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'EEN BRAAF EN LEERZAAM MEISJE' 
REKENONDERWIJS VOOR BIEDERMEIER
MEISJES IN NEDERLAND, 1800-1860 

DANNY BECKERS* 

Met 4 brave en rijke kindren, 

Rijk in geld en rijk in deugd, 

Willen wij dit boelcje sluiten, 

Zeker zij u zuUcs tot vreugd. 

Volgt haar voorbeeld, lieve meisjes! 

Rigt op 't deugdenpad uw schreên, 

En gij leeft, bij voor- en onspoed, 

Vergenoegd, en wel te vreên. 

Lotje, Naatje, Kaasje en Klaartje 

Treuren om haar oudren dood; 

Bij 't gemis dat zij beweenen, 

Is 't geluk van haar zeer groot, 

Dat zij waren onderwezen 

In al 't geen een mensch versiert; 

Weet, dat zaad in vruchtbare aarde 

Wortlen schiet en welig tiert.' 

Bovenstaand fragment is de inleiding tot een rekenopgave in een rekenboek uit 1831, geti
teld Rekenboek voor meisjes. Er verschenen gedurende de eerste helft van de negentiende 
eeuw meerdere rekenboeken die volgens het titelblad specifiek voor meisjes waren 
bestemd. Voor 1800 bestaan dit soort boeken niet, en gedurende de tweede helft van de 
negentiende eeuw lijkt het fenomeen weer te verdwijnen. 

Voor de dochters van de middenklasse lag sinds 1800 de toekomst min of meer vast. Zij 
werden opgevoed met het doel in de toekomst hun huishoudelijke plichten naar behoren 
te kunnen vervullen. Men vond de geleerde vrouw een afschrikwekkend voorbeeld. Maar 
de meisjes moesten wel degelijk ook een en ander aan kennis opdoen, al was het slechts 
om met hun man te kunnen converseren en de kinderen verantwoord te kunnen opvoe
den. Ideaalbeelden van de opvoeding van meisjes in de middenklasse treffen we aan in 
het kinderboekje De brave Maria van Nicolaas Anslijn (1775-1838); voor iets oudere meis
jes beschreven Adriaan Loosjes (1761-1818) en het duo Wolff en Deken in hun romans het 
doel van een dergelijke opvoeding. De zoetheid, het goede karakter, en de 'deugdelijke 

' Vakgroep Wiskunde KUN, postbus 9010, 6500 GL Nijmegen, dbeckers@sci.kun.nl. De auteur dankt dr. I.H. 
Stamhuis voor haar constructieve kritiek op een eerdere versie van dit artikel, 

1. W.A. Baars en P. Joling, Rekenboek voor meisjes II (Leeuwarden 1831) 52. 
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beginsels' zijn zeer pregnant aanwezig in de (in onze ogen) onwaarschijnlijk perfecte 
karakters van lieve jonge dames die zich volkomen tevreden in hun rol van huisvrouw 
en/of moeder schikten. 

Enerzijds zijn de karaktertjes in bovengenoemde boeken de stille getuigen van de cul
turele achtergrond waartegen ze geschreven werden: de eerste helft van de negentiende 
eeuw wordt wel gekenschetst als de Biedermeier-periode.^ Het is de periode waarin de 
mierzoete Gedigten voor kinderen van Hiëronymus van Alphen (1746-1803) erg populair 
waren. Anderzijds stak er een bewust opvoedingsideaal achter de zoete en brave kinderen: 
pedagogen waren ervan overtuigd dat de deugd met het onderwijs in de kinderen kon 
worden gepompt.^ Voor meisjes golden daarbij andere opvoedingsidealen dan voor jongens. 
Van Essen heeft in haar boek over het meisjesonderwijs beschreven hoe deze idealen in 
de onderwijsvorm en de structuur van de meisjesscholen tot uitdrukking werden 
gebracht."* Gezien de enge band tussen opvoeding, onderwijs en didactiek in deze periode,' 
zou men mogen verwachten dat ook concreet de aanpak van lessen aan de meisjesscho
len van de aanpak in de jongensscholen verschilde. Fragmenten uit een natuurkundeles 
van mevrouw Belcour,* die sterke gelijkenis vertonen met de lessen uit de populaire 
boeken van Johannes Buys,'' doen echter - wat betreft het natuurkundeonderwijs -
anders vermoeden. Door Bosch zijn dan ook wat betreft de natuurwetenschappen kant
tekeningen geplaatst bij de stelling van Van Essen dat natuurkunde gedurende de negen
tiende eeuw niet voor meisjes-onderwijs bestemd zou zijn geweest. Bosch meent dat eerst 
met de komst van de HBS en MSM in 1863 meisjes min of meer werden uitgesloten van 
onderwijs in de natuurwetenschappen. In een groot aantal van de Nederlandse meisjes
scholen zou gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw het curriculum ook 
natuurwetenschappen hebben bevat.* 

Het bestaan van een serie rekenboeken voor meisjes uit de eerste helft van de negen
tiende eeuw biedt de mogelijkheid om de these van Bosch te toetsen voor het reken- en 
wiskunde-onderwijs. De afzonderlijke rekenboeken voor meisjes zijn uiteraard een teken 
dat meisjes in de ogen van de vroeg negentiende-eeuwse onderwijzers toch (op z'n 
minst) anders dienden te worden benaderd dan jongens. Met dit artikel beoog ik 
zodoende tevens om aan de hand van de rekenboeken voor meisjes te illustreren wat die 
andere behandeling voor de Biedermeier-meisjes (vergeleken met haar tijdgenootjes van 
de andere sekse) tijdens de rekenles concreet inhield. Tot dat doel zal eerst meer in het 
algemeen het meisjes-onderwijs en het onderwijs in reken- en wiskunde gedurende de 
onderhavige periode worden beschreven. 

2. P.J. Buijnsters e.a. ed.. De hele Bibetebontse Berg (.\msterdam 1989) 237-240. De aangehaalde boeken zijn 
respectievelijk: N. Anslijn, De brave Maria (Leiden 1811) en vele herdrukken; A. Loosjes, Het leven van 
Susanna Bronkhorst ( Haarlem 1806-1807) in 6 delen; E. Bekker & A. Deken, Historie van mejuffrouw Sara 
Burgerhart (Den Haag 1782) 2 delen; E. Bekker en A. Deken, Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut 
(Den Haag 1793-1796) 6 delen; E. Bekker, Geschrift eener bejaarde vrouw (Den Haag 1802) 2 delen. 

3. Jan Lenders, 'Van "leerschool" naar "opvoedingsgesticht". Opvoedend onderwijs in Nederland in de jaren 
1830', Pedagogisch Tijdschrift li (1993) 99-107. 

