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Bij Besluit van 10 October 1921 (P.B. No. 79) werden opnieuw
geregeld de examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid
tot het geven van onderwijs in de Kolonie Curacao.

Met de akte van bekwaamheid als onderwijzer der werie klasse
werden bij Koninklijk Besluit van 23 Augustus 1922 No. 46
(P.B. No. 53) gelijkgesteld de akte van bekwaamheid als onder-
wijzer bij het voorbereidend onderwijs in Nederland behaald en
de akte van bekwaamheid als onderwijzer van den weriew rang
in Suriname behaald; met de akte van bekwaamheid als onder-
wijzer der tfonte klasse werden gelijkgesteld de akte van bekwaam-
heid in Nederlandsch-Indië of Suriname verworven, welke gelijk-
gesteld zijn aan de Nederlandsche onderwijzersakte.

Bij verordening van 12 Augustus 1925 (P.B. No. 52) werd de
Onderwijsverordening van 1905 (geldende tekst P.B. 1924 No.9)
gewijzigd in dier voege dat de in Nederland behaalde onderwijzers-
akte gelijkgesteld wordt met de Curacaosche akte als onderwijzer
toee«"e klasse en de hoofdonderwijzersakte met die der Curacao-
sche akte als onderwijzer eerste klasse.

Aan de onderwijzers werkzaam aan eene school voor weer «#-
geèrad Zager oMaVrmys werd wegens het bezit van eene bevoegd-
heid tot het geven van lager onderwijs in Spaansch, Engelsen,
Fransch, Duitsch, Handelsrekenen of Wiskunde toegekend eene
jaarlijksche toelage van / 100.— en wegens het bezit van eene
bevoegdheid tot het geven van mi^e^èaar on^erze^'s in een der
voormelde talen, in Nederlandsch, Boekhouden of Wiskunde,
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eene jaarlijksche toelage van / 300.— voor elke dezer bevoegd-
heden, indien zij niet belast zijn met het geven van onderwijs
in die vakken. (Besluit van 13 September 1926 P.B. No. 45).

Bij het „Onderwijzers bezoldigingsbesluit 1923" werden op-
nieuw geregeld de bezoldigingen en toelagen van de onderwijzers,
vakonderwijzers en kweekelingen werkzaam aan de openbare
scholen en de voorbereidende klassen daaraan verbonden in de
Kolonie Curacao, alsmede de toelagen van hen, die van gouver-
nementswege met het geven van onderwijs aan normaallessen
of leergangen worden belast. Dit Besluit heeft gewerkt tot
1 Januari 1934, op welken datum het werd vervangen door de
„Onderwijzers Bezoldigingsregeling 1934" (P.B. 1934 No. 1).

Bij Besluit van 20 December 1921 (P.B. No. 83) werden regelen
vastgesteld voor de heffing en invordering van het schoolgeld
voor de leerlingen der openbare scholen in Curasao. Als grondslag
voor de heffing van het schoolgeld werd aangenomen het bedrag
waarvoor de ouders, voogden of verzorgers der leerlingen in de
inkomstenbelasting zijn aangeslagen; ouders enz. die niet in deze
belasting zijn aangeslagen .werden vrijgesteld van de betaling
van het schoolgeld.

De heffing werd alleen toegepast op de openbare scholen voor
meer uitgebreid lager onderwijs en de voorbereidende klassen.

Vorenstaande regeling werd ingetrokken bij Besluit van
24 December 1929 (P.B. No. 106). Bij dit Besluit werden tevens
nieuwe regelen vastgesteld voor de heffing van het schoolgeld.

De grondslag der heffing wordt bij de nieuwe regeling bepaald
door de soort der school, waarop de leerling is ingeschreven en
aan enkele scholen mede door het leerjaar waarin de leerling is
geplaatst. Vrijgesteld van de betaling van schoolgeld voor leer-
lingen geplaatst op eene school voor lager onderwijs werden
onvermogende ouders, voogden of verzorgers.

De schoolgeldheffing werd aanvankelijk alleen toegepast op de
openbare scholen en de daaraan verbonden voorbereidende klas-
sen. Later werd ook aan de bijzondere scholen voor weer w^ge-
èm'i foger onderwijs schoolgeld geheven naar denzelfden maat-
staf als aan de gelijksoortige openbare scholen.

Overeenkomstig de bepalingen der nieuwe onderwijswetgeving
wordt het schoolgeld der gesubsidieerde bijzondere scholen van
af 1 Juli 1935 in 's-Lands kas gestort.

Bij beschikking van 31 December 1920 No. 1456 (P.B. No. 73)
werden regelen vastgesteld omtrent leerplan en rooster van les-
uren voor bijzondere scholen en bij Besluit van 14 November
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1922 (P.B. No. 65) voor bijzondere lagere scholen, die aanspraak
maakten op uitkeering uit de Koloniale kas.

Voor de vergoedingen uit 's Lands kas aan de besturen van
bijzondere lagere scholen ter bestrijding van de kosten verbonden
aan het verleenen van binnen- of buitenlandsche verloven aan
daarvoor in aanmerking komende leerkrachten dier scholen,
werden bij de Verordening van 15 November 1928 (P.B. No. 69)
regelen vastgesteld.

De Onderwijsverordening van 1907 (P.B. No. 5) werd bij de
Verordening van 16 Augustus 1928 (P.B. No. 48) gewijzigd en
aangevuld waardoor op volkomen voet van gelijkheid bekostigd
worden de salarissen der leerkrachten van het bijzonder en het
openbaar onderwijs.

Bij deze Verordening werd ook geregeld de toekenning van
subsidie aan de besturen der bijzondere scholen voor leermiddelen
en schoolbehoeften voor de leerlingen dier scholen.

