
Het lager onderwijs in de oude tijd 

Keizer Karel de Grote (742-814) interesseerde zich zeer voor het onderwijs. 
Hij verordende, dat aan elke kerk een school verbonden moest worden. De 
oudste school die wij in Gouda vinden, is dan ook de parochieschool, die 
oorspronkelijk "achter de kerk" was gelegen. In het begin van de 15de eeuw 
deed zich, en niet alleen in Gouda, de behoefte gevoelen om het onderwijs, dat 
vooral op de opleiding van koorknapen gericht was, een bredere basis te geven. 
In 1407 kreeg het stadsbestuur •medezeggenschap over. de school. Deze werd 
gereorganiseerd; op de plaats waar nu "Legi" staat, werd een ruim school
gebouw gesticht, en het onderwijs werd door de aanstelling van een bekwame 
schoolmeester aan de eisen des tijds aangepast. Deze stadsschool, die krach

. tens het contract met de genoemde schoolmeester, meester Kerstkijn, een 
onderwijsmonopolie bezat, ontwikkelde zich langzamerhand tot een instituut 
van voorbereidend hoger onderwijs, waarbij de studie · van het Latijn als 
universele geleerdentaal voorop stond. Voor kinderen die bestemd waren voor 
een betrekking in de handel en die dus konden volstaan met kennis van lezen, 
schrijven, rekenen• en eventueel een moderne taal, was het onderwijs aan de 
grote school niet doelmatig. Het opkomen van andere scholen, de zgn. bij
scholen, kon niet verhinderd worden. Om deze concurrentie binnen paal en 
perken te houden, verbood het stadsbestuur omstreeks 1491 om gevorderde 
leerlingen naar andere scholen dan de grote school te zenden. Blijkbaar leverde 
het nakomen van deze bepaling bezwaren op, want in 1526 besloot de vroed
schap: "dat alle knechtgys (jongens), boven IX jairen oudt wesende, sullen 
moeten visiteren (bezoeken) het groete scoel ende nyewers (nergens) elders in 
dese stede". Bovendien waren de bijscholen verplicht tot betaling van een bij
drage aan de grote school. In de schoolrekening van 1521/22 wordt ,melding 
gemaakt van vijf bijscholen met naar schatting 130 scholieren en van nog twee 
andere scholen1• Een fragment van een schoolrekening uit dezelfde tijd ver
meldt acht bijscholen met 102 leerlingen, zes schoolvrouwen en twee school
meesters. De schoolrekeningen uit de jaren 1554-1558 zijn eveneens bewaard 
gebleven. De rekening 1554/55 vermeldt vijf bijscholen met 26 leerlingen in 
het eerste kwartaal van de rekening; de grote school telde toen 195 jongens. 
In de volgende rekeningen is het aantal bijscholen en het aantal leerlingen 
wat groter. Het in 1568 met een rector gesloten contract bepaalde, dat de bij
drage van de bijscholen rechtstreeks door de ouders aan de rector moest 
worden voldaan; tevens kreeg de rector het recht om de naleving van dat 
voorschrift te controleren door een visitatie van die scholen1• 

Gratis onderwijs werd verstrekt in de Onze-Lieve-Vrouwekapel op de 
Nieuwe Haven, in de St.-Barbarakapel in de Keizerstraat en in de St.-Joost-
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kapel aan de Gouwe. In elke kapel waren drie onderwijzers belast ·met het 
lees- en het godsdienstonderwijs. Deze scholen zijn door de Hervorming teniet 
gegaan2• De bezittingen van de voormalige armenschool in de St.-Barbara
kapel werden in 1589 aan de Aalmoezeniers gegeven, waarbij bepaald werd 
dat het onderwijs in de •grote school voor arme kinderen kosteloos zou zijn3• 

Inderdaad vonden wij in de schoolrekeningen van die tijd de namen van enige 
jongens met de vermelding pauper (arm) of dimidius (half geld). 

Op 10 februari 1578 werd door de vroedschap een ordonnantie "op 't stuck 
van de schoele" vastgesteld. Het keurboek gemerkt C waarin deze ordonnantie 
werd geregistreerd, is niet bewaard gebleven. Gelukkig vond men het al gauw 
nodig, nl. in 1591 , om deze ordonnantie te herzien4• Daardoor vernemen wij 
dat het schoolgeld voor jongens die het A B C leerden, vier stuivers per 
kwartaal bedroeg. Het monopolie van de grote school werd uitdrukkelijk ge
handhaafd. Men mocht wel jongens naar een bijschool zenden - over de 
meisjes strekte het monopolie zich niet uit - maar moest dan een gelijk bedrag 
als ·hierboven genoemd aan de grote school betalen! De ouders moesten dus 
wel dringende redenen hebben om hun zoons naar een andere dan de grote 
school te zenden. In mei 1593 telde de grote school 172 leerlingen, waarvan 
113 in de afdeling voor lager onderwijs; de bijscholen telden in 1597 slechts 
58 leerlingen "in de brouck" ( = jongens). De Franse scholen droegen niet bij. 
Dat is wel verklaarbaar, want het stadsbestuur trachtte juist met aantrekkelijke 
faciliteiten Franse schoolmeesters hierheen te lokken. De geschiedenis van 
deze Franse scholen, instellingen van uitgebreid lager of middelbaar onderwijs, 
is uitvoerig behandeld door dr. K. J. Riemens5• 

In de schoolrekening voor het tijdvak mei 1603-april 1604 werden de 
ontvangsten van de bijdragen der bijscholen slechts voor twee kwartalen ver
antwoord. Daarna werd deze ontvangstpost nog enige malen pre,. memorie ge
noemd om dan te verdwijnen. Een officieel besluit om de bijdragen te laten 
vervallen is niet gevonden, maar het lijkt, dat er verband bestaat met de 
beslissing van de vroedschap d.d. 7 oktober 1603 terzake van een request van 
de kuiper Cornelis Cornelisz. Deze vroeg voor zijn zoon Pieter Cornelisz. 
Menneblock, die door "quaeden ganck ende lammicheyt" niet in staat was om 
op andere wijze de kost te verdienen, admissie als schoolmeester en bovendien 
vrijstelling van de verplichting om aan de grote school bij te dragen. De vroed
schap willigde dit verzoek in6• Men kan zich voorstellen hoe bezwaarlijk het 
toen werd om de andere schoolmeesters wel te laten betalen! Hoe dan ook, 
het monopolie ·van de grote school verviel geruisloos. 

