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JACOB DE GELDER EN DE WISKUNDIGE 
IDEOLOGIE IN NEDERLAND (1800-1840) 

DANNY J. BECKERS* 

De periode die historici de Verlichting noemen en die aan het einde van de achttiende 
eeuw haar hoogtepunt bereikte in de Franse revolutie, bracht een wezenlijke verandering 
teweeg in het belang dat aan het wiskunde-onderwijs werd toegekend. Aan de universitei
ten werd reeds lange tijd aandacht besteed aan de wiskunde: een onderdeel van het quadri-
vium, dat de homo universalis tot zich diende te nemen om tot de geleerde stand te kunnen 
worden verheven. In de achttiende eeuw was er sprake van een toenemende deelname van 
de maatschappelijke middenklasse aan het onderwijs welke uiteindelijk culmineerde in de 
oprichting van volksscholen. In Nederland werd het onderwijs tijdens de Franse periode 
onder staatstoezicht gebracht' en ging het wiskundig onderwijs een steeds belangrijkere rol 
spelen. Deze rol was na de revolutie geenszins uitgespeeld: de wiskunde bleef ook na 1813 
een onmisbaar onderdeel van het onderwijs. Zowel politici als (exacte) wetenschappers 
zagen de wiskunde als de sleutel tot de bestudering van (alle) andere wetenschappen en 
zelfs als onmisbaar voor de goede uitoefening van tal van beroepen. 

De opvatting dat wiskunde aan de basis ligt van iedere goede redenering en als zodanig 
onmisbaar is in alle geledingen van de samenleving, nam de vorm aan van een overtuiging; 
deze overtuiging zal ik aanduiden met de term 'wiskundige ideologie' in navolging van de 
'esprit géométrique' van René Descartes. Aan de hand van de biografie van de Nederlandse 
wiskundige Jacob de Gelder (*22-ii-i765; tio-io-1848) kan deze veranderende betekenis van 
de wiskunde in de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland in kaart worden 
gebracht. 

Enkele biografische gegevens 

Jacob de Gelder was in de jaren tachtig van de achttiende eeuw een schooltje begonnen 
waarin hij onder andere onderwijs verzorgde in de wiskunde. Het onderwijs viel in die tijd 
onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijke autoriteiten; plaatselijke (zogenaamde 
Franse of Duitse) schooltjes, zoals die van De Gelder, maakten een bloeitijd door. De 
Gelder had zelf ook onderwijs genoten aan een van deze instellingen. Door het ontbreken 
van centraal toezicht en regels was de kwaliteit van deze onderwijsinstellingen zeer wisse
lend en sterk afliankelijk van de inzet van de docent(en). De Franse scholen werden door 
de sociale middenklasse, waaruit De Gelder afkomstig was, als een zeer fatsoenlijke oplei-
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1. Zie o.a. I. Lenders, De Burger ci: de Volkischool (Nijmegen 1988) en N.B. Goudswaard, Vijfenzestig jaren nijver-
heiiisonderwijs (Assen 1981). 
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ding beschouwd. Mensen uit de hogere sociale klassen stuurden hun kinderen naar de 
Latijnse School, die een vervolgstudie aan de universiteit mogelijk maakte: De Gelder heeft 
dus nooit aan de universiteit gestudeerd. De Gelder was speciaal geïnteresseerd in de wis
kunde en daarin bleef hij zichzelf ontwikkelen. Zijn eerste boek: Grondbeginselen der 
Cijfferkimst zag in 1793 het licht. Daarin schreef hij: 

Toen ik, maar korte jaaren geleden, mij bepaaldelijk tot het onderwijs der jeugd nederzette, was altijd mijn 
oogmerk om nog steeds verder te vorderen in die weetenschappen, die ik aan mijne leerlingen onderwijs. ... 
De leeser moet dit werk beschouwen als een deel van eene geheele verhandeling, die ik over de Wiskunst 
voornemens ben uittegeven ...-

In 1795, vlak na de dood van zijn vader en de capitulatie van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, ging zijn school failliet. Mede dankzij de inmiddels bezegelde vriendschap 
met de Amsterdamse hoogleraar in de wiskunde Jan Hendrik van Swinden (*i746-ti823) 
slaagde De Gelder er niet alleen in financieel het hoofd boven water te houden, maar 
bouwde hij zelfs enige naamsbekendheid op, zodat hij in 1815 door koning Willem I werd 
aangesteld als professor in de wiskunde aan de nieuwe Militaire Akademie in Delft. 
Weliswaar werd hij naar aanleiding van een hoog opgelopen ruzie met de commandant 
J.H. Voet in 1819 ontslagen, maar dat deed zijn carrière weinig kwaad: nog in datzelfde jaar 
werd hij als buitengewoon hoogleraar in de wiskunde aan de Leidse universiteit aangesteld 
en ontving hij de doctorstitel. In 1824 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar; die post 
zou hij tot 1840 blijven bekleden.' 

