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WOORD VOORAF

De aanzet tot deze studie Is aikomsUg van een Curacaose leerllng ult de
vterde klas H.B.S. In de geschiedenisles over de onderwiJskwesUe In Nederland
stelde hlJ miJ de vraag, of er In de geschiedenis van Curacao ook sprake is ge-
weest van een schoolstriJd. In mljn reacUe moest ik rnijn volstrekte onwetend-
held op dat punt toegeven.

Een gevoel van schaamte kwam biJ me op, omdat ik als leraar geschtedents.
werkend in het onderwiJs op Curacao, niets kon mededelen over de geschlede-
nts van het onderwijs op Curacao. Het plan om op onderzoek uit te gaan was
geboren.

BiJ mijn collega Chrts van Koppen, docent aan de opleldlng voor de akte
M.O.-pedagogiek, vond ik de eerste concrete hulp.

HiJ stelde miJ een werkstuk over 'het Curacaose onderwiJs 1816-1837' ter
hand van onderwiJscollega A.G. van Rossum (zie ltteratuurhjst). Na Ieztng stond
biJ mlJ vast, dat Ik een archiefonderzoek wilde starten. Als werkthema bedacht
ik "de geschtedents van het onderwtjs op de Nederlandse AnUllen In de negen-
Uende eeuw". De wiJdsheid van deze utel is een goed voorbeeld van de moed
van een onwetende.

Het oud archtef Curacao (OAClwas In die dagen ondergebracht in de secre-
tarte van het rntntsterte binnen het Fortpleln. De heer Mtnguel, belast met de
Ietdtng, was zeer tegemoetkomend en stelde onmiddelliJk een vaste plaats met
stoel en werktafel ter beschikklng en vooral alle vrtJheld om zelfstandtg in het
oud archief te zoeken.

MiJn lesrooster echter beperkte de onderzoeksUJd. TiJdwinst gaven miJ biJ-
voorbeeld de mannen van de stadsretntgtngsdtenst door ult eigen IniUatief een
parkeerstrtp blJ het archief met een vat te blokkeren en dlt blJ mlJn aankomst
weg te rollen.

Dank gaat ook ult naar miJn directeur van het Radulphus College, Frater
Gualbert van Hest, z.g. die miJ behulpzaam was de lesrooster van 41 uur terug
te brengen tot 36 uur en een jaar later zelfs tot 29 uur.

Het onderzoek In het archtef van het bisdom Willemstad werd op zeer royale
wijze mogellJk gemaakt door pater W. Brada O.P., die, zelf hlstortsch acUef, miJ
vrt] baan gar. Helaas Is dlt archief korte UJdna mijn onderzoek In vlammen op-
gegaan UJdens en ten gevolge van onlusten In 1969. Is men zich er van bewust,
hoeveel bronnen voorgoed verloren zlJn gegaan? Een eventuele soclale- of mls-
siegeschledenis van Curacao kan nog slechts geliJkenls gaan vertonen met een
gatenkaas.

Royale Ujd voor archlefonderzoek kwam eerst na enkele jaren, toen de
SUchtlng WetenschappeliJk Onderzoek van de Tropen (WOTROl beretd bleek
subsldie te verstrekken voor het doen van onderzoek op de AnUllen en In het
rtjksarchief te Den Haag. Zonder deze Ujdwinst was wellicht nimmer enige vaart
In het archlefwerk gekomen.

Het archiefpersoneel In Den Haag kan rekenen op mljn erkentelijkheid en
dank voor de hulp die het mij op mijn verzoek verleende.

In het laatste stadium van dit werk heb Ik veel hulp ondervonden van drs.
Margrtet Horrmans; met grote akrtbela heeft ze taal en tekst aan correcties on-
derworpen. Voor tussenUjdse presentatles heeft ze een deel van de dlgitale ver-
werking en opmaak voor haar rekenlng genomen. De tussentijdse tekstverwer-
king, opmaak en uitdraal heb ik te danken aan AnJa van de Yen, die haar
bereldheid. werkkracht en nauwkeurtgheid beschikbaar heeft gesteld.



II Woord vooraj

Paul Kengen heeft mlj een vrtendendlenst bewezen door het manusertpt crt-
tisch te lezen en van eommentaar te voorzten,

Dat een promotor de promovendus met raad en daad btjstaat, mag ver-
waeht worden. maar dat mljn promotor ook nog prectes aanvoelde, hoe hlj mij
op subtlele doeh duldelJjke wist te stlmuleren deze ondernemmg tot een goed
etnde te brengen, heb 1kaltljd opmerkelJjk gevonden.

Tot slot beveel 1k dtt werk In de aandaeht aan van mljn betekenJsvolle leer-
ling. In de aanhef vermeld. HIJvertegenwoordlgt voor mlJ tevens alle mensen van
Curacao, temJdden van wie 1kgeleefd en gewerkt heb. Hlertoe behoren ook mlJn
k1nderen Bas en Melanie. die Immers ook Yunan dl Corsow' zljn.
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Inleiding 1

INLEIDING

1 Status quaestionis
In de llteratuur over de geschiedenis van Curacao, die in de loop van deze

eeuw is verschenen, wordt geen werk aangetroffen dat gewijd is aan de onder-
wijshistorte. Zo er alin werken met een algerneen overzichtskarakter tets over
onderwijs wordt aangetroffen, dan is dat te karaktertseren als summter, Crag-
mentartsch en anekdoUsch.

In zijn studle Het Curucaose plantagebedrgf in de negenttende eeuw (1981)
merkt Renkema op: "De Curacaose geschiedenis Is nog slechts fragmentarisch
vanutt de archieven bestudeerd; daarblj ziJn sornmtge aspecten echter beter tot
hun recht gekomen dan andere". I Ole posiUeve benadertng kan nlet gelden
voor het onderwi]s. Tot de verwaarloosde aspecten behoort nog steeds de bestu-
dertng van de onderwijshistorte.

Renkema heeft met zijn opmerking een voorganger, De Gaay Fortman, die
met een groot aantal arUkelen over Curacao vele aflevertngen van de West-
Indische Gtds heeft verrijkt, was in 1928 van mentng, dat de geschiedenis van
Curacao na 1780 nog geschreven moest worden. Daarmee wordt een aanslul-
ting bedoeld op de studte van Hamelberg (zte llteratuurlljst). Hij gaf zelf een
aanzet met de beschnjvtng van 'Curacao en onderhortge eilanden, 1816-1828'.
Slechts vijf pagma's konden aan onderwtjs worden gewijd. Wellswaar gebruikte
hiJ bronnen, doch het waren er te weintg om In dat korte bestek een beeld van
het schoolwezen zlchtbaar te maken.s ZIJn werk moet dan ook gezten worden
als een stimulans voor verder histortsch onderzoek.

Onderwijstnspecteur Schroeder gaf in 1934 in zljn 'Overzicht van de wetge-
vtng op onderwijsgebied in Curacao' minimale informaUe over de pertode van
dit ons onderzoek; het eerste reglement van 1816 kreeg er zelfs geen plaats in.3

De Encyclopedte van de Nederlandse AntiUen (1969) kan niet steunen op
monografleen over onderwijs en laat de onderwtjsgeschtedents voornamelljk
vanaf de tweede helft van de negenUende eeuw beginnen.

Er kunnen slechts twee auteurs genoemd worden, die de beglnfase van het
schoolwezen behandelen en die bovendten de bronnen vermelden waarutt ze ge-
puthebben.
Als eerste kan het werk genoemd worden van Van Rossum: Door vallen en strut-
kelen leren lopen, met als onderutel: 'een episode ult de onderwijshlstorte van
1816 tot 1837' (1966). Het werkstuk Is niet uttgegeven. De notulen van de
schoolcommissie, die op Curacao aanweztg zijn. vormen de basts van de scrtp-
Ue. De gouvemementsarchieven van 1816 tot 1845 waren echter reeds lang
overgebracht naar het algemeen rtjksarchief te Den Haag, zodat die op Curacao
butten bereik bleven. Dtt felt geeft tevens de zwakke plek aan, wanneer we let-
ten op de htstortsch-methodtsche aspecten van het werkstuk. Ovengens had de
schrtjver ntet de doelstelllng een zurver histortsch-methodisch onderzoek te
doen.

Het tweede werk dat over de beginfase van de geschiedenis van het school-
wezen handelt en tevens met hulp van bronnen is tot stand gebracht. Is een ar-
Ukel, dat in 1976 in de Nieuwe West-Indische Gids verscheen van de hand van
C. CH. Goslinga, geUteld: Van Schoolopzieners en Schoolhouders op Cura~ao,
1819-1846'.4 Voor dlt werk geldt hetzelfde als voor dat van Van Rossum: er is
weI gebruik gemaakt van archivalia die op Cura~ao aanwezig zljn, met name de
belangrijke notulen van de schoolcommissie, maar er is geen onderzoek ver-

-rtcht in de Cura~aose archivalia die zlch In het algemeen rtJksarchief te Den
Haag bevinden.

De hier gepresenteerde studle Is vrtJwel geheel gebaseerd op onderzoek van
de bronnen die zlch deels op Cura~ao, deels in Den Haag bevinden.

Het beoogde doel Is dan ook door grondlg en systemaUsch bronnenonder-
zoek met deze studle een 'witte vlek in te kleuren' en de grens van de kennis
van de Cura~aose onderw1jsgeschiedenls te verleggen.



2 Inleidtru;

2 AfbakeniDgen
De aanvankeHJke tngevtng om de geschiedenis van het onderwijs op de

Nederlandse Antlllen in de negentlende eeuw te onderzoeken, kon ntet gereaH-
seerd worden. Zowel de omvang van het materiaal als het tlJdrovende karakter
van het totale archiefonderzoek dwongen tot begrenzmgen in de voorgenomen
doelstell1ng .

• Een afbakenmg van de onderzoeksperiode
Na een bezetttngspertode door de Engelsen van 1807 tot 1816 kon het nteu-

we Nederlandse bestuur op praktlsch aile gebieden met een nieuwe start begin-
nen. Een vanzelfsprekend en aantrekkeliJk begin kon dan ook gevonden worden
in 1816, toen het eerste "Reglement op het Schoolwezen te Curacao" werd utt-
gevaardigd. Als etndpunt werd 1837 gekozen vanwege de gewtJzigde opstelling
van de overheid ten aanzten van het schoolwezen en de nieuwe ontwikkeHngen,
die htervan het onmiddelliJke gevolg waren.

De wiJziging in 1837 was een fundamentele wiJziging in het beleid van de
overheid. Toch werd die ntet door middel van een wetswjjztgtng geeffectueerd.
maar door een bekendmaking in de Cumcnosche Courant. Er kwam tmmers
geen verandertng in de reeds bestaande bepaltng, dat parttcuHere scholen wa-
ren toegestaan, ziJ het tot een maximum van drie. Het fundamentele school in
de afschafflng van het maximum. De ophefflng van de beperklng was het af-
stand doen van de oorspronkeliJke tntentie om landsonderwiJs (= openbaar on-
derwi]s door de overheld verstrekt) regel te doen zljn en "vooralsnog" de be-
staande parttcultere scholen van bedenkeliJk nlveau toe te Iaten, totdat ze
vanzelf verdwenen waren. De parttculiere scholen werden gezten als uttzonde-
ring op de regel.

