal praten. Freudenthal schreef

zelf gedichten en had nota bene als joodse

gelovige colleges over het Nieuwe Testament

gevolgd. Naast Wichers en Kloosterman be-

schouw ik Freudenthal als mijn leermeester,

waarmee ik bovendien een goede menselijke

verhouding had.”

De modernisering, met de Commissie Mo-

dernisering Leerplan Wiskunde, was in eerste

instantie gericht op het Voorbereidend We-

tenschappelijk Onderwijs (vwo). De hooglera-

ren gaven cursussen voor leraren in Utrecht,

Eindhoven en Groningen. Men zag in dat er

veel moest veranderen en dus was de deel-

name van alle universiteiten vanzelfsprekend.

In 1971 werd het Instituut Ontwikkeling Wis-

kunde Onderwijs (IOWO) opgericht. Freudent-

hal ging zich met het reken- en wiskunde-

onderwijs van de basisschool bezig houden

(Wiskobas). Van der Blij ging samenwerken

met de groep die de wiskunde in het voortge-

zet onderwijs (Wiskivon) ging hervormen. “Ik

zat ook in de Commissie Onderbouw Wiskun-

de (COW). Daar is uitvoerig gesproken over

de onderwerpen die uit het oude programma

moesten verdwijnen en uiteraard de onder-

werpen die nieuw aangereikt moesten wor-

den. De vierkantsvergelijking leek alleenzalig-

makend. Waarom werd er geen derdegraads

vergelijking behandeld. Waarom moest alles

met een formule en waarom kon je de leer-

lingen niet leren schatten of een oplossing

numeriek laten benaderen. De rekenmachine

had de hele cultus van exponenten en logarit-

men eigenlijk overbodig gemaakt en dus vond

men in de COW dat er heel wat mocht veran-

deren.

Mijn verdriet is, dat het definiëren van

de stroom van specifieke leerstof voor vwo-

leerlingen nooit goed op gang is gekomen.

Het wordt enigszins gecompenseerd in de

Tweede Fase. Overigens beweer ik dat je er

zelfs in het vwo rekening mee moet houden,

dat er van de 30 leerlingen in de klas hooguit

één zal zijn die wiskunde of natuurkunde gaat

studeren.”

Bent u tevreden over wat de COW gedaan

heeft? “Soms lig ik wakker en denk dan: ik

had het nooit moeten doen, dan waren al die

zorgen over de teloorgang van bepaalde on-

derdelen van het wiskundeonderwijs en even-

tuele gevolgen voor het aantal wiskunde stu-

denten niet gekomen. Maar in hoeverre is het

COW daar schuldig aan? In kringen van wis-

kundigen heerst verschrikkelijke onvrede. Ik

trek het me een beetje aan. Ik zou het me

meer aantrekken als in ándere kringen gewel-

dige onvrede was. Het wiskundeonderwijs in

het vwo is immers niet bedoeld om aanstaan-

de wiskundigen op te leiden. Daarvoor zijn het

er te weinig. Ik ga niet zo ver als Freudenthal,

die zei: in het jaar 2000 is er geen wiskun-

deonderwijs meer, dan is er alleen nog maar

wiskunde in combinatie met andere vakken.

Ik denk dat je nog steeds een goed stuk wis-

kundeonderwijs in de B-richting kunt geven,

maar dan gecoördineerd met de natuurkunde.

In de onderbouw is echter, door het idee

van de basisvorming, voor een groep leerlin-

gen die intellectueel veel aan kunnen, een ge-

brek aan uitdaging. Ook in de COW hebben

we ons daar zorgen over gemaakt, we stel-

den voor wiskunde in de basisvorming drie

niveaus voor. Dit werd echter niet geaccep-

teerd. Ik hoopte nog dat de docenten de stof-

opgave zo zouden interpreteren dat ze in de

klas voor de nodige uitdaging zouden zorgen.

Dat is één van de ernstige zorgen van deze

tijd. En wat mij dan verdriet, is dat ik altijd de

negatieve berichten hoor en aan de andere

kant toch het vermoeden heb dat er ook veel

positieve berichten zijn.”
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In de eerste jaren werd het letterrekenen hele-