Voorts werden de onderwijzers Ie klasse verdeeld in twee
categoriën, t.w. in onderwijzers Ie klasse categorie A en categorie
B. Onderwijzers Ie klasse categorie A zijn zij, die vóór 31 Decem-
ber 1922 in het bezit waren van de bevoegdheid onderwijzer
eerste klasse en zij, die in het bezit zijn van de Nederlandsche
hoofdakte of van de akte als hoofdonderwijzer in Nederlandsch-
Indië of van de akte als onderwijzer van den eersten rang in
Suriname.

Onderwijzers Ie klasse categorie B zijn zij, die boven de akte
van bekwaamheid, die hen benoembaar maakt tot onderwijzer
Ie klasse categorie A, in het bezit zijn van akten van bekwaam-
heid in minstens toee vakken (vreemde talen, wiskunde enz.)
en zij, die boven de akte van bekwaamheid, die hen benoembaar
maakt tot onderwijzer 2e klasse, in het bezit zijn van akten van
bekwaamheid in minstens in'« vakken of van eene middelbar^
akte in minstens één vak.

De ontwerp-verordening waarbij aan de ouders of verzorgers
der ingeschreven leerlingen aan de lagere scholen in het gebieds-
deel de verplichting zou worden opgelegd om hunne kinderen of
pupillen tot den twaalfjarigen leeftijd het onderwijs te doen vol-
gen werd in het jaar 1931 bij den Kolonialen Raad ingediend,
doch moest worden teruggenomen met het oog op de te verwach-
ten kosten bij de invoering ervan, welke, de tijdsomstandigheden
in aanmerking genomen, boven de draagkracht van het Land
zou gaan.

Het onderwijs in Curacao werd opnieuw geregeld bij de Ver-
#
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ordening van 27 Februari 1935 (P.B. No. 43); de Onderwijs-
verordening van 6 October 1906 (P.B. 1907 No. 5), zooals deze
sedert gewijzigd en aangevuld werd, laatstelijk bij de Verorde-
ning van 26 Mei 1933 (P.B. No. 72) verviel tegelijkertijd.

De nieuwe onderwijsverordening trad op 1 Juli 1935 in werking;
het onderwijs wordt daarbij onderscheiden in:

a. voorbereidend onderwijs;
6. lager onderwijs;
c. vervolgonderwijs;
<2. beroepsonderwijs.
Onder ttoor5em<ie«^ omfenercys wordt verstaan het onderwijs

dat aan het lager onderwijs voorafgaat.
Onder fogw on^erw^ys wordt verstaan het onderwijs dat onder

het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, dienstbaar
wordt gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke ver-
mogens der kinderen, aan hunne lichamelijke opvoeding en aan
hunne opleiding tot alle maatschappelijke deugden.

Onder uerDo/goM^crwys wordt verstaan het onderwijs dat ten
vervolge van lager onderwijs gedurende ten minste twee achter-
eenvolgende leerjaren wordt gegeven aan hen, die de lagere
school hebben doorloopen of om hun leeftijd deze hebben moeten
verlaten.

Onder 6eroe/>so«<&rwys wordt verstaan het onderwijs dat
beoogt de leerlingen geschikt te maken voor bepaalde beroepen,
ambachten of bedrijven.

Het lager onderwijs is verdeeld in:
a. gewoon lager onderwijs;
è. uitgebreid lager onderwijs;
c. meer uitgebreid lageronderwijs.
Het gewoon lager onderwijs omvat toee categoriën, A en B.
Lager onderwijs A wordt gegeven in scholen met zes achtereen-

volgende leerjaren; het onderwijs omvat de vakken: lezen,
schrijven, rekenen en Nederlandsche taal; voor de Bovenwindsche
eilanden bovendien Engelsche taal.

Lager onderwijs B wordt gegeven in scholen met z^s of zewn
achtereenvolgende leerjaren. Het onderwijs omvat de vakken:
lezen, schrijven, rekenen, Nederlandsche taal, geschiedenis van
Nederland en van Curacao; aardrijkskunde; kennis der natuur;
zingen, teekenen en lichamelijke oefening; voor de Bovenwind-
sche eilanden bovendien Engelsche taal.

Het onderwijs wordt in het Nederlandsch gegeven. Op de
Bovenwindche eilanden Aan het, naar regelen door den Gouver-

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:11:39PM
via free access



HET ONDERWIJS IN CURASAO 293

neur vast te stellen, geheel of gedeeltelijk in het Engelsch worden
gegeven.

Sedert 1 Januari 1935 is echter het onderwijs in de Neder-
landsche taal bij alle leerjaren der scholen op de Bovenwindsche
eilanden ingevoerd.

De Inspecteur van het Onderwijs houdt, namens den Gouver-
neur, voor het geheele gebiedsdeel toezicht op het onderwijs in
zijn geheelen omvang.

Het toezicht op het lager onderwijs is op het eiland Curacao
mede opgedragen aan eene Commissie van Onderwijs.

Voor het toezicht op het eiland Curacao, op het vervolgonder-
wijs, het beroepsonderwijs en de opleiding voor de examens ter
verkrijging van akten van bekwaamheid tot het geven van onder-
wijs, kan de Gouverneur Commissiën van Toezicht instellen.

Deze Commissiën bestaan uit dn'e of wt/'/ leden, met den In-
specteur van het Onderwijs als lid en Voorzitter.

Voorts werden bij de nieuwe Onderwijsverondening de voor-
waarden geregeld waaraan de besturen van de bijzonderen scho-
len voor lager onderwijs moeten voldoen tot het verkrijgen van
uitkeeringen uit 's Lands kas.

Op 1 Juli 1935 (dus tegelijk met de nieuwe Onderwijsverorde-
ning) trad in werking de „Subsidieverordening Bijzonder Onder-
wijs" (P.B. 1935 No. 44) welke de grondslagen regelt voor de
uitkeeringen uit 's Lands kas aan de besturen van de bijzondere
scholen voor lager onderwijs, terwijl bij Besluit van 29 Juni 1935
(P.B. No. 50) regelen werden vastgesteld voor de uitvoering
der Verordening.