De wiskundige ideologie bij Jacob de Gelder 

In de jaren 1805-1807 doceerde De Gelder wiskunde aan geïnteresseerde leden van de maat
schappij Diligentia in Den Haag. Diligentia was een genootschap van mensen die belang
stelling hadden voor de natuurwetenschappen. Omdat men vond dat de wiskunde in de 
kennis van haar leden niet kon ontbreken en om de leerlingen van de Latijnse School die 
wilden gaan studeren in elk geval die wiskundige kennis bij te brengen die ze op de univer
siteit nodig zouden hebben, had het bestuur van Diligentia De Gelder benaderd om die les
sen te verzorgen. 
In de redevoering die De Gelder op 26 november 1806 hield ter gelegenheid van het begin 
van zijn wiskundelessen bij Diligentia, benadrukte hij het belang van de wiskunde, die een 
zo grote rol speelde in de mechanica en waaraan zijns inziens de vooruitgang van de laatste 
jaren te danken was. Hij vond dat 'de Wiskunst... den eersten rang onder de menschelijken 
kunsten en wetenschappen' verdiende, omdat de wiskunde ons leerde gebruik te maken 

van onze verstandelijke vermogens, en in de kunst van geregeld te denken; zij regelt de wetten van ons 
geheugen, betoomt onze al te overdreevene verbeelding, is het behoedmiddel tegen alle valsch vernuft; het 
tegengift der naadeelige vooroordelen; zij wekt ons zedelijk gevoel op, om het schoone en verheevene in 
orde en eenvoudigheid op te merken.'' 

2.1. de Gelder, Grondbeginselen der Cijfferknnst (Rotterdam 1793) ll-VIl. 
3. Voor nadere biografische informatie over Jacob de Gelder; zie de door de auteur in eigen beheer gepubliceerde 
scriptie Eene onbepaalde equatie; zie ook X.N.B.W. dl. Il, k. 461-463 en G. Verdam, 'Het leeven van den hoogleraar 
Jacob de Gelder', in: Algeniecnc Konst- en Letterbode II (1848) 307-445. Deze laatste twee bevatten echter een aantal 
onjuistheden. Onder de titel 'Mathematics as a way of life' verschijnt in de loop van 1996 een biografie van De 
Gelder in het Nieuw Arehief voor Wiskunde. 
4. 1. de Gelder, Redevoering over den waren aart en de voortreffelijkheid der Wiskunst, aangewezen in derzelver 
invloed op alle nienscheliike Kunsten en Wetensehappen ('s-Gravenhage 1806} 33-34. 
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" ^ •' " """" Jacob de Gelder 

De Gelder hechtte derhalve grote waarde aan goed wiskunde-onderwijs. Hij heeft zich 
daarvoor gedurende zijn hele leven ingezet: hij schreef talloze elementaire leerboeken, 
bemoeide zich met de wiskundecursus aan de Latijnse School in Leiden in de tijd dat hij 
daar hoogleraar was, en hij maakte zich sterk voor cursussen didactiek van de wiskunde 
aan de Leidse universiteit. Wat echter opvalt bij het lezen van bovenstaand fragment, is de 
waarde die De Gelder aan de wiskunde toekent: zij is niet (alleen) intrinsiek, maar is beïn
vloed door een hiërarchisch denken, waarin de wiskunde de belangrijkste plaats inneemt; 
De Gelder was een woordvoerder van de 'esprit géométrique' in Nederland. 
De Gelder droeg zijn visie op het belang van de wiskunde op vele fronten uit: in debatten, 
in zijn boeken en in zijn werkzaamheden. Dat De Gelder de wiskunde inderdaad een plaats 
toekende in alle facetten van het leven, bleek onder andere uit zijn boekje Ludeman in zijn 
waar caracter of de grondstellingen der astrologie aan den beginzelen der zuivere reden getoetst. 
In deze publikatie betoogde hij dat de astrologie op bijgeloof berustte. Daartoe nam hij de 
leerstellingen van de astrologie, zoals die in een recente publikatie vermeld stonden, en 
toetste de bewijzen die er voor de juistheid van die leerstellingen bestonden aan wat hij 'de 
gezonde filosofie' noemde: 

De gezonde Philosophic heeft geene andere gronden, dan die welke van U, van mij, van den bewoner van 
Otaheite, zo wel als van den verlichten Europeër erkend worden. De waare Philosophic neemt geene andere 
leerstellingen (hoe bittere Godsdienst-ijver ook tegen dezelve mogen uitvaren) aan, dan welke door elk 
mensch erkend worden, en redekavelt volgens zulke regelen, welker zekerheid door het natuurlijk verstand 
van den mensch gevoeld, en welker éénheid door de ondervinding bevestigd wordt.'̂  

Later, in 1821, toen hij zijn bedenkingen tegen het plan van F. Baron van Lynden van 
Hemmen betreffende de inpoldering van de Haarlemmermeer publiceerde, baseerde hij 
zijn commentaar op een (vergeef mij het anachronisme) 'worst case'-scenario, waarvan hij 