maal niet gedaan. Dat was voor docenten niet

zo goed te begrijpen. U hebt reeds geschetst

dat de hoogleraren heel goed wisten dat de

wiskunde in vrijwel alle studies noodzakelijk

was en dus beslist niet alleen nodig zou zijn

voor de leerlingen die wiskunde gaan stude-

ren. Had U niet, als vertegenwoordiger van de

universiteit in de Commissie, moeten waar-

schuwen: de vernieuwing gaat te ver, althans

voor de brede lagen goede leerlingen die later

zouden gaan studeren aan HBO of universi-

teit. Deze leerlingen hadden er recht op om in

de jaren dat ze nog gemakkelijk kennis opne-

men — op de leeftijd van 12 of 13 — ander on-

derwijs te krijgen? “Ik denk toch dat het ge-

komen is door het feit dat Wiskivon zich in de

eerste jaren sterk op het Lager Beroepsonder-

wijs heeft gericht. Daar lag aanvankelijk het

knelpunt. En op de mavo werd natuurlijk ook

niet zo leuk wiskundeonderwijs gegeven. Nog

altijd overzie ik de zaak niet helemaal. Op de

universiteiten is er veel zorg over de geringe

studentenaantallen. De vraag naar het waar-

om kun je het beste onderzoeken — en dan

zeg ik iets revolutionairs — door na te gaan:

waarom waren er 30 jaar geleden zovéél stu-

denten? Ik heb de cijfers niet, maar het zou

interessant zijn om dat eens na te gaan.

De leerlingen die hoge cijfers behaalden

voor alle of bijna alle vakken gingen vaak wis-

kunde studeren en nog vielen er tijdens de

studie veel af. In Utrecht waren er ook veel

die afvloeiden via MO A en MO B. Daar konden

dan toch diploma’s uitgereikt worden, zodat

ze het onderwijs in konden. Eigenlijk waren

het dus geen afvallers.”

Nu is er een nieuw probleem in het vwo.

Er is een mooi samenhangend stuk wiskun-

de opgezet voor de Tweede Fase en nu dreigt

de nieuwe minister daar nogal rigoureus in

te gaan schrappen. “Ik weet niet precies wat

er geschrapt wordt. Je vraagt je altijd af: wat

is de waan van de dag? De moeilijkheid is

dat deze maatregelen altijd ook weer verde-

digd worden door wiskundigen. Als de minis-

ter signalen zou krijgen van Philips of Shell,

dan wordt er veel beter geluisterd. Bij alle pro-

testen van wiskundigen zit toch altijd de zorg

om het geringe aantal studenten.

Ik vraag me af: hoe ziet de lerarenpopu-

latie in het vwo er qua vooropleiding uit? Ik

denk dat het voor het wiskundeonderwijs in

het vwo heel gevaarlijk is als er maar zo wei-

nig academici wiskunde geven in de klassen 5

en 6. En eigenlijk geldt dat net zo goed voor de

eerste klas. Want hoe nuttig de nieuwe lera-

renopleidingen misschien ook zijn, ze zijn op-

gezet als tweedegraads opleidingen. Je zou

willen dat meer mensen, ná een universitai-

re studie, het onderwijs ingaan. We hadden

het net over de universitair opgeleide MO-

docenten. Dat was een tussenvorm, die he-

laas volledig verdwenen is.

We zitten hier in een vicieuze cirkel: er ko-

men weinig studenten dus er komen weinig

docenten. Toch doet zich een merkwaardig

feit voor. Kennelijk spreekt de wiskunde de

jeugd niet voldoende aan om het te gaan stu-

deren, maar er zijn tienduizenden leerlingen

die meedoen aan de Kangoeroe-wedstrijden

en een paar duizend leerlingen die meedoen

aan de Olympiade. Als de helft van die laatste

groep wiskunde of theoretische natuurkunde

ging studeren, dan waren we uit de proble-

men.”

De wiskundeleraar

“Bij het onderwijs spelen drie elementen een

rol: het leerplan, het leerboek en de leraar.

Ik geloof nog altijd — en dat blijkt natuurlijk

uit mijn verleden — dat de leraar het centrale

element is. Ik schrik ervan als ik hoor dat er

wiskundeleraren zijn die zich afhankelijk van

het boek opstellen. Wiskunde is in wezen een

vak dat je mondeling moet overdragen. Daar

kan ik mijn hand voor in het vuur steken. In

het onderwijs probeer je de leerlingen, de stu-

denten, te laten zien dat wiskunde een proces

is. En dat de neerslag in de boeken achteraf

gemaakt is. Wiskunde zoek je en dan lukt het

niet en dan zoek je weer eens wat anders.

En pas daarná krijg je: stelling, bewijs, stel-

ling, bewijs. Dat is de laatste fase. En boeken

zijn zo geschreven dat je alleen kennis maakt

met de laatste fase. De rol van de leraar is in

deze tijd eerder groter dan kleiner geworden.

Maar ik geloof dat de grootte van de scho-

lengemeenschappen één van de grootste pro-

blemen is. Gezamenlijke proefwerken opstel-

len bijvoorbeeld. Bij gezamenlijke proefwer-

ken dreigt de persoonlijke inbreng te verdwij-

nen en dat is een slechte zaak.