Krachtens art. 2 der Verordening worden de navolgende
kosten vergoed:

1°. de kosten van den bouw en het inrichten van schoolge-
bouwen en het aankoopen en het inrichten van terreinen voor
het onderwijs in lichamelijke oefening en speelterreinen;

2°. die van het aanschaffen van schoolmeubelen;
3°. die van het onderhouden van bovengenoemde gebouwen

en terreinen, waaronder begrepen het schoonhouden daarvan;
4°. die van het onderhouden van de schoolmeubelen en het

aanschaffen en onderhouden van leer- en hulpmiddelen en school-
behoeften;

5°. die van de bezoldigingen en de toelagen van de verplichte
onderwijzers;
. 6°. die van de uitzending uit Nederland of uit Suriname van
verplichte onderwijzers en de terugzending daarvan;
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7°. die van het verleenen van overtocht aan de verplichte
onderwijzers bij verplaatsing in Curacao van het eene eiland naar
het andere;

8°. die van het verleenen van vrijstelling van dienst en van
binnen- of buitenlandsch verlof aan verplichte onderwijzers.

Bij het Besluit van 18 Februari 1938 (P.B. No. 17) werd
eene wijziging van het „Subsidie besluit Bijzonder Onderwijs
1935" (P.B. No. 50) tot stand gebracht waardoor voor nieuw
opgerichte scholen of voor nieuwe klassen bij bestaande scholen
reeds gedurende het jaar van opening een voorloopige uit-
keering voor de benoodigde leerkrachten aan de betrokken
schoolbesturen gedaan kan worden. De snelle aanwas van het
aantal schoolkinderen op Curacao en Aruba stelde aan de be-
sturen der bijzondere scholen zeer hooge eischen. Tot dusver
konden de salarissen van het nieuw aangesteld personeel eerst
na afloop van het dienstjaar waarin de school of de klassen werden
geopend, worden uitgekeerd, hetgeen een zwaren finantieelen
druk op de schoolbesturen legde, welke besturen bovendien in
den regel ook reeds met het voorschieten der bouwkosten waren
belast. De nieuwe bepaling was daarom urgent te achten, en
bracht verlichting in de finantieering van de uitbreidingen bij
het bijzonder onderwijs.

In 1934 werden voor het eerst gouvernements Mulo diploma's
uitgereikt.

Bij beschikking van 29 Januari 1935 No. 185 (P.B. No. 12)
werden regelen vastgesteld volgens welke de examens ter ver-
krijging van een Mulo-diploma door het Gouvernement van
Curacao af te geven, zullen plaats hebben. De examens worden
afgenomen overeenkomstig de vastgestelde programma's van
eischen en worden onderscheiden in een voor het diploma A
en een voor het diploma B.

De examencommissie, welke door den Gouverneur wordt be
noemd, bestaat uit den Inspecteur van het Onderwijs en ten
minste zes leden.

Aan de bezitters van de diploma's A en B hiervoren bedoeld
worden dezelfde rechten toegekend als aan de bezitters van de
gelijknamige Nederlandsche diploma's.

Bij beschikking van 6 Mei 1938 No. 1096 werd bovenbedoelde
regeling aangevuld. Door deze beschikking werd de Spaansche
taal in het examenprogramma voor het Gouvernementsdiploma
opgenomen als een vak, dat in de plaats kon treden van Fransch,
Duitsch of Engelsch. Door deze aanvulling werd het behalen van
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het Gouvernementsdiploma voor de leerlingen der meeste
Curacaosche scholen voor meer jtógefrrarf Zager onrferwys verge-
makkelijkt; niet dat het examen daardoor gemakkelijker werd
gemaakt, want de eischen voor Spaansch zijn gelijk aan die voor
de overige moderne talen, doch met het feit dat hier veel meer
Spaansch dan Duitsch wordt onderwezen, werd nu rekening ge
houden. Het gevolg was onmiddellijk een aanzienlijke stijging van
het aantal candidaten voor de Gouvernements Mulodiploma's.

Voor het Gouvernements Mulo-diploma A slaagden in 1938
18 candidaten en voor het diploma B 5 candidaten.

Bij Besluit van 15 Februari 1938 (P.B. No. 16) kwam een
regeling in zake de scAoo/voeimg tot stand.

Volgens het Besluit heeft voor het openbaar onderwijs school-
voeding plaats op die scholen, welke daartoe door den Inspecteur
van het Onderwijs na ingewonnen advies van den Directeur van
den Openbaren Gezondheidsdienst worden aangewezen.

Van het bijzonder onderwijs kunnen voor schoolvoeding in
aanmerking komen de scholen welker besturen zich bereid hebben
verklaard aan de schoolvoeding hunne medewerking te verleenen;
welke van deze scholen voor schoolvoeding in aanmerking komen
bepaalt eveneens de Inspecteur van het Onderwijs na ingewonnen
advies van den Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst.

Bij het verleenen hunner medewerking als hiervoren bedoeld,
verplichten de besturen der bijzondere scholen zich aan de
hoofden en het personeel der scholen dezelfde verplichtingen op
te leggen als in dit Besluit aan de hoofden en het personeel der
overeenkomstige openbare scholen zijn opgelegd.

Alleen op de kosteloos toegankelijke scholen, te zamen 11.110
leerlingen tellend, werd gedurende 1938 schoolvoeding aan 1058
(dus aan bijna 10%) leerlingen verstrekt.

Aan de leerlingen der voorbereidende scholen en aan die der
scholen voor kinderen van niet-Nederlandsche nationaliteit werd
geen schoolvoeding verstrekt.