4. Mineke van Essen, Opvoeden met een dubbel doel (Amsterdam 1990) 25-28. 
5. Jan Lenders, De burger en de volksschool (Nijmegen 1988) 131-167. 
6. H.W. van Essen, Onderwijzeressen in Niemandsland (Meppel 1985) 83-84. 
7. L Buys, Natuurkundig schoolboek ( Leiden/Deventer/Utrecht 1800). 
8. Mineke Bosch, 'Kies exact! in historisch perspectief', Gewina 20 (1997) 16-42. 
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Onderwijs voor meisjes 
Nederland kende gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw drie vormen van 
meisjesonderwijs. Er was openbaar en particulier 'middelbaar', en 'lager' onderwijs voor 
meisjes. De termen middelbaar en lager verwezen naar de sociale klasse waar de leerlingen 
uit afkomstig waren. In de scholen voor de lagere klassen werd geen rekenen gegeven, 
maar werden de kinderen voorbereid op het beroep van handwerkster, dienstbode, of 
schoonmaakster, opdat zij in staat zouden zijn voor hun toekomstige gezin op een decente 
wijze mede in het inkomen te voorzien. Op de scholen voor de middenklasse was er 
meestal wel rekenonderwijs. De toename in het aantal onderwijzeressen ten opzichte van 
de toename van het aantal onderwijzers gedurende de periode 1828-1848, verraadt een 
groeiende belangstelling voor het onderwijs aan de meisjesscholen,' ondanks dat er 
geklaagd werd over een gebrek aan degelijke exameneisen voor onderwijzeressen en de 
gemakzuchtige houding van deze groep, die zich niet massaal aan het kennisvergarings
ideaal van de middenklasse conformeerde.'" 

Volgens Van Essen kwamen algebra en meetkunde niet voor in het curriculum van de 
meisjesscholen; de lessen beperkten zich tot rekenen." Meer wiskunde vonden onderwij
zers en wiskundigen in de discussies rond de oprichting van de H.B.S. in 1863 in elk geval 
evident ongeschikt voor vrouwen'- - maar dat is volledig in overeenstemming met de 
bevindingen van Bosch. 

Er zijn twee redenen om de these van Bosch ook van toepassing te achten op het reken
en wiskunde-onderwijs aan de Nederlandse Biedermeier-meisjes. Ten eerste is er helemaal 
niet zoveel informatie over het algebra- en meetkunde-onderwijs van jongens uit de 
middenklasse. Waarschijnlijk kwamen alleen degenen die een ingenieurspositie ambieerden 
verder dan het bestuderen van de cijferkunst of een boek over koopmansrekenkunde.'^ 
Meisjes kwamen gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw niet in ingenieurs
posities terecht. Idealiter werden zij huisvrouw en/of moeder. Hadden ze minder geluk, 
dan was een baantje als onderwijzeres een respectabele uitkomst. Het heeft dus geen 
enkele zin om het rekenonderwijs aan meisjes te vergelijken met de vooropleiding van de 
relatief selecte groep van potentiële ingenieurs. De vraag is: kregen zij dezelfde intellectuele 
bagage mee als de jongens die een 'doorsnee Franse school' doorliepen? 

Ten tweede is het niet onmogelijk dat er aan meisjesscholen niet-gepubliceerde methodes 
gebruikt werden, of één van de vele boeken die niet speciaal voor meisjes waren geschre
ven."' De hierboven genoemde natuurkundelessen van mevrouw De Belcour zijn bijvoor
beeld bekend uit haar manuscripten en tot diep in de negentiende eeuw was het helemaal 
niet ongebruikelijk dat op scholen manuscripten circuleerden ten behoeve van het 

9. H.W. van Essen, Onderwijzeressen in Niemandsland {Meppel 1985) 70-72. 
10. Ibidem, 80-81. 
11. Mineke van Essen, Opvoeden met een dubbel doel (Amsterdam 1990) 42-43. 
12. H.J. Smid, Een onbekookte nieuwigheid (Delft 1997) 66. 
13. Ibidem, 64-70, 180-200. Een voorzichtige schatting van het aantal boeken (verschillende edities meegeteld) 

dat in de periode 1800-1845 verscheen onderstreept deze h^'pothese. Het aantal rekenboeken (ca. 300) over
trof verre het aantal algebra- en meetkundeboeken (ca. 100). In de laatste categorie waren de meeste (ca. 
70) bovendien speciaal voor de ingenieursopleiding geschreven en de rest merendeels ten behoeve van de 
Latijnse scholen. 

14. In verband met het gebruik van methoden die niet speciaal voor jongens waren geschreven is het goed te 
wijzen op een tamelijk populaire methode die zich bhjkens het titelblad specifiek tot jongens en meisjes 
richtte, namelijk die van de Groningse onderwijzer R.G. Rijkens (1795-1855): Praktisch rekenboekje, ten dien
ste van eerstbeginnende jongens en meisjes (Groningen: Oomkens 1825 ,̂ 1842'). 
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'Die gelehrte Frau' (1802) van 
J.H. Ramberg illustreert de vroeg 
negentiende-eeuwse afschuw van 
de vrouw als geleerde: het huis
houden verslonst, de kinderen 
worden niet goed opgevoed en 
meer vreselijks staat het gezin te 
wachten wanneer de huisvrouw 
haar taak niet serieus opvat. 
(Uit Wolfgang Schmale en 
Van L. Dodde, Revolution des 
Wissens? (Bochum: Winkler 
1991) 781. trèfra^^ii^M:^ 

ftUMré.,- C^f~€-ic 

onderwijs." Op die manier zou in de praktijk het wiskunde-onderwijs aan meisjes een 
serieuzer (lees: een jongens-achtiger) karakter kunnen hebben gehad dan zich oppervlak
kig laat aanzien. 

In de discussies rond het onderwijs aan meisjes speelden vier motieven een rol. Voor
standers van serieus meisjesonderwijs verwoordden ze als volgt. Op de eerste plaats ver
dienden meisjes serieus onderwijs omdat een huishouden draaiend houden een zeer 
serieuze aangelegenheid was. Dat vergde een gedegen vooropleiding. Ten tweede: als het 
meisje later als weduwe zou achterblijven moest zij in staat zijn om de zaak van haar man 
naar behoren te bestieren. Zij moest dus minstens dezelfde kennis hebben als haar man. 
Ten derde kon een meisje de pech hebben ongetrouwd te blijven. Zij kon dan alleen op 
een respectabele wijze in haar inkomsten voorzien door school te houden; maar dan 
moest ze haar pupillen natuurlijk wel iets te bieden hebben! Tot slot (ten vierde) waren er 
mensen die meenden dat meisjes, evenals jongens, hun verstand naar vermogen dienden 

15. Bijvoorbeeld de gehectografeerde manuscripten van H. van Buren, wiskundeleraar aan de bisschoppelijke 
school van Rolduc in het huidige Kerkrade, werden tot in de jaren 1870 gebruikt. 
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te vormen. De exacte wetenschappen, en de wiskunde in het bijzonder, speelden in de 
vorming van het verstand een belangrijke rol.'* 

Een concentratie op de inhoud van de rekenboeken voor meisjes die, getuige de onder
staande bibliografie, daadwerkelijk een rol van betekenis hebben gespeeld in het reken
onderwijs aan meisjes, is de aangewezen weg om de wezenlijke verschillen met het 
onderwijs aan de andere sekse vast te kunnen stellen. Daarbij zal besproken worden in 
hoeverre de vier bovenstaande motieven door de tijdgenoten en auteurs op het rekenon
derwijs van toepassing werden geacht. Daartoe zullen we eerst een korte schets van het 
rekenonderwijs aan jongens geven, en de didactische ontwikkelingen gedurende de eerste 
helft van de negentiende eeuw bespreken. 

Reken- en wiskunde-onderwijs in Nederland 
Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw veranderde er veel in het Neder
landse reken- en wiskunde-onderwijs. De onderwijswet van 1806 introduceerde rekenen 
als vak van onderwijs aan de lagere scholen, evenals een stelsel van staatsexamens voor het 
onderwijzend personeel. Inhoud en kwaliteit van het onderwijs werden zodoende door het 
Ministerie gecontroleerd, terwijl dat voorheen een meer lokale of zelfs particuHere aange
legenheid was geweest. Het nieuwe - van staatswege min of meer vastgelegde - curriculum 
en de kwaliteitscontrole werden mede ingegeven door nieuwe ideeën aangaande opvoe
ding en onderwijs. Op basis van Verlichtingsdenken werden kennis en deugd in deze nieuwe 
ideeën min of meer geïdentificeerd. 