Deze vtste werd doorkrulst door een nleuwe vtste, die het zwaartepunt ging
verleggen naar het parttculiere onderwiJs. Hlerln bestaat de ommekeer in 1837,
die nleuwe ontwtkkelingen opriep.

Het Provisloneel Reglernent van 1819 bleefvoor het overtge vtgerend en pro-
vtsloneel tot de onderwijsverordentng van 1873 .

• een afbakenIng van de geografische ruimte
a) rulmte in engere zin

Van 1816 tot 1828 was de kolonte Curacao e.O. een apart gebied. Het hoofd
van de kolonle was van 1816 tot 1820 een gouverneur-generaal en van 1820 tot
1828 een gouverneur; hiJ stond rechtstreeks onder de kontng.

In 1828 werd blJ een bestuursreorganlsatle de kolonle Curacao samenge-
voegd met Suriname en met de Bovenwlndse ellanden Saba, Sint Maarten en
Stnt Eustatlus. Op deze ellanden werd entg onderwijs gegeven in de Engelse
voertaal door enkele Methodlsten. In de bronnen Is geen enkel contact tussen
Curacao en de Bovenwlndse ellanden op het gebled van onderwijs geconsta-
teerd. Nauwere contacten ontstonden eerst na 1845, toen de zes ellanden tot
een bestuursgebted werden samengevoegd,

In de perlode van de Nederlands West-Indlsche Bezittlngen, 1828-1845,
was de zetel van het bestuur In Paramaribo gevestlgd (hemelsbreed + 1700 km.
van Willems tad verwijderd). In 1832 werden onderwiJszaken onder rechtstreek-
se aandacht van de gouverneur-generaal van Paramaribo gesteld. Dlt had geen
inhoudeliJke of organlsatOrische ingrepen in het onderw1jS op Cura~ao tot· ge-
volg. Op financleel gebied betekende dit, dat aanvullende subsidies voor onder-
wiJs niet meer rechtstreeks in Nederland konden worden aangevraagd, maar via
het gouvernement-generaal In Suriname. Deze tussenschakel, die werkte als
een burrer. maakte ledere souplesse onmogeliJk, ook al bleef de subsidl(!nt de-
zelfde.

Het onderwiJs op Curacao en in Suriname was wellswaar NederIandstallg,
maar van enlg contact Is nlets gebleken.
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Omdat Curacao geen connecties op onderwijsgebted had, noch met de
Bovenwindse etlanden, noch met Suriname, kan het onderzoek zich voor de pe-
node 1816-1837 beperken tot de kolonie Curacao en de onderhonge eUanden
Aruba en Bonaire.

bl ruimte in wijdere zin
Met ruimte in engere zin werd het West-Indisch koloniaal gebled in de

Caraibtsche regto bedoeld. Rutmte in wijdere zln omvat dezelfde ruimte, maar
nu met de Caraibische regio en de noordkust van Zuid-Amerika als buitenland.

De afstand tussen Curacao en het vasteland is gering, + 65 km. Van de
veelvuldlge handelscontacten van voor 1800 was na 1816 weinig meer over.
Een belangrijke oorzaak hlervan was de negenjange bezetting door de Engelsen.
Behalve de noodzakelijke voedseltransporten en handel op nog maar een klein
gedeelte van de kust van Venezuela, was er nog de aloude smokkelhandel, die
voor veel politleke spanningen zorgde. In zijn koloniale verslag over 1816 gaf
Kikkert, landvoogd van Curacao, een deprimerend verslag.s

Door de opkomst van de Noord-Amerikaanse scheepvaart was Curacao in
het handelsverkeer excentrisch komen te lIggen. Ook was in de handel de con-
currenUe van andere mogendheden sterk toegenornen.v Veel bedrijvigheden, die
Curacao als middelpunt hadden, waren verplaatst naar Sint Thomas, dat met
zijn vrijhaven de meeste handel naar ztch toe trok en geografisch ook gunstiger
lag.

De Spaanse veroveraars hadden de Benedenwindse eilanden "Islas tnunles"
genoemd, eilanden zonder profijt; in 1822 betitelde A.R. Falck, minister van
Publiek Onderwijs, NaUonale Nijverhetd en Kolomen, Curacao als "een kale
steenrots".? De benamtngen gaven aan, dat Curacao geen grote rol speelde.
Door gebrek aan etgen solide bestaansmogelljkheden hmg voorspoed of tegen-
spoed ntet afvan Curacao zelf, maar meestal van hetgeen anderen deden ofna-
lieten.

Koning WUlem I echter zag in de geograflsche ligging van Curacao specifie-
ke aspecten. Hij had hoge verwachttngen van de rol die Curacao kon spelen. HiJ
gaf het eiland een belangrijke koloniale status en bracht dat tot uitdrukking in
de Utel van ziJn plaatsvervanger: gouvemeur-generaal. Door een vriendschappe-
lijke verhouding met de Spaanse koloniale macht in Zutd-Amertka, door de be-
staande plannen voor een te graven doortocht door Midden-Amerika en door de
opkomst van de onafhankelijke staten in Noord-Amertka, zag hij in Curacao het
grote middelpunt van opbloeiende handel. Curacao was in zijn ogen voorbe-
stemd om de grote stapelplaats te worden tussen Zuld-, Midden- en Noord-
Amerika, het Caraibisch gebied en Noord- en West-Europa. Handelaren zouden
zich veiUg moeten voelen op Curacao en daarom wilde hlj het maken tot 'een
tweede Malta'. Het aanleggen van vestingwerken rond de haven van Curacao
werd een miljoenenverslindend project. Gedurende korte tijd was Curacao niet
meer, wat Fasseur noemt:"een vergeten uithoek van het koninkrijk".8 Het aflo-
pende economisch geUj (de West-Indische begroting kende tussen 1823 en
1827 een gemlddeld tekort van 100.000 gulden per jaarl,9 trachtte de korung te
keren door een aantal maatregelen. Cura~ao kon het middelpunt worden van
een "algemeene correspondentie tusschen Amerika en Europa"; in 1827 voer de
'Cura~ao' als eerste stoomboot in de geschiedenis de AtlanUsche oceaan over. 10
De flnancien op Cura~ao werden gesaneerd, de Nederlandse gulden werd de of-
ficiele munt en een West-Indische maatschappij werd in 1828 opgericht ter be-
vordering van de handel; de kolonles in de West werden samengevoegd tot een
bestuursgebied. Van den Bosch werd de commissaris-generaal, die de reorgaru-
satle moest uitvoeren en grondstoiTen en produkten van Suriname moest com-
bineren met de handel van Cura~ao

De plannen en pogingen hadden niet het verwachte gunsUge eiTect.
Door de Belglsche afscheiding in 1830 verloor de koning zijn belangstelling

en aandacht voor de West en Cura~ao keerde terug in de vergeten ulthoek. De
tljd van de guIle subsidies was definitief voorbij; zuinigheid, soberheld en de eis



4 Inleiding

van een sluitende begrotmg kwamen er voor in de ptaats.!' Deze terugval in be-
langstelling en subsidies trof het ondeIWijsbudget rechtstreeks; het oorspronke-
lijke bedrag van tweeduizend gulden per jaar werd rtgtde geflxeerd.

Na 1816 kreeg Nederland te maken met de grote politieke omwentelingen in
Latijns-Amerika. Curacao kwam klem te zitten tussen Spanje en de diverse op-
standtge legerletders. Vluchtellngen, die utt de verschillende parnjen beurte-
lings naar Curacao uitweken, brachten de neutraliteit in gevaar. Zowel Spaanse
prtesters, die de katholieke diensten op Curacao wilden houden, als vluchtelin-
gen die verlof vroegen een school te mogen openen, werden met argwaan beke-
ken en geweerd utt angst voor 'ondermljnende denkbeelden'.

De bevrtjdingsoorlogen tegen het Spaanse gezag, onder letdmg van vooral
Simon Bolivar, en de onderllnge strtjd tussen de opstandelingen werkten zeer in
het nadeel van de Curacaose handel. Kapmgen van Curacaose schepen en de
illegale handel van smokkelaars schiepen talloze confllcten.P

De politleke spanningen in de buitenlandse politiek hebben evenwel geen
aantoonbare weerslag op het onderwijs op Curacao gehad. Over eventueel be-
staand onderwijs op het vasteland in deze roertge tijden is geen enkele aanwij-
zing in de gebrulkte bronnen te vinden. Onderwijs en buitenlandse polItiek ble-
ven ver uit elkaar lIggen.

WeI kan er in dit verband op gewezen worden. dat in de tweede helft van de
negentiende eeuw door de zusters van de katholieke rmsste een metsjespenslo-
naat op Curacao werd opgertcht en gehouden, waarheen vermogende ouders
utt Venezuela en Colombia hun dochters zonden voor opvoeding en onderwijs.
Het wetttgt de conclusle, dat dlt mtssteonderwijs in korte tijd alom een grote
naam en faam had verworven.

De rand van het Caraiblsch zeegebted wordt gevormd door een boog etlan-
den; met de punt van de passer op W1llemstad loopt die boog van het Engelse
eUand Trinidad, via de Bovenwindse ellanden, tussen Saba en Slnt Maarten,
over Portortco naar Haiti. Deze boog heeft een straal van + 900 km. De afstan-
den moeten eventuele contacten spaarzaam hebben gemaakt.
Een andere hinderpaal was de verdelmg van de gebteden in Engelse, Franse,
Deense, Nederlandse en Spaanse kolonles met de diverse talen. Geen enkele ge-
tutgents in de voor dlt onderzoek gebrulkte bronnen maakt gewag van contact
in het algemeen, noch van onderwiJs In het biJzonder. De vraag, hoe eventuele
onderwijssttuattes en -systemen op de zeer gevarteerde en ver weg gelegen ge-
bieden ziJn geweest, vond in de bronnen geen aanletdtng betrokken te worden
in de doeisteillngen van dlt onderzoek.

Het entge contact van Curacao inzake onderwijs is geweest met Nederland;
dtt contact had voomamellJk be trekking op Ilnanctele ondersteunmg, op de
schoolwet van 1806 als rtchtsnoer, op het aantrekken van in Nederland opgelet-
de ondeIWiJzers en op het aanvragen van geschlkte schoolboeken.
• een afbakening van het onderwerp

Een geschledenls van het onderwiJs veronderstelt het verwerven van inzicht
en inzage in het ondeIWiJsgebeuren in de klas, het micro-niveau. Toen in de
loop van het onderzoek de mogel1Jkheld hlertoe steeds twiJfelachtiger werd, Is
gebruik gemaakt van de term 'schoolwezen'. Volgens Ph.J. Idenburg omvat de-
ze term het geheel van regelgeving, beleld, lnspectles en examinertng, van zowel
onderwijzers als leerlingen, waarblnnen eveneens het onderwiJs op mlcro-nl-
veau plaats heeft. (Schets van het Ned.erlandse schoolwezen, 1964).