Als regel ontvingen de kinderen overal vóór den morgenschool-
tijd een glas melk, in de middagpauze een broodje met boter en
wederom een glas melk, na afloop van den middagschooltijd een
glas citroenwater of een banaan.

Het wettelijk doel van de schoolvoeding is de bevordering van
het schoolbezoek. Over dezen maatregel konden op 31 December
1938 nog geen vaststaande conclusies worden getrokken. Wel
kon worden vastgesteld dat door het beschikbaarstellen van
schoolvoeding een der voornaamste bezwaren tegen invoering
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van de leerplicht uit den weg is geruimd. Armoede kan nu niet
meer als hoofdreden voor schoolverzuim gelden.

Bij Besluit van 12 September 1939 (P.B. No. 99) werd een
schoolartsendienst ingesteld onder leiding en toezicht van den
Directeur van den Openbaren Gezondheidsdienst.

Deze dienst is belast met de richtige uitoefening van:
a. het toezicht op den gezondheidstoestand van leerlingen en

leerkrachten en op de gebouwen van de openbare en bijzondere
gesubsidieerde en ongesubsidieerde inrichtingen voor onderwijs en
op de naleving der bepalingen van de „koepokinenting verorde
ning" (P.B. 1916 No. 37) betrekking hebbende op het onderwijs:

6. het toezicht op de voeding van de schoolgaande jeugd.
Door den schoolartsendienst werden de resultaten van de

inenting van de kinderen onderzocht, waarbij bleek dat slechts
enkele kinderen wegens ziekte of om andere redenen niet werden
gevaccineerd.

Alle scholen van Aruba omvattende ± 3000 kinderen werden
op „trachoom" onderzocht. Ook op Curacao werd dit onderzoek
gedaan op de stadsscholen van dit eiland; dit onderzoek omvatte
eveneens ± 3000 kinderen. Geen geval van trachoom kon worden
vastgesteld, wel 60 gevallen van conjunctivitis follicularis op
Aruba en 12 op Curacao.

Ook werd op Aruba bij de kinderen der 6e klasse de toestand
van het gebit nagegaan waarbij bleek dat 30% van deze kinderen
carieuze tanden hadden.

Op 31 December 1938 bedroeg het aantal lagere scholen 54,
t.w. 11 openbare en 43 bijzondere, verdeeld als volgt: (Zie tabel
op pag. 559).

Van de 54 scholen waren 32 gemengd, 11 alleen voor jongens
en 11 alleen voor meisjes.

Van de 43 bijzondere scholen waren 39 gesubsidieerd door
het Gouvernement. De 4 niet gesubsidieerde waren het pension-
naat „Welgelegen", de Venezolaansche school, de Protestantsche
school te Piedra Plat en de Amerikaansche school van de Lago
Oil en Transport Company Ltd.

Het percentage van het gemiddelde schoolbezoek bedroeg op
31 December 1938 voor:

Curacao 6.44
Aruba 9.62
Bonaire 6.82
St. Maarten 6.36
St. Eustatius 7.93
Saba 7.80
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3
1
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—
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9
3
2
1
2
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1

1

1

1

1
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Het volgend staatje geeft een overzicht van het aantal leer-
lingen aan de scholen op de verschillende eilanden en van het
aantal leerkrachten aan die scholen verbonden.
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Aantal leerlingen

J. M. Totaal
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kingen
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41
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43

46
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23

75
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229
304

1124
597
117

12
29
60

438
114

833
121

6869 6700

278

91

86
109

51

148

502

163

4034
463
616

2341
1154
254

27
70

129

88
215

1821
234

4
3
3

6

20

6

93
10
13

47
24

6
2
2

Hand-
werken

id.

Hand-
werken

Hand-
werken
Spaansch
n handw

Hand-
werken

60
12

13569 354

Spaansch

Spaansch
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Op de voorloopig vastgestelde begrooting voor 1940 is de
raming der uitgaven voor het onderwijs op al de eilanden, als
volgt:

Kosten van het schooltoezicht / 25.188.—
Boekwerken voor de boekerij van den Inspecteur

reis- en teerkosten van het schooltoezicht en
andere uitgaven - 1.970.—

Bezoldigingen of verlofbezoldigingen en toelagen
van het onderwijzend personeel bij het open-
baar onderwijs en vervoertoelagen aan onder-

, wijzers te St. Nicolaas op Aruba - 229.462.—
Schoolmeubelen, schoolbehoeften, leermiddelen

en andere uitgaven (alle eilanden) - 16.000.—
Uitkeeringen ten behoeve van het bijzonder on-

derwijs - 1.036.389.—
Overtocht en studie van jongelieden, die in Neder

land eene opleiding ontvangen - 20.000.—
Tegemoetkoming aan onderwijzers of onder-

wijzeressen gedurende eene opleiding tot hoo-
gere bevoegdheden - 2.000.—

Opleiding van onderwijzers - 9.120.—
Examenkosten - 3.200.—
Uitgaven ter bevordering van het schoolbezoek - 30.000.—
Kosten van het openbaar voorbereidend onderw. - 5.760.—
Kosten van het bijzonder voorbereidend onder-

wijs - 5.000.—
Kosten van leergangen - 14.500.—
Ondersteuning ten behoeve van leerlingen die een

leergang of school bezoeken, welke niet in de
plaats hunner inwoning is gevestigd - 7.000.—

Kosten van het bijzonder vervolgonderwijs. . . - 500.—
Kosten van het bijzonder beroepsonderwijs . . . - 500.—
Kosten in verband met de subsidieering van de

ambachtsschool - 45.000.—
Kosten van onderhoud en instandhouding van

werkkampen - 35.000.—
Kosten van openbare boekerijen en leeszalen . . - 3.410.—
Algemeene kosten (bijdragen aan verschillende

lichamen, telefoonabonnementen, enz. . . . - 105.700.—

Totaal . . . . / 1.595.699.—
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2?.

