
TIDINGE  VAN DIE GOUDE

Wat Bosboom  heeft weggelaten zijn de
dwarsbalken tussen de aanzetten van de
kapconstructie. Hij kan dat hebben gedaan
om esthetische redenen, wat het goed recht is
van een kunstenaar. Men moet evenwel ook
bedenken dat de aquarel slechts een los
geschilderde schets is, waarin hij misschien
vooral de rustige sfeer wilde weergeven.

Van de St.-Janskerk zijn weinig
interieurschilderijen bekend, alle in musea in
verre landen, zoals de beide schilderijen van
de 17deeeuwse  kunstenaar Hendrick
Cornelisz. van der Vliet, resp. in Melbourne Ooit kreeg ik een notulenboek‘van ,,Het
en Johannesburg. De aquarel van Bosboom Onderwijzersgezelschap te Gouda”, daterende
hangt in het Musée des Beaux-Arts de uit de eerste helft der vorige eeuw in handen.
Montréal (legaat van William John en Agnes Het is te interessant en te tekenend voor de
Learmont in 1909). onderwijstoestanden uit die dagen, dan dat ik

dr. A.  Scheygrond
kan nalaten er enkele punten uit aan te halen.

Lid van het Gezelschap waren Hoofd- en
Hulp-onderwijzers der gemeente Gouda.
Iedere maand werd een vergadering
gehouden, die goed werd bezocht, getuige de
presentielijst. Of het feit, dat de School-
opziener permanent voorzitter der vergade-
ringen was, hiervan de oorzaak is geweest,
dan wel het dreigen met royement,
voorafgegaan door een aanmaning van’den
secretaris, bij al te veel verzuim, of dat de
onderwijzer dier dagen hunkerde naar ver-
meerdering van zijn kennis, kon ik niet
uitmaken.

Voor iedere vergadering werden bij
toerbeurt twee sprekers aangewezen, die naar
keuze een onderwerp moesten behandelen uit
een voor het hele jaar opgemaakte agenda.
Wie zich zonder geldige redenen aan zijn ver-
plichtingen onttrok, werd met vijftig cent
beboet.

Om breedsprakigheid tegen te gaan, werd al
De samenstelling van de redactiecommissie

heeft een verandering ondergaan. Na die
gauw bepaald, dat de eerste lezing niet meer
dan 10 bladzijden, de tweede slechts 8 blad-

wijziging ziet deze commissie er nu als volgt zijden mocht beslaan.
uit: dr. J.G.W.F. Bik, L.B. Korstanje, Oorspronkelijk schijnen alle mogelijke
drs. P.H.A.M. Abels, drs. N. Habermehl en onderwerpen in bonte afwisseling te zijn be-
mevr, H.A. van Dolderde  Wit. handeld. Ook vinden we, dat lezingen werden

,,gedaan” over de vraag: ,,Of  de dieren eenen
ziel hebben, en of dezelve voor de eeuwigheid
geschapen zijn?; ,,de kansspelen”; ,,Een levens-
schets over Philips, en tweede(!) Koning van
Spanje”; ,,Een beschouwing over de
oppervlakte des aardbols”; de aanleg tot zee-
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l Soms komt  Gouda in de Nederlandse literatuür  van dete
eeuw  voor, weet u  voorbeelden:) Deze werkwijze schijnt  op den duur niet te
Graag opgave per brieflaart.  Ik  stuur u et?ti  Goudse hebben voldaan. We vinden tenminstep r e n t !

.HANS  VAN DER KROEF,  Louwbuurt  1 (pastorie) plotseling met voorstel vermeld, voortaan
9 144  CM  Hanturnhuizen. gedurende een heel jaar slechts één vak van

wetenschap te behandelen.
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TIDINCE  VAN DIE GQUDE

Men nam de zaken zeer serieus op! Nu en
dan vergaderde de schoolopziener met de
hoofdonderwijzers, gewoonlijk te zijnen huize,
om aldaar een onderzoek te doen naar de
meer of mindere doelmatigheid in de regeling

. -- - - - - -
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Iedere algemene vergadering, jaarlijks werd
er één gehouden, eindigde steeds daarmede,
dat men zich ,,vereenigde tot verschillende uit-
spanningen en eenen  vriendschappelijke
maaltijd tot besluit van de werkzaamheden
van dit jaar”.
Een en ander op lasten van de kas!