Het negentiende-eeuwse onderwijsbestel was een afspiegeling van de sociale gelaagd
heid van de samenleving. In de onderwijswet van Willem I, het zogenaamde Organiek 
Besluit van 1815, was de Latijnse school ingedeeld bij het hoger onderwijs en was er ver
der alleen voorzien in lager onderwijs. Daarmee gaf de regering in feite aan een (op dat 
moment reeds gedateerde) standenmaatschappij voor ogen te hebben. In die maatschap
pij was de Latijnse school, als vooropleiding van de universiteit, uitsluitend bestemd voor 
de hogere klassen, en volgden de lagere klassen alleen 'lager' onderwijs. In de praktijk 
bestond deze scherpe tweedeling al lang niet meer. Naast de 'lagere school* bestonden er 
tal van zogenaamde Franse en (Neder)Duitse scholen ten behoeve van de kinderen van 
de middenklasse. Succesvolle kooplieden trachtten tevens aansluiting te vinden bij de 
hogere sociale lagen door hun kinderen naar de Latijnse school (en universiteit) te sturen. 

Het Organiek Besluit richtte zich met name op de Latijnse school en het onderwijs aan 
de lagere klassen in strikte zin: de Franse scholen werden in de wet niet genoemd. De 
Latijnse scholen hadden zich voor 1815 altijd beperkt tot de studie van het Latijn en 
Grieks, dat de leerlingen nodig hadden om de lessen aan de universiteit met vrucht te 
kunnen volgen. Het Organiek Besluit bracht een bescheiden modernisering van het cur
riculum door wis- en natuurkunde aan deze scholen verplicht te stellen. 

Voor de lagere klassen betekenden de onderwijshervormingen, bekrachtigd in het 
Organiek Besluit, een veel verdergaande uitbreiding: de ideeën van de Maatschappij tot 
Nut van 't Algemeen (in de volksmond: 't Nut) aangaande onderwijs en opvoeding wer
den hier in de praktijk gebracht, 't Nut was een particuliere charitatieve organisatie van 
gegoede burgers die zich ten doel stelde de sociaal minder bedeelden uit hun uitzichtloze 
armoede te bevrijden. Daartoe moesten lieden uit de lage sociale klassen een goede 
opvoeding en beter onderwijs krijgen. Aan de ene kant om hen daardoor een beter uit-

16. Mineke Bosch, 'Kies exact! in historisch perspectief', Gewina 20 (1997) 16-42. 
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zicht te bieden op werk en inkomen; aan de andere kant om hen ervan te doordringen 
dat zij ook in armoede menswaardig (gedefinieerd in termen van het middenklasse-ideaal 
van een goed mens) konden en dienden te leven. Het resultaat was dat de lagere klassen 
idealiter niet alleen leerden lezen, zoals tot dan toe gebruikelijk was, maar tevens leerden 
schrijven en rekenen, en dat alles in een school die was ingericht naar de pedagogische 
inzichten van die tijd.'' 

Ook de scholen voor de middenklasse, die door de onderwijswetten min of meer on
gemoeid werden gelaten, werden door nieuwe ideeën over onderwijs en opvoeding 
beïnvloed. Middels het tijdschrift voor onderwijzers De Bijdragen hield de staat de 
onderwijzer een ideaalbeeld voor waaraan velen poogden te voldoen.'* De nadruk op de 
vormende waarde van de wiskunde was in dat ideaalbeeld van groot belang. Zowel in het 
lager onderwijs - waar met de vormleer tevens een inleiding tot de elementaire meetkun
de (en daarmee tot de verstandsvorming!) haar intrede deed'' - als in het middelbaar 
onderwijs, waar het leren van regeltjes uit de rekenboeken van Bartjens en Van Lintz 
werd vervangen door een min of meer formele introductie tot de beginselen van de 
zuivere wiskunde: cijferkunst, stelkunst en meetkunst.-" De meisjesboeken behandelden, 
zoals gezegd, alleen de cijferkunst. Dat hield meer in dan 'alleen' het lagere-schoolreke-
nen: notaties en operaties van ons talstelsel werden gedefinieerd en een aantal eigen
schappen (bijvoorbeeld over deelbaarheid) afgeleid. De cijferkunst-boekjes wekken de 
indruk van een meer formele opbouw van de rekenkunde, bestemd voor mensen die al 
hebben leren rekenen. 

Ontwikkelingen in de didactiek 
Ontwikkelingen in het onderwijssysteem, de pedagogiek en de wiskunde zelf stimuleer
den de ontwikkeling van nieuwe didactische visies op het wiskunde-onderwijs. Grofweg 
ontstonden er drie nieuwe didactische stromingen gedurende de eerste helft van de 
negentiende eeuw. Op de eerste plaats was er de formele methode die de leerling invoer
de in de theorie van de 'zuivere wiskunde'. Een van de meest bekende methoden in deze 
categorie was die van Jacob de Gelder (1765-1848). De Gelder ging uit van scherpe defini
ties en welomschreven axioma's en bracht de leerlingen via stellingen en bewijzen de 
beginselen van de wiskunde bij. Het was een methode die met name op de Latijnse scho
len in de smaak viel en die we dus (op grond van het standsverschil) in eerste instantie 
niet verwachten terug te zien in het rekenonderwijs aan meisjes. De beide andere stro
mingen waren meer algemeen in het onderwijs aan de scholen van de middenklasse.^' 

Naast de zeer theoretische methode van De Gelder bestonden er meer op de praktijk 
gerichte methoden die met name binnen de Franse en Duitse scholen erg populair 
waren. Een van de bekendste was de serie wiskundeboeken van P.J. Baudet (1778-1858). 
Voor het rekenonderwijs bestond er een verwante methode die op een aantal scholen in 

17. CL Jan Lenders, De burger en de volksschool ( Nijmegen: SUN 1988); H.J. Smid, Een onbekookte nieuwigheid? 
(Delft 1997). 

18. Getuige bijvoorbeeld de necrologieën die in de Bijdragen verschenen, zoals Th. van Swinderen, 'Ter nage
dachtenis van Jacob de Boer', Bijdragen 5 (1814) 29-50. Zie tevens het overlijdensbericht van N. Anslijn in: 
Algemeene Konst- en Letterbode 1838/2, 241-242; en D. Buddingh, 'Iets nopens de voortdurende vorming, 
verheffing en veredeling van den onderw)'zer'. Tijdschrift voor Onderwijzers 1 (1833) 201-213. 