Het voorbereidend onderwijs telde op 31 December 1938
1479 leerlingen, verdeeld als volgt: bij het openbaar voorberei-
dend onderwijs (voorbereidende klassen der Wilhelminaschool op
Curacao) 75, bij het bijzonder neutraal voorbereidend onderwijs
88 (voorbereidende klassen der H. J. A. Schroederschool 48,
bewaarschool der dames Huyke 14, voorbereidende klasse der
Willem de Zwijgerschool 26); bij het bijzonder Protestantsch
voorbereidend onderwijs (bewaarschool op St. Maarten) 73, bij
het bijzonder Roomsch-Katholiek voorbereidend onderwijs 1243
leerlingen.

Van de laatstgenoemde categorie bestonden 11 bewaarscholen
of voorbereidende klassen (7 op Curacao, 2 op Aruba, 1 op
Bonaire en 1 op St. Maarten).

Het bijzonder voorbereidend onderwijs werd van gouverne-
mentswege niet geldelijk ondersteund.

C.

In 1916 werd een leergang voor herhalingsonderwijs gegeven
op scholen op Curacao, Bonaire, Aruba en St. Martin.

Het schoolverzuim op Curacao en Bonaire was zeer groot,
zoodat deze beide leergangen einde 1916 moesten worden gesloten.

Op 1 Januari 1918 werd op St. Eustatius een leergang voor
herhalingsonderwijs geopend. Deze leergang en ook die op Aruba
en St. Martin moesten na korten tijd worden gesloten.

Bij Beschikking van 17 Februari 1936 No. 305 werd ingesteld
een cursus voor volwassenen aan de openbare school te Philips-
burg op St. Maarten. De belangstelling der cursisten was bij den
aanvang over het algemeen goed. Er werd les gegeven in de voor-
naamste vakken van het lager onderwijs. Op 31 December 1936
volgden 25 leerlingen den cursus.

De belangstelling verminderde echter spoedig; op 31 December
1938 leidde de avondschool een kwijnend bestaan; de resultaten
waren onbevredigend.

Bij Beschikking van 10 Juli 1936 No. 1172 werd ingesteld een
cursus voor volwassenen aan de openbare school op St. Eustatius.

Deze cursus werd door gemiddeld 18 leerlingen gevolgd. De
belangstelling der cursisten, van wie sommigen nog analphabeet
waren, was zeer bevredigend. Deze cursus had betere resultaten
dan die op St. Maarten.
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Z).

Bij Besluit van 23 October 1917 (P.B. No. 29) werden in de
hoofdplaats van het eiland Curacao normaallessen geopend ter
opleiding voor het ecamen voor de akte van bekwaamheid als
onderwijzer of onderwijzeres tfenfe klasse.

Als hoofd der normaallessen treedt op de Inspecteur van het
Onderwijs; met het geven van onderwijs aan deze lessen zijn
belast eenige onderwijzers.

De normaallessen omvatten een vierjarigen leergang; de leer-
lingen volgen zoo noodig en zooveel mogelijk gedurende de eerste
twee jaren het onderwijs in bepaalde vakken in de hoogste
klassen eener school van weer Mïïgeèrarf Zager 0M êrz£>ys.

Ter bijwoning van de normaallessen moeten de leerlingen
/ 6.— per maand voldoen.

Aan jongelieden die tot het volgen van de normaallessen
zijn toegelaten en wier ouders of verzorgers niet op Curacao
woonachtig zijn ,kan uit de koloniale kas eene maandelijksche
tegemoetkoming van ten hoogste / 40.— worden verleend, onder
voorwaarde evenwel dat zij zich verbinden om, nadat zij hunne
studie zullen hebben voltooid en het examen voor onderwijzer(es)
met goed gevolg zullen hebben afgelegd, gedurende 6 jaren in de
kolonie Curacao bij het openbaar onderwijs werkzaam te zijn.
(De toelage werd bij Besluit van 3 Februari 1919 (P.B. No. 7)
verhoogd tot /50.—).

Ter practische opleiding worden de leerlingen van het derde
en vierde leerjaar der normaallessen op door den Inspecteur van
het Onderwijs te bepalen scholen werkzaam gesteld.

Bij Besluit van 24 Februari 1934 (P.B. No. 15) werden de
normaallessen opnieuw geregeld.

Bij Beschikking van 21 December 1914 No. 1106 (P. B. No. 71)
werden nieuw voorschriften vastgesteld voor den cursus in het
boekhouden, welke bij beschikking van 22 Februari 1909 No. 135
(P.B. No. 81) werd in het leven geroepen.

De cursus omvat één leerjaar en staat onder toezicht van den
Inspecteur van het Onderwijs. Er wordt onderwijs gegeven in
boekhouden, handelsrekenen, Nederlandsche, Engelsche en
Spaansche handelscorrespondentie.

Aan leerlingen die den geheelen cursus doorloopen hebben,
wordt een eindexamen afgenomen door eene commissie bestaande
uit den Inspecteur van het Onderwijs als Voorzitter en 2 leden
door den Gouverneur te benoemen.
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Aan leerlingen, die het examen met gunstigen uitslag hebben
afgelegd wordt een getuigschrift uitgereikt.

Bij Besluit van 10 November 1917 No. 876 (P.B. No. 33)
werden voorschriften vastgesteld voor een leergang voor handels-
onderwijs op Curacao; tegelijkertijd werden ingetrokken de voor-
schriften voor den cursus in het boekhouden, vastgesteld bij de
beschikking van 21 December 1914 No. 1106 (P.B. No. 71).

Deze leergang is bestemd om aan jongelieden en volwassenen
van beiderlei kunne, die werkzaam zijn op kantoren of in winkels
en magazijnen, door voortgezet onderwijs de ontwikkeling en
kundigheden te verschaffen, welke zij in hun werkkring behoeven.