B. Swanenburg

der werkzaamheden. Bij een van deze
gelegenheden schijnt over het schrijven in het
bijzonder van de jonge onderwijzers, tc
geklaagd. Zij worden althans op de
eerstvolgende bijeenkomst van het Gezelschap -..--.-
uitgenodigd om overeenkomstig de gemaakte
bepaling een door hen vervaardigd
schoonschrift in te leveren. Aan deze uitnndi- - -

.----v-*

ging werd blijkbaar voldaan, want we vinden* 1voortaan getrouwelijk in de notulen verrnela:
De ingeleverde schoonschriften worden be-
sproken en met elkander vergeleken. En ééns
zelfs wordt er een belangrijke vooruitgang
geconstateerd. Wat een gezonde naijver al niet
vermag!

I

De Stad Parijs.
Taal en rekenen waren echter hoofdvakken

Ook toen al! Geen vergadering, of een op het’
bord geschreven opstel wordt onder het

A 62 MARKT  A 62
Grootste I\f;rgaziineu  van uitsluitead eigengtt-
mankte  Soliecie  Heeren-  Jonigetleeren-  e n
ICindrl.lEleerlings1ukken. Bifipke  pr&&.

Het schijnt, dat vele onderwerpen te
moeilijk waren voor de onderw”‘ijzers

__---
van de

^ 1̂  _ 2 ._ -tweede rang. Bij besluit van een vergauenng
van Hoofden van scholen op de 22ste
Februari 1874, worden zij tenminste buiten de
verplichting gesteld te antwoorden op vragen,
welke over een of andere wetenschap zouden
worden gedaan. Zij worden daarentegen
uitgenodigd zich te belasten met het schrif-
telijk beantwoorden van opgegevene vragen
over algemene en vaderlandse geschied ’
De belanghebbende hierover geraadpk
gaven hieraan gaarne hun goedkeuring

lenis.
:egd,
rl
:i met

geleide van den Schoolopziener besproken en
ontleed!

Als er maar even tijd is, worden enk *
rekenkundige vraagstukken op het hor
schreven en opgelost. Soms ook krijge]
leden de opgaven mee en mogen ze de
oplossingen de volgende maand inlevel ren,
waarna deze nader worden toegelicht.
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g o e d  kwnen&  wwkeu  en  koken,  Z o n d e r
~L;alè  getuigen onnoodig  zich  8.3~  te meidun.

.4&e8,  WE-STERSIXGEL 11 ROTTERDd&X.

Overigens wisten de heren het nuttig
het aangename te verbinden. De notulc rn
eindigden steeds met de verantwoording van

_ de geldmiddelen, Met angstvallige regelmaat
keerde daarin een post  ,,onkosten” terug. Wij
konden slechts gissen, waaruit die onkt-  -&  - --
wel bestonden, tot eerYin  het boek gevc
papiertje met aantekeningen ons uit de

‘s  avonds  t en  Sl/3  uur.  ,
in dt!  Societeit .0X3 GENOEGENu  te IQoada.

r3sren
enden
b r a n d

hielp:

Tegenwoordig 14 leden
(Dit was voor thee, zoals weer uit
een andere krabbel bleek),
Tabak ,, 0.16
Schenker (fooi) ,, 0.25

Onkosten f 1.81

i n  het Oebouw  mARTI  LEG1 Aldaar
op DONI)ERDAG  23  DECEUBI3R  1897,

‘s  namitidags  vdn  1.  - 3 u u r .
(Owr voc,rwaarden  vau  tN31ating,  z i e

aanplakbiljetten.)
Nmtm de Commissie  van Toeziclrt

op de  SLans~~uz,iekucilooI,
J. J. Ae XOSTTJN,

Seiretar  is.