19. E.W.A. de Moor, Van vormleer tot realistische meetkunde (Utrecht 1999). 
20. Smid (n. 17), Een onbekookte nieuwigheid? en D.J. Beckers, 'Come Children!', Paradigm 1 nr. 27 (February 

1999) 18-15-
21. D.J. Beckers, 'Jacob de Gelder en de didaktiek van de wiskunde', Euclides 71 (1995-1996) 254-262. 
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gebruik was, namelijk de serie rekenboeken van Jan Brunt (1777-1803).-' Baudet en Brunt 
legden evenals De Gelder een sterke nadruk op de vormende waarde van goed reken- en 
wiskunde-onderwijs, maar zij vonden toepassingen zeker zo belangrijk als gedegen theo
rie. In hun methoden kwam dat tot uitdrukking in de ontwikkeling van de theorie: die 
werd veelal aan de hand van praktijkproblemen of met behulp van voorbeelden ontwik
keld, en niet in eerste instantie omwille van een abstracte theorie. De aanleiding voor een 
serie opgaven was meestal zeer concreet; de leerling werd door middel van tactische vragen 
naar het antwoord gebracht, terwijl formele bewijzen een minder prominente plaats 
innamen dan in de boeken van De Gelder het geval was.̂ ^ 

Ten derde bestond er gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw in Nederland 
een didactische stroming, die qua opvattingen vrij dicht bij de achttiende-eeuwse opvat
tingen aansloot. De boeken van Bartjens en Van Lintz werden tot diep in de negentiende 
eeuw herdrukt. Ze werden wel enigszins vernieuwd, maar het belangrijkste doel van de 
onderwijzers in deze stroming was toch dat de leerlingen vlot en vaardig leerden rekenen. 
Belangrijkste representanten waren Arnoldus B. Strabbe (1741-1805) en Jan van Wijk Rz. 
(1781-1847), wier boeken tot diep in de negentiende eeuw werden gebruikt. Zij behandelden 
nauwelijks theorie in de betekenis van het woord die De Gelder en Baudet gebruikten: er 
werd een aantal oplossingsrecepten gepresenteerd voor belangrijke praktijkproblemen. 
Die regels werden wel nadrukkelijk als definities voor bepaalde operaties gebracht, en 
waren samengesteld uit regels die reeds behandeld waren. Op die manier werd een zekere 
opbouw gesuggereerd die als systematische theorie werd gebracht. De nadruk lag op de 
vele opgaven, hoewel ook door deze auteurs de wiskunde een zekere vormende waarde 
werd toegedicht. 'Vorming' was voor hen echter zeer sterk gerelateerd aan de beroeps
praktijk, hetgeen hun door de recensenten in de Bijdragen niet in dank werd afgenomen: 
die prefereerden de methoden uit de beide eerste stromingen.^'* 

Recensenten keken bij het beoordelen van een methode naar de behandeling van de 
theorie, maar ook naar de opgaven. Met name de methoden die binnen de eerste twee 
stromingen vielen kenmerkten zich door een gebrek aan voldoende opgaven: de nadruk 
van de boeken lag op de theorie. Auteurs trachtten dit gebrek op te heffen door opgaven-
series te schrijven. Een van de populairste was die van Willem van den Hoonaard (1788-
1862).-' Deze rekenboeken vielen ook bij de recensenten van de Bijdragen in de smaak. 
Dat kwam doordat ze aan twee belangrijke criteria voldeden waar recensenten speciaal 
naar keken: de opgaven waren aftvisselend en de inkleding was geschikt.^'' 

Afwisseling kon op twee niveaus worden aangebracht. Opeenvolgende opgaven konden 
verschillende wiskundige technieken vergen om opgelost te worden: zo kon men bijvoor
beeld tussen een serie vermenigvuldigingsopgaven een opgave plaatsen waarbij de leer
ling moest herkennen dat er 'slechts' een optelUng vereist was. Afwisseling kon echter 
ook bereikt worden door opeenvolgende opgaven over heel andere onderwerpen te laten 
handelen: twee vermenigvuldigingsopgaven, maar de een over een oppervlakte en een 
ander over een aantal. De afwisseling van de wiskundige technieken die benodigd waren 

22. Jan Brunt, Eerste beginselen der rekenkunde in vragen en antwoorden (Leiden 1802-1803) 4 deeltjes. 
23. D.J. Beckers, 'P.J. Baudet en de didaktiek van de wiskunde', Euclides 75 (1999-2000). 39-46. 
24. Zie bijvoorbeeld de afkeurende recensies in Bijdragen 1822, 581; 1832, 190-193; 1834, 789-792; en 1849, 860-

861. Zie verder: 'Iets over het Rekenen', Bijdragen 2 (i8ii) 47-52. 
25. W. van den Hoonaard, Rekenboek voor de scholen in het Koningrijk der Nederlanden (Gorinchem: Noorduyn 

1816,1846'*). 
26. Bijdragen 4 (1813) 52-53. 
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om de opgaven op te kunnen lossen zou uit het hoofd leren voorkomen: de leerling dien
de alert te blijven. Dat zou échte kennis van de wiskunde bevorderen. De opgavenseries 
van het Haags onderwijzersgezelschap kregen geen gunstige recensie omdat ze teveel van 
hetzelfde soort opgaven direct achter elkaar bevatten.^^ 

Afwisselend ingeklede opgaven waren noodzakelijk in een goede methode. Elke auteur 
streefde daar ook naar, anders zou de leerling het einddoel van het onderwijs niet berei
ken: hij moest immers de wiskunde achter de alledaagse realiteit kunnen herkennen en 
mathematisch uitbuiten. In tegenstelling tot de achttiende-eeuwse methodes waar leer
lingen soms honderd opgaven van dezelfde soort kregen voorgelegd, was afwisseling voor 
de vroeg negentiende-eeuwse onderwijzers het toverwoord om het door hen gestelde 
doel bij de leerling te verwezenlijken. Wat dat doel precies inhield was natuurlijk wel ver
schillend bij de auteurs van de diverse stromingen, dat wil zeggen: zij hadden ieder hun 
eigen ideeën aangaande de kwestie wat het doel van wiskunde-onderwijs diende te zijn. 
Maar onderwijzers uit het gehele spectrum van didactische opvattingen - van gedegen 
theorie tot toepassingen - waren het erover eens dat een leerling in een gegeven situatie 
naar het juiste wiskundige instrumentarium moest kunnen grijpen, en afwisselend inge
klede opgaven droegen bij tot dat doel. 

Een belangrijk aspect van de ingeklede opgaven, dat met name in de reken- en wiskun
deboeken van de stroming Baudet en Brunt aan de orde kwam (en beduidend minder in 
de praktijkgerichte methoden), was meer pedagogisch van aard. Opgaven die gebruik 
maakten van historische kennis, bijbelkennis, algemeen natuurwetenschappelijke inzich
ten of geografische weetjes werden in de reken- en wiskundeboeken gebruikt om het 
arsenaal van algemene kennis waarover de leerling na afloop van zijn schoolcarrière 
idealiter diende te beschikken op peil te houden of te brengen. Deze opgaven zijn illu
stratief voor de pedagogische overtuiging dat kennis en deugd twee kanten van dezelfde 
medaille waren. In dat kader werden tevens verhaaltjes die morele kwesties aan de orde 
stelden gebruikt als inkleding voor opgaven. Zo werden leerlingen in de opgaven in 
reken- en wiskunde-boeken bijvoorbeeld geconfronteerd met de noodzaak van spaar
zaamheid en eerlijk delen.̂ ^ Deze opgaven illustreren dat de auteurs van deze boeken bij 
verstandsvorming tevens aan karaktervorming dachten. Spaarzaamheid en moraal ont
breken veelal in de boeken van de meer praktisch georiënteerde (ouderwetse) stroming 
in de vroeg negentiende-eeuwse wiskunde-didactiek. 