5. J. de Gelder, Ludeman in zijn waar caracler of de Crondslellittgen der Astrologie aan den beginzelen der zuivere 
reden getoetst Cs-Gri\enhige 1799) 15. 
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aantoonde dat de plannen van de baron daartegen niet bestand waren. In zijn boekje 
gebruikte hij een aantal formules om het wiskundig wat extra élan te verlenen, maar deze 
behoorden niet tot de kern van zijn betoog'. Dit verleidde de baron tot het publiceren van 
een verweerschrift waarin deze stelde dat hij geloofde dat 'deze zaak niet voor zulke wis
kundige berekeningen vatbaar is'.' 
In De Gelders werkzaamheden zijn de ideeën van de wiskundige weerspiegeld. Toen De 
Gelder van de Militaire Akademie in Delft werd verwijderd, gebeurde dat naar aanleiding 
van een ruzie met commandant J. Voet met betrekking tot het wiskunde-onderwijs dat De 
Gelder aan de Akademie verzorgde: Voet was van mening dat De Gelder te veel tijd stak in 
'strenge wiskundige bewijzen' en hij vond bovendien dat de wiskundige 'de wiskunde als 
de maat van alle dingen beschouwde'.** De Gelder had voor het onderwijs aan de Akademie 
speciaal een meetkundeboek geschreven waarin hij uitging van het volgende: 

Er zijn trage verstanden, die voor de kracht en klem van Meetkundige bewijzen, minder geschikt schijnen te 
zijn ... Zal men hen deze gronden [de gronden der meetkunde] door betoogen leeren, die zij niet kunnen vol
gen? of door proeven, die hen, in alle gevallen, de waarheid van het gestelde, als met hunne zinnelijke oogen 
doen zien? Ik voor mij geloof: dat, in dit geval, de laatste weg alleen geoorloofd en de eenige is.'' 

De Gelder was er dus van overtuigd dat hij de enige juiste weg volgde: zijn pupillen dienden 
goed bekend te worden gemaakt met de wiskundige theorie. Met de praktijk beginnen 
alvorens de wiskundige achtergrond volkomen werd beheerst, was volgens hem uit den 
boze. Over de leiding van de Militaire Akademie, die meer praktijkonderwijs wilde, schreef 
hij: 'Zij spreken onophoudelijk van toepassingen te maken, zonder dat zij mij toeschijnen 
te weten wat al niet tot het maken van toepassingen vereischt wordt'.'° 
In 1822 maakte De Gelder zich sterk voor het wiskunde-onderwijs aan de Latijnse School te 
Leiden. In 1815 was bij K.B. bepaald 'dat voortaan op de Latijnsche Scholen, behalve in de 
oude talen, onderwijs moet gegeeven worden, in de beginselen der wiskunde'." 
Behalve wiskunde werden door dit K.B. ook aardrijkskunde, geschiedenis en mythologie 
aan de Latijnse School geïntroduceerd, maar wat die vakken precies inhielden werd niet 
gemeld, zodat het voor schoolbesturen betrekkelijk eenvoudig was om de wet te omzeilen. 
De vaagheid van de wet leidde er toe dat de uitvoering ervan in elk geval niet die vorm aan
nam die De Gelder had nagestreefd. 

In zijn woonplaats Leiden nam De Gelder het wiskunde-onderwijs aan de Latijnse school 
persoonlijk op zich. De rector van de school, F. Bosse, moest weinig hebben van de ideeën 
van de mathematicus, die ten behoeve van het wiskunde-onderwijs aparte klassen wenste 
samen te stellen, onafhankelijk van de klassen van de rector en de conrector, om op die wij
ze de goede en minder goede leerlingen te scheiden. Bosse noemde dit 'de slooping der 
schooien' en bestempelde De Gelder als een autodidact (hetgeen hij ook was) met eigen-