3 DoelsteWngen
De ovemame van de eUanden van Engeland op 4 maart 1816 gaf de Neder-

landse overheld de kans van de schone lei, een ultzonderlljke gelegenheld die
zich met vaak voordoet.

De centrale doelstelling van deze studle Is dan ook om vanuit de bronnen
inzicht te krtJgen in de wiJze waarop het Nederlandse bestuur op deze situatie
gereageerd heeft en hoe het schoolwezen vorm heeft gekregen en zlch heeft ont-
wikkeld in de beginfase 1816-1837.
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Het schoolwezen kent drie niveau's; bovenaan staat de overheld die de taak

van de regelgevtng heeft. Daarult moet bllJken wat ze met het onderwiJs In en
voor de samenlevtng beoogt.
Daaronder staan, als mterrnedtatr tussen overheld en scholen, de schoolopzte-
ners, die het overheldsbeleld efIectueren en over hun werkzaamheden verant-
woordtng afleggen.
Beneden bevinden zlch de onderwijsgevenden, die de feltelljke Invulllng van de
onderwtjsdoelstellmgen moeten reallseren.
De centrale doelstelltng vergt derhalve Inzlcht In de macro,- meso- en microvel-
den en Inhun tnteractles.

Ook op andere kwestles dlent antwoord gegeven te worden: Werd het Ne-
derlandse onderwijs op Curacao overgeplant? Hoe was de voorztenmg in geld,
onderwtjskrachten en leermlddelen? In hoeverre kon de onderw1Jswet van 1806
van toepassmg zlJn In de kolonles? Is de Inspectle op Curacao te vergellJken
met dte in Nederland? Deze kwestles dlenen in de loop van het geschledverhaal
aan de orde gesteld te worden.

AI deze bemoelentssen en zorgen rtchtten ztch op kinderen; zlJ werden ge-
zten als toekomstige leden van de samenlevtng. Welke samenlevtng? Voor het
antwoord Is het van belang te weten ntet alleen wte onderw1Js ontvtngen of wle
onderwtjs verstrekten, maar ook waartoe er onderwijs werd gegeven. Dit waar-
toe staat In onmlddellijke verbmdtng met enerzljds de Idealen van de Verllch-
ttng met als procesgang: vormtng, kennls, deugd en geluk, en anderzlJds met de
maatschappelljke context waarin het schoolwezen zljn vorm en ontwlkkellng
kreeg. Was het berelken van die Idealen te njmen met de soctale segmenten?
Stonden vormmg en ontplooung nlet op gespannen voet met soclale stabilltelt
en segmentendwang? Was tenslotte de wetteliJke wlJzlglng vim 1837, het rulmer
baan maken voor partlculiere scholen voor kinderen ult de hogere krtngen, al
dan niet tngegeven door fmancleel onvermogen, een ultlng ook van een llberale
geest, of was het In wezen een conservatleve en standbevestlgende maatregel?
Deze vragen en veronderstelllngen vragen om een onderzoek.

4 De opbouwvan de studle
In grote lijnen bestaat de opbouw ult vier delen, die een verschillend karak-

ter vertonen.
Vooreerst is er een aanloop- en tnleidtngsfase, waarin de gegevens deels

chronologlsch, deels thematlsch-chronologtsch worden gepresenteerd.
Vervolgens wordt de begtnfase van de gekozen pertode beschreven; deze be-
slaat de jaren 1816 tot en met 1819 en Is chronologtsch van opzet.

Het derde gedeelte is het grootst van omvang en beslaat de pertode van
1820 tot 1837. In dtt gedeelte Is gekozen voor een thernatische opzet naar de nt-
veau's waarop het schoolwezen vorm werd gegeven.

Tenslotte wordt de studle afgerond met een nabeschouwlng.
Het geheel wordt Ingedeeld in acht hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 weerspiegelt het kenmerk van een histOriCus, die steeds genelgd is
aan zljn startpunt een aanloopfase vooraf te laten gaan. Door de onbekendheld
van velen met de geschiedenis van Cura~ao Is het nodlg, om die aspecten Invo-
gelvlucht naar voren te halen, dIe dlenstlg kunnen zljn om, eenmaal aangeko-
men op Cura~ao In 1816, zlch enlgzins vertrouwd te kunnen voelen. De polltle-
ke lotgevallen zljn zoveel mogellJk vermeden. De keuze van de onderwerpen is
altljd gevoellg voor discuss Ie; de grote IIjn ontbeert altljd de noodzakellJke nu-
ance. De gegevens zlJn grotendeels uit de lIteratuur verworven. De gegevens
voor de volgende hoofdstukken berusten vrlJwel geheel op nlet gedrukte archi-
valla.

De hoofdstukken 2, 3 en 4 vormen de beglnfase van het onderwerp. In het
tweede hoofdstuk liJkt de ultzending van een onderwiJzer naar Cura~ao nlet op
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gelljke wijze te geschieden als die voor de andere kolontes, wanneer de Engelsen
hun bezettlng hebben opgeheven.

Het derde hoofdstuk handelt over het eenmansbedrijf van de uitgezonden on-
derwijzer; van zljn ambitieuze zelfverzekerdheid tot zijn jarnmerlijke ondergang,
Het vterde hoofdstuk geeft na de mislukklng van de start een herbezinning te
zlen, die een grote creatrvtteit oproept. De lei wordt schoongeveegd en opnieuw
beschreven met duidelijke contouren van een nleuw onderwijsbouwwerk, dat
grotendeels 53 jaren stand zou houden.

In deze drle hoofdstukken is een chronologtsche opbouw de meest voor de
hand llggende.

De hoofdstukken 5, 6 en 7 vormen het kerngedeelte van deze studie. Zij la-
ten het schoolwezen zten, zoals het benaderd kan worden vanult de macro-, de
meso- en de mlcro-sltuatie. Htermee zijn de drte thema's van de structuur gege-
Yen. Zagen we in het derde en vierde hoofdstuk een nog wetrug gestructureerde
beginfase, met de hoofdstukken 5, 6 en 7 wordt een doortimmerd systeem ge-
toond met duldelljke rollen voor overheid, schoolcornmlssie en onderwijzers.

In het vijfde hoofdstuk komt de regelgevtng aan bod, die door de diverse
overheden werd ontworpen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen van
buiten af opgelegde regels (ten behoeve van Curacao) en de op Curacao ontwor-
pen regels. Deze laatste zlJn voor Curacao van doorslaggevende betekenls ge-
weest.

Het zesde hoofdstuk toont het toneel van de ultvoerders van de overheids-
regels, de schoolopzleners, die onbezoldigd het amper zeewaardtge onderwiJs-
bootje met krap bemeten rternen in de vaart hebben gehouden.

Het zevende hoofdstuk laat de arbeiders op de werkvloer zien. Dit Is het
omvangnjkste deel, waarin nietemtn telkens verzucht moet worden dat de deu-
ren van de klas voor ons gesloten bl1Jven. Het Is, zoals gezegd, om deze reden
dat de Utel niet kon zlJn 'de geschtedents van het onderwijs ... ', maar dat het
overkoepelende begnp 'schoolwezen' moest worden mgevoerd.

In hoofdstuk 8 beslutten de onderhortge ellanden Aruba en Bonaire de stu-
die. Aruba krIjgt voorrang in het onderwijs zonder prtmatre ondersteunmg ult
de kolonlale kas. Bonaire moet nog wachten; de vraag om onderwijs wordt van
daar ult eerst In 1834 gesteld.

Tot slot moet de nabeschouwtng laten zten in hoeverre de gestelde vragen
beantwoord zlJn en of datgene waarnaar gezocht Is, duidel1jk te voorschiJn Is ge-
komen.

Een epiloog werpt een korte bl1k In de toekomst van het schoolwezen na
1837. toen een royale uitbreiding van het bljzonder onderwijs plaats yond. ook
butten de stadsdelen. Daarrnee wordt tevens gerechtvaardtgd, dat 1837 een
keerpunt betekende; om die reden Is dit punt tot eindpunt van deze studte ge-
kozen.



HOOFDSTUK 1

CURACAO v66R 1816

1.1 DE LAGELANDENEN DE ZEE

De nadrukkelljke aanwezlgheld In de lage landen van het water en de zee
zal reeds in de vroegste tljden de bewoners gebracht hebben tot het maken van
vaartuigen, het bevaren van het water en het vangen van vis. Vissertj, handel
en transport volgden, De uttvtndtng in Vlaanderen van het hartngkaken bracht
tegen het emde van de veertlende eeuw grote verandertngen teweeg. De vis, met
name de hartng, kreeg een grotere waarde als handelsprodukt en werd geschikt
om naar verder gelegen plaatsen als stapelprodukt te worden vervoerd.
Daarvoor was veel zout nodtg wat gehaald werd utt het Mlddellandse Zeegebled
en Portugal. Het rowe zout werd In de lage landen gezutverd In zoutztederijen.
Behalve voor de conservertng kon het zout ook dtenen als betaalmlddel voor
graan en hout utt de Oostzeelanden.

De Hollandse en Zeeuwse kustbewoners hadden ook schepen beschikbaar
voor expedltles van hun landsheer Karel V. Omstreeks 1550 voeren zlj steeds
verder zuldwaarts naar Marokko, de Canartsche eilanden en In 1563 tot het et-
land Sao Thome In de bocht van Guinee. Ook naar 's Keizers Indle (dat Is West-
Indte] gtngen de tochten. In 1567 waren schepen utt Enkhulzen en Amemulden
op Cuba aangekomen. In de strljd tegen de Hertog van Alva, die kort daama In
de Nederlanden verscheen, werd zelfs overwogen om de Watergeuzen In het
West-Indisch gebled tegen kontng Philips II te laten opereren.!

De Nederlanden lagen aan de Noordzee tussen enerzljds de Oostzeelanden,
en anderzljds Portugal, dat, na de handelsmoellijkheden met de Levant door de
val van Constantlnopel In 1453, gedwongen was zelf de bron van de oosterse
produkten te gaan zoeken. Daarmee werd het zwaartepunt van de handel en
zeevaart verplaatst naar de Atlantlsche oceaan en de Noordzee. Derhalve was
Portugal voor Hollanders en Zeeuwen, behalve door het zout, ook door specenj-
en en andere exotlca een utterst belangrljk trefpunt. De llgglng maakte hen op
deze manter tot de vrachtvaarders van Europa. Door de aanwendtng van het
kompas kon de kustvaart tot echte zee- en oceaanvaart uitgroeien.

Doordat In de zestlende eeuw ook vrachtvaart voor de Portugezen werd ver-
rtcht, raakten Hollanders en Zeeuwen ntet aIleen bekend met de Afrikaanse
kusten, maar ook met de handel op Braztlle. De nleuwe wereld werd langzaam
een bekende wereld, ook voor Hollanders en Zeeuwen.