Rekenboekjes voor meisjes 
Van 1805 tot 1861 verschenen er in elk geval tien (series) rekenboeken ten behoeve van het 
meisjesonderwijs.^' De rekenboeken die zich (blijkens hun titelblad) specifiek tot meisjes 
richtten, bestonden vrijwel geheel uit opgaven. De onderwijzeressen aan de meisjesscho
len werden kennelijk geacht de theorie zelf te behandelen. Daarvoor konden ze een van 
de beschikbare rekenboeken pakken, net zoals in de opgavenseries voor jongens de 
bedoeling was. We moeten de rekenboekjes dus vergelijken met de rekenboeken van Van 

27. Bijdragen 1834, 880-882. 
28. D.J. Beckers, 'My little Arithmeticians', Report nr. 0001 Mathematical Institute University of Nijmegen 

(januari 2000). 
29. Er bestaan aanwijzingen in elk geval voor nog één rekenboek voor meisjes. Mogelijk zijn er meer geweest. 

De lijst aan het eind van dit artikel is zo volledig mogelijk opgemaakt met behulp van recensies uit de 
Bijdragen, de Vaderlandsche Letteroefeningen en de Algemene Konst- en Letterbode uit de terzake doende 
jaargangen. 
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den Hoonaard en de uitgaven van het Haags onderwijzersgezelschap. Daarmee wordt de 
suggestie gewekt dat de auteurs allemaal voor een didactische aanpak a la Baudet kozen. 

Die indruk wordt versterkt wanneer men de boekjes openslaat: de rekenboeken bevat
ten veel verschillende soorten inkleding, ook koopmansopgaven - om te benadrukken 
dat wiskunde zo'n nuttig vak was. Dit suggereert dat de auteurs voor de bijbehorende 
theorie eerder aan de boeken van Baudet en Brunt dachten, dan aan De Gelder of aan de 
boeken uit de meer achttiende-eeuwse stroming. Van de negen auteurs schreven er zeven 
(E. de Haan en A. Vos uitgezonderd)^" tevens 'rekenboeken voor jongens'. Die sluiten qua 
didaktische aanpak ook aan op het onderwijs zoals dat Baudet voor ogen stond. Als we 
naar de auteurs van de rekenboeken voor meisjes kijken wordt deze indruk nog verder 
versterkt: zij schreven ten behoeve van het onderwijs aan de Franse scholen, of ze gaven 
zelf les aan een dergelijk instituut.^' Dit komt overeen met het beeld dat Bosch en Van 
Essen van het meisjesonderwijs schetsen: het gaat zeer specifiek om onderwijs ten behoe-

30. Onder deze auteurs is het duo Baars & Joling als één persoon geteld. De ene Duitse auteur, C.P. Funke, is 
niet meegerekend: hij schreef ook rekenboeken voor jongens, maar die werden niet in het Nederlands ver
taald. Het enige dat we aan zijn geval kunnen aflezen is dus dat zijn meisjesrekenboek in Nederland in de 
smaak viel (hetgeen iets over zijn vertaler en recensenten zegt), maar het is weinig zinvol om dat boek met 
zijn rekenboek voor jongens te vergelijken. Zie het lijstje aan het eind van dit artikel. 

31. Er zijn twee uitzonderingen: LH. van Koten doceerde aan het stedelijk gymnasium te Amsterdam. Hij gaf 
daar naar eigen zeggen echter ook koopmansrekenen en boekhouden, dus valt hij wat dat betreft niet uit de 
toon. Van P. Krom zijn mij geen levensbraonderheden bekend, maar hij schreef zijn boeken voor de lagere 
scholen. Hij past - gezien zijn denkbeelden - wel bij de ideeën die binnen 't Nut in zwang waren. 
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ve van de middenklasse. Maar voor het rekenonderwijs is de keuze voor één specifieke 
didactische stroming opvallend. 

Die (althans schijnbare) didactische eensgezindheid kan het gevolg zijn van de doelen 
die de meer ouderwetse stroming in de vroeg negentiende-eeuwse wiskunde-didaktiek 
stelde. Met meer praktische ideeën over vorming en onderwijs werd het wellicht niet 
noodzakelijk geacht om aparte rekenboeken voor meisjes te produceren: uit de rekenboeken 
voor jongens viel alles te leren dat nodig was om een huishouden naar behoren te bestie
ren, om de zaak van een overleden man waar te nemen, om als onderwijzeres aan de slag te 
kunnen, en wat een mens mogelijk aan 'verstandsveredeling' zou willen hebben. Juist in de 
categorie auteurs waar men er een meer geëxalteerde visie op opvoeding en onderwijs op 
nahield valt een sekse-onderscheid te verwachten. 

Als we ons beperken tot de opbouw van de rekenboeken en het wiskundig niveau van 
de opgaven valt op dat we met boekjes van de categorie Van den Hoonaard te doen hebben. 
De opgaven zijn hoofdstuksgewijs geordend naar onderwerp maar er zit afwisseling in. 
Af en toe staat er een andere (gemakkelijkere) opgave tussen, en ze zijn aftvisselend qua 
inkleding. Dit alles om te voorkomen dat er regeltjes uit het hoofd geleerd werden. Wat 
dat betreft voldoen alle rekenboeken voor meisjes aan het standaardbeeld van een goede 
opgavenserie, volledig naar de smaak van de recensenten uit de eerste helft van de negen
tiende eeuw. 

Het Rekenboek voor meisjes van Nicolaas Anslijn was, afgaande op het aantal edities, het 
toonaangevende rekenboekje aan de meisjesscholen. Een opvallend inhoudelijk verschil 
met andere beschikbare rekenmethodes in deze tijd treft de lezer reeds in het voorwoord 
aan: de auteur vond het niet nodig dat meisjes de gewone breuken leerden gebruiken, en 
dat was niet uit didactische overwegingen.^^ Aan decimaalbreuken hadden meisjes meer 
dan genoeg, daarmee konden ze zich zijns inziens uitstekend redden. 

In andere rekenmethodes werden breuken en decimaalbreuken pas in de latere deeltjes 
behandeld, en evenals het Rekenboek voor meisjes kenden de verschillende delen van de 
negentiende-eeuwse rekenboekjes vaak een onafhankelijke drukgeschiedenis: het eerste 
deeltje beleefde meer herdrukken dan de latere delen. Niet iedereen hoefde de hele reken
kunde te beheersen en dat idee werd door auteurs weerspiegeld in hun indeling van de 
deeltjes: onderwerpen als rekenen met (decimaal)breuken en deelbaarheidseigenschappen 
zaten vaak in latere deeltjes die niet iedereen die deel i had doorgewerkt hoefde aan te 
schaffen.53 Met name het omrekenen van decimaalbreuken in gewone breuken en andersom 
was nogal een taaie klus die ook veel onderwijzers nooit helemaal onder de knie kregen.-''' 

32. Aangezien decimaalbreuken naadloos aansluiten bij de tientallige schrijfwijze van getallen valt er uit didak-
tisch oogpunt iets voor te zeggen om de gewone breuken niet te behandelen - met name vanwege de invoe
ring van het metrieke stelsel was dit ook praktisch. Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw 
wordt er veel nagedacht over didactiek, en heersen er evenveel meningen omtrent het onderwijs als er per
sonen zich mee bezig hielden. Er is een aantal onder hen die het onderwijzen van de gewone breuken wen
sen over te slaan; o.a. Van den Hoonaard en de beroemde pedagoog P.I. Prinsen schreven rekenboeken 
waarin de gewone breuken niet aan de orde kwamen. Anslijn was echter niet één van hen wanneer het 
onderwijs aan jongens betrof. 