6. J. de Gelder, Memorie behelzende consideratiën over het ontwerp van Van Lynden van Hemmen, strekkende ter 
droogmaking van de Haarlemmermeer (Leiden 1821). In tegenstelling tot hetgeen vroegere biografen van De Gelder 
hebben beweerd, zijn de in dat zelfde jaar (anoniem) gepubliceerde Vrije gedachten van een ingelatul van Rijnlatid 
niet van de hand van de mathematicus. 
7. F. Baron van Lynden van Hemmen, Aantekeningen op de memorie van Jacob de Gelder (Amsterdam/'s-
Gravenhage 1822) 7. 
8. J. Janssen, Op weg naar Breda ('s-Gravenhage 1989) 308-309. 
9. J. de Gelder, Allereerste gronden der beschouwende en werkdaadige jMt"t'f/;u«sf ('s-Gravenhage/Amsterdam 1816) 
IX-X; 'werkdaadige' = praktische/toegepaste. 
10. J. de Gelder, Gedenkschrift over de inrigting en gebreken van de Militaire Akademie (oktober 1818) te vinden in 
het A.R.A. te 's-Gravenhage, archief .Algemene StaaLssecretarie, toegang 2.02.01, inv. nr. 808, dossier 76, pp. 22-23. 
11. Letterlijk fragment uit het Organiek Besluit, dat bij K.B. van 2 augustus 1S15 tot wet werd verheven. 
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zinnige en verkeerde opvattingen. Bosse maakte De Gelder zelfs het onderwijs onmogelijk 
door openlijk de spot met hem te drijven'-. De suggestie van Goebergh van de Braak dat De 
Gelders didactische kwaliteiten niet ingesteld zouden zijn geweest op het leeftijdsniveau 
van zijn leerlingen, kunnen we gevoeglijk verwerpen: De Gelder had op dat moment van
wege zijn staat van dienst reeds lang bewezen dat hij prima kon werken met kinderen van 
die leeftijd. Het resultaat van het beleid van Bosse was in ieder geval dat De Gelder binnen 
een jaar van de school was weggepest. In 1828 werd hij echter benoemd tot extra curator 
over de Latijnse School. In die hoedanigheid moest hij zorg dragen voor een correcte uit
voering van het wdskunde-onderwijs. De Gelder stelde een onderzoek in, kwam tot de con
clusie dat het onderwijs nog steeds niet goed was en schreef een rapport: 

Dit gebrekkige nu, kan worden hersteld, wanneer men het wetenschappelijk onderwijs bij de Latijnsche scho
len van het Letterkundig geheel onafliankelijk maakt, het wetenschappelijk onderwijs door prijzen en getuig
schriften aanmoedige, en dit zou kunnen bereikt worden door het wiskundig onderwijs ...'•' 

Vervolgens kwam hij met concrete plannen om zijn ideeën te realiseren. De overheid nam 
de plannen van de wiskundige over. De Gelder kon nog even fijntjes opmerken dat hij deze 
voorstellen al eerder had gedaan. 

Jacob de Gelder als woordvoerder van de mentaliteit van zijn tijd 

De vraag is of De Gelders opvattingen over het belang van de wiskunde te beschouwen zijn 
als het gedachtengoed van een individu of dat zij in zijn tijd een maatschappelijk draagvlak 
kenden. In de periode vóór zijn benoeming tot hoogleraar in Leiden, dus vóór 1819, was De 
Gelder een weinig belangrijke figurant in onze vaderlandse cultuurgeschiedenis, in die zin, 
dat hij weinig invloed had. Toch kunnen we stellen dat De Gelders ideeën ook toen al een 
maatschappelijk draagvlak vonden. Van Swinden schijnt tijdens de Franse tijd bijvoorbeeld 
de mening te zijn toegedaan dat: 

Die geest van onderzoek, die den beoefenaren van Wetenschappen eigen is geworden - die gewoonte, om 
naar waarheid te streven ... hen ook bij aangelegenheden van Staat inzonderheid kunnen te pas komen ... 
|en dat] vele Amsterdammers uit den Burgerstand, den tijd hunner uitspanningen liever aan de beoefening 
van Kunsten en Wetenschappen hebben willen toewijden, dan dien elders in vermaken zonder nut door te 
brengen.'"* 

Inderdaad waren in de achttiende eeuw in Nederland de wetenschappelijke genootschap
pen als paddestoelen uit de grond geschoten. Een groot aantal van hen beschouwde de wis
kunde als een belangrijke wetenschap. 
Sinds het einde van de achttiende eeuw propageerde de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen [het Nut] het doceren in de wiskunde: het Nut publiceerde in 1806 in zijn 
spreekbuis. De Algemeene Konst en Letterbode, een zeer gunstige recensie betreffende de les
sen van De Gelder bij Diligentia'', waarmee meteen nog een voorbeeld is gegeven van een 
instelling die het wiskunde-onderwijs een warm hart toedroeg. Het Wiskundig 
Genootschap te Amsterdam, onder de zinspreuk: 'een onvermoeide arbeid komt alles te 