Het beroepsperspectief is tegenwoordig

erg belangrijk bij de keuze van een studierich-

ting. Toen er een afzonderlijke informatica op-

leiding kwam, waarbij je niet eerst wiskunde

moest doen, ging dat ten koste van het aan-

tal studenten wiskunde. Tegenwoordig stude-

ren de betere leerlingen liever econometrie

aangezien je dan zowel de wiskundige uit-

daging hebt, als de grotere mogelijkheid om

een goed betaalde baan in het bedrijfsleven

te krijgen.”

Het besturen

“Het bestuurswerk komt op een bepaald mo-

ment onontkoombaar op je af. In Utrecht zat
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ik in een commissie die voorlichting gaf aan

aanstaande studenten. Op het departement

vonden ze dat zo’n goed idee dat er een lande-

lijke commissie kwam. De voorlichting deed ik

samen met studenten die al enige tijd bezig

waren. Gesprekken met studenten en ouders

leverden een goed inzicht in de drijfveren van

jonge studenten.

De hoeveelheid bestuurlijk werk was gi-

gantisch, maar wel in een bijzondere perio-

de. Het was min of meer in tijden van ‘oor-

log’. Thuis zat men wel eens met de angsti-

ge vraag: “komt hij wel thuis?” De studenten-

opstand. Het Maagdenhuis. Allemaal studen-

ten die moord en brand riepen tijdens ver-

gaderingen. Uiteindelijk was het gekke dat

in de meest revolutionaire studentenblaadjes

stond: “Ze hebben nu Van der Blij van stal

gehaald om rector te worden. Hij begrijpt de

studenten wel een beetje. Maar. . .hij zal ge-

mangeld worden tussen de autoriteiten en de

studenten. Hij is geen vakidioot.”

Wel, als ze dat destijds van je zeiden, dan

zeg je gauw, als er een beroep op je wordt ge-

daan: vooruit dan maar. Eerst was ik een jaar

secretaris van de senaat en daarna rector. In

het jaar van het rectoraat werd het rustiger

dan het rumoerige jaar van mijn secretariaat.

Een aantrekkelijke kant van het rectoraat was

het sociale verkeer. Er waren vele gelegenhe-

den waar mijn vrouw en ik samen naar toe gin-

gen, zoals uitreikingen van prijzen, bijvoor-

beeld die voor de Nederlandse Letterkunde

in Brussel. Daar moest de rector van de uni-

versiteit naar toe en hij kon zijn vrouw meene-

men. Terwijl je binnen het wiskundig gebeu-

ren haast nooit iets sociaals had.

Rond die tijd had ik nog een tweede be-

stuur. Ik was voorzitter van het Fentener van

Vlissingen fonds. De Steenkolen Handels Ver-

eniging heeft een cultuurfonds. Je krijgt een

hoeveelheid kapitaal tot je beschikking, dat

door een bestuur van vier mensen verdeeld

moet worden. Om dat goed te doen ging je to-

neelvoorstellingen bijwonen, muziek beluis-

teren, ateliers bezoeken, enzovoorts.”

Opheffing IOWO

“Het IOWO was een goed werkend instituut

voor het wiskundeonderwijs. Het ministerie

van onderwijs vond echter dat er binnen

het onderwijs andere structuren aangebracht

moesten worden en daar paste het IOWO niet

in, dus moest het worden opgeheven. Men

vond dat leerplanontwikkeling, toetsen en

lerarenopleiding los van elkaar moesten wor-

den ontwikkeld en georganiseerd. Hier wa-

ren de wiskundigen het geheel mee oneens,

maar alleen maar kwaad worden had natuur-

lijk geen zin. Ik heb toen veel moeite gedaan

om de ambtenaren op het departement ervan

te overtuigen dat er echt een kleine kern over

moest blijven voor de ontwikkeling van het

wiskundeonderwijs, desnoods met het onder-

wijs in de natuurwetenschappen samen. Vijf

medewerkers mochten blijven werken op de

manier die het IOWO gewend was.

Als directeur van het instituut kreeg ik wel

de onaangename opdracht om 35 van de 40

mensen ontslag aan te bieden. Het IOWO

is een nachtmerrie geweest in die tijd. De

vijf overgebleven medewerkers hebben ech-

ter wel kans gezien om via internationalise-

ring zoveel geld binnen te halen voor de uni-

versiteit van Utrecht, dat er later weer uitbrei-

ding mogelijk was. J. de Lange heeft bij die

internationalisering een zeer belangrijke rol

gespeeld.”

Ars et Mathesis

Naast een grote belangstelling voor wiskunde

en religie, bent u ook geïnteresseerd in kunst.