Een snelle reeks van gebeurtenlssen met ver strekkende gevolgen had
plaats In de laatste twintlg jaren van de zesUende eeuw:
• In 1580 lljfde Philips II Portugal In biJ Spanje, Alle Spaanse en Portugese
havens werden vervolgens voor de opstandlge Nederlanden gesloten. Het was de
biJI aan de wortel van de welvaart. Vooral het Portugese zout, maar ook het op-
kopen van verfhout, huiden, rtetsutker en specerljen ter dtstrtbutle over heel
Europa, vormden de ach1llespees van vtssert], handel en vrachtvaart. In plaats
dat Philips II de opstandlge gewesten met deze dodelljke slag murw kreeg, zoch-
ten zij In vele rtchtmgen om de weg naar Indte zelf te vtnden:s
• In 1581 werd Philips II, "de Konlnck van Htspanje", die altljd geeerd was,
als Heer der Nederlanden verlaten. Het kostte Willem van Oranje In 1584 het
leven. De afzwertng hield In de praktljk In dat Spanje, Portugal en hun beider
kolonies tot viJanden werden verklaard. Daar hoorde nu ook Brazille biJ.
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• In1581 voltrok zich de ramp met Antwerpen. Parma viel de stad aan en
nam haar in voor Philips II. De Zeeuwen sloten het grootste handelscentrum
van Noordwest Europa van zee af, waardoor alle acUviteiten van de stad ver-
lamd werden. Of ult geloofsijver of in opdracht begmg Parma de grote vergtssmg
door tedereen, die niet btnnen twee jaar het katholieke geloof had ornhelsd, het
verblijf in de stad te ontzeggen. Een stroom van calvinisten, Joden, kapttaalbe-
zttters, handelaren, tndustrtelen, ondernemers, deskundtgen, geleerden en
kunstenaars verliet de stad. Velen trokken naar de Noordelijke Nederlanden.
Amsterdam kreeg een kwalitaUef en kwanutaUef grote instroom van "Spaanse
Brabanders", die oorzaak werd van een grote bloelpertode die als Gouden Eeuw
bekend is. Die bloei was niet alleen economisch maar ook financieel, mentaal,
arUsUek en intellectueel. Een gedeelte van die kwalltelt kwam op rekening van
Portugese sefardlsche Joden, ofwel afkomstig ult Antwerpen, ofwel rechtstreeks
utt Portugal na hun verbannlng in 1594;
• In 1588 sloeg de Spaanse Annada, na grate tnspannmg bijeen gebracht, in
een aanval op Engeland door storm te pletter. De martUeme kracht van Spanje
had een gevoeUge klap gekregen. Het hierdoor ontstane marttierne machtsva-
cuum vroeg om tnvullmg en Hollanders en Zeeuwen stonden gereed daar profljt
van te trekken. Er ontstond nu een Imposant stuk geschiedents van de Noorde-
Ujke Nederlanden.

Het grote doel was het vinden van de weg naar Indie en naar de specerijen.
Geen tnspanntng was daarvoor te groot. De durf, de ondernemrngslust, de vol-
harding en het afzlen dwingen ontzag en bewondertng af. Het gelukte ntet via
het noorden; Barentz en Heemskerk moesten overwtnteren op Nova Zembla; het
succes was wel voor Houtman en De Keyser die via Kaap de Goede Hoop in
1596 Indle bereikten. Snel werden allerhande "compagnleen van verre" opge-
rtcht, die elkaar hevtg beconcurreerden. Door de wilde vaart "zellde men elkaar
de schoenen van de voeten en het geld uit de buldel". Samenwerking leek voor
de handel voordellger. zodat in 1602 de Verentgde OosUndlsche Compagnie
werd gesUcht, die van de Staten-Generaal het monopolie kreeg ten oosten van
Kaap de Goede Hoop tot de straat van Magelhaens.

De genoemde oorzaken dreven de Hollanders tot expanste naar het Oosten.
Het waren dezelfde oorzaken die hen ook naar het Westen dreven.

1.2 HOLLANDERSOP CURA~AO. 1634-1792

1.2.1 Cura~ao. Spaanseperlode, 1499-1634

Aan de prehtstorte van Curacao, Aruba en Bonaire kwam een einde in
1499 toen Alonso de Ojeda een expeditie maakte langs de kust van het tegen-
woordtge Venezuela en daarbij onder andere deze drte eUanden ontdekte. HiJ
werd op zijn rets vergezeld door Amerigo Vespuccl die de naamgever van de
nieuwe wereld zou worden en die de eilanden beschreef als 'Islas de los
Gtgantes'. de ellanden van de reuzen.

Met het bestuur over de ellanden werd geen haast gemaakt. De waarde van
deze nleuwe bezttttngen werd ntet hoog aangeslagen; er was geen goud of ande-
re rijkdom, er waren welntg voortbrengselen en er leefde een gertnge bevolking.
Het waren 'Islas Inutlles'. eilanden zonder profiJt. Het duurde tot 1526 eer er
sprake was van een Spaans bestuur over de eilanden in de persoon van Juan
de Ampues, die slnds 1511 factor was op Hispaniola. Karel V belastte hem in
1526 met het gezag over de drle benedenwindse ellanden en gar hem de op-
dracht om de 'Islas de los Gigantes' op vreedzame wijze te kolonlseren.3

De kennis over Curat;ao in de Spaanse periode is nog gering. Dat verander-
de toen de Hollanders, die al geruime Ujd in die streken de zoutvaart beoefen-
den, besloten zich van de drie ellanden meester te maken. Dat was in 1634,
ruim een eeuw later.
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1.2.2 De eerste West-Indlsche Compagnie. 1621-1674

1.2.2.1 Het eerste octroot: Curacao als 'sedes belli'
Het zout was de 'nervus' van de haringv1sserij en -handel en deze was op

haar beurt 'de moeder aller commercten'. Het wegvallen van de mogelljkheld om
in Portugal en zijn etlanden ten westen van Noord-Afrtka zout te halen deed de
Hollanders de stevens wenden naar Braztlte en de Caraibische zee, buiten 'de
oude palen des koophandels',

Op de noordkust van Zuid-Amerika lag op het schleretland Punta de Araya
en op het ellandje Tortuga het zout letterlijk voor het opscheppen. Kort na 1600
voeren naar schatting mtnstens honderd schepen per jaar met een retourladlng
zout van daar naar de Nederlanden. De jaarlijkse lading van dtt ultstekende
zout is geschat op 30.000 ton.s Zout werd ook nog de goedkoopste thutsladmg.
Op de heenrels werden produkten meegevoerd die Indlanen en Spaanse kolo-
ntsten op het vasteland voordeltger van de Hollanders konden kopen dan van
de Spaanse schepen. Ook omgekeerd ontvlngen de Spaanse kolonisten meer
voor hun produkten van de Hollanders dan van hun moederland. Daarmee
werd met slutkhandel het bevel doorbroken. dat er aIleen koop en verkoop tus-
sen het Spaanse moederland en zljn kolonlsten mocht zljn. Zo verenlgden koop-
vaardlj, zouthandel, slulkhandel en kaapvaart zlch met elkaar. Het was de
Hollanders ntet begonnen om expansie of om goud. Hollanders waren alleen
maar "luyden hen bemoeyende met coopmanschappen", Hun handel en bedrtjf
konden met de term "cornmerctele kolonlsatte" worden aangeduid.s

Willem Usselincks was als ultgeweken Vlaamse calvinist de auctor tntellec-
tualls van het Idee om de Spaanse konlng te verhinderen zijn strijd tegen de
Nederlanden te bekostigen utt de geweldtge rljkdommen. die hem vanult de
Nleuwe Wereld In de schoot vielen. Het aantasten en ultschakelen van die bron-
nen zou de Spaanse milltaire kracht tegen de noordelijke Nederlanden moeten
verlammen. Usselincks had reeds gerutrne Ujd de oprtchting van een West-
Indische Compagnie (WIC) beplelt als oorlogstnstrument tegen de vljand, doch
Oldenbarnevelt wilde het stich ten van een WIC aIleen als dretgernent hanteren
om vredesonderhandelingen met Spanje af te dwtngen. Na dtens val en dood
kregen de oorlogsgeztnden. waaronder Prtns Maurtts en de stad Amsterdam, de
overhand. Twee maanden na de afioop van het 12-jarlg Bestand kwam de WIC
C"eengeneraele of vereentchde compagnie") op 3 junl 1621 tot stand.e Hlermee
kwam een emde aan de incldentele en ongeorgantseerde vaart op West-Indte en
West-Afrtka.? Het stichten van volksplantingen zonder slavernlj en het kerste-
nen van de Indlanen In de "ware rellgle", twee essentiele doeistellingen van
Usselincks. kwamen in het concept niet voor. Dit was een blttere teleurstelling
voor Usselincks.8 De financleel participerende particulieren hadden geen ander
ideaal voor ogen dan het onmiddellijk profijt van roof op de vljand; ze dachten
niet op lange termljn door middel van "peuplaUe".9

De Compagnie kreeg een octrool van de Staten-Generaal van 24 jaar. in te
gaan op 1 jull 1621. Op dat moment begon een periode van "170 jaar partlcu-
lIer initiatief onder ausplclen van de hoge overheld der oude RepubUek".lO

Het aangewezen gebled van het monopolie respecteerde het monopollege-
bied van de Verenlgde Oost-Indlsche Compagnie (VOC) en omvatte de andere
helft van de wereld; grofweg gezegd ten westen van de Westkust van Afrika tot
"de Austraelsche ofte Zuyderlanden". Omdat die verdeling de gehele aarde be-
trof en werd geregeld tussen twee partiJen deed ze denken aan de regeling van
het verdrag van Tordesillas In 1494,11 waarblJ Paus Alexander VI de wereld ver-
deelde in een Spaanse en Portugese Invloedssfeer. En zoals de excluslvltelt in
dat verdrag Indrtngers uitlokte. zo werd dat ook In het gebled van de Hollandse
partijen het geval. In de zevenUende en achtttende eeuw werden Engelsen en
Fransen notoire viJanden op de Atlantische oceaan en in het Caraiblsche zeege-
bled.

De bevoegdheden van de WIC waren groot; ze kon in naam van de Staten-
Generaal binnen haar octrooigebied verdragen en allianttes met "Princen en
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Naturellen" slurten: ze mocht in onbewoonde streken voIksplanUngen stichten
en versterkingen aanleggen met garnlzoenen en ze kon rechtspraak en bestuur
uitoefenen. Een eed van trouw aan de Staten-Generaal bond ambtenaren, ter-
wijl het krijgsvoIk, dat op etgen kosten mocht worden geworven, door een eed
van trouw werd gebonden aan de stadhouder als admtraal-generaal.ts De dtrec-
tie was verdeeld over vijf kamers, waarvan die van Amsterdam en Zeeland de
zwaarst wegende waren met respectievelijk acht en vier bew1ndhebbers op een
totaal van negentlen ("de Heren XIX"J. De Guyana's en de Bovenwtndse etlan-
den kwamen onder toezicht van kamer Zeeland; de drte Benedenwtndse etlan-
den Curacao, Bonaire en Aruba kwamen met Nieuw Nederland onder toezicht
van kamer Amsterdam.