Aan den leergang, die twee jaren duurt, wordt onderwijs
gegeven in:

«. algemeene handelskennis en handelsrecht;
6. Nederlandsche taal en handelscorrespondentie;
c. Engelsche taal en handelscorrespondentie.;
«2. Spaansche taal en handelscorrespondentie;
e. Fransche taal en handelscorrespondentie;
/. Duitsche taal en handelscorrespondentie;
g. boekhouden en handelsrekenen;
A. machineschrijven en stenografie.
Het lesgeld bedraagt / 18.— tot / 48.— per jaar, naar gelang

van het aantal uren dat per week les wordt gegeven.
Aan het einde van het tweede leerjaar wordt in ieder vak een

eindexamen afgenomen; zij die daaraan voldaan hebben ontvan-
gen voor ieder vak afzonderlijk een getuigschrift.

Het toezicht op den leergang is opgedragen aan eene commissie
van toezicht, bestaande uit 5 leden door den Gouverneur te
benoemen. De Inspecteur van het Onderwijs is lid en Voorzitter
van deze commissie.

Een der onderwijzers wordt door den Gouverneur tot leider
van den leergang benoemd.

De cursus, welke werd geopend in Januari 1918, heeft niet
aan de gekoesterde verwachtingen beantwoord; de belangstelling
van de leerlingen was zeer spoedig verslapt en het verzuim nam
toe. Een deel der leerlingen verliet den leergang om geldelijke
redenen, af schoon het lesgeld zeer laag was gesteld, terwijl an-
deren naar het buitenland vertrokken. De leerstof kon met de
overgebleven leerlingen niet afgewerkt worden, zoodat de voor-
geschreven examens niet konden worden afgenomen.

Niettegenstaande de weinig bemoedigende, uitkomsten in 1918
werd in Januari 1919 een nieuwe 2-jarige leergang geopend met
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52 leerlingen. Ook deze leergang voldeed niet geheel aan de
gekoesterde verwachtingen. Wel werd in Januari 1920 een aantal
leerlingen toegelaten tot het afleggen van een examen. Aan de
gestelde eischen voldeden toen 2 leerlingen voor boekhouden,
handelsrekenen en handelskennis, 4 leerlingen voor Spaansche
handelscorrespondentie en 2 leerlingen voor machineschrijven.
Verder ontvingen 2 leerlingen een getuigschrift voor stenografie.

De leergang voor handelsonderwijs welke op 1 October 1929
begon met 27 leerlingen, is tot 1 Januari 1932 voortgezet en toen
gesloten. Van de 6 leerlingen, die de leergang aan het einde telde,
onderwierpen zich 5 aan het eindexamen en slaagden er 4 van.

Besloten werd toen voorloopig geen nieuwe leergang te openen.
Bij Beschikking van 1 Februari 1913 No. 90 (P.B. No. 5) wer-

den voorschriften vastgesteld voor den cursus in zeevaartkunde
op het eiland Curacao, welke bij Beschikking van 25 Augustus
1915 No. 740 (P.B. No. 54) door nieuwe voorschriften werden
vervangen.

De cursus wordt verdeeld in twee leerjaren. In het eerste
leerjaar wordt les gegeven in wis- en natuurkunde, aardrijks-
kunde, teekenen, theoretische en practische zeevaartkunde, en
instrumentenleer; in het tweede leerjaar bovendien in meteorolo-
gie, sterrenkunde en wettelijke bepalingen op de scheepvaart.

Voor het tot stand komen van den cursus, wordt de deelname
van ten minste 4 leerlingen vereischt; meer dan 15 leerlingen
tegelijk kunnen niet worden toegelaten.

Aan leerlingen, die den geheelen cursus hebben doorloopen,
wordt een eindexamen afgenomen door een commissie bestaande
uit den Inspecteur van het Onderwijs als voorzitter en 2 leden
door den Gouverneur te benoemen.

Aan de leerlingen, die dit examen met gunstigen uitslag hebben
afgelegd, wordt een getuigschrift uitgereikt.

Bij Beschikking van 31 Januari 1919 No. 147 (P.B. No. 8)
werd bepaald dat de leergang één jaar zal duren en dat onderwijs
zal worden gegeven in de theoretische en practische zeevaart-
kunde, de beginselen van wiskundige aardrijkskunde en de
wettelijke bepalingen op de scheepvaart.

Het onderwijs wordt £osteZoos gegeven.
Bij Koninkijlk Besluit van 10 Juli 1919 St.bl. No. 499 (P.B.

No. 86) werden regelen vastgesteld omtrent de beschikbaarstel-
ling van koloniale studiebeurzen ten behoeve van jongelieden uit
Suriname en Curacao afkomstig voor hunne opleiding of voort-
gezette opleiding in Nederland.
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Voorschriften ter verzekering van de goede werking van dit
Besluit werden door den Gouverneur vastgesteld bij Besluit van
10 Maart 1920 (P.B. No. 15).

Sedert zijn jaarlijks aan een aantal jongelieden studiebeurzen
verleend. In 1938 werden zes beurzen verleend (1 vooreen kweek-
school voor onderwijzers, 1 voor een H.B.S., 1 voor een gymna-
sium en 3 voor een kweekschool voor vroedvrouwen).

Tot 1 September 1938 studeerden 23 jongelieden geheel of
gedeeltelijk voor rekening van het Gouvernement, daarna 25.

Ter bevordering van het ambachtswezen in Curacao werd bij
Verordening van 27 December 1923 (P.B. 1923 No. 73) overgegaan
tot instelling van een leerlingstelsel.

Het ambachtsonderwijs bestaat in een practische opleiding bij
werkgevers en in een theoretische opleiding op van gouveme-
ments wege te openen leergangen.

Het toezicht op en de leiding van het ambachtsonderwijs is
opgedragen aan een commissie van toezicht, bestaande uit den
Inspecteur van het Onderwijs, den Directeur van Openbare
Werken en drie door den Gouverneur te benoemen leden.