12. A. Goebergh van den Braak, Meer dan zes eeuwen Leids gymnasiinn (Leiden 1988) 84. 
13. Gemeente-archief Leiden, archief Stedelijk Gymnasium, inv.nr. 456 (22-11-1828). 
14. D. van Lennep, Htddc aan de nagedachtenis van J.H. van Swinden (.Amsterdam 1824) 30 en 43. 
15. Algetnccnc Konst en Letterbode II (1806) 228-233. 
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boven', is een derde voorbeeld. In de periode van 1808 tot 1814 verbleef De Gelder voor zijn 
werkzaamheden in Amsterdam, en maakte hij zich ook sterk voor het Wiskundig 
Genootschap. 
Toen De Gelder eenmaal was opgeklommen tot de post van hoogleraar, ventileerde hij nog 
steeds deze ideeën, maar nu bereikte hij een groter publiek. Op 9 september 1826 werd er 
een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat duidelijk in het verlengde lag van deze wiskundige 
ideologie: een zeer nauwkeurig omschreven stuk wiskunde moest voortaan aan de Latijnse 
scholen worden gedoceerd. Ter nadere explicatie van dit K.B. stuurde het Ministerie op 25 
september van dat jaar een circulaire aan de curatoren van alle Latijnse Scholen in het 
Koninkrijk der Nederlanden. Hierin werd eveneens gewezen op de betekenis van het wis
kunde-onderwijs voor de ontwikkeling van het denkvermogen, aangezien 'zij den geest 
oefent om uit het algemeen bekende en eenvoudige gevolgtrekkingen te maken tot het min 
bekende en zamengestelde en om met juistheid te oordeelen, te betoogen en te besluiten'. 
Dit alles niet alleen voor de geleerde stand, maar tevens voor andere standen der maat
schappij. Daarom werd de beoefening van de wiskunde verplicht voor 'lederen kweekeling 
der Hooge Scholen' en dus moesten op de gymnasia de grondslagen van wiskunde worden 
gelegd. Maar daar mankeerde nog wel wat aan. De opstellers van de circulaire klaagden 
over het 'groot aantal Kweekelingen derzelve, welke bij hunne komst aan de Hooge School, 
of generhande denkbeelden der wiskunde medebrengen, ofte ook zeer oppervlakkige en 
gebrekkige'. Ter verbetering van deze toestand was het volgende besluit genomen over de 
inhoud van het wiskunde-onderwijs. De wiskunde diende drie hoofddelen te bevatten: de 
reken-, de stel- en de meetkunde die in deze volgorde onderwezen moesten worden: 

De rekenkunde staat in de eerste plaats, omdat zij tot grondslag dient voor de Stelkunst; de Stelkunst moet 
het onderwijs der meetkunde \oorafgaan, omdat zij daarna bij de meetkunde moet aangewend worden. 
De allereerste gronden der Cijjerkintsl cii die der Stelkunst; van den hooglecraar ]. de Gelder, bij de gebroeders 
van Cleefte 's-Gravenhage en .Amslerdnm uitgegeeven, zijn als zeer geschikte handleidingen voor het onderwijs 
der beide eerste hoofddelen der wiskunde geoordeeld. Zijne allereerste gronden der meetkunst zullen eerlang in 
het licht moeten verschijnen. 
Het zijn dus de beginselen der wiskunde, welke nu)eten onderwezen worden in het gesticht aan Uwe zorg toe
vertrouwd... Ik vertrouw. Mijne Heeren. geene verdere drangredenen noodig te hebben om aan Uwe bijzon
dere zorg aan te bevelen de stipte uitvoering van 's Konings maatregelen te dezen opzigte.'" 

Uit dit document blijkt dat de wiskundige ideologie haar invloed in overheidskringen deed 
gelden: de redenen die werden aangevoerd om wiskunde te doceren aan de Latijnse scho
len, vertoonden parallellen met de ideeën die De Gelder voor ogen stonden tijdens zijn 
onderwijs aan de leden van Diligentia. De Gelder had inmiddels aan invloed gewonnen ten 
opzichte van de periode voor zijn aanstelling als hoogleraar: niet alleen werd van over
heidswege geadviseerd om zijn boeken te gebruiken bij het onderwijs in de wiskunde, ook 
de volgorde die hij in vrijwel al zijn boeken dienaangaande hanteerde, werd aanbevolen. 
Om het K.B., dat op nogal wat weerstand stuitte bij de diverse Latijnse Scholen,'' kracht bij 
te zetten vroeg De Gelder zich in de voorrede tot een van zijn rekenboeken af, of de wis
kundige studie wel met de letterkundige studie kon worden verenigd en of in de beschik
bare tijd wel alles kon worden behandeld wat door het K.B. werd verlangd. In zijn betoog 

16. W. de Groot, 'De wiskunde in het klassiek onderwijs (historische schets)', in: D. Bosselaar e.a., Gedenkboek 
ter gelegenheid van het honderdjarig besla{m van het Genootschap van Leraren aan Nederlatulsche Gyninasiën itijo-
1930 (,\mersfoort 1930) 208-209. 
17. Tekenend voorbeeld is het geschetste conllict tussen Oe Gelder en rector Bosse van de Latijnse school in 
Leidon. 
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dienaangaande greep hij terug op zijn ervaringen bij Dihgentia, waar hij vijftig tot zestig 
leerlingen had onderwezen onder wie 'een aanzienlijk aantal Latijnsche scholieren'. Hij 
stelde dat uiteindelijk al deze jongens zijn onderwijs hadden kunnen volgen op het niveau 
dat nu wettelijk was vereist: 

uit de ingewonnen berigten bleek: dat zij, die de meeste vorderingen bij mij maakten, ook juist die scholieren 
waren, die bij de Rector en Conrector voor de beste werden gehouden. Maar, misschien waren dit jonge lie
den, die van nature eene meerdere geschiktheid hadden ? Geenszins! er waren onder dezelve, die ik, met veel 
moeite, eerst geschikt moest maken, om mijn geregeld en doorgaand onderwijs, met vrucht, te kunnen vol
gen. Het was de wil van hunne ouders of voogden; ik had slechts het eenige voordeel, dat de jonge lieden, 
door derde personen, van mijn onderwijs niet afl<eerig werden gemaakt.''" 