..

Puerto
Rico

, Sin!
~ ..:. • .1'" '~.Maarten

_ Saba~ ~
Sin! Eus!atius ~ ..
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,
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curacao
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ajb.l. Caraibisch gebied met de Nederlandse Antillen

De doelsteIling van de WlC was een offenslef oorlogstnstrurnent te zijn; dat
lag besloten in de bepallngen over de oorlogsbutt. de verdeling daarvan en het
aandeel daartn van de stadhouder als admtraal-generaal.P Nadat "de Tuln der
Nederlanden" was gesloten, speelden de viJandelijkheden zich op de zeeen af,
met name in het gebied van West-Indte en Zutd-Amertka. Van de voordelen die
de WlC In die gebleden behaalde, was de grootste en meest bekende butt de ka-
ping van de Zilvervloot in 1628 door Plet Heljn; rutm tien miljoen gulden groot,
De Staten-Generaal konden vergenoegd en bijna wellustig melden, dat ze "tot
den elleboog in het goud tastten" .14

Reeds op 11 oktober 1632 konden de bewindhebbers aan de Staten-
GeneraaI schrtjven, dat de vijand in enkele jaren zeer veel schade had geleden
en dat "door haar toedoen groote schatten in deese landen sijn gecomen, de ne-
rtngen gewackert, de sevaert vermeerdert ende t'getal van weI gemonteerde
schepen wonderlyck toegenornen ende eyndelyck geen cleyn ontsach te zee ver-
worven" was.IS Het waren ook letterllJk 'kllnkende' resultaten.

Toen de Compagnie jarenlang clandesUen zout haaIde utt de pannen op St.
Maarten, namen de Spanjaarden het elland in 1633 in bezit; het elland lag te
gevaarlljk op de route van de zilvervloten om de aanwezlgheld van Hollanders
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daar te dulden. De Compagnie lIet toen het oog vallen op de reeds lang bekende
zoutpannen van Bonaire en Curacao: dlt laatste eUand had echter een grotere
betekenls dan door het zout, namelljk door de uttstekende haven, die voor het
Carafbtsch gebled zowel schuUhaven als uttvalshaven kon zlJn en geschlkt lag
voor de verbtndtng met Nleuw-Nederland. Reeds In mel 1634 werd de beslisstng
genomen deze eUanden In bezlt te nemen ter compensaUe van St. Maarten en
om een 'sedes belli' te hebben, een steunpunt van waarult de oorlog gevoerd
kon worden. /f, Cr'c.. -?~j:.-;r.;,i::'~::{~.l ~~..,-~<:~.A;,-- /~~

Ij...~~ ~ ~t",i~ lJ
~~6 ~

,,,,' _,"M" H.
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ajb.2. Handelsrouten en bezittingen van de WIC omstreeks 1642

Op 29 jult 1634 landde Jan van Walbeeck, aanvoerder van de expedlUe, op
het eiland; hlJ trof er niet veel aan; de bevolklng bestond ult een handjevol
Spanjaarden, onder commando van de factor Alonso de Morla, en 340 India-
nen. Van Walbeeck vertrouwde hen ntet als zijnde "gansch paeps", en bracht de
hele bevolklng onder goede behandellng naar het vasteland. Ongeveer 75
Indlanen bleven vriJw1lllgop Curacao.w Curacao werd op de eerste plaats een
martnebasts met forten, die In- en uttvaart gemakkellJk konden open houden of
slutten. Als zodantg was het eiland een horzel In de Spaanse pels. In 1642 pro-
beerden de Spanjaarden dan ook Curacao te heroveren, wat geen succes had.
Twee jaar later probeerde Peter Stuyvesant St. Maarten te heroveren omdat het
gunstig lag In de lijn West-Afrika - Brazilte - St. Maarten - Nleuw Nederland. Als
dat lukte zou Curacao kunnen worden opgegeven. Het mlslukte, Peter Stuyve-
sant verloor daarbiJ een been 17 en Curacao bleef tenslotte behouden.

Op dat ogenbllk naderde het etnde van het eerste octrool. Het werd door de
op handen ziJnde vrede van Munster kort aangehouden. De WlC bleek In die
onderhandelmgen een stevtg polltiek en diplomatlek Instrument te zljn.

1.2.2.2 Het tweede octroot: Curacao als handelscentrum
Het tweede octrooi gold voor 25 jaar, maar liep In Iette van 1647 tot 20 sep-

tember 1674. De vrede van Munster van 1648 ontkrachtte volledlg wat als be-
langnjkste doelstelling van de WlC had gegolden; de rol als oorlogslnstrument
was ten etnde. De taak van de WlC kwam te Uggen In het beheren van de facto-
rijen en bezltUngen aan de randen van de AUantische oceaan en wel aan de
Westkust van Afrika - Brazlhe - de Noordkust van Zuld-Amertka en Nleuw
Nederland. Ze trad daar op als gemachugde van de Staten-Generaal.

Voor de Nederlanden bleef er striJd te over: Brazllte glng aan Portugal verlo-
ren (1661), Nleuw Nederland aan de Engelsen (1664). de bezltUngen In West-
AfrIka eveneens aan Portugal. maar EI Mlna aldaar werd als slavendep6t koste
wat kost behouden. De waarde van Curac;ao als handelsstation en slavendep6t
werd na de vrede steeds groter. vooral voor het Caraiblsche gebied en voor de
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IncUanen en Spaanse kolonlsten op de vaste kust. Deze laatsten konden door
Spanje niet van aI het benodlgde worden voorzien, zodat vanutt Curacao met
hen sluikhandel werd gedreven.

1.2.3 De tweede West-Indische Compagnie,
20 september 1674 - 31 december 1791, vljf octroolen

De opzet van de tweede WIC was in vergelijking met de eerste zodantg ge-
wiJzIgd, dat van een nleuwe Compagnie kon worden gesproken. Veel zaken
kwamen op meer beschelden voet; het aantal bewindhebbers werd gehaIveerd
van negentlen tot tlen rde Heren X"); hun bezoldigmg werd verlaagd: er werden
geen kaapbrteven meer verleend; er werden geen andere vormen van strtjd meer
opgelegd: er werd geen nleuw grondgebted meer verlangd en het monopollege-
bled werd beperkt. Dit laatste bleef aIleen gehandhaafd voor de Westkust van
Mrtka, Essequebo en de drte Benedenwindse eilanden, gebteden die feitelljk
door de eerste WIC bezet waren. In de rest van het vroegere octrootgebled
mochten andere koopl1eden ult de Verenlgde Nederlanden handel drtjven onder
betaling van recognitlegelden aan de Compagnie. Tot die gebieden behoorden
onder andere de Bovenwindse ellanden St. Maarten, Saba en St. Eustatrus.is
Reeds in 1675 werd de haven van Curacao voor aIle naties opengesteld tegen
een recognttte van 2 1/2 % van de uttvoer. Dat was voor de Compagnie voordell-
ger en gemakkelijker dan het handhaven van het monopoue.w Het ontdutken
van zowel het monopolle als van het betalen van recognitlegelden werd "lorred-
raayert]" genoemd. De grootste winsten werden gemaakt met de slavenhandel;
daarom behield de WIC de sterkte EI Mlna In West-Afrika en de alleenhandel in
slaven met de daaraan gekoppelde vrachtvaart van het 'zwarte tvoor'.

Het eerste octrooi gold voor de lopende eeuw "tot den jare seventlen hon-
derd Inclutjs". In totaal werd vljf maal een octrool verleend. Het tweede octrool
op 30 november 1700, het derde octrool op 8 augustus 1730, betde voor de
duur van derttg jaar. Het vierde octrool was van 31 december 1760 en gold voor
slechts een jaar. Het vijfde en laatste octrooi was wederom voor dertlg jaar en
llep van 31 december 1761 tot en met 31 december 1791. Toen vervtel het ver-
lenen van octrooien; aIle bezette gebieden, versterkte plaatsen en aIle schulden
gtngen per 1 januart 1792 over aan de Republiek der Verenlgde Nederlanden.
Bij leder octrooi werden de rechten beperkter. De Staten-GeneraaI streefden
meer en meer naar vrtjhandel waarblj de controverse tussen het meer liberaIe
Amsterdam en het meer conservatleve Zeeland ook op dlt punt aan het l1cht
trad. De vrtje vaart op de Caraibische eilanden werd het eerst toegestaan, daar-
na op de kusten van Noord-Amertka en tenslotte ook op West-Afrika, met uit-
zondertng van EI Mina.

In de achttiende eeuw bestonden de drte belangrijkste bronnen van inkom-
sten uit: de slavenhandel, de sluikhandel in slaven met de vaste kust en de re-
cognltlegelden utt de scheepvaart. De rechten en heffingen die de Compagnie op
de schepen mocht leggen die haar octrooigebted bevoeren leverden, ook door de
lorredraaien], steeds mlnder op. De vemietlgende slag werd toegebracht in de
vterde Engelse oorlog (1780-1784), toen de Engelsen bljna aIle schepen van de
WIC in handen kregen. De recognitiegelden hielden op, de schulden l1epen op
tot 4 miljoen en het jaarlijks tekort beliep 1/4 mlljoen. De aandelen stonden
nog maar op 15 a 20% van het geinvesteerde kapltaaI.20 De kaars was lang-
zaam opgebrand en doofde tenslotte helemaa1.21

Het beleid van de Compagnie ten aanzien van de Nederlandse Antlllen Is,
met name in de achttiende eeuw, nlet rooskleurig geweest. Menkman verweet
de Compagnie gebrek aan kennls van de ellanden, voortkomend ult een te ge-
rtnge beiangstelling; zelfs in de meest dnngende behoeften werd niet voorzlen.
Op financleel en adminlstratief gebied was sprake van laksheld; corruptie werd
nlet bestreden waardoor woekenng mogeliJk werd; directeuren traden eigen-
machtlg op en streefden op brutale wiJze hun elgenbelang na. Ze verkochten
goederen van de Compagnie op krediet en lieten de niet betaalde schuldbewij-
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zen soms meer dan vijfUgjaar opstapelen. De slechte betallng van het compag-
niespersoneel was een van de oorzaken waardoor dergelijke wantoestanden rno-
gelijk werden of in de hand werden gewerkt. De Compagnie had haar personeel
verboden een etgen handel te dnjven: wanneer daar een voldoende bezoldiging
tegenover gestaan had. zou een belangnjke oorzaak van het wanbele1d z1Jnweg-
genomen.22

1.3 TUSSEN COMPAGNIE EN KONINKRIJK
OVERGANGSPERIODE, 1 JANUARI 1792 - 4 MAART 1816

Voor Curacao was deze periode de overgang van parUculier handelscen-
trum tot kolonie van het Koninkrijk der Nederlanden. Na de opheffing van de
WIC brak er voor Curacao een roertge en wisselvallige UJd aan die 25 jaar om-
spande; roertg vanwege de soc1ale spanntngen die uitmondden in een slavenop-
stand in 1795. vanwege de vele oorlogsdretgtngen in de Franse Ujd door
Engelsen en Fransen. en vanwege poliUeke spannmgen door de bevrljdlngsoor-
logen in Zutd-Amertka: wisselvallig door de diverse instanUes en naUes waaron-
der Curacao kwam te ressorteren.