33. Het eerste deel van het rekenboek van P.J. Baudet was sinds de derde editie zelfs in twee stukken gesplitst, 
volgens de auteur expliciet om de mensen op het platteland, die toch niet veel meer leerden dan de belang
rijkste rekenkundige bewerkingen, niet onnodig op kosten te jagen. Zie: P.L Baudet, Rekenboek voor de 
scholen (Deventer(i839'') voorwoord. 

34. Zie met name K.H. ten Berge, Practisch rekenboek der arithmetica (Winschoten 1847); maar ook het anonie
me Eerste beginselen der rekenkunde V (Groningen 1858 )̂. Beide auteurs bezigen de meest vreselijke uit
drukkingen om de lezers te verklaren hoe die omrekening moet plaatsvinden. 
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Zodoende ben ik geneigd om deze omissie van Anslijn in zijn betekenis voor het vroeg 
negentiende-eeuwse rekenonderwijs aan meisjes niet al te zwaar op te vatten. Op de eerste 
plaats wordt het onderwerp wel behandeld in de andere meisjesrekenboeken, en op de 
tweede plaats zijn de gewone breuken het enige onderwerp dat Anslijn overslaat: toepas
singen van het rekenen in andere talstelsels (met name rekenen met tijd) werden bijvoor
beeld wel behandeld. Mogelijk was het gebruik van breuken in de ogen van Anslijn te eng 
verbonden met de koopmanspraktijk om voor iemand die geen koopman werd van enige 
betekenis te zijn. In elk geval was er voor De Haan geen aanleiding om de leer der ver
houdingen uit zijn rekenboek te schrappen en andere auteurs namen juist met opzet ook 
breuken en koopmansrekenen op, omdat dames in geval van overlijden van hun man de 
zaak ook alleen moesten kunnen bestieren.-'' 

De didactische aanpak zoals die uit de rekenboeken voor meisjes naar voren komt lijkt 
niet wezenlijk te verschillen van de aanpak die andere rekenboeken uit deze periode voor
staan. De onderwerpen klimmen op zoals in veel rekenboeken: uitgezonderd het hoofd
stuk over breuken heeft het Rekenboek voor meisjes van Anslijn bijvoorbeeld dezelfde 
opbouw als de Eerste beginselen der rekenkunde van Jan Brunt, waarvan de latere edities ook 
door Anslijn werden verzorgd. Ook de rekenboeken voor meisjes van Hemkes verschilden 
qua opbouw niet wezenlijk van zijn andere werk. 

Evenals de jongens werden de Biedermeier-meisjes in de inkleding van de opgaven 
geconfronteerd met het ideaalbeeld dat hun door de samenleving werd voorgehouden. 
Uiteraard werd hun voorgehouden geen schulden te maken, en hun ouders te eren''' -
vooral wanneer die de mogelijkheid boden om een verstandig meisje te worden door hen 
naar school te zenden. De 'jeugdige vriendinnen,' zoals ze in de boekjes werden aange
sproken, kregen - alsof ze in De brave Maria aan het lezen waren - ideaaltypen voorge
schilderd waaraan zij geacht werden te voldoen: 

Mietje, een braaf meisje, kreeg eens, toen zij jarig was, van haren vader 120 cents, van haren oom 60 
cents, en van hare nicht 30 cents, onder belofte, van dit geld wel te besteden ... Daar zij een leerzaam 
meisje was, en gaarne iets goeds leerde, zoo verzocht zij haren vader, om van dit geld een gedeelte aan 
boekjes te mogen besteden, die dit ook gaarne toestond. Zij kocht dus een boekje voor 30, een voor 20, 
een voor 45 en een voor 35 centsJ^ 

Nu komen we een dergelijke inkleding ook in de rekenboeken voor jongens tegen - met 
dit verschil dat dan een Jan of Piet het geld in ontvangst neemt - maar in de rekenboeken 
voor meisjes figureren tevens verstandige meisjes wier deugdzaamheid zonneklaar is. In 
de pedagogisch verantwoorde inkleding van de opgaven schuilt het grote verschil met de 
rekenboeken voor jongens: zo treft de jeugdige lezeres van bijvoorbeeld het rekenboek 
van E. de Haan uit 1853 de volgende introductie tot een opgave: 

Marijke Jansen had nu den ouderdom van 20 jaren bereikt, en bezat al die hoedanigheden, die een 
meisje tot sieraad verstrekken, - zij was verstandig en braaf, en volkomen in staat eene huishouding 
naar behooren waar te neemen."* 

35. W.A. Baars en P. loling, Rekenboek voor meisjes (Leeuwarden 1831). 
36. Bijvoorbeeld in: E. de Haan, Praktisch rekenboek 1 (Leeuwarden 1853) 4-6; W.A. Baars & P. Joling, Rekenboek 

voor meisjes II (Leeuwarden 1831) 11-12, 20, 52. 
37. N. Anslijn, Rekenboek voor meisjes I (1817) 6-7. Cursivering als in het origineel. 
38. E. de Haan, Practisch rekenboek voor eenigzins gevorderde meisjes II (Leeuwarden 1853) 39. 
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In de inkleding van de sommen zien we dus de toekomstige taak van de meisjes terug. 
Blijkens een recensie van het Rekenboek voor meisjes van H. Hemkes uit de jaren 1850 werd 
speciaal die 'vrouwelijke' inkleding gewaardeerd.-'** Een van de opgaven uit een rekenboek 
voor meisjes uit 1805 werd niet gewaardeerd omdat het teveel de 'babbelachtigheid' van het 
meisje zou stimuleren, maar de inkleding van de andere opgaven was toch weer heel 
geschikt.''" Voor de opvoedkundige dimensie in de inkleding van de opgaven in de meisjes
rekenboeken bestond zeker waardering. 

Doel van het rekenonderwijs 
Uit de pedagogische idealen, verwoord in de inkleding van de opgaven, blijkt reeds dat 
voor meisjes toch een ander doel werd nagestreefd met het rekenonderwijs dan voor de 
andere sekse. Meisjes moesten op de eerste plaats tot bekwame huishoudsters worden 
opgevoed, zodat een opgave in een rekenboek voor meisjes uit 1831 over de kosten van 
rijst en aardappelen bijvoorbeeld werd voorzien van een wijze les over de afwisseling van 
de spijzen naar het jaargetijde.'*' In andere rekenboeken voor meisjes werd aan de hand 
van rekenopgaven aandacht besteed aan de voordelen van een kookkachel boven het 
koken op een open vuur,"*̂  en aan redenen van fatsoen om als schoolgaand meisje (!) 
middels zuinigheid en vlijt te kunnen meebetalen aan de kosten van het gezin.''-' Met dit 
soort opgaven werd het motief dat men in de huishouding gezond (reken)verstand niet 
kon ontberen extra kracht bijgezet. 

Naast deze extra vorming ten behoeve van haar aanstaande rol als huishoudster en 
moeder, dienden de meisjes naar de mening van E. de Haan echter ook grondig en niet 
mechanisch te leren rekenen. Ook bij de meisjes ging hij er van uit dat leren rekenen van 
belang was om het verstand te scherpen. Uiteraard moesten ze in de winkel kunnen uit
rekenen hoeveel ze kwijt waren, maar: 

Bovendien is de rekenkunde een bij uitnemendheid geschikt middel, om het verstand te scherpen, het

welk ook voor meisjes van groot belang is; trouwens, hoe beter gij over de zaken kunt oordeelen, en 

hoe vlugger gij zijt van bevatting, zoo veel te geschikter zult gij zijn - zoo gij namelijk van deugdzame 

beginselen zijt - een huishouding naar behooren waar te nemen. Dit zal, zoo de goede God uw leven 

spaart, toch te eeniger tijd uwe bestemming worden. Welaan, mijne Vriendinnen! beijvert u dan om 

braaf en verstandig te worden, en ontvangt met dankbaarheid ook dit rekenboekje, hetwelk wij alleen 

ten behoeve van meisjes hebben zamengesteld.'''' 