Tussen De Gelder en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder het onderwijs res
sorteerde, ontstond een soort wisselwerking: De Gelder zou natuurlijk nooit zo ver zijn 
opgeklommen als zijn ideeën in het kader van de wiskundige ideologie niet bij de beleids
makers waren aangeslagen. Bij de oprichting van een industrieschool en een industrie
college te Leiden, in 1826, waarbij hij opnieuw een grote rol zou spelen, gaf hij in zijn rede
voering duidelijk aan waarom dit onderwijs zo nodig was, namelijk om de Nederlandse 
achterstand in de ontwikkeling van de industrie ten opzichte van Engeland en Duitsland in 
te lopen. Daartoe was het volgens De Gelder noodzakelijk theorie en praktijk te verenigen, 
op dezelfde wijze als Gaspard Monge ("^1746-11818) aan de École Polytechnique betoogde,'» 
waarbij 

18. |. de Gelder, Uitgewerkte oplossingen van de CCL vraagstukken, voorkomende in de Allereerste Gronden der 
Sfe/Aidisr ('s-Gravenhage/Amsterdam 1837') V. 
19. G. .Vlonge, Geometrie descriptive (Parijs 1811-) voorwoord. 
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de Industrie-School zou moeten dienen, om aankomende Kunstenaars, Fabriekanten en Ambachtslieden, een 
aaneengeschakeld onderwijs te geven in die kundigheden, welke hun bij hunnen kunstmatigen arbeid of 
ambacht nuttig en noodig zijn te bezitten.-" 

De kundigheden (de theorie) waarover De Gelder sprak, behelsden hoofdzakelijk wiskunde 
en beschrijvende meetkunde, waarover de hoogleraar op dat moment een boek in voorbe
reiding had. Op het Ministerie was men het met hem eens, blijkens een brief van de heer J. 
van Ewijck, verbonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken - afdeling onderwijs -
in reactie op zijn redevoering: 

Hooggeleerde Heer, 
Ik heb ontvangen en met veel genoegen gelezen uwe Redevoering ter opening van het Industrie-Collegie. De 
zaak is door U zeker uit het regte oogpunt beschouwd, en ik hoop en vertrouw, dat deze Redevoering ook 
nog buiten Leyden hare nuttigen werking zal hebben.^i 

Zelfs in de scholing voor ambachtslieden, die van oudsher een praktijkgerichte, interne 
opleiding genoten binnen hun gilde, werd de wiskunde dus van nut geacht. Dat het project 
in Leiden geen succes werd - van de industrieschool was in 1836 reeds niets meer over -
beschouwden de aanhangers van de wiskundige ideologie niet als een gevolg van het 
mathematische aspect in de opleiding. Volgens De Gelder waren eerder de fabrikanten, die 
sceptisch stonden tegenover de educatie van hun arbeiders, debet aan deze mislukking. De 
geringe basiskennis van de arbeiders, die bovendien amper tijd en ruimte hadden om naast 
hun werk nog een studie te doen, was een andere oorzaak van het beëindigen van het 
onderwijs aan de Leidse industrieschool. Bovendien ondervond de Leidse industrieschool 
concurrentie van andere, gemakkelijkere of goedkopere, (charitatieve) onderwijsinstellin-
gen.^-

Het fiasco van de industrieschool deed echter geen afbreuk aan de wiskundige ideologie: 
De Gelder bleef zijn ideeën in elk geval ventileren bij iedere gelegenheid die hem daartoe 
werd geboden-^ en de overheid bleef gebruik maken van zijn diensten en van die van 
andere mathematici. In 1827, bijvoorbeeld, werd De Gelder door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken geconsulteerd over de te volgen procedure bij de bepaling van de 
nieuwe metrieke inhoudsmaten. Een dergelijke vraag zou voordien aan Van Swinden zijn 
gesteld die zich gedurende vele jaren had ingezet voor de invoering van het metrieke stel
sel.'*' Van Swinden was echter in 1823 overleden, zodat De Gelder de aangewezen persoon 
werd voor een advies in een dergelijke kwestie. In 1832 vroeg het Ministerie hem zijn 
mening te geven omtrent de instellingen van levensverzekeraars in Nederland.-'' Daarnaa.st 
bleef de overheid zich inzetten ten faveure van het wiskunde-onderwijs. In 1840 vertaalde 
de Nederlandse regering haar waardering voor De Gelder in een ridderkruis in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw, dat hem tijdens de inhuldiging van Willem II werd opgespeld. 