Bij het naderend etnde van het vijfde octrooi gaven de Staten van Holland
en West-Friesland in de vergadertng van de Staten-Generaal in oktober 1790
als advies geen volgend octrooi meer te verlenen; de toestand van de WIC was
ontredderd en de handel en scheepvaart navenant. Dit verzoek ontlokte protes-
ten van Zeeland en een reeks van resoluties en rapporten van de Generalitelt.
Eind 1791 gaf Zeeland zich gewonnen en de bewindhebbers werden door de
Staten-Generaal verzocht "bij provtsie" te blljven fungeren als "Opper-Dlrectle
ad interim" met mgang van 1 januari 1792. De aangestelde ambtenaren kregen
de garanUe dat ze in dlenst zouden blijven "bij den nader op te rtgten Raad van
Colonlen".23 Deze laatste werd mgesteld biJ resoluUe van 1 juni 1792. Er vond
daarna een snelle wtsselmg plaats in de bestuursvormen met betrekking tot on-
der andere Curacao. Zo werden achtereenvolgens tngesteld:
• een Corntte tot de zaken van de kolonten en bezitUngen op de kust van

Guinea en in Amerika. 1 november 1795 - 2 januart 1801;
• een Raad der Amerikaanse kolonlen en beztttmgen, 2 januart 1801 - 29 juli

1806;
• een Mtntsterte van Koophandel en Kolonten, 29 juli 1806 - 8 januart 1808;
• een Minlsterie van Kolonten en Marine. 8 januart 1808 - 18lO. inl1jv1ng;
• een "Division Hollandaise" in het "Mlntstere de la Marine et des colonies"

1810 - 1813.
Onder Franse invloed is voor het eerst een eenheld tot stand gebracht in het
koloniaal opperbestuur. Die eenheid is niet meer opgegeven: de grondwet der
Nederlanden van 1814 regelde in artikel 36 dat het opperbestuur over de kolo-
nies en beztttmgen "bij uttslutting" werd opgedragen aan de Soevereine Vorst.24

De ontwtkkelmgen op Curacao liepen niet parallel met die in het rnoeder-
land. De omwentel1ng in 1795. die ontstond onder invloed van de Franse
RevoluUe en door de inval der Fransen in de Verenlgde Nederlanden, bracht de
Bataafse Republ1ek tot stand. Stadhouder W1llemV. Prins van Oranje, nam de
wijk naar Engeland en gaf door middel van de "brieven van Kew"aan de gezags-
dragers in de kolonies de opdracht de aan hen toevertrouwde gebiedsdelen on-
der beschermmg der Engelsen te stellen. Ook op Curacao waren Orangtsten en
Republikeinen. Uit deze laatste groep werd Johan Rudolf Lauffer in 1796 dtrec-
teur van Cura~ao. Hlj probeerde tussen de Engelse Scylla en de Franse
Charybdis door te zeilen. Om te verhinderen dat de Engelsen het eiland zouden
veroveren. probeerden de Fransen eerst door middel van een complot en daarna
door een inval in september 1800 .onder leiding van Jean Bresseau. met plun-
dering en brandstichUng Cura~ao in handen te krijgen. Lauffer weigerde het e1-
land aan hen over te geven en toen een Engels oorlogsschip voor de haven ver-
scheen stelde hlj Cura~ao onder Engelse bescherming. Blj de vrede van Amiens
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in 1802 doofde de striJd tussen Engelsen en Fransen en werden de veroverde
gebleden aan de Bataafse Republ1ek teruggegeven. De Engelse bezetttng bleef
tot 1803. De vrede was van korte duur en opnieuw brak voor Curacao een pe-
rtode aan van grote onrust en spanning, van blokkades en vtjandlge kapersche-
pen. Handel en scheepvaart kwamen grotendeels tot stilstand. De Engelsen
probeerden met alle macht Curacao in handen te knjgen, in 1804, 1805 en
1807. Het gelukte de Engelse vlootvoogd Brisbane in de vreugde van de nteuw-
jaars-nacht op 1 januart 1807 het etland blj verrassmg te overrompelen.
Dlrecteur mr. Pierre Jean Changuton gaf het eiland over zonder een schot te
Oaten) lossen. De Engelse bezetttng bleef tot 4 maart 1816. In die jaren werden
Curacao en onderhortgheden door negen Engelse gouvemeurs en Comman-
ders-in-Chlefbestuurd. Voor Menkman was dtt een bewijs, dat de Engelsen
door deze veelvuldtge wisselingen niet een blijvend bezlt van de eilanden als
doelstelling hadden.25 Het waren weliswaar negen jaren van betrekkel1jke rust,
maar deze rust roestte: de toestand op Curacao volgde de l1jn der kwalijke gra-
fleken.

BiJ al deze staatkundtge en politleke wisselmgen en de onrust en spanntn-
gen die daarmee samenhlngen, voegden zlch nog de sociale spannmgen, die
hun culmmattepunt berelkten in 1795. De Franse leuzen van vrijheld en gel1jk-
held werden ook in de West bekend. Vrijheldsleuzen werden geult en vrijhelds-
l1ederen werden gezongen, zowel door blanken als door vrije kleurlingen. Van
de Franse kolonles in het Caraibtsche gebied sloeg de stemming over op Santo
Domingo, waar in 1794 de slaven met succes naar bevnjdtng streefden. In 1795
brak onder leiding van Toussaint L'Ouverture op Haiti een gelijke opstand ult.
Deze successen spoorden de Curacaose slaven Toela, Karpata en Luis Mercier
aan zlch van de ketenen te bevrtjden, toen vemomen werd, dat de Bataafse
Republiek was uitgeroepen. Het gerucht ging, dat daarbij de slaven waren vrij-
verklaard, maar dat directeur Abraham de Veer dat niet wilde bekendmaken.26
De opstand mlslukte, de opstandelingen werden gevangen genomen en de lei-
ders werden ter dood gebracht. De indruk van het gebeurde bleef nog lang aan-
weztg, evenals de onrust.

1.4 BEVOLKINGSGROEPEN
1.4.1 de Indianen

De Benedenwindse eilanden werden bewoond door de Caiquetios. een starn
van de vredelievende Arowakken-Indlanen. Dat het 'Glgantes' waren Is onwaar-
schljnlijk. De Spanjaarden voerden na de ontdekking en de tnbezttnemtng grote
groepen als slaaf naar Hispaniola. In 1515 werd de gehele bevolk1ng van onge-
veer 2000 zielen meegevcerd.s" Deze ontvolking is noolt meer ongedaan ge-
maakt.

In 1526 gaf Karel V aan Juan de Ampues de opdracht om de 'Islas de los
Gigantes' vreedzaam te koloniseren. De Arnpues bracht toen weer ± 200
Arowakken naar de Benedenwindse eilanden terug. Ook van de vaste kust wist
hlj tndlaanse krijgsgevangenen van stamhoofden over te nemen. Blj de komst
van de Hollanders bestond de lndtaanse bevolkmg, zoals reeds vermeld Is, utt
ongeveer 340 gekerstende "paepsche" Indtanen, Het lot van deze lndianen Is in
1.2.2.1 beschreven. Aan het einde van de achtuende eeuw waren ze op Curacao
bljna geheel ultgestorven. Geheel anders verliep het met de Indianen op Aruba.
Ze hadden samen met de mengvormen mestiezen en zambo's een "lultenant" ult
elgen groep; ze verrichten herendiensten voor de WIC en konden zich vrijelijk
bezlg houden met het bebouwen van klelne stukken grond.28 Op Bonaire waren
de Indlanen gering in aantal; ze hadden er de vrije fokkeriJ van ezels en gelten.
Indlanen mochten niet in slavemlj gebracht worden. Ze waren vrije mensen en
waren aan dezelfde wetten onderworpen als de blanken. Ze wilden derhalve ook
nlet vrije lleden of vriJgelatenen genoemd worden; die benamingen behoorden
biJ kleurlingen en zwarten.29
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1.4.2 Protestanten

De gereformeerde reltgte werd op Curacao. evenals In de Noordelijke Neder-
landen, de overheersende godsdlenst. De Compagnie hechtte daar grote waarde
aan en was In 1694 In geschrifte van mening, "dat de eerste en prtnclpaelste
zorge daar henen gaan moet, dat de godsdlenst werden geoeffent ende onder-
houden-.30

De eerste predlkant was Fredertcus Viteus, die reeds In 1635 voor driejaar
naar Curacao werd gezonden.u Diverse predlkanten wlsselden elkaar af. Hun
diensten beperkten zich tot de lldmaten, die omstreeks 1660 een dertlgtal
vormden. Toen dlt getal groetde, werd in 1714 naast de reeds aanwezige predt-
kant een tweede benoemd en overgezonden. Diens Inkomen kwam geheel voor
rekenmg van de gemeente op Curacao en mocht ntet ten laste van de Compag-
nie komen.32

De domlnees waren min of meer compagniesambtenaren. Ze dienden door
mlddel van hun jaarlijkse verslagen de Heeren X op de hoogte te houden van de
plaatselijke toestanden en persoonllJke verhoudlngen. Omgekeerd werd het als
ongepast beschouwd, als de predlkanten ztch met bestuursaangelegenheden
bemoelden.33 De Heeren X waren zodoende ook op de hoogte van de slechte na-
levtng van de voorschrlften met betrekking tot de openbare godsdtenstoefentn-
gen. De zondagsvtertng, zo wtsten zlj. was "een dage van een Bacchus-feest". De
domlnee kreeg lastgevtng er op toe te zten, dat iedereen ztch devoot betoonde en
dat die dag Minalle stllllgheyt" werd doorgebracht, dat aile drankgelegenheden
gesloten bleven en dat "yder sigh in aIle stilllgheyt en modestle gedrage, opdat
Gods slaande hand slch van Curacao afwende en het zelve segene wllde".34