Daar werd ook wel anders over gedacht: het rekenboek voor plattelandsmeisjes van H. 

Sluyters wilde het bijvoorbeeld allemaal niet te moeil ijk maken voor de meisjes. De 

recensent in de Bijdragen was het met hem eens: 

... al te ingewikkelde voorstellen, waarbij de denkkracht al te zeer moet ingespannen worden, keuren 

wij af, om de allereenvoudigste reden, dat zij in hunne aanstaande betrekkingen veelal weinig met uit-

39. Vaderlandsche Letteroefeningen 1859/1, 582-584. 
40. Recensie van C.P. Funke, Oefeningen in de reken- en taalkunde voor meisjes (Zutphen 1805), De Recensent 1 

(1806) 233-235; Bijdragen s (1805) 9-12. 
41. W.A. Baars & P. loling, Rekenboek voor meisjes II, 46. 
42. E. de Haan, Practisch rekenboek 1,18. 
43. N. Anslijn, Rekenboek voor meisjes, stukje I (Leiden 1817) 10-11; E. de Haan, Practisch rekenboek, 4-6. 
44. E. de Haan, Practisch rekenboek voor eenigzins gevorderde meisjes I (Leeuwarden 1853) 1-2. 
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gebreide of ingewikkelde cijferkunstige bewerkingen te maken hebben. Ook zouden wij meisjes niet 
met al te grote getallen doen werken, daar, in haar toekomstig leven slechts Ideine voorkomen.''̂  

Deze argumenten komen we echter ook tegen bij rekenboeken voor plattelandsjongens.''*' 
Het is hier dan ook niet duidelijk of deze argumenten verband houden met de noden van 
de Zeeuwse plattelandsjeugd uit de eerste helft van de negentiende eeuw (die Sluyters 
onderwees), of dat ze verband houden met de sekse. De recensent van het rekenboek van 
Anslijn vond in elk geval ook de vormende waarde van goed rekenonderwijs voor meisjes 
van belang. Hoewel de nadruk voor hem lag op de huisvrouw die haar man van dienst 
moest zijn als beheerster van de huishoudkas bepleitte hij toch een grondige leergang, 
ook voor meisjes."*' De auteurs van de meisjes-rekenboeken gaven gehoor aan zijn pleidooi. 
Haar toekomst lag weliswaar vast, maar dat betekende niet dat het meisje geen behoorlijk 
onderwijs diende te krijgen: 

Betje leerde van haar moeder, 

Dat een ijvrig werkzaam kind, 

Daarvan oogst de schoonste vruchten, 

En der braven achting wint.-»' 

Ook een anekdote in De Recensent van 1825, waarin een meisje veel eer ten deel valt vanwege 
haar schrandere opmerking bij een rekenopgave die iedereen fout aanpakt vanwege de 
suggestieve inkleding, doet vermoeden dat in elk geval een deel van de middenklasse een 
goede en grondige opleiding voor een meisje waardeerde. Al stond haar toekomst vast: 
het meisje uit de desbetreffende anekdote trekt met haar slimme opmerking de aandacht 
van een man in het gezelschap die haar tot zijn gelukkige bruid maakt ....'t' 

Zoals hierboven reeds werd opgemerkt namen Baars en Joling in hun rekenboek koop
mansopgaven op met het expliciete argument dat een weduwe zelf de zaak van haar man 
moest kunnen waarnemen. Dat gold niet voor alle auteurs: Anslijn en Sluyters waren op 
dat punt terughoudender. Alleen het argument dat een meisje dat goed geleerd had (in 
het geval dat ze onverhoopt zonder man zou blijven) altijd nog onderwijzeres kon worden, 
komt in geen enkele van de door mij bekeken rekenboeken voor meisjes ter sprake. 
Mogelijk mocht de 'tere meisjesziel' niet met dit doemscenario geconfronteerd worden 
gedurende schooltijd. 

Hoeveel van dit alles in de praktijk van het negentiende-eeuwse meisjesonderwijs 
terecht kwam is natuurlijk zeer de vraag. Uit het feit dat een aantal auteurs en recensen
ten enthousiasme kon opbrengen voor het hierboven geschetste rekenonderwijs aan 
meisjes - dat wat betreft de wiskundige inhoud sterke gelijkenis vertoonde met het 
onderwijs aan jongens - en uit de gretige aftrek die deze boekjes vonden, kunnen we echter 
opmaken dat het rekenonderwijs aan meisjes - ook in verhouding tot dat aan jongens -
althans voor een deel van de Nederlandse middenklasse beslist meer heeft voorgesteld 

45. Bijdragen 1840, 208. 
46. Bijvoorbeeld het Praktisch cyferboek voor de scholen ten platten lande (Zaltbommel 1834) van H. Sluyters en 

VV. Baars & P. loling. Rekenboek voor den landman en de landscholen (Sneek 1829-1830). Zie tevens de 
opmerking van Baudet in noot 33. 

47. Bijdragen 5/3 (maart 1805) 3-8. 
48. W.A. Baars & P. Joling, Rekenboek voor meisjes II, 11-12. 
49. 'Nieuwe rekenwijze'. De Recensent 1825/1, 509-510. 
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dan door Van Essen gesuggereerd werd. Het grote verschil tussen de wijze waarop 
jongens en meisjes in het vroeg negentiende-eeuwse rekenonderwijs werden benaderd 
school merendeels in de karaktervorming die volgens (althans een deel van de) onder
wijzers tijdens het leerproces plaatsvond. Daarom verdienden meisjes hun eigen reken
boeken: ze moesten geen jongens worden, maar wel net als zij leren rekenen. 

Conclusies 
Wanneer we ons blikveld beperken tot het onderwijs dat toekomstige koop- en am
bachtslieden uit de middenklasse aan een Franse of Duitse school genoten, zijn de wis
kundig-inhoudelijke verschillen tussen het rekenonderwijs voor jongens en meisjes 
gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw helemaal niet zo groot. Uitgezonderd 
de afwezigheid van breuken in het Reket^boek voor meisjes van Anslijn blijkt uit de reken
boekjes niet dat de meisjes bijzonder veel meer of minder stof kregen voorgeschoteld dan 
de jongens. Sommige auteurs wilden zelfs dat de meisjes speciaal ook sommen over 
koopmansrekenen maakten, omdat ze daar mogelijk ooit mee te maken zouden krijgen 
in geval van het overlijden van hun man. Als kanttekening dient hierbij te worden 
geplaatst dat er weinig bekend is over het percentage meisjes ten opzichte van het percen
tage jongens dat daadwerkelijk rekenonderwijs (uit deze boeken of meer) ontving. Er valt 
slechts te constateren dat de didactische aanpak in de methodes voor jongens niet ver
schilt van die aanpak in de methodes voor meisjes: wat dat betreft verschilden jongens en 
meisjes - in de ogen van de auteurs - dus helemaal niet zoveel van elkaar. 

