
WAT WIL HET BIJVOEGSEL? 

De groote toevloed van artikelen, aangeboden ter opneming in 
het Nieuw Tijdschrift voor Wiskunde, maakt, dat de geraamde 
omvang reeds eenige málen flink overschreden is en dat noch-
tans vele inzendingen te lang op plaatsing moesten wachten. 
Onder de opgenomen artikelen bevinden er zich eenige, die 
eerder een plaats zouden verdienen in een tijdschrift, gewijd aan 
onderwijsbelangen, dan in een, dat zuiver wiskundig wenscht 
te zijn; eenige andere van dezelfde soort wachten nog steeds. 

Bovendien zijn er andere zaken, die de bespreking ten volle 
waard zijn en die thans in het geheel niet tot haar recht komen. 
Daarom is bij den tweeden ondergeteekende het plan gerijpt een 
Bijvoegsel in het leven te roepen en hij vond den eersten onder-
geteekende bereid met hem de leiding daarvan op zich te nemen. 

Wat wij nu willen geven? Laat ons in het kort de hoofd-
punten opnoemen. 

1. Methodische schetsen. Het is zoo broodnoodig, dat ervaren 
leeraren aan jongeren mededeeling doen van hunne wijze van 
lesgeven. In ons land weet niemand, hoe een ander lesgeeft; 
wij hebben nog nooit ook maar vijf minuten een ander aan 
het werk gezien. In dit Bijvoegsel bieden wij ruimte aan aan hen, 
die anderen een "openbare les" willen laten bijwonen. 

2. Allerlei methodische onderwerpen als: 1) Het bewijs uit 
het ongerijmde in onze schoolboeken. 2) Noodzakelijke beper-
king van de evenredigheden. 3) Een eenvoudiger bewijs voor 
de stelling . . . . 4) Is de volgorde van het rijksprogram logisch? 
Om er maar eens een paar te noemen. 

3. Wetgevingen; het Bijvoegsel wensebt te zijn een tribune 
voor het vrije woord van hen, die in opstand komen tegen 
maatregelen van "bovenaf" en tegen slappe halfheid. Bespre-
kingen b.v. over de brandende kwestie: het peil der leerlingen, 

-



• die ons thans worden gezonden; zoo zouden b.v. 70% van de 
nieuw aangekomen leerlingen van de te H. B. S. met 3-j. c. te 
Amsterdam, gemeten met de sommen van het toelatingsexamen 
van drie jaar geleden, gladweg onvoldoende hebben gekregen. 

4. Bespreking van programma's in ons land en in andere 
landen. 

5. Geschiedenis der wiskunde; daar is nog zooveel belang-
wekkends bij ! 

6. Kernen van inzendingen .uit gelijksoortige buitenlandsche 
tijdschriften. 
. 7. Bespreking van de leerstof, b.v.: Wat doet men op het 
Gymnasium aan Analytische Meetkunde? Is het centrale examen 
van de H. B. S. met 5 .. j. c. een rem op de ontwikkeling van het 
onderwijs aan die scholen? Om er maar eens een paar te noemen. 

8. Examens en examinatoren; uitwassen; wenken en wenschen. 
9. Het Bijvoegsel neemt de stukken op van L.I.W.E.N.A.G.E.L., 

d.i. van de Vereeniging van Leeraren in Wis- en Natuurkunde 
aan Gymnasia en Lycea. 

10. Beantwoording van vragen, die een algemeene strekking 
hebben. 

ll. Boekbesprekingen; wij stellen ons voor om nieuw uit-
gekomen werken en herdrukken te bespreken. Van vele zijden 
is steeds druk uitgeoefend op de redactie van het N. T.v. W. 
om de goede boeken aan te wijzen en de slechte (er zijn er wat!) 
te brandmerken. Tot heden bleef die druk zonder gevolg, daar 
het N. T.v. W. daarvoor geen ruimte beschikbaar had. 

Aan het slot nog dit: door de medewerkers daartoe in staat 
gesteld, zijn wij zoo gelukkig het bovenstaande niet te beperken 
tot de zuivere Wiskunde, maar ook artikelen te kunnen optiemen 
over Mechanica en Cosmographie. 

Wij roepen ieders medewerking in, opdat dit nieuwe Tijdschrift 
ons Middelbaar en Voorbereidend Hooger onderwijs ten voor-: 
deele moge strekken. 

AMSTERDAM, Nov. 1924. 
1. H. SCHOGT. 
P. WI]DENES. 



BESTELKAART VOOR BOEKWERKEN. 
Binnenland 

2 cts. 

Aan de N. V. Erven P. NOORDHOFF's 

Postbus . . No. 39. 
Giro Ned. Bank No. 1858. 
Post-Giro. No. 6593. 

Uii tgeverszaak 
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GRONINGEN. 



Ondergeleekende abonneert zich op het 

BIJVOEGSEL 
VAN NIEUW TIJDSCHRIFT VOOR WISKUNDE, 

onder leiding van]. H. SCHOGT en P. WIJDENES. 
(Prijs per jaargang f 3.00) en wenscht toezending der volgende 
afleveringen 
door middel van den Boekhandelaar 
direct per post van den Uitgever. 

Naam . 

Adres 

Voor lnteekenaren op Chrlstiaan Huygens en het N. T.v. Wlsk. is de abonnementsprijs /2.00. 
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