De Compagnie had In artlkel 22 van haar Instructle voor de predlkanten
aangegeven, dat ntet aIleen Spanjaarden en Portugezen zouden worden onder-
wezen In de godsdlenst, maar ook "de swarten en de tndtanen", Maar Hamel-
berg betwtjfelt, of die bekertng ooit ter hand is genornen en wljst er op, dat de
heersende mentngen over slaven met geschlkt waren om hen als "breeders In
den Heere" te beschouwen. Het brandmerken, het stlmuleren van hun voort-
planting en het vermin ken als straf (alleen verkeerd en nutteloos Indlen daar-
door de arbetdsgeschtktheld verminderde) waren geen tekenen, dat men In de
slaaf de mens, laat staan de medemens en rnedechrtsten zag.35 In de aanvang
van de Hollandse bezettlng echter bleken slavenklnderen in de protestantse ge-
meente gedoopt te zljn, doch "de broeders van classts Amsterdam, ver weg,
rntnder goed op de hoogte en derhalve starder en verzekerder", schreven In
1661 hun ongenoegen naar de domlnee. Hem werd er aan hertnnerd, dat hlj
zlch te houden had aan de resolutle der Dordtse Synode van 3 en 5 december
1618, negentlende en eenentwtntlgste zlttlng, die inhleld dat klnderen van hel-
denen nlet gedoopt mochten worden, tenzlj en nadat ze In de ChnsteliJke leer
waren onderwezen en de belljdenls des geloofs hadden afgelegd.36

Protestanten waren blank. Hun gemeenschap op Curacao was de eerste de-
caden klein; de soclale controle was groot. Tussen hen bestond onderling ver-
schUIn functle. rang, ambt en ambacht. De groep telde bestuurders. hogere en
lagere ambtenaren, officleren en manschappen, kapltaalkrachtlge en klelne
plantagehouders, r1Jke zakenlieden en kleine mlddenstanders en ambachtslie-
den. BIJ het afpalen van de nleuwe soclale status werden soms subtlele ver-
schillen gemaakt. die tot twisten konden lelden. In de achtUende eeuw was er
een sltuaUe gegroeld, waarln van hogere en lagere protestanten gesproken kon
worden. De blanken, waaronder ook de Portugees Joodse groep vlel. hadden al-
len echter een zaak met elkaar gemeen: zlj beschouwden zlchzelf als staande
nlet aIleen ver hoven de slaven. maar ook boven de Indlanen, zwarten en kleur-
tingen, of ze nu vrlJ waren of nlet. De blanken kwamen zo tot een gedrag van
'heren'. Deze arIstocratlsch aandoende allure heeft Hoetink het 'herengedrags-
patroon' genoemd. Die zelf gekozen 'hoge' poslUe hleld In de meeste gevallen
geen verband met de soclale afkomst van de blanken, maar kwam voort ult het
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felt, dat in die nleuwe en vreemde samenlevtng op Curacao een nleuw soclaal
gedrag ontwlkkeld moest worden. Met het groelen van het aantal blanken kon
ztch btnnen de groep een difIerentiatie naar stand voltrekken. Door huwellJken
onderllng en met nleuwe ult het moederland aangekomen officleren en belang-
rlJke ambtenaren konden de hogere protestanten zlch een soclale afstand ten
opzichte van de lagere protestanten permttteren.s? Deze Iaatsten konden dlt
compenseren door eveneens een herengedrag aan te nemen tegenover de men-
sen aan de andere zlJde van de kleurbarrtere.ss

In kerkellJke zaken was de tweede WlC lIberaler dan de eerste, maar wie
met tot de gereformeerde rellgte behoorde, kon in de koionies geen openbare
dlensten verrtchten. HuwellJken van cornpagntesdtenaren met andersdenken-
den werden verboden. De plakkaten tegen katholleken waren weliswaar streng,
maar in het aigemeen werden Roomse geestellJken weI toegelaten, omdat ze in
de behoeften van een deel van de bevolking konden voorzien. Dat was het ge-
kleurde en zwarte deel. Deze groepen vielen bulten de reltgteuze zorgen van de
domlnante kerk. Andersdenkenden mochten hun godsdlenst met openllJk uit-
oefenen. In de troplsche luchtstreek gold, meer nog dan in het moederland, met
betrekklng tot andere dan de gereformeerde reltgte: "fortiter in re. suavtter in
modo", prtnclpleelin de leer, maar soepelin de toepasstng.w

Het duurde tot omstreeks 1750, voordat een Lutherse predlkant door de
Compagnie op Curacao werd toegelaten. Het gebeurde op voorspraak van Isaac
Faesch, de dlrecteur van Curacao. Hoewel op het emd van de zeventiende eeuw
nog 'n Lutherse predlkant wegens ketterse gevoelens werd geweerd, veranderde
dat door de toename van Dultsers en Scandlnavlers onder de Curacaose bewo-
ners. Ze konden ook een eigen kerk bouwen.w De Lutherse gemeenschap Is
bliJkens haar notulenboek In 1755 opgertcht door "verschelde Perzoonen toege-
daan de Augsborgsche Geloovs-Beltjdentsst.s! Ze vroegen dlrecteur Faesch vn]-
held van godsdlenstoefenlng, zoals roomsen en Joden reeds lange jaren geno-
ten. Nadat de nodtge gelden blJeen waren gebracht, "strekkende tot maintenue
van Predikant en Kerke", en vanutt Amsterdam de op 27 mel 1755 verleende
toestemmlng was ontvangen, werd Johan Georg Muller, predlkant blj de
Lutherse gemeente te Leeuwarden, beroepen. HIJ arriveerde op 28 september
1757 op Curacao. De gemeente telde zesttg leden. ZIJn huts diende voorloptg te-
yens tot kerk; vljf jaar later werd de eerste steen voor een kerk gelegd op de
hoek Breedestraat Otrabanda, 15 april 1762.

Kort na 1700 was de wiJk Otrabanda gesticht, mede door rutrntegebrek in
Willemstad en de sterk opgelopen huurprijzen. Er gtngen veel protestanten wo-
nen. In 1752 stonden daar al meer wontngen dan in WUlemstad.42 Een voor-
zanger werd tevens belast met de funcue van catechlsator en koster; hlj onder-
wees ook "de onrnondtge jeugd" In de eerste begtnselen van de reltgle. De
predikant kreeg nog een "kerkeneger" ter beschlkk1ng die "behoorHjk rantsoen"
ontving.

De vierde predlkant werd Jacob Muller J. Azn, die op 4 februart 1798 zlJn
intrede Weld, en 1000 pesos per jaar ult de kerkekas ontving. HIJwerd in 1816
een van de schoolopzleners. De gemeente telde in die UJd ongeveer 200 leden.
BIJ een aanslag van de Engelsen op Cura~ao op 7 februart 1804 werd de luther-
se kerk door gloelende kogels getro[fen en brandde ult. Een nleuwe kerk kwam
er nlet meer; in 1825 werden de gereformeerden met de luthersen samenge-
bracht tot de "Verenlgde protestante gemeente" die Cura~ao, Aruba en Bonaire
omvatte.43

1.4.3 Portugese Joden

Wellicht Is Samuel Cohefto de eerste sefardlsche Jood geweest, die Cura-
~aose bodem heeft betreden. Hlj was een Portugese Jood ult Amsterdam, die in
1634 met de expedlUe van Johan van Walbeeck was meegegaan als tolk. Op
Cura~ao werd hlJ aangesteld als kapiteln en opperhoofd der Indlanen om op de-
ze klelne "paepsche" groep toezlcht te houden.44
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Deze komst bleef een tnctdentele gebeurtenls, totdat een groep Joden in
1651 naar Curacao kwam. De kamer Amsterdam had een overeenkomst geslo-
ten met Joao IIhaQ en in 1652 met Joseph Nunes da Fonseca tot het stlchten
van een Joodse landbouwkolonle. Belden waren als kolonisten in Brazllle werk-
zaam geweest.w Fonseca verkreeg daarbiJ privileges, die kunnen gelden als het
eerste charter in de nteuwe wereld, waarbiJ aan Joden vnjheld van godsdienst
werd verzekerd. De kolonle bleek echter nlet in staat te zijn om tropische ge-
wassen te verbouwen, waarvan de opbrengst voldoende volume had om verhan-
delbaar te ziJn. De gecontracteerde kolonisten gingen zlch daarom al spoedig op
de handel toeleggen. In de literatuur Is sprake van een nog oudere datum,
waarop zowel aan Joden als aan rooms-katholieken in West-Indte godsdienst-
vrtjhetd werd toegekend. Die vriJheid was vastgelegd in de "Ordre van Regtertng
soo van Policie als Justltle, in de Plaetsen verovert ende te veroveren in West-
Indten" van 13 oktober 1629 (Groot Placaatboekl.w

In 1659 kwam een tweede groep aan, die waarschiJnUJk als eerste de
Joodse wetsrollen meebracht. Ze vestigden zlch na aankomst in wat spoedig het
'Joodsche Quartler' gmg heten, gelegen aan het noordeUJk gedeelte van het
Schottegat. Daar legden ze ook hun kerkhof Beth Hatrn aan; de oudste grafln-
scrtptle dateert van 18 januart 1668.47 De letdlng over deze twaalf families ult
de RepubUek der Verentgde Nederlanden, totaal ongeveer zeventig personen tel-
lend, lag blJ Isaac da Costa, die van kamer Amsterdam de vergunntng gekregen
had tot vestigtng op Curacao. Ze verkregen eveneens de vn]e uttoefentng van
hun godsdtenst, de bescherming van de overhetd, het recht om hutzen te bou-
wen en het recht om zelfhun onderlinge rechtsgeschtllen te beslechten.w

Na korte tljd begonnen ze met de bouw van een synagoge, die versch1l1ende
malen moest worden veranderd. De vijfde synagoge werd een groot gebouw voor
de gemeente Mikve Israel, (Hoop van Israel), dat in 1732 gereed kwam en de
oudste synagoge op het westelijk hal frond werd. De rite van de sefardtsche
Joden van Amsterdam was het voorbeeld voor de sefardlsche gemeente op
Curacao. Hun invloed heeft waarschljnlijk kamer Amsterdam ertoe gebracht in
1659 de vrtjheden voor deze Joodse families te omschrijven: geliJke vriJheld van
geloof met openbare uitoefening, met een synagoge en scholen zoals dat In
Amsterdam gebruikeliJk was, zonder hlnderpalen noch "In deze kolonie
Curacao" noch In andere plaatsen van de bezittlngen van de Compagnie; Joden
hadden aIle vrijheden "die onze mgeboorenen burgers genieten, want wij hen-
luyden voor soodanlngen houden", 49 In confltcten en mentngsverschtllen met de
Curacaose overheld konden de Joden altljd op bescherrntng van kamer Amster-
dam rekenen.

In 1701 werden die vriJheden door dtrecteur Nicolaas van Beek bedretgd
door zijn verpllchtmg de slaven van Joden ook op de Sabbath aan de fortifica-
tles te laten werken. Van terziJde hiervan in kennls gesteld verhinderde kamer
Amsterdam deze verstoring van de vrije uitoefening van de godsdlenst. Zlj gaf
haar dlrecteur een reprimande, omdat ziJn handelwiJze ten opzichte van de
Joden tot aanzienliJk nadeel van de handel en de bevolking van Cura~ao zou
lelden, "want wiJ vermeiJnen het ten dienste en voordeele van de compagnie te
wesen, dat de Joodsche natie aldaar behoorllJk werde gemainteneert".50 Ze
wees op de loyaliteit van de Joden, omdat die in tiJden van nood en gevaar zlch
niet eraan hadden onttrokken de nodige dlensten te verrtchten, zelfs op hun
Sabbath. De commerciele overwegingen van eigenbelang werkten mee aan een
lang leven van de tolerantlegedachte.