Er zijn in het algemeen sterke banden tus-

sen wiskundigen en kunstenaars. Hoe komt

dat? Er bestaat een stichting Ars et Mathesis,

hoe werkt men daar samen? “Ik denk dat het

komt omdat de kunstenaars die bij Ars et Ma-

thesis betrokken zijn, zelf een grote inbreng

hebben. Naast de paar tentoonstellingen is

er één centrale dag in het jaar. Dat is gewoon

een sociaal gebeuren met de bedoeling el-

kaar te laten zien waar men mee bezig is. Het

wiskundig niveau is in het algemeen niet zo

hoog.

Maar er zijn toch ook heel specifieke de-

len die door de één meer uitgewerkt wor-

den dan door de ander. Ik weet niet of ik de

naam moet noemen om hem niet te bevoor-

delen — ik doe het toch — : Traarbach. Hij

is geïnteresseerd in magische vierkanten. Hij

werkt met magische vierkanten van 16 x 16.

Met behulp van het tweetallig stelsel maakt

hij daar abstracte kleurenpatronen van. Een

andere man met wie ik ook wel contact heb,

is Gerard Caris. Deze is bezeten van de vijf-

hoek. Hij zegt: met vijfhoeken kun je twaalf-

vlakken behappen. Die komen ook in de na-

tuur voor. Deze man is ineens gefascineerd.

Anderen gaan zich vervolgens met hem be-

moeien omdat quasi-kristallen een vijftallige

symmetrie hebben. Gewone kristallen heb-

ben nooit een vijftallige symmetrie. Dat kan

niet! Ongeveer vijftien jaar geleden bleek in-

eens een aluminium-mangaan legering een

vijftallige symmetrie te hebben. Toen heeft

N.G. de Bruijn daarover hele mooie wiskun-

dige theorieën ontwikkeld. Er zijn grote con-

ferenties over quasi- kristallen gehouden. En

de vijftalligen van Caris resoneerden daar-

mee. Toen hielden we een dag in Utrecht met

een kristallograaf en Gerard Caris. Boeiend.

En met de kunstenaar Vastrick werk ik samen

vanuit de regelmatige zevenhoek.”

Universitair onderwijs

In de VS ontstaat de gewoonte om twee soor-

ten hoogleraren aan te stellen: de hoog-

leraren die zich vooral bezighouden met on-

derzoek en de hoogleraren die voornamelijk

lestaken hebben. Is dat ook iets voor Neder-

land? “Bij het universitair personeel zijn er

die zich eigenlijk alleen maar met research

willen bezighouden. Noodgedwongen geven

ze nog wat colleges. Er zijn ook mensen die

gepassioneerd met onderzoek zijn begonnen

maar op een gegeven moment toch kiezen

voor onderwijs. Juist bij een vak als wiskunde

gaat de ontwikkeling zo snel dat je op een ge-

geven moment tot de conclusie komt: ik kan

met dit specialisme nog maar net meedoen,

eigenlijk loop ik achter. Dat betekent dan dat

je meer aan onderwijs moet gaan doen. En het

geven van doctoraalcolleges over verschillen-

de onderwerpen uit de analyse en de meet-

kunde was voor mij een bijzonder prettige

taak.

Mij hebben beide terreinen steeds ge-

boeid, al heb ik wel meer tijd besteed aan

onderwijs dan aan onderzoek. Ik ben echt

met onderzoek begonnen, maar langzamer-

hand is het steeds meer onderwijs geworden.

Ik ben er echter heel trots op dat ik twee jaar

geleden nog een stukje research gedaan heb

over een gespecialiseerd onderwerp uit de

getaltheorie waarmee ik de toehoorders van

de stafcolloquia in Utrecht en Nijmegen kon

boeien.”

Grijze Wijzen

“Het was aardig en het streelde mijn eerge-

voel dat ik op een bepaald ogenblik werd op-

gebeld door het Studium Generale in Utrecht.

Ze zouden een reeks lezingen starten onder

de titel Grijze Wijzen. Daarvoor werd ook ik

uitgenodigd, en hield een verhaal over ‘Het

weten van wetenschap’. In verschillende ge-

sprekskringen heb ik het voorrecht gehad met

de echt grote wetenschappelijke onderzoe-

kers van de Utrechtse universiteit uit verschil-

lende faculteiten, van theologie tot dierge-

neeskunde, van letteren tot sociologie, van

gedachten te mogen wisselen. Ik vraag me wel

eens af waar ik dat voorrecht aan te danken

had. Misschien omdat ik behalve veel praten

toch ook probeer goed te luisteren. Het was

een rijke ervaring.” k