Ten overstaan van de commissie worden leerovereenkomsten
gesloten tusschen werkgevers en wettelijke vertegenwoordigers
van leerlingen.

Éénmaal per jaar wordt aan de leerlingen, wier leertijd is ver-
streken, de gelegenheid gegeven om zich te onderwerpen aan een
onderzoek naar hun theoretische bekwaamheid in het door hen
gekozen ambacht; dit onderzoek geschiedt ten overstaan van de
commissie van toezicht. Wanneer het onderzoek naar genoegen
der commissie is afgeloopen, wordt aan de leerlingen kosteloos
een diploma uitgereikt.

Krachtens al. 2 sub c. van art. 157 der Verordening van 27
Februari 1935 (P.B. No. 43) waarbij o.m. het beroepsonderwijs
wordt geregeld, is de hiervoren bedoelde Verordening vervallen.
De op Curacao gevestigde ambachtschool „St. Jozef" onder
leiding van den Curacaoschen R.K.Volksbond met gouverments-
steun, opgericht in 1934, bestond op 31 December 1938 uit 4
afdeelingen (timmeren, machinebankwerken, motortechniek en
electriciteit). Voor sommige onderdeden moest klasse-combi-
natie plaats hebben.

De cursus is driejarig, voor de laatstgenoemde twee vakken
was nog geen 3e leerjaar .zoodat alleen voor de eerste twee af-
deelingen eindexamens onder toezicht van gouvernementsge-
committeerden werden afgenomen. Aan 13 van de 20 candidaten
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kon een einddiploma worden uitgereikt (3 voor timmeren en
10 voor machine-bankwerken).

Om den overgang van leerlingen der scholen voor gewoon lager
onderwijs A — in de buitendistricten van Curacao en de overige
eilanden — naar de ambachtsschool gemakkelijker te maken,
werd aan een der bijzondere stadsscholen voor gewoon lager
onderwijs B een opleidingsklasse voor de ambachtsschool in-
gesteld. Deze concentratie werkte gunstig; buitenleerlingen die
anders nog twee jaar op een school voor gewoon lager onderwijs
B moesten doorbrengen, konden nu na 1 jaar naar de ambachts-
school overgaan. In de werkkampen werd een geschikte huis-
vesting voor jongens van de andere eilanden gevonden.

Op 1 October 1931 werd een leergang ingesteld ten einde aan
gouvernements-ambtenaren beneden den rang van adjunct-
commies de voor hen noodige administratieve kennis bij te
brengen.

Deze leergang voor ambtenaren werd tot 1 December 1934
voortgezet; van de 8 personen, die zich aan het eindonderzoek
onderwierpen, kon aan 6 een bewijs van met voldoenden uitslag
aan dit onderzoek te hebben deelgenomen, worden uitgereikt.

Met ingang van 16 September 1935 werd wederom een leergang
voor ambtenaren ingesteld. Met de leiding van den cursus, die
twee jaren zou duren, werd de Inspecteur van het Onderwijs
belast.

Bij Beschikking van 7 Augustus 1937 werd een nieuwe leer-
gang voor ambtenaren ingesteld.

Jongelieden, die in gouvernementsdienst treden als „schrijver"
moeten om voorgedragen te kunnen worden, minstens alle klassen
van het lager onderwijs met vrucht hebben doorloopen en de
Nederlandsche taal behoorlijk kunnen spreken en zonder zin-
storende fouten schrijven. Om bevorderd te worden tot „klerk"
moeten de jongelieden het volgens de gouvernementsbeschikking
van 7 Augustus 1937 No. 1364 het „vakexamen voor klerk"
afleggen. Om hiertoe te worden toegelaten moet men „schrijver"
zijn en het eindexamen eener M.U.L.O.-school hebben afgelegd
of in het bezit zijn van een der Gouvernements M.U.L.O.-diploma
A of B. Heeft men noch eindexamen M.U.L.O. noch M.U.L.O.-
diploma behaald, dan kan men zich nog onderwerpen aan het
„voorbereidend klerk-examen"; het slagen hiervoor geeft ook
recht om het „vakexamen voor klerk" af te leggen. Na dit examen
volgt het „vakexamen voor adjunct-commies". Deze vakexamens
hebben een algemeen en een bijzonder gedeelte; dit laatste houdt
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verband met de bestuursafdeeling, waar de betrokkene werk-
zaam is.

Met ingang van 15 September 1937 zijn de leergangen voor
deze nieuwe vakexamens begonnen. De deelneming is verplicht.
Het Gouvernement draagt de kosten

Behalve tot „schrijver" kunnen jongelieden, afkomstig van de
gewone lagere school tot „buitengewoon hulpkommies der be-
lastingen" worden benoemd, daarna moeten zij, om bevorderd
te worden, het „vakexamen voor kommies tweede klasse" af-
leggen, gevolgd door het „vakexamen voor assistent". Om echter
toegelaten te worden tot het daarop volgend „vakexamen voor
kommies-verificateur" of „kommies-entreposeur" moet men ge-
slaagd zijn voor een M.U.LO.-examen of voor het Gouvemements
M.U.L.O.-diploma of voor het „voorbereidend klerkexamen".
De cursussen voor die vakexamens zijn verplicht, de kosten
draagt het Gouvernement.

Voor het „voorbereidend klerkexamen" is ook een cursus ge-
organiseerd; de kosten hiervan rusten echter grootendeels op de
deelnemers. Dit heeft het voordeel dat de jongelieden alvorens
in dienst van het Gouvernement te treden zullen trachten een
M.U.L.O. school volledig te doorloopen. Hierdoor kan men met
verdere vakstudie zoowel bij de gewone administratie als bij de
belastingen de hoogste rangen bereiken, al dient hierbij te worden
opgemerkt, dat van de rangen, uitgaande boven de genoemde,
de bevordering bij keuze kan geschieden.