20. J. de Gelder, Redevoering idtgesproken ter gelegenheid van de oprigting van hel Industrie-Kollegie en de 
Industrie-School Cs-Gr3\'cnhigcl Amsterdam 1827) 14. 
21. Deze brief, waarvan hier een fragment is opgenomen, is gedateerd 9 februari 1827 en bevindt zich in het 
archief van de R.U. Leiden (inv.nr. BPL 2359). 
22. N'.B. Goudswaard, Vijfenzestig jaren tiijverheidsonderwijs {Mien 1981) 133-162, m.n. 142-143. 
23. Zie bijvoorbeeld de inleidingen tot zijn Handleiding tot het Meetkunstig teekencn (1829), een boek dat hij spe
ciaal voor het onderwijs aan de Industrieschool had geschreven, maar dat ook aan Latijnse Scholen werd 
gebruikt, en de derde, geheel herziene uitgave van zijn Beginselen der Stelkunst uit 1836. 
24. Zie bijvoorbeeld het zesdelige werk van Van Swinden: VerhandcUng over Volmaakte Maaten en Gewigien, 
Amsterdam (1802) en de talloze vergelijkingstafels van zijn hand die sinds 1811 verschenen. De invoering van het 
metrieke stelsel is gedurende de Franse tijd niet voltooid, maar is door Willem I daarna voortgezet. 
25. De memorie die hieruit voortkomt is aanwezig in het archief van de U.B. Utrecht (inv.nr. 16 A 8' V Do). 
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De waarderitig van De Gelder 

Behalve dat De Gelder opvattingen ventileerde die goed vielen bij de regering, werden die 
ideeën ook gehoord: zijn status was, na zijn aanstelling in Leiden, niet onaanzienlijk. Dit 
bleek uit de reacties die hij onder andere van A. Quetelet en F.A. Diesterweg- respectieve
lijk een gevierd Belgisch en belangrijk Duits wiskundige - kreeg met betrekking tot zijn 
boeken, alsmede uit de positieve respons op zijn onderwijs en de door hem geschreven 
methoden.-*• Reeds tijdens zijn leven werd De Gelder gelauwerd. Tijdens het vijftigjarig 
bestaan van het Wiskundig Genootschap in 1829 werd hij door A. van der Swan meerma
len gehuldigd en geciteerd, ook op aspecten uit zijn wiskundige ideologie: 

In het algemeen genomen, vrees ik van geenen uwer, Mijnheren! eenige tegenspraak, wanneer ik als zeker 
stelle, dat geene Weetenschap meer dan de Wiskunde geschikt is, om het verstand te vormen, den mensch 
juist te leeren denken, hem de kracht van bondige bewijzen doen gevoelen, het zwakke en gebrekkige van 
bloote schijnredenen aan te toonen, en, met één woord, om hem in staat te stellen, het ware van het valsche 
volkoomen te onderscheiden.... gemakkelijk en klaar, immers, lost zij al de verschijnselen der Katuur op, en 
hoe onontbeerlijk wordt zij, alzoo, zoowel voor den geringsten handwerksman, als voor den diepzinnigsten 
Wijsgeer en den grootste Geleerde!" 

26. Zie o.a. de verzameling brieven aan De Gelder in het archief van de U.B. Leiden (inv.nr. BPL 2359). 
27. De redevoering van Van der Swan is te vinden in het archief van het Wiskundig Genootschap in de U.B. van 
de Universiteit van Amsterdam (inv.nr. Ill F 33), Het citaat is afkomstig van de pp. 11-12; De Gelder wordt ook 
op de pp. 24, 27, 28, 30 en 31 gelauwerd. 
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Daarnaast zijn lofredes op De Gelder door zijn leerlingen G.j. Verdam en C.J. Matthes een 
duidelijke aanwijzing voor zijn invloed. Deze laatste herinnerde tijdens een redevoering 
ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Wiskundig Genootschap in 1879 
(dus 31 jaar na De Gelders dood), na een korte verhandeling over de geschiedenis van dat 
Genootschap, aan de wijze waarop 'den wakkeren DE GELDER' zich 'krachtig en oordeel
kundig' voor het Genootschap had ingezet.-''' 
De Gelder kan dus worden opgevat als iemand met een behoorlijke staat van dienst, wiens 
ideeën door een invloedrijke groep werden gedragen. Hij werd gehoord en kreeg weer
klank, hetgeen hem tot een personage maakt dat volkomen representatief voor zijn tijd 
kan worden geacht. 