Joden werden officieel vaak betiteld als "leden van de Portugees-Isra~litl-
sche Natie" en als natie verwierven ziJ het recht om met de Nederlandstalige
overheld op Cura~ao te corresponderen in hun elgen taal: het Portugees. Tot in
1869 werd in de synagoge in het Portugees gepredlkt; daama gingen de Joden
over op de inmlddels door hen gesproken Spaanse taa1.51

In de achttlende eeuw zijn er perioden geweest, waarin de Joden verreweg
de meerderheid In de groep blanken ultmaakten. In 1748 telde de Joodse groep
ongeveer 270 families, die om en nabiJ de 1500 personen omvatten. De totale
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blanke bevolking bedroeg toen naar schattmg 3000 a 3200 mensen.es Na 1770
Iluctueerde het aantal sterk, al naar gelang de polltieke sltuaties op de Atlan-
tlsche oceaan, het Caraiblsch gebled of het vasteland van Zuld-Amerlka, die
handel en scheepvaart weI of nlet mogelijk maakten.53 Emmanuel geeft als
overzicht: In 1750: 1500 Joden, In 1785: 1200, In 1816: 1021, In 1820: 866, In
1821: 805, en In 1826: 937.54 Os. Bosch voegt daar nog aan toe: omstreeks
1828: 1665 wat een onwaarschljnlijke groel ten opzlchte van 1826 betekende.55

De emanclpatle der Joden was een consequentle van de Idealen van de
Franse Revolutle; In de Bataafse Republiek yond ze plaats In 1796. De Joden
op Curacao waren overtgens orangistisch en ntet republikeln. De volledige ge-
lIjkstelling kwam op Curacao eerst blj Konlnklljk Beslutt van 2 april 1825
no.149. In de.pertode v66r 1825, toen de openbare ambten voor Joden formeel
nlet open stonden, hebben ze op vele belangrljke gebleden functles In de sa-
menlevtng vervuld. Ze betoonden zlch goede burgers die kennls, ervarmg en
gelden blj aIle mogelijke gelegenheden ter beschlkklng stelden. Ze legden zlch
toe op handel en scheepvaart, zeeverzekertng en makelaardlj. Zo waren In 1794
van de 25 beedtgde makelaars er 17 Joden. In diverse beroepen speelden zlj een
rol als medlcus (1788), tolk-vertaler, onderwijzer, molenaar, dlstrtct- en wijk-
meester, schoolopzlener, majoor-commandant van de schutterlj, offlcter van de
natlonale garde (1713), als geldschleter, als bemiddelaars In Intematlonale con-
fllcten en andere Iuncttes.ee

De Joden hebben zlch op Curacao vanaf het begin (rond 1650/1660) als
vrlje burgers kunnen ontplooien met volledlge vrijheid In het uitoefenen van
hun godsdienst, zonder onderbreking en zonder verstonng.

1.4.4 KathoUeken

Nadat Jan van Walbeeck In 1634 aIle Spanjaarden en aIle Indianen, op een
70-tal na, naar de vaste kust had weggebracht, waren er met veel katholieken
meer op Curacao, In de loop van de zeventlende en achttlende eeuw Is dat getal
evenwel geleidelijk toegenornen: dat waren vrije kolonisten, waaronder ook ka-
tholleken zullen zijn geweest. of scheepsvolk en handelslieden die voor kortere
of langere tljd op het elland vertoefden. Een andere groep werd gevormd door
slaven. die door Spaanse katholieke prlesters waren gedoopt; de meeste aange-
voerde slaven werden verkocht naar het vasteland, dat onder bezettlng stond
van de katholieke Spanjaarden en Portugezen. Ze wensten katholieke slaven.

Tegen deze Spaanse priesters keerden zlch de bewlndhebbers en de
Curacaose overheld. De bewindhebbers waren van menlng dat de openbare ult-
oefenlng van de rooms-katholieke godsdienst "tot quetsmge van Godes eere"
strekte en "tot stuytlnge van de voortplanttnge der H. Evangelten" Ietdde.s"
Hamelberg twljfelt er niet aan, dat ze deze opvattmgen voor aIle bezittlngen van
de WIC hebben laten gelden. Kamer Zeeland, vergeleken met kamer Amsterdam
altljd meer fortlter dan suaviter, besloot In 1635 voor de kolonie Braztlle, dat
men aan Brazilianen en Portugezen "geentztnds openbare excecuUe van de
Roomse reltgle toe laten en sal"; dat was aIleen blnnenshuls toegestaan. Kloos-
ters moesten uitsterven en de Jezuieten dlenden totaal geweerd te worden.58

TIJdens de tweede WIC schijnt de Curacaose overheid de katholieke geeste-
liJken nlet meer zoveel moeilijkheden In de weg gelegd te hebben, als ziJ zich
maar niet In het openbaar vertoonden In het geestelijke gewaad van hun orde.
Op 30 november 1690 schreven de Heeren X een brief aan het bestuur op
Curacao, die handelde over de katholieke geestelijkheid, omdat "sigh die In
t'publlcq vertoont met de klederen van haar ordres", Het zou wat anders zljn als
"een Paep In zijn geestlyck habit op een Spaans schtp varende of getranspor-
teert werdende van den eene plaats op de andere, In de haven van Curacao op
so een schlp Is, maar aan Landt Is het selve geenslnts te tolereren, gelyck het
hler te lande nlet toegelaten werdt". De dlrecteur diende derhalve die Papen op
Cura~ao te doen verkleden, of anders met de eerste gelegenheld te laten ver-
trekken "om die aanstoot ten spoedlgste te weeren".59 De maatregel werd In
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1691 geeffectueerd, toen de Franse capucijn VIctor de Dole. dte als eerste ka-
tholleke prlester zlch metterwoon op Curacao gevestlgd had. na een jaar van
het efland werd verwijderd, omdat hlJ zlch In habijt op straat vertoonde.w

De rooms-katholleken genoten minder vrlJheld dan de Joden ten aanzlen
van het openbaar ultoefenen van de godsdlenst. Belden konden geen openbare
ambten bekleden; die waren voorbehouden aan de aanhangers van de "ware re-
llgie~.

De geesteliJke verzorgtng van de rooms-katholleken op Curacao na de
Spaanse pertode kende drte onderscheiden fasen: de tnctdentele, de min of
meer geregelde en de onafgebroken systematische misstonertng.

1.4.4.1 Incidentele mlsste, 1634 - 1704
Op Curacao waren Spaanse prlesters en Jezuieten verboden.s! Ze waren

werkzaam op het vasteland, maar kwamen toch van tiJd tot tiJd. de een na de
ander, op etgen gelegenheid naar Curacao om gedurende korte tiJd hun mtsste-
werk te verrtchten onder vri]e kolonisten. katholieke passanten. slaven en
Indianen. Deze groepen vielen bulten de religteuze zorgen van de dornlnante
kerk. Een plakkaat van 1661 verbood roomse prlesters zich op Curacao te ves-
tigen "zonder prealabel consent" van ZiJne DoorluchUge Hoogheid en de be-
windhebbers van de Compagnie. Die tekst hield evenwel als lichtpunt In. dat biJ
verkregen toesternmtng de aanweztghetd van Roomse prtesters mogeliJk was.62
Zo is het ook gebeurd. Het waren de "geprtvilegteerde prtesters".

De apostolische prefect van de vastekust pater Caysedo, onder wiens jurts-
dictie de Benedenwindse eilanden aanvankelijk waren gesteld, heeft op een liJst
viJfug prlesters genoemd die tussen 1680 en 1707 Curacao hebben bezocht.63

1.4.4.2 De min of meer geregelde mtsste, 1705 - 1824
De kathol1eke mlsste is in de achtUende eeuw aan wisselvall1gheden onder-

hevtg geweest. Van 1705- 1742 hebben Jezuieten de mankracht geleverd. Als
"geprtvtlegteerde prtesters" heeft de orde voor acht priesters gezorgd, van wie er
zes op Curacao ziJn overleden. De bekendste was de Boheemse pater Schabel.
die als de eerste vaste mtsstonarts kan gelden. Vooral slaven werden gedoopt; in
1741 waren het er ntet minder dan 1468.64 Het verlles aan prlesters was echter
zo groot, dat de orde zlch in 1742 terug trok.

Van 1742 tot 1776 hebben diverse prlesters van diverse orden het mtssle-
werk verrlcht.

In 1776 verklaarde de provlncle der Franclscanen In de OostenrlJkse Ne-
derlanden zlch bereid drle paters voor de missie op Cura~ao af te staan. Gedu-
rende 44 Jaar ziJn de Franciscanen werkzaam gebleven. Een dIietal paters ziJn
vooral bekend gebleven. te weten:
• Pater Schinck; hiJ heeft UJdens de slavenopstand van 1795 tevergeefs gepoogd
te bemiddelen tussen de overheid en de opstandige slaven;
• Pater StOppel; hiJ heeft van zich doen spreken. omdat hiJ op 18 oktober 1817
een brlef rechtstreeks aan de konlng had geschreven om verbeterlng van de ze-
del1Jke en godsdiensUge toestand der slaven te verkIiJgen. Daarmee haalde hiJ
zich de woede op de hals van gouverneur-generaal Kikkert. zowel vanwege het
passeren van de hierarchieke weg. als vanwege het onderwerp. Voor de heers-
ende klasse was het van het grootste belang de rust onder de slaven te bewaren
en aIle bewustwordlng en opruiende taal tegen te gaan. Hier l1gt een verklarlng
voor het feit. dat de (protestantse) overheid op gespannen voet stond met katho-
lieke prlesters. die immers biJ gebrek aan blanke katholleken zich biJna uitslui-
tend bezig hielden met slaven. vrlJe zwarten en kleurlingen. Deze mensen wer-
den beschouwd als staande op de bodem van de soclale rangorde. Met de
slavenopstand nog vers in het maatschappellJke geheugen was het niet moelliJk
de groepen niet-blanken en niet-vrijen als een potenUeel kruitvat te zien. Een
behoorllJke straf. zoals verbanning van het eiland. hlng StOppel dan ook boven
het hoofd. Het was niet meer nodig: voordat het proces begon. kreeg hiJ de gele
koorts en onttrok het hemelse gerecht hem op 10 oktober 1818 aan het aardse;
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• de derde en laatste der Franctscanen was pater Johannus Plrovano ult
Kevelaer (RiJnland), die drteenderug jaar lang de mtsste heeft gedlend tot zljn
dood In 1820. HiJ was evenals Schinck apostol1sch prefect van de Beneden-
windse ellanden