In 1938 slaagde voor het „voorbereidend klerk-examen"
1 candidaat. Dit examen werd afgenomen door de examen-
commissie voor de Gouvemements M.U.L.O.diploma's. Voor de
administratieve ambtenaren hadden in genoemd jaar nog geen
vakexamens plaats.

Voor de douane-ambtenaren werden afgenomen: het examen
voor kommies 2e klasse (hiervoor slaagden 8 candidaten); het
examen voor assistent der belastingen (hiervoor slaagden 6 can-
didaten).

Deze examens liepen voornamelijk over practische kennis der
wetgeving op het gebied der invoerrechten en accijnzen en der
directe belastingen; ze werden afgenomen door de betrokken
leeraren onder toezicht van een commissie van gecommitteerden
onder voorzitterschap van den Inspecteur van het Onderwijs.

Krachtens de Gouvernementsbeschikking van 14 Augustus
1934 No. 973 werd aan den leergang in boekhouding en aanver-
wante vakken les gegeven door den gouvemements accountant.
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De cursus werd tot einde 1935 gevolgd door 6 ambtenaren. Een
der deelnemers slaagde voor het diploma der Nederlandsche
Vereeniging van leeraren in het boekhouden.

Daarna werden voor de vakken boekhouden en handelscorres-
pondentie in het Nederlandsch en de moderne talen geen gouver-
nementsleergangen georganiseerd. Wèl werden onder toezicht
van den Inspecteur van het Onderwijs in de maanden Juni en
December 1938 examens in deze vakken afgenomen voor de
diploma's der Vereeniging van Leeraren in het Boekhouden en
der Vereeniging van Leeraren in Talen en Handelscorresponden-
tie (L.I.T.E.H.). De examens zijn uitsluitend schriftelijk, de op-
gaven worden door de bedoelde Vereenigingen verzegeld naar
Curacao gezonden; het gemaakte werk wordt eveneens verzegeld
onmiddellijk na afloop der examens naar Nederland verzonden,
waar de correctie en de beoordeeling plaats heeft.

Vlechtonderwijs werd op 31 December 1938 op 10 plaatsen
gegeven en wel op 8 plaatsen op Curacao en op 2 plaatsen op
Aruba. 900 van de ± 1000 leerlingen ware ï schoolkinderen.

Voor vlechtonderwijzeres werden op Pietermaai 9 candidaten
geëxamineerd voor verschillende diploma's; 4 verwierven het
diploma B; 1 het diploma C, 3 het diploma D en 1 het hoofd-
diploma D*. De diploma's C, D en D* geven onderwijsbevoegdheid.

De hoofdleergang op Pietermaai te Willemstad bleef de in-
richting waar speciaal voor voor de vlechtdiploma's werd opge-
leid, aan vlechters en belanghebbenden alle inlichtingen betref-
fende de vlechtindustrie werden verstrekt en gelegenheid werd
gegeven om hoeden in vorm te brengen, te bleeken, te wasschen
en te strijken.

, £ . A/Msca en £?t'6/tolA«&£tt

Bij Besluit van 22 October 1917 No. 840 werd het beheer van
en de toezicht op de verzamelde voorwerpen, bestemd voor de
doorloopende tentoonstelling, tevens Koloniaal- en Schoolmuseum
opgedragen aan den Inspecteur van het Onderwijs.ten einde deze
verzameling meer te kunnen doen beantwoorden aan het doel:

Het museum werd daarna ondergebracht in een vertrek der
Handelsschool.

De boekerij van het Koloniaal- en Schoolmuseum, vereenigd
met die van den Inspecteur van het Onderwijs, werd in 1920
grootendeels overgebracht naar de in dat jaar in eene woning
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boven het postkantoor geopende openbare leeszaal en boekerij.
De boekerij bestaat uit een wetenschappelijke af deeling, welke

ter plaatse geraadpleegd kan worden en eene afdeeling bestemd
om te worden uitgeleend.

Met het beheer van de boekerij is belast een commissie, be-
staande uit den Inspecteur van het Onderwijs als lid en voor-
zitter en een viertal leden, allen door den Gouverneur benoemd.

Bij de keuze van boeken en tijdschriften heeft de commissie
zich geplaatst op het standpunt van de Centrale Vereeniging voor
openbare leeszalen en bibliotheken.

De uitleen-bibliotheek voor de ontspanningslectuur beschikte
op 31 December 1938 over 2750 Nederlandsche werken (oor-
spronkelijke en vertaalde), 800 Nederlandsche werken voor de
jeugd, 740 Engelsche werken, 234 Fransche werken, 149 Duitsche
werken en 300 Spaansche werken. Het aantal ingeschreven lezers
bedroeg op ult°. December 1938 329 terwijl aan de jeugd 136
leeskaarten uitgereikt werden. Het aantal in 1938 uitgeleende
boeken bedroeg 19.992.

Op Aruba en Bonaire was op 31 December 1938 nog geen
openbare boekerij of leeszaal; wel werd er toen ernstig aan
plannen der voorbereiding gewerkt. Het Algemeen Nederlandsch
Verbond had op deze eilanden daartoe het initiatief genomen.

Op St. Maarten, St. Eustatius en Saba waren op voormelden
datum wel bibliotheken en leeszalen aanwezig, welke zich toen
in ruim voldoende belangstelling konden verheugen.

Ook was nog gevestigd een particulier museum, dat onder-
gebracht is in het St. Thomascollege te Willemstad op Curacao.
Het werd beheerd door een der onderwijzers van die school en
mocht zich in voldoende belangstelling verheugen.

B r o n n e n :
Verslagen van Bestuur en Staat van 1913 t/m. 1938.
Begrooting voor 1940.

. Publicatiebladen.
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