Conclusies 

Samenvattend kan worden gezegd dat gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw 
de wiskundige ideologie, een voortbrengsel van de Verlichting, prevaleerde in het gedach
tengoed van een maatschappelijke elite. Die maatschappelijke elite bepleitte een grotere 
rol voor de wiskunde en wist hierover op drie punten een zekere consensus te bereiken: 
1. Wiskunde, en met name logica, beschouwde men als de manier om te redeneren en tot 
juiste conclusies te komen. Dit werd daadwerkelijk en tot in absurdum doorgevoerd, zoals 
de op wiskundige leest geschoeide stukjes van De Gelder over de astrologie en de inpolde
ring van de Haarlemmermeer aantonen: het begrip 'wiskunde' had voor hen een veel rui
mere betekenis dan die er heden ten dage aan wordt gegeven en vond evenredig meer 
waardering. 
2. Wiskunde werd een verplicht vak aan de Latijnse Scholen, waar zij aanvankelijk op 
tegenstand stuitte, maar waar zij uiteindelijk wel haar plaats heeft gevonden. Hierdoor 
werd de verspreiding van de onder 1 genoemde ideeën bevorderd: de wiskunde als lei
draad voor het gezond verstand. 
3. Wiskunde was het noodzakelijk ondersteunend vak bij het onderwijs aan ambachtslie
den. Betreffende dit punt is uiteindelijk weinig resultaat geboekt in de tijd van De Gelder; 
maar de poging is, onderbouwd en wel, ondernomen en de beschrijvende meetkunde als 
vak is blijven bestaan. De vereniging van theorie en praktijk, als de manier om de indu
strialisering op gang te helpen, met de wiskundige theorie voorop, is nog lange tijd tot 
ideaal verheven. 

De mathematicus Jacob de Gelder kan, wegens zijn gedachtengoed, voor deze periode gel
den als een exponent van de wiskundige ideologie. Qua importantie nam hij, vanwege zijn 
betrekkelijk eenvoudige komaf weliswaar vrij laat, een belangrijke plaats in: de regering 
kon zich in zijn ideeën vinden en zijn maatschappelijke status was zodanig dat we gevoeg
lijk kunnen aannemen dat zijn ideeën een maatschappelijk draagvlak kenden. Aan de 
hand van zijn biografie kan tevens worden geïllustreerd dat de wiskundige ideologie welis
waar een behoorlijke aanhang kende, maar bij de concretisering van de ideeën op behoor
lijk wat tegenstand stuitte: de conflicten tussen De Gelder en Voet, en tussen De Gelder en 
Bosse kunnen model staan voor de problemen waarmee de wiskundige ideologie te 
maken kreeg. 

28. C.J. Matthes, Feestrede ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Wiskundig Genootschap 
(Amsterdam 1879) 18. 
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De wiskundige ideologie heeft in Nederland wortel geschoten: men zag de educatie in de 
wiskunde als de oplossing voor de achterstand in de industriële ontwikkelingen ten 
opzichte van de omringende landen. Haar culturele invloed is niet alleen aantoonbaar 
aanwezig geweest in het gedachtengoed van De Gelder en zijn medestanders, maar heeft 
tevens tot concrete resultaten geleid, zoals de invoering van het wiskunde-onderwijs aan 
de Latijnse Scholen. De wiskundige ideologie als een onderdeel van de vroeg-negentiende-
eeuwse mentaliteit, is een belangwekkend fenomeen waar omheen controverses hebben 
gewoed, doch dat uiteindelijk ingrijpende consequenties heeft gehad. 

SUMMARY 

Jacob de Gelder and the mathematic ideology in The Netherlands (1800-1840) 

During the period which is commonly called the Enlightenment, changes occurred in the 
social perception of mathematics. The teaching of mathematics used to be almost strictly 
academical and was considered to be an important part of knowledge to those who had a 
scientific career in view. In The Netherlands, during the first part of the nineteenth cen
tury, people began to think that mathematics was indispensable to everyone: even to the 
craftsmen who until then were educated within the guilds on a purely practical basis. 
Because of their character these views will here be called the 'mathematical ideology'. 
In The Netherlands, the reception of this mathematical ideolog)' may be illustrated by the 
biography of the Dutch mathematician Jacob de Gelder {1765-1848). This man started off 
as an unimportant schoolteacher during the late eighties of the eighteenth century. He 
took an interest in mathematics and educated himself and his pupils in this science. In his 
teaching as well as in his writings he would proclaim the mathematical ideology. He made 
a remarkable carreer and was appointed professor of mathematics at Leiden University in 
1819. 

The following three aspects constituted De Gelder's views: 

1. Mathematics became more and more the basis of reasoning. The argument was even 
reversed: every good argument was called a mathematical one and if an argument was 
considered not convincingly enough, a mathematical formula was added, a phenomenon 
easily illustrated by several of De Gelder's manuscripts. 
2. Mathematics became a necessary prerequisite for the study of all other sciences. 
Therefore, it actually became a standard part of the curriculum of all Dutch schools pre
paring students for the university. 
3. Mathematics even became a necessity for craftsmen. De Gelder was convinced, and the 
Government agreed with him, that the teaching of mathematics to labourers would result 
in a better and faster development of industr)' in The Netherlands, which in this respect 
lagged behind England and Germany. Engineering schools with a strong propaedeutic 
mathematics course would largely solve this problem. 
The Dutch Government supported De Gelder in proclaiming the mathematical ideology. 
De Gelder himself had quite some influence in Dutch mathematical circles, and he was 
regarded an authority on the subject of the teaching of mathematics. We may therefore 
assume that his views, in particular the mathematical ideology, were not solely his, but 
found support within large circles in Dutch society during the first half of the nineteenth 
century. 
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