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+ Smilde, 5 Julij. Als naar gewoonte heeft mejufvrouw A. van der Flier, geb. Vennik ook nu weer
hare milde hand geopend en aan de schoolgaande kinderen nuttige boekjes geschonken. Namens hen
zeggen we haar hiervoor dank.
INGEZONDEN STUKKEN.
Smilde, 2 Julij 1870.
Heden hielden alhier de onderwijzers der beide afdeelingen van het tweede schooldistrict in Drenthe, hunne
jaarlijksche vergadering, onder leiding van den schoolopziener den heer J. van Druten.
Vóór de bepaalde werkzaamheden een aanvang namen, werd voorgelezen een brief aan de vergadering van den
inspecteur van ‟t lageronderwijs in Drenthe, inhoudende eene dankbetuiging, voor de heilwenschen, door de
Drentsche onderwijzers hem gebragt, op den dag, op welken voor vijf en twintig jaren hij tot schoolopziener
werd benoemd; aan ‟t slot van dat schrijven, werd de medewerking der leden verzocht bij de werkzaamheden,
opgegeven voor de eerstvolgende vrijwillige bijeenkomst van onderwijzers in Drenthe. Nopens dit laatste kan
worden medegedeeld, dat aan de behandeling daarvan reeds veel is gedaan, en dat sommige punten weder in
deze districtsvergadering werden besproken, en in de afdeelingen afzonderlijk, wanneer daartoe gelegenheid is,
op nieuw worden beschouwd.
„t Eerste punt voor deze bijeenkomst: “welke middelen er kunnen worden aangewend, om de
onderwijzerstractementen te verhoogen?” vond veelzijdige en levendige belangstelling; innig en diep gevoelde
ieder, dat bij den tegenwoordigen maatschappelijken toestand, en den hoogen prijs der levensbehoeften, de
inkomsten moesten worden verhoogd. Om dit doel te bereiken werden vele middelen voorgesteld, en eindelijk
het voorstel aangenomen, dat men in deze, zoowel als in andere provincien, zich in verbinding zou stellen met
personen en corporatien, die een meer zekeren weg tot welslagen zouden kunnen aanwijzen, dan de
vergadering zulks op dit oogenblik kan. De uitkomst dier bemoeijing zal laten worden medegedeeld.
‟t Zangonderwijs op de lagere scholen werd, zooals uit de mededeeling van vele sprekers bleek, op
verschillende wijze beoefend. De meesten hielden het daarvoor, dat men den kinderen ‟t notenschrift uit de
verschillende toonaarden moest leren zingen; anderen dachten, dat de beoefening van de gewone b-duur- en bmol-sleutels voldoende was, en zeiden, dat tot beoefening der eerstgenoemde methode op de lagere school
geen tijd was; ‟t geen de voorstanders dier leerwijze welhaast genegen waren toe te stemmen. Nadat nog over
de oefeningen van Worp, Smits en anderen was gesproken, besloot men, om ‟t onderzoek naar de meest
verkieslijke wijze van handelen in dezen in de afdeelingen voort te zetten en daarna mede te deelen.
Van vijf onderwerpen werd er één door ‟t lot aangewezen, ‟t welk zou dienen tot een onderlingen wedstrijd
tusschen de hulponderwijzers in het teekenen van eene kaart met potlood en pen. Bovendien werden er eenige
sommen ter oplossing gegeven.
Nadat eerst de geheele vergadering een paar malen meestemmig had gezongen, ontvingen de jonge lieden
bovengenoemde opgaven voor den wedstrijd. De uitslag daarvan was, dat voor ‟t kaartteekenen de prijs (een
fraai boekgeschenk) werd toegekend aan J. Wieringa, hulponderwijzer te Beilen en voor „t rekenen (eveneens
een boekgeschenk) aan R. Hogenkamp, hulponderwijzer re Smilde.
De heer R. Swartwold, hoofdonderwijzer te Peize, ontrolde daarna, voor de vergadering, eene door hem zelf,
ontworpene kaart van Drenthe, die, hoewel niet geheel afgewerkt, door al de leden der vergadering voor ‟t
beste exemplaar voor schoolgebruik werd gehouden, dat ze tot nog toe gezien hebben. Ieder wenschte dan ook,
dat de kaart na geheele en naauwkeurige afwerking, door den druk algemeen verkrijgbaar zal worden, en dat
het schooltoezigt, na kennisneming daarvan, redenen moge vinden, daartoe mede te werken.
Ook bij den welvoorzienen disch, waaraan zich, na die kaartbeschouwing, al de leden plaatsten, werden de
gesprekken over ‟t onderwijs voortgezet, en o.a. de oorzaken opgespoord, door welke, de kinderen op sommige
scholen stug zijn en schuw, en den vreemdeling bijna niet durven antwoorden; terwijl op andere scholen, de
kinderen meer vrij zijn en bescheiden.
Eindelijk werden er platen, geschikt tot aanvankelijk teekenonderwijs, ter beschouwing gegeven, benevens
eenige leesboekjes, die men meer of minder geschikt achtte voor de lagere school. Onderscheiden leden
wenschten nog meer bruikbare leesboekjes, voor de hoogste afdeeling der laagste, of de laagste afdeeling der
tweede klasse, en in ‟t algemeen wenschte men, dat het den onderwijzer vrijstond, eene ruime keus te doen uit
goede leerboeken, wijl het toch altijd een groot genot is, goed te kunnen lezen.
Er was aan de leden de vrijheid toegestaan, om te wandelen in de bossschen en tuinen van “Rijbrug”, van
welke minzame aanbieding door ‟t grootste getal leden gebruik werd gemaakt. Onder die wandeling werd het
gezelschap door den vriendelijken eigenaar en oud-schoolopziener mr. P. van der Veen opgewacht, die in vele
leden nog oude kennissen en vrienden ontmoette. De wandeling was gemaakt na ‟t sluiten der vergadering, en
de tijd tot scheiden gekomen; voorzeker was de wensch van allen welgemeend, dat men elkander ‟t volgende
jaar weer mogt ontmoeten en dan zoo werkzaam en vergenoegd bijeen zijn als dezen dag.
De secretaris der eerste afd.,
Ulehake