De nationale synode van de gereformeerde kerken, die in 1618 en 1619 te 
Dordrecht vergaderde, hield zich o.m. bezig met de organisatie van het onder
wijs op Calvinistische grondslag. Gevolg gevende aan een aanschrijving van 
de Staten van Holland decreteerde de magistraat van Gouda op 4 juni 1621, 
dat voortaan niemand zou worden toegelaten als schoolmeester, tenzij hij een 
verklaring van de volgende inhoud tekende: 

"Wij ondergeschreven schoolmeesters van de bijscholen der stede van der 
Goude hebben belooft ende beloven ·mits desen, dat wij nyet. en zullen ]eeren 
onstichtelicke boucken ofte zu]cke, dye strijdich zijn tegen de ,leere der gere-
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formeerde kercke. Des t'oirconde -dit bij ons onderteyckent opten iiiiden junij 
anno xvic een ende twintich"7• 

De lijst van schoolmeesters en schoolvrouwen telt twintig namen. Van twee 
van hen is aangetekend, dat zij geweigerd hebben om te tekenen, terwijl een 
ander enige maanden later uit de stad werd verbannen, omdat hij het niet kon 
laten de jeugd de "pauselicke superstitiën" in te scherpen. 

De gelofte die van de meesters van de grote school werd gevorderd, was 
veel strenger. Zij moesten van harte de gereformeerde leer toegedaan zijn, en 
dienovereenkomstig onderwijzen. Dat zal voor vele ouders aanleiding geweest 
zijn, om hun kinderen naar de bijscholen te zenden! 

Ook in het vervolg moest men, om zich als schoolmeester of schoolvrouw 
te kunnen vestigen, de bovenaangehaalde verklaring afleggen; de bestuurders 
van de grote school moesten controleren of die werd nageleefd. Om hun dit 
gemakkelijker te maken, werd in 1653 verordend dat alle houders van bij
scholen een bordje moesten uitsteken. 

Het lager onderwijs in de Duitse (Dietse) loco (afdeling) van de grote school 
werd in 1653 gegeven door mr. Pieter Robberts. De schoolrekeningen van 
1654 tot 1670 ontbreken. In de rekeningen vanaf 1670 wordt deze afdeling 
niet meer genoemd; de grote school heet dan Latijnse school. Kennelijk is het 
lager onderwijs tussen 1654 en 1670 afgestoten. Dat kan gebeurd zijn na het 
ontslag van mr. Pieter in 1664, of in 1666, toen een nieuw schoolreglement -
dat verloren is gegaan - werd opgesteld8• 

"Den Schout met mijn Heeren van den Gerechte deser Stadt, by ervaring 
ondervonden hebbende, dat er veele disordren ende abuysen op het houden 
van de Scholen zijn ingekropen, tot groot naedeel van de jonge jeucht, ende by 
gevolge tot merckelijcke schade ende interest van de goede ingesetenen deser 
Stadt; hebben goet gedacht daer inne te voorsien ... ". Aldus de woorden, 
waarmede zij de "ordre ende reglement op de scholen" van 22 ·povember 1662 
inleidden. De ongewenste toestanden, waarop werd gezinspeeld, werden niet 
nader toegelicht, noch in de notulen van de vroedschap, noch in de kamer
boeken. Vermoedelijk wilde -men de her en der verspreide, geschreven en 
ongeschreven voorschriften en normen, codificeren, om deze beter te kunnen 
hanteren9• 

Allereerst formuleerde het reglement de toelatingseisen voor de school
meesters en de schoolvrouwen, zowel van de Franse als van de Duitse (Dietse) 
scholen. Zij moesten in beginsel de gereformeerde religie belijden, maar kon
den dispensatie krijgen, mits zij zich onthielden van leringen in strijd met die 
religie. Voorts moesten zij een bewijs van goed gedrag overleggen en proeven 
van bekwaamheid in het lezen, schrijven, rekenen en andere vakken waarin zij 
wilden lesgeven, tonen. 

De schooltijden werden dwingend voorgeschreven: 's morgens van 8-11 en 
's middags van 1-4 uur; op woensdag en zaterdag om twee uur vrijaf. Op 
feestdagen van de gereformeerde kerk was er geen school; over vakantie werd 
niet gerept. 

Het godsdienstonderwijs, het leren opzeggen van gebeden, de tien geboden 
enz. vormde een verplicht onderdeel van het leerprogramma, dat overigens aan 
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de inzichten van de schoolmeesters werd overgelaten. De praktijk van het 
onderwijs, de onderwijstechniek, leert men uit dit reglement niet kennen. Hier
over bestaat literatuur, doch daarin overheerst wel eens te veel het anekdo
tische element. Hetzelfde bezwaar geldt de afbeeldingen van schooltjes volgens 
het bekende cliché: de meester tronend op een verhoging, de plak terzijde aan 
de muur, en de kinderen niet al te ordelijk rondom staande of zittende op 
banken. Dat is wel schilderachtig, maar niet altijd natuurgetrouw. Zo'n situatie 
mag men verwachten bij een schoolmeester als Thomas Marcusz., die toege
laten werd op grond van het feit dat in de "laetste zeebataille" zijn been afge
schoten was, maar niet bij goed onderlegde mannen die hun roeping volgden. 

Beunhazerij zocht men ook te weren door de vaststelling van een minimum
tarief voor de schoolgelden: voor de studie van het A B C zes stuivers, voor 
het leren lezen en schrijven twaalf stuivers en indien ook cijferen werd ge
leerd; één gulden, alles per ·maand. Het misbruik dat kinderen zonder te be
talen naar een andere school overliepen, werd bestreden door adaequate be
palingen. Mede in het belang van de onderwijzers en ter verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs was de beperking van het aantal schoolmeesters 
en schoolvrouwen door uitsterving tot een zeker getal, nader vast te stellen 
door de magistraat. Deze fixeerde ·het aantal schoolmeesters op achttien en 
het aantal huisonderwijzers op zes. 

Toezicht op de naleving van de voorschriften van dit reglement hielden: 

a. de predikanten en kerkeraad van de gereformeerde kerk; 
b. twee gerefonneerde schoolmeesters, van wie er telken jare één aftrad, te 

benoemen door de magistraat. Voor de eerste maal werden gekozen Jean 
Ie 1vlarq, onderwijzer ·in het Frans, en Henry de Coperdraet, kennelijk 
eveneens een Franse schoolmeester. 

Over toelating beslisten de burgemeesters na ingewonnen advies van de 
scholasters, de bestuurders van de Latijnse school. 

Op 30 januari d.a.v. werden twintig schoolmeesters en schoolvrouwen en 
bloc geadmitteerd. Bovendien werden later in 1663 nog twee schoolmeesters 
en drie schoolvrouwen, onder wie één bewaarvrouw, toegelaten. In 1664 werd 
het getal van de schoolmeesters school houdende binnen hun huis gesteld op 
twaalf, dat van de schoolvrouwen op aoht en van de "lopende" schoolmeesters 
(huisonderwijzers) op zes. 

Het toezicht op de naleving van het reglement liet, zoals bleek uit een 
request van de schoolmeesters en schoolvrouwen, te wensen over. De bepaling 
betreffende de beide inspecteurs was een dode letter gebleven. Op voorstel 
van de scholasters werd dit instituut in 1693 nieuw leven ingeblazen. Mét de 
titel van censeurs kregen deze inspecteurs nader omlijnde bevoegdheden en de 
beschikking over geldmiddelen. De aanvullingen op het reglement van 1662 
zijn in 1706 daarin verwerkt. 

Het toezicht werd, om dit effectief te doen zijn, in een merkwaardige vorm 
gegoten, nl. in die van een corporatie of zoals men toen zei, gilde. Maandelijks 
kwamen de gezamenlijke schoolmeesters en -vrouwen met de censeurs bijeen 
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in de Looihal aan de Jeruzalemstraat om allerlei kwesties te bespreken. De 
geschiedenis van dit zgn. gilde is uitvoerig behandeld door S. Laansma10• 

De regeling heeft blijkbaar aan de verwachtingen voldaan. 
De bijgevoegde afbeeldingen van twee schilderijtjes uit het bezit van het 

stedelijk museum geven een goed denkbeeld van het onderwijs tijdens de 
republiek. Zij werden vroeger toegeschreven aan de Goudse kunstschilder Dirk 
de Vrije, doch volgens dr. J. Schouten ten onrechte. Het onderwijs werd indivi
dueel gegeven; daarom maken de schoollokalen op ons, die klassikaal zijn 
onderwezen, zo'n chaotische indruk. Enigermate gechargeerd zal de voor
stelling trouwens wel zijn. Achter de meester hangt het instrument om de orde 
te bewaren, de plak. Een jongen staat op een tafel met ·het bordje "kwaad
doender". Hier en daar hangen ontboezemingen van de schilder die van zijn 
kunst niet leven kan: "die jonge schilders werk geeft is oorsaak dat de konst 
herleeft" en "wie kunst betaalt (rest onleesbaar)". 

Zoals wij hierboven hebben gezien, verstrekte de Latijnse school sinds het 
midden van de jaren zestig geen lager onderwijs meer, waardoor de mogelijk
heid om gratis onderwijs te krijgen verloren was gegaan. In 168 l besloten de 
burgemeesters arme kinderen van acht jaar en daarboven in de gelegenheid te 
stellen onderwijs in spellen, lezen en schrijven te ontvangen bij drie school
meesters, van half twaalf tot half vijf. Deze schoolmeesters ontvingen daarvoor 
een toelage uit de burgemeesterskas van f 80,- per jaar en per persoon11• 

De scholasters hadden krachtens het reglement van 1706 het toezicht op 
het onderwijs. De censeurs waren verplicht hun tweemaal per jaar een ver
slag uit te brengen, maar op de duur was dit in onbruik geraakt, totdat in 
1764 op aandringen van de president van het college van scholasters mr. L. 
Quarles de toezending werd hervat. Het trof de president .dat van het armen
onderwijs, zoals dat in 1681 was geregeld, "hoezeer dat hetzelve tot nut en 
voordeel der arme luijden zoude hebben kunnen strekken" zeer weinig ge
bruik werd gemaakt, gegeven het geringe aantal van de arme schoolkinderen 
in verhouding tot het grote aantal kinderen dat door de aalmoezeniers (854) 
en de diaconie werd bedeeld. Bovendien was hem gebleken, dat die weinigen 
nog maar nu en dan fer schole kwamen, dat er nimmer een onderzoek naar 
hun vorderingen was gedaan, en dat de verplichtingen van de schoolmeesters 
onvoldoende waren omschreven. "Dat dit verzuijmde behoorlijke opzigt in de 
opvoeding dezer behoeftige kinderen moest aangemerkt worden als de voor
naamste oorsprong van derzelver grootste armoede in de overige tijd van hun 
leven, en dus natuurlijk aanleiding had gegeven tot deze gedagten, of het niet 
dienstig en nuttig zoude zijn, dat, in navolging van andere steeden, daar zulks 
met lust begonnen en met goed succes bekroont was geworden, mede alhier 
eene publicque stads àrmschoole wierde opgeregt, waar toe de Looijhal zeer 
bekwaamlijk zoude konnen worden geapproprieert". De overige scholasters 
ondersteunden zijn zienswijze en de president, die tevens burgemeester was, 
bracht een desbetreffend voorstel in het college van burgemeesters. Voor een 
concept-ordonnantie voor de Armenschool, een stuk van niet minder dan 56 
artikelen, had hij al gezorgd. De aalmoezeniers en de diaconie brachten een 
gunstig advies uit. In het college van burgemeesters waren de meningen ver-
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deeld. Het voorstel werd aangehouden, totdat Quarles. uitstedig was, en toen 
verworpen wegens "de swarigheden en inconvenienten, die uijt het opregten 
van een generaal stads-armschool voorkomen"12• 

De scholasters hebben nog overwogen om zich over deze "singuliere" 
behandeling bij de vroedschap te beklagen, maar tenslotte besloten zij om de 
zaak te laten rusten tot zich een gunstiger gelegenheid zou voordoen. 

In 1791 rakelde de president-scholaster, mr. A. fl. Metelerkamp, deze 
kwestie weer op na lezing van een door het departement Gouda van de Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen uitgegeven "Programma en reglement tot het 
oprigten en in stand ·houden van een fonds waar uy.t kinderen van minver
mogende ouders in de schooien zullen onderwesen worden", daarbij tevens 
in herinnering brengende de initiatieven door de kerkeraad terzake in 1778 
en 1780 ontwikkeld, die zonder gevolg waren gebleven. Hij meende dat het 
ogenblik gunstig was om deze zaak weer in •het college van burgemeesters, 
waarvan hij deel uitmaakte, te brengen. Aldus geschiedde en inderdaad werd 
door de burgemeesters met veel instemming de voordracht van Metelerkamp 
aangehoord. Zij verzochten :het concept-reglement van 17 65 na de nodige wijzi
gingen aan hen voor te leggen. Dat is niet gebeurd, en zo liep ook deze poging 
op niets uit13• 

Het bovengenoemde fonds of "Instituut, waaruit kinderen van minvermo
gende ouders onderwezen worden" werd in 1790 opgericht. In 1797 werd 
een nieuw reglement vastgesteld14• De. geldmiddelen werden gevormd door 
de bijdragen van de leden, toen ten getale van 224. Het minimum was .f 2,
en het maximum ·t 7,-. Wie meer gaf, kreeg het recht om een leerling voor 
te dragen. Bovendien hing er een collectebus bij de penningmeester, en gaf 
het gemeentebestuur een klein subsidie. 

Eénmaal kreeg ·het fonds de beschikking over de Gasthuiskapel voor het 
uitreiken van prijzen, en éénmaal diende het koor van de St.-Janskerk voor 
hetzelfde doel. Daarna verneemt men niets meer van dit fonds, zodat moet 
worden aangenomen dat het al spoedig heeft opgehouden te bestaan. 

In de vergadering van de Municipale Raad van 7 augustus 1795 werd 
besloten de scholarchen (scholasters) te verzoeken, "·om aan de municipaliteit 
te willen suppediteeren een plan volgens 't welk de stadsschoolen met het 
schoolfonds het gevoeglijkst zouden kunnen worden verenigt, en waartoe de 
tractementen, welke aan de stadsschoolmeesters worden betaald, zullen mogen 
worden geëmploijeert". Het initiatief is vermoedelijk uitgegaan van ·het be
stuur van •het schoolfonds. Het rapport van de scholarchen is een merkwaardig 
stuk. Men zou een reglement met toelichtipg voor de oprichting en instand
houding van armenscholen verwachten, maar in plaats daarvan houdt het 
advies zich nagenoeg uitsluitend en zeer uitvoerig bezig met het opperen van 
allerlei belastingen en andere ·heffingen, waaruit de kosten van de scholen 
zouden kunnen worden bestreden. Dit zgn. plan werd door de gemeenteraad 
verworpen. Men wilde eerst eens afwachten wat de Nationale Conventie zou 
doen. Wel werd op verzoek van ·het fondsbestuur de jaarlijkse toelage voor 
de concerten in de Doelen aan het fonds toegewezen. 

De omwenteling van 1795 had aan de overheersende positie van de gere-
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formeerde kerk een einde gemaakt. De Lutherse schoolmeester ontving toe
stemming om kinderen van alle gezindten te onderwijzen. Voor de inhoud 
van de schoolboeken werd nu een andere maatstaf aangelegd. Het had de 
aandacht getrokken, dat in sommige scholen schadelijke boekjes gebruikt 
werden, o.m. één getiteld: "Korte schets der nederlandsche historien, zakelijk 
vertonende gods wondere goedheid onder 't bestier der Oranjevosten bewesen 
aan de 7 verenigde provinsien sedert hare opkomst tot Willem de Se saliger 
(sic!) alsmede de Fransche tyrannij". De scholarchen kregen last dergelijke 
boekjes bij de scholen en de boekhandel op te halen. 

De hierboven genoemde Nationale Vergadering heeft een ontwerp van wet 
van nationaal onderwijs op haar programma gehad. Door· de politieke onsta
biliteit is het echter niet tot vaststelling van dit ontwerp gekomen. De eerste 
schoolwet dateert van I 80 l. Deze werd in 1803 vervangen door de tweede 
schoolwet15• Krachtens art. 19 van laatstgenoemde wet benoemde de gemeen
teraad op 27 september 1803 een commissie van toezicht over het lagere 
schoolwezen binnen de stad Gouda. Tot leden van die commissie werden vier 
personen, onder wie twee predikanten van de hervormde gemeente en één 
remonstrantse predikant benoemd. Deze fungeerden om beurten als voorzitter. 
Het vierde lid, P. Pierson, vertaler van beroep, nam ·het secretariaat waar. 
De door de leden ontworpen instructie werd op 27 maart I 804 door de ge
meenteraad aanvaard. Als vergaderplaats werd de commissie een kamer in 
de Sociëteit "Vredebest" aangewezen16• 

Tot de taak van de commissie behoorden het examineren van hen, die zich 
als onderwijzer wilden vestigen; het inspecteren van de scholen, waarbij zowel 
aan het onderwijs als aan de gebouwen aandacht moest worden geschonken; 
en in ·het algemeen de verbetering van het lager onderwijs. ·De commissie was 
gehouden jaarlijks van haar werkzaamheden verslag aan de schoolopziener 
en aan de gemeenteraad uit te brengen. 

Het zgn. schoolmeestersgilde had nu geen reden van bestaan meer. In 1807 
gaf de gemeenteraad toestemming om de bezittingen te gelde te maken en 
de opbrengst onder de belanghebbenden te verdelen. 

Na het vertrek van de remonstrantse predikant werd besloten de vacature 
provisioneel onvervuld te laten, maar een maand later al werd de commissie 
met twee leden uitgebreid. Tot dusverre had de commissie zich bepaald tot het 
examineren van kandidaten. In verband met die taak was een hooglopend 
conflict ·met de raad ontstaan. Deze had iemand aangesteld tot Frans kost
schoolhouder, een door de stad gesubsidieerde betrekking, hoewel ·hij geen 
proeven van bekwaamheid had afgelegd, maar slechts een verklaring van het 
gemeentebestuur van Geertruidenberg kon tonen, dat hij daar les had gegeven 
in Nederlands, Frans, Duits en Engels. Toen de raad weigerde op zijn besluit 
terug te komen, zond de commissie een klacht naar de Raad van Binnen
landse Zaken. Deze verplichtte de schoolmeester zich alsnog te laten exami
neren. Omdat de commissie hem in vele opzichten zwak ·bevonden had, kreeg 
hij een voorwaardelijk getuigschrift. 

Op 3 maart 1805 ging de commissie eindelijk over tot het jaarlijkse inspectie
bezoek. Wij ontlenen het volgende aan ·haar verslag van bevindingen: 
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Gouda, Stedelijk Museum "Het Catharina-Gasthuis". 



"In de school van J ohannis van Houte (de laatst overgebleven arm schoolmeester) 
vonden wij een zeer geschikt locaal tot dat einde; ruimte en luchtigheid vereenigden 
zich, om de leerlingen eene gemakkelijke _plaats te doen hebben. Het onderwijs aldaar 
gegeven wordende was nog op den oude.n voet ingerigt; de leerboeken hadden veel van 
dat drooge en langwijlige, dat meerendeels de oude schoolboeken kenmerkt. Ook ge
bruikte de onderwijzer bij verscheidene zijner leerlingen leerstellige boeken in den 
Godsdienst om hen in 't spellen •en lezen te onderwijzen, strijdig met 't 4c articul der 
publicatie van 't Staatsbewind van dato den 29e July 1803. De proeven die wij op som
mige leerlingen in 't spellen en lezen namen voldeden egter nog al vrij wel, doch de 
schriften waren niet zeer prijslijk. Dan daar wij meestal zeer jonge kinderen vonden, 
konden wij niet veel beters in dat vak verwachten, en de ver gevorderde ouderdom 
van den onderwijzer (toktober 1807) laat ons niet veel vooruitzigt over, om in die 
school de verbeterde manier van onderwijs te doen invoeren, hoe zeer wij verklaren, dat 
men hem vooral geen tegenwerker van dezelve kan noemen. 

Bij Gerrit Gering vonden wij een zeer ongeschikte plaats tot het houden van de 
school; eene lage en zeer bedompte kamer, voorheen tot een pakhuis gediend heb
bende, was het waar ongeveer veertig kinderen zig moesten nederzetten tot het ont
vangen van onderwijs, en hoe zeer het saiz:oen niet toeliet veel vensters of deuren te 
openen tot het inlaten van lucht, was de meester echter genoodzaakt zulks te doen, om 
de drukkende benaauwdheid eenigszins te verminderen. Het onderwijs was aldaar, naar 
mate van de geschikheid van den leermeester, wiens aanleg geheel daar heen niet ge
wijzigd is, nogal tamelijk, dog er wierden insgelijks leerstellige boeken gebruikt. Egter 
zal die man zelf veel moeten vorderen, wil hij zijne leerlingen tot nuttige en kundige 
leden der maatschappij vormen. 

De plaats tot het houden van de school bij Fredrik Philip Röpcke was tamelijk ruim 
en luchtig, doch had het ongemak, dat de kinderen langs eenen nauwen en vrij moei
lijken trap moesten klimmen. Daar het benedenhuis geen genoegzame ruimte heeft, 
om eene school te bevatten, is die man gedrongen zulks op de eerste verdieping van 
zijn woning te doen. De manier van onderwijs van desen meester was vrijwel op de 
nieuwe wijze ingerigt, het bij -enige leerlingen gebruiken der leerstellige boeken van 
hun kerkgenootschap uitgezonderd, en de vorderingen van de kin~eren, als ook hunne 
antwoorden op sommige door hem gedane vragen toonden de geschiktheid van dien 
man tot den post van onderwijzer. Wi.i twijffelen niet, of wij zullen, daar wij van 
's mans ijver alles goeds mogen verwagten, bij een volgend rapport den verderen goede 
voortgang van zijn onderwijs kunnen berigten. 

De plaats tot het geven van onderwijs bij Johannes van Roijen (de candidaat uit 
Geertmidenberg!) was wat donker en niet zeer roim bij vermeerdering zijner leerlingen. 
Dan daar die onderwijzer eerlang het stads Fransch kostschool stond te betrekken, en 
deze woning alleen maar tot behulp bij zijn komst alhier had gehuurd, 2a.l hij daarin 
aanmerkelijk verbeteren. Zijne manier van onderwijs was zeer geschikt en geheel op 
den nieuwen voet ingerigt. Het kwam ons egter voor, dat behalven een zeer goede 
instructie in de schrijf en rekenkunst, waarvan wij afdoende proeven gezien hebben, 
in deese schoor meer bepaald onderwijs werd gegeven in vreemde dan wel in de Neder
duitsche taal, en de antwoorden van zijne leerlingen op sommige vragen bevestigden 
ons in dit gevoelen. Wij verwagten van dien man, uit hoofde der ·aanmoediging, die 
hij van het aanzienlijkst deel der burgerij ondervind, een alleszins uitmuntend onder
wijzer der jeugd in alle die vakken, welken hij heeft aangekondigd te zullen onder
wijzen. 

Bij Hendrik Scholte vonden wij ook een niet zeer ruime plaats voor zijn leerlingen. 
Het onderwijs alhier bepaalde zich meerendeels tot de Fransche taal, schijnende de 
onderwijzer met de gronden onser moedertaal niet zeer bekend te zijn. De schrijf en 
rekenkunst wierd er cgter vrij wel onderwezen, en vele leerlingen toonden daarin goede 
voortgangen. 

Bij Cornelis Schriek was de school zeer ongeschikt en zoo klein, dat verscheiden 
kinderen als 't ware opeengepakt en ruggelings tegen elkanderen zaten. Over het onder
wijs alhier gegeven wordende kunnen wij niet veel lofs zeggen. Gene sporen van enige 
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nieuwe inrigting waren hier te :vinden, leerstellige boeken in den Godsdienst wierden 
gebruikt om de jeugd te onderwijzen in 't lezen. De schriften waren ook niet veel bij
zonders en van rekenen zagen wij bijna niets. Wij hopen, dat gepaste onderrigtingen en 
aanwijzingen die 111an zullen overtuigen van de gebrekkige inrigting van zijne school 
en onderwijs, en dat wij, bij volgende bezoeken, de aangename vruchten der verbetering 
mogen zien. 

Bij Diderik Geelhoed was de plaats tot de school zeer ruim en geschikt, alleenlijk 
moet die in 't midden van den zomer vrij warm zijn, daar dezelve met drie schuif
ramen aan de voormiddagzon is blootgesteld, dog 't welk door het beurtlings toehouden 
der blinden en 't plaatsen van zonschermen veel kan verbeterd worden. Het onderwijs 
alhier was volmaakt op de nieuwe voet ingerigt. De schoone proeven, die wij in onder
scheidene vakken door den onderwijzer zagen en hoorden nemen getuigden van zijne 
bijzondere bekwaamheid tot zijn post. De gemakkelijkheid, waarmede zijne leerlingen 
verscheidene vragen betrekkelijk de regelen onzer moedertaal beantwoordden, leverde 
zoo vele bewijzen op van hunne vorderingen, en 't nut, dat zij met 't gegeve onderwijs 
gedaan hadden. Verscheiden zeer fraye schrijvers toonden ook hunne voortgangen in 
dat vak en strekten tot eer van hunnen meester. Met 't rekenen hebben wij , daar de tijd 
ons ontschoot, in deze school gene proeven genomen, dog wij vertrouwen, dat die 
even zoo wel zouden voldaan hebben als al het andere. 

Bij Jan Vos vonden wij eene zeer naauwe en donkere kamer tot het houden van 
de school, doch daar die man voornemens was zijne woning te verlaten en een ander te 
huren, vertrouwen wij, dat hij bij die gelegenheid naar een meer geschikte plaats zal 
omzien. Het onderwijs alhier had wel is waar enige sporen der nieuwe inrigting, dan, 
het zij wij zulks moeten toeschrijven aan de nog weinig gevorderde ouderdom zijner 
meeste leerlingen, of aan eene minder bekwaamheid om zijne denkbeelden aan anderen 
mede te deelen, de vorderingen die wij hier bespeurden waren gering in alle vakken. 
Ook vonden wij, dat die man, even zoo als van Houte, Gering, Röpcke •en Schriek, 
leerstellige boeken van zijn kerkgenootschap tot onderwijs in 't lezen bezigde. Wij 
hopen, daar wij die• man als met een goede wil bezield beschouwen, in 'l vervolg een 
meer gunstig berigt van zijne school te kunnen inzenden. 

Bij Willem Ligthart was 't vertrek voor de school, hoezeer hoog van verdieping, zoo
danig benaauwd, dat wij niet lang daar konden vertoeven. Dit schijnt een doorgaand 
gebrek van deze school te zijn, en is zeer lastig, doch de gewoonte doet veel af en de 
leerlingen, die wij hier vonden schenen daarvan niets te voelen. Het onderwijs alhier 
was eenigzins, hoezeer bij lang niet geheel, op den nieuwen voet ingerigt, doch de 
vorderingen waaren daaraan niet geëvenredigd, en het kwam ons voor, dat zulks veelal 
was toe te schrijven aan eene kwalijk gekozene zamenvoeging van ·t oude met het 
nieuwe, ·en dat de onderwijzer bij zijnen vader, voorheen dezelve post alhier vervuld 
hebbende, aan den ouden gang gewend, zich als 't ware uit zijn loopkring moest 
rukken, om eenigzins de nieuwe inrigting te volgen." 

De commissie heeft bij haar rondgang dus speciaal gelet op de geschikthe.id 
van de schoollokalen, die hier en daar nogal wat te wensen overliet, op de 
onderwijsmethodiek (didaktiek), aangeduid ·met oude en nieuwe richting (indi
vidueel tegenover klassikaal onderricht) en op de kennis van de meester. 
Gaarne hadden wij nog iets gehoord over de aantallen leerlingen e.d. 

De schoolwet van 1803 verviel in 1806 door de publikatie van een "Wet 
voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs in de Bataafsche Republiek", met 
de daarbij behorende reglementen, verordeningen en notificaties. Deze wet
geving heeft gedurende meer dan een halve eeuw de organisatie van ,het lager 
onderwijs beheerst. Men onderscheidde toen hoog, middelbaar en lager onder
wijs. Het -middelbaar onderwijs werd gegeven op de Latijnse scholen of 
gymnasia; het schooltype h.b.s. was onbekend. De lagere scholen werden ver-
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deeld in openbare, die uit publieke kassen werden ·bekostigd, en bijzondere; 
de laatste in scholen die door stichtingen of verenigingen werden onderhouden 
en scholen van particuliere onderwijzers. De onderwijzers werden ten aanzien 
van de mate van bekwaamheid en de soort van examen, dat van hen gevorderd 
werd, in vier rangen verdeeld. 

De commissie van toezicht over de lagere scholen werd in verband met de 
nieuwe wetgeving gereorganiseerd; aan de bestaande leden werden er nog 
twee toegevoegd, een Lutherse en een remonstrantse predikant. De katho-
lieken werden erbuiten gehouden! · 

De commissie inspecteerde regelmatig de scholen. Zij was over het alge
meen tevreden over de toepassing van de nieuwe onderwijsmethoden en de 
vorderingen van de leerlingen. Met de Franse kostschoolhouder Van· Royen 
had men dikwijls moeilijkheden: hij pakte ondeugende leerlingen te hard
handig aan en was ongevoelig voor reprimandes. Zijn vertrek gaf opluchting. 

De commissie heeft zich veel moeite gegeven voor de oprichting van een 
armenschool. Meermalen werd een · desbetreffend plan_ aan ·het gemeente
bestuur voorgelegd, o.a. in 1805, in 1807 na de dood van de laatste armen
schoolmeester Van Houten, en in 1811 in verband met een aanschrijving van 
de landdrost. In november 1815 waren er 438 schoolgaande kinderen; min
stens evenveel genoten geen onderwijs! Ten langen leste zag de commissie haar 
streven bekroond: op 15 juni 1816, een halve eeuw nadat mr. Quarles het 
initiatief had genomen, werd de stadsarmenschool geopend! Op advies van 
de commissie van fabricage (dienst van gemeentewerken) werd de school 
ondergebracht in de oude school van het v.m. Heilige-Geestweeshuis, die daar
toe zeer geschikt was "als zijnde ·het zelve ruim en lugtig, het welk voor de 
armoede noodzakelijk is, terwijl bovendien dit lokaal volgens ondervinding 
zeer gemakkelijk is warm te stooken". Het gebouw stond aan de kant van de 
Groeneweg ter plaatse van het schoolgebouw "De Kabouter". Het school
lokaal was 7,5 m breed en 16,5 m lang. Daarnaast waren twee vertrekken van 
3,5 m bij 5,5 m, waarvan er één bestemd was voor de onderwijzer en het andere 
voor de kinderen, "zoo tot reiniging, als andere behoeften". 

Tezelfder tijd werden een reglement voor de lagere scholen binnen de stad 
Gouda, een reglement voor de armenschool aldaar en een instructie voor de 
onderwijzer in de armenschool gearresteerd. Zij waren ontworpen door de 
schoolcommissie. 

Uit het eerstgenoemde reglement stippen wij het volgende aan: 

1. Het aantal toe te laten onderwijzers werd ·gefixeerd. 
2. Elk ·halfjaar werden de leerlingen ten overstaan van de schoolcommissie 

geëxamineerd. 
3. Maandelijks moest de schoolorde van 23 mei 1806 door de onderwijzer 

worden voorgelezen. Dat reglement telde zestien artikelen! De zin van 
deze bepaling ontgaat ons. 

4. Leerstellig godsdienstonderwijs -mocht alleen buiten de scholen en buiten 
schooltijd worden gegeven. Scholen op confessionele grondslag waren der
halve ontoelaatbaar. 
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5. Iedere onderwijzer moest wekelijks van maandag tot en met zaterdag school 
houden, uitgezonderd twee halve dagen, en wel tenminste twee-en-een-half 
uur des voormiddags en twee uur des namiddags. 

6. In de weken van Pasen, Pinksteren, kermis en Kerstmis werd vakantie 
gehouden. 

7. Er mocht niet meer schoolgeld geheven worden dan ·het tarief bepaalde. 
8. De onderwijzers moesten maandelijks bijeenkomen om hun ervaringen uit 

te wisselen. Als vergaderplaats werd de armenschool aangewezen. 

Het reglement voor de armenschool stelde de school toegankelijk voor 
kinderen van zeven tot vijftien jaren, van onvermogende ouders. Vier maal 
per jaar wer.den nieuwe leerlingen toegelaten. De schooltijden werden geregeld 
in de instructie voor çle onderwijzer. Zij waren 's morgens van 9-11 uur, 
's middags van half één tot 2 uur en van 3-5 uur, en 's avonds van 8-10 uur 
met uitzondering van de woensdagmorgen en de zaterdagmiddag en -avond. 
Deze schooltijden waren vastgesteld in overleg met de commissarissen van de 
pijpenfabrieken en van de lijnbanen, waar veel kinderen werkten. De kinderen 
werden ingedeeld in klassen. 

Tot onderwijzer van de armen.school werd benoemd J. Schart. De school
commissie was zo tevreden over hem, dat in de vergadering van 10 november 
1820 werd besloten de volgende annonce in het maandblad "Bijdragen tot het 
lagere schoolwezen" te dóen plaatsen: 

"Den 28 october .1820 is te Gouda, ten overstaan van de plaatselijke schoolcom
missie en in tegenwoordigheid van de Wel. Ed. Achtb. Heeren Burgemeesteren en 
Raden, 'op het armschooï van · den bekwamen schoofonderwijzer J. Scharff, onderzoek 
gedaan naar de vorderingen, weike de leerlingen dier schole gemaakt hebben gedurende 
het afgeloopen schooljaar. Vervolgens werden de meest verdienstelijke kinderen begif• 
tigd met boekgeschenkjes, hun ter belooning en aanmoediging gegeven. Het onderzoek 
werd voorafgegaan en besloten door het gezang dec kinderen. Alles met dat gewenschte 
gevolg, dat de oordeelkundige behandeling van den onderwijzer en de blijkbare vorde
ringen der leerlingen de volkomene goedkeuring hebben weggedragen. Den 4 november 
daaraanvolgende was bij een gul en onbekrompen onthaal, de vrucht ecner minzame 
schikking van het Edel Achtb. Bestuur, aan feestelijke vreugde gewijd, waarin alle de 
kinderen van het stadsannsehool deelden". 

Een dergelijke loffelijke vermelding viel in 1822 de onderwijzer van de 
kost- en dagschool J. Schouten ten deel. 

In 1824 werd de armenschool door ca. 350 leerlingen bezocht, verspreid 
over de dagschool, de middagschool en de avondschool, zodat de onderwijzer 
assistentie van kwekelingen nodig had. Eén ·hunner, J. Grendel, werd in 1829 
tot ondermeester benoemd. 

In 1838 werden de Goudse scholen bezocht door de hoofdinspecteur van 
het middelbaar en lager onderwijs mr. H. Wijnbeek. Hij rapporteerde: 

"de laatstvorige schoolopziener, B, Schreuder, vijf jaren geleden hier aangesteld, vond 
de armenschool in een zeer achterlijken staat. Zijne bemoeijingen hebben den grond
slag gelegd tot derzelver verbetering, als ook tot de vestiging van een tusschenschooL 
Zijn opvolger sedert een jaar heeft de taak van zijn voorganger met ijver en beleid 
opgevat en Gouda zal nu, indien men eene der openbare meisjesscholen en een paar 
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weinig beteekenende bijzondere scholen uilzondcrt, voor de voornaamste steden van het 
Rijk niet onderdoen. 

Thans houdt hij zich onledig met het plan ter oprigting eener goede kleine kinder
of bewaarschool voor minvermogenden, tot welker oprigting hij zelf een aanzienlijk 
voorschot heeft aangeboden. Doch het Stedelijk Bestuur schijnt hem tegen te werken. 

De stadsannenschool vond ik nog in een te klein lokaal. Men was echter reeds bezig 
om het te vergrooten. De bekwame onderwijzer eener bijzondere school te Gouda 
stond ccnen ouden, geheel ongeschikten te vervangen. . 

Voor minvermogende kinderen is er een nieuw, groot en naar cisch ingerigt school
lokaal gebouwd en voorzien van de noodige meubels. Een allerbekwaamst onderwijzer 
Kluijtman genaamd, staat er aan het hoofd van het onderwijs en heeft hetzelve in
gerigt als ware het om tot eene modelschool te dienen. De geestontwikkelende klank
methode, de zuiver natuurlijke leestoon, de toelichtingen en zedekundige toepassing bij 
het lezen, de verstandsscherpende vormleer, de zangoefeningen, theoretisch -en praktisch, 
de nieuwe verkorte schrijflcerwijze, het uit het hoofd rekenen, dat alles vond ik hier 
verccnigd en in geregelde orde van opvolging, terwijl ongedwongen orde en opge
ruimdheid bij de leerlingen een aangenamen gloed over deze school verspreidde. Er 
waren reeds 200 leerlingen. Het lokaal kan er 400 bevatten, die er weldra zullen zijn. 

Een 12-tal knapen uit den burgerstand worden hie,r als leerlingen toegelaten, ten 
einde tot adsistent-kweekelingen in de scholen dezer stad en voorts tot onderwijzers te 
worden opgeleid. 

Behalve de genoemde openbare meisjesschool en de twee bijzondere der 2de klasse 
van weinig beteekenis, is hier eene bijzondere dag- en kostschool voor jongens van J. 
Schouten, in eene zeer prachtige woning. De onderwijzer zelf scheen mij minder ge
schikt voor zijne betrekking, doch hij wordt geholpen door eenen allerbekwaamsten 
hulponderwijzer, Cramcr genoemd, wiens onderwijs in talen en wetenschappen door 
weinigen zal overtroffen worden. Als kostschool kwam mij de inrigting niet ordelijk 
genoeg voor. Het getal kostdiscipelen was dan ook aan het verminderen. 

Voorts zijn hier twee zeer goede dag- en kostscholen voor meisjes, de een van 
Mevrouw van Meerten, geholpen door ,hare dochters. Eene dezer dochters is belast met 
het onderwijs, eene andere met het huisselijk bestuur. Mevrou:,v van Meerten zelve 
draagt voornamelijk zorg voor de zedelijke en godsdienstige vorming der kweckelingen. 
Moeder en dochters maken, zamen vereenigd, een goed geheel uit. Het getal kostdisci
pelen is bepaald op 12; dat getal vond ik er. 

De andere dag- en kostschool is van jufvrouw Visscher. Zij heeft weinig kostdisci
pelen, doch het onderwijs is er ook zeer voldoende"lï, 

Het verbaast ons, na niets dan lof over de armenschool te hebben gehoord, 
te lezen, dat deze zich in 1831, toen de schoolopziener B. Schreuder in functie 
trad, in een zeer achterlijke staat bevond. De reactie van de schoolcommissie, 
die misschien niet critisch genoeg was geweest, kennen wij niet, omdat de 
notulen van 1830-1845 ontbreken. Schreuder was vóór de Belgische opstand 
directeur van een Rijkskweekschool geweest en derhalve een vakman, in tegen
stelling tot zijn voorganger ds. H. van Meerten, die van 1815-1830 school
opziener was. Scharf overleed in september 1837; hij werd opgevolgd door 
W. Reuhl. 

Al in 1831 had de schoolcommissie voorgesteld een gemeenteschool voor 
kinderen van minvermogende ouders, een zgn. tussenschool, die dus tussen de 
armenschool en de (particuliere) burgerscholen in stond te stichten. Deze 
school met onderwijzerswoning werd in de eerste maanden van 1837 gebouwd 
op een leeg erf aan de oostzijde van de Keizerstraat. Het schoolgebouw bevatte 
drie lokalen van grote afmetingen. In 1875 is hieraan nog een lokaal toege-
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voegd en in 1883 zijn de bestaande vier lokalen verbouwd tot zes lokalen, 
waarnaast nog drie lokalen zijn gesticht. Dit was het eerste schoolgebouw. in 
Gouda dat als schoolgebouw was ontworpen en uitgevoerd, afgezien misschien 
van de Grote school aan de Regenboog. Die school en die onderwijzer waren 
beiden "model", zoals de hoofdinspecteur had opgemerkt. M. ·H. Kluitman 
stierf op 14 juli 1882. Bij zijn begrafenis bleek eens te meer, hoe gezien hij was. 
Het was zijn gewoonte het onderwijs in de aardrijkskunde te beginnen met een 
historische beschrijving van Gouda. Zijn desbetreffende aantekeningen wer
den in 1841 in druk uitgegeven. 

De in het verslag genoemde openbare meisjesschool was de stads-dag- en 
kostschool voor jonge juffrouwen. 

Wij ·hebben dit verslag in extenso weergegeven, omdat het een aardige kijk 
op de stand van het onderwijs te Gouda in die jaren geeft. Om de reeds ge
noemde reden kunnen wij daarvoor niet putten uit het archief van de school
commissie, en ook het stadsarchief biedt weinig. Het stadsbestuur liet de zorg 
voor het onderwijs over aan de schoolcommissie en de schoolopziener; het 
bemoeide er zich alleen mee, als dat strikt noodzakelijk was. 

Het jaarboekje voor de stad Gouda voor het jaar 1844 gaf op blz. 23 een 
overzicht van de lagere scholen, waaraan wij het volgende ontlenen. 

1. Openbare scholen: de stadsarmenschool met 1100 leerlingen (waarvan 
ongeveer de helft bewaarschoolleerlingen), de stadstussenschool met ruim 
400 leerlingen, en de stads-dag- en kostschool voor jonge jufvrouwen met 
60 leerlingen; . 

2. Bijzondere schol.en van de tweede klasse (particuliere scholen): de dag- en 
kostschool voor jonge heren van J. Schouten, de dag- en kostschool voor 
jonge jufvrouwen van A. B. van Meerten-Schilperoort en haar dochter, de 
Franse school voor jongens en meisjes van J. J. Keiler, de (Nederduitse) 
burgerschool voor jongens van J. L. Terwen, en de (Nederduitse) burger
school voor meisjes van J. van Buuren; 

3. De Maatschappelijke Israëlitische school; 
4. Vier huisonderwijzers, onder wie de bekende lexicograaf J. Kramers Jzn. 

Ca. 1100 à 1200 kinderen genoten dus lager onderwijs. De bevolking van 
Gouda telde toen 14.655 zielen, waaronder ca. 2200 kinderen van 6 tot 14 
jaar. 

Op 1 oktober 1852 werd de openbare burgerschool geopend. Het was de 
bijzondere school van J. J. Keller, die op aandringen van de plaatselijke school
commissie door het toekennen van een bezoldiging aan die onderwijzer en 
een vergoeding voor het lokaal tot die status werd verheven. Het school
gebouw, in de Lange Groenendaal, werd in 1861 afgebroken en in plaats daar
van een nieuw gebouw gesticht. Er was nu voor iedere portemonnee openbaar 
lager onderwijs verkrijgbaar. 

De Grondwet van 1848 bracht volledige vrijheid voor het bijzondere onder
wijs (de confessionele school); de financiële gelijkstelling van het openbaar en 
bijzonder onderwijs werd pas in 1917 in de Grondwet vastgelegd. In 1857 
werd een nieuwe wet tot regeling van het lager onderwijs aangenomen15• 
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Wij besluiten met enige gegevens, die ontleend zijn aan het gemeenteverslag 
over 1857. 

Er waren toen vier openbare scholen, twee bijzondere scholen van de 1 ste 
klasse (een r.k. school en de school in het Wees- en Aalmoezeniershuis) en 
negen bijzondere scholen van de 2de klasse, welke laatste meerendeels uitge
breid lager onderwijs gaven, alsmede de door de stad •gesubsidieerde. Israëli
tische school. Het aantal leerlingen bedroeg in januari van dat jaar: 

op de openbare séholen 
bijzondere scholen 1 ste kl. 
bijzondere scholen 2de kl. 
Israëlitische school 

J. 
535 

14 
138 
47 

m. 
542 
96 
75 
27 

734 740, 

in totaal dus 1474 leerlingen, waarvan er 590 kosteloos onderwijs ontvingen. 
Aan deze scholen werkten 26 onderwijzers en negen onderwijzeressen en een 
ongenoemd aantal kwekelingen. De bevolking van Gouda telde toen 14.474 
zielen. Vergeleken met die van 1844 (zie hierboven) was de onderwijssituatie 
onmiskenbaar vooruitgegaan. 
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