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In een artikel in de Goudsche Courant van
12 april van dit jaar wordt melding gemaakt
van een door Johannes Bosboom  (13  17-  189 1)
vervaardigd schilderijt.je  dat op 26 april door
het bekende internatiönale  Ve&nghÛis
Christie te Amsterdam onder de hamer werd
gebracht. Het betrof een klein olieverf-paneel
(21x15,5 cm), waarop volgens de omschrijving
in de catalogus een deel van het interieur van
de Goudse St.-Janskerk  was afgebeeld. De

I
Bij vergelijking met een litho van D. J. van

VrPllminqen  van 1844 en een foto uit het. L w-“““t
begin van onze eeuw, zijn nog meer
nverefwkr_ . ---,-*-=~rnsten  te ontdekken. De op de
aquarel afgebeelde scheiding tussen koor en
transept, met traliewerk ter weerszijden,
bestond toen nog. Zij werd afgebroken in de

deskundige van Christie meende dat het I
prachtige miniatuur stellig 18.000 tot 20.000
gulden op zou brengen, zo niet meer.

tweede helft van de 19de eeuw. De vier tekst-
borden die vroeger op het oude koorhek
CtandPn kregen  bii de bouw van het nieuwe

Bij kenners van de Goudse Grote Kerk,
zoals mevr. H.A. van Dolderde  Wit,
archivaris van de Hervormde Gemeente, en
koster Nico Metselaar, rees direct twijfel aan
de juistheid van de toeschrijving.
Na vergelijking met beschikbare andere

nt ontdekken.
Onlangs werd de aandacht van de archivaris I

,,;.+,“?$%*‘.;  \q-*+&

Delft”. BGde  Goudse deskundigen van de St.-

toeschrijving onjuist is. Het intex?eur  is

tot de kerk. De schilder heeft de zuiderl%Ük
afgebeeld, gezien in westelijke richting.

ramen; het linkeris  glas 31 (BTleam), het
rechter Glas 32, een wapenraam.

@ Het bij ChrGL
van Johanner

9tie’s  geveilde schilderijtje
F Bosboom.
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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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