Het belangrijkste verschil tussen het jongens- en meisjes-rekenonderwijs zat in de 
moralistisch getinte opgaven: daar zijn de opvoedingsidealen voor meisjes zoals die door 
Van Essen beschreven worden zeer pregnant aanwezig. Recensenten waardeerden dit 
aspect in het bijzonder. In de inkleding van de opgaven figureerden brave bordurende en 
huishoudelijke meisjes. Blijkbaar werd dit doel niet strijdig geacht met een grondige kennis 
van het rekenen. De motivatie daarvoor schijnt gelegen te hebben in het scherpe verstand 
dat ook voor een huishouden noodzakelijk werd geacht. Dit betekent dat de these van 
Bosch dat meisjes tot de oprichting van de MSM in 1863 het onderwijs in de exacte vak
ken niet werd onthouden, tevens voor (althans een deel van) het wiskunde-onderwijs 
opgaat. 

De toevoeging 'een deel van' lijkt me niet overbodig: het valt niet uit te sluiten dat de 
rekenboeken voor meisjes alleen door progressieve onderwijzers werden geschreven. De 
zeldzaamheid van de boekjes (sommige bevinden zich zelfs niet in een openbare collectie en 
de exemplaren die zich daar bevinden verkeren in 'gebruikte' staat) suggereert in elk geval 
dat ze echt gebruikt werden, en niet als snoeverijen in de boekenkasten van progressief 
Nederland pronkten. In elk geval leveren deze negentiende-eeuwse rekenboeken voor 
meisjes een aardige illustratie van de vervlochtenheid van pedagogie en didactiek gedu
rende deze periode. 
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'Een braaf en leerzaam meisje' 

SUMMARY 

Arithmetics teaching for Biedermeier girls in The Netherlands, 1800-1860 
During the first half of the nineteenth century arithmetic textbooks, according to the title 
page explicitely written for girls, were published in the Netherlands. Before 1800 and 
after i860 they simply do not exist. When compared to contemporary textbooks 'for 
boys' the didactical approach is very similar to the didactics most common in textbooks 
for pupils at so-called French schools: many different kind of word exercises, to show the 
pupil how useful mathematics was and at the same time preventing him or her from 
taking refuge in rote learning. The subjects treated are the same as those in textbooks for 
boys, although the most popular arithmetic for girls does not deal with ordinary frac
tions -only decimal fractions. 

Most of the authors also published textbooks 'for boys', and taught at a French school. 
Either in the prefaces or in the exercises of these textbooks it is made clear that although 
girls were destined to become good housewives, they needed to have clear notions about 
elementary mathematics as well. The most striking difference between the textbooks 'for 
boys' and those for girls was the phrasing of the word exercises: the girls were given exer
cises about a woman going to the market, or the amount of silk needed for a dress, while 
the boys were confronted with (mathematically) similar exercises about merchants and 
cloth. In moralistic exercises ideals of female behaviour (women acting as decent house
wives etc.) played an important role. Reviewers in the most important Dutch teachers' 
journals at the time were enthousiastic about these 'feminine' phrasings. It seems that 
during the early nineteenth century, at least for a part of the Dutch girls, arithmetic edu
cation was more serious than has been suggested before. 

Appendix: bibliografie van rekenboeken voor meisjes (1800-1860) 

Deze bibliografie is samengesteld, in eerste instantie door te zoeken naar recensies in de Algemene Konst
en Letterbode, de Nieuwe Bijdragen, De Opvoeder der Jeugd, De Paedagoog, Tijdschrift voor Onderwijzers, 
het Algemeen Magazijn voor Onderwijs en Opvoeding, het Tijdschrift voor Aankomende Onderwijzers en 
het Nederlandsch Tijdschrift voor Onderwijs en opvoeding. Daarna is getracht zoveel mogelijk van de 
boekjes uit diverse collecties op te diepen. Tijdens die zoektocht kwam nog een drietal boekjes boven 
water. Van een tweetal boekjes waarvan wel recensies bestonden zijn echter geen e.xemplaren teruggevon
den; ook zijn niet alle edities van de rekenboekjes teruggevonden. De exemplaren die zich in de Neder
landse openbare collecties bevinden zien er veelal 'gebruikt' uit: veel exemplaren zullen door intensief 
gebruik verloren zijn gegaan. Veelal werden nieuwe edities niet opnieuw in de Bijdragen (die de meeste 
recensies plaatste) gerecenseerd. Of de lijst van verschillende edities compleet is, is zodoende niet te zeg
gen: de lijst geeft een overzicht van wat er op dit moment in onze openbare collecties langs bovenge
schetste weg is te traceren. De vermelde aantallen edities bij ieder item dienen zodoende als minima 
beschouwd te worden. Niet vermeld in de lijst is het Praktisch rekenboek voor jongens en meisjes van R.G. 
Rijkens dat voor het eerst verscheen in 1825 en in 1842 een zevende editie beleefde. 

1. C.P. Funke, Oefeningen in de reken- en taalkunde voor meisjes (Zutphen: H.C.A. Thieme 1805). Slechts 
één editie bekend - geen exemplaar in openbare collectie. 

2. N. Anslijn, Rekenboek voor meisjes (Leiden: D. du Mortier 1804-1807); 4 deeltjes met vele herdrukken. 
Zestiende editie eerste deeltje 1857, dertiende editie tweede deeltje 1859, achtste editie derde deeltje 
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1841, vierde (tweede herziene) editie vierde deeltje 1825 - het moge duidelijk zijn dat deze gegevens 
verre van compleet zijn. 

3.W.A. Baars Sc P. loling, Rekenboek voor meisjes in het koningrijk der Nederlanden (Leeuwarden: L. 
Schierbeek 1830-1831); 2 deeltjes. Slechts één editie bekend. 

4.H. Sluyters, Practisch cijferboek voor meisjes, ten dienste der scholen te platten lande (Zierikzee 1837). 

Slechts één editie bekend. 
5.J.H. van Koten, Rekenboek voor meisjes (Amsterdam: A Hoogenboom 1852); 2 stukjes. Slechts één editie 

bekend. 
6.E. de Haan, Practisch rekenboek voor eenigzins gevorderde meisjes (Leeuwarden: U. Proost 1853); 2 deeltjes. 

Slechts één editie bekend. 
7.H. Hemkes, Rekenboek voor meisjes (Groningen: M. Smit i8??-i858); 3 deeltjes. Alleen de laatste twee 

deeltjes in een openbare collectie; die slechts in één editie. 
8.A.L. Boeser, Rekenhoek voor meisjesscholen (Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel & Bakker 1858-

1863 )̂; 4 deeltjes. In elk geval twee edities van het tweede deeltje (dit doet vermoeden dat er ook van het 
eerste deeltje tenminste twee edities hebben bestaan). 

9. Huishoudelijk rekenboek voor meergevorderde meisjes ingerigt (vóór 1861) - geen exemplaar in 
openbare collectie; bestaan slechts op te maken uit nummer 10. 

lO.A.Vos, Rekenboek voor eerstbeginnenden, ittzonderheid voor haar die vervolgens van het Huishoudelijk 

rekenboek voor meergevorderde meisjes ingerigt gebruik willen maken (Kampen: K. van Hulst 1861). 
Slechts één editie bekend. 

11. F. Krom, Beoefend rekenhoek, bijzonder ingerigt voor meisjes (Amsterdam: CL. Brinkman 1860-1865); 4 

stukjes in 2 delen. Eerste stukje in twee edities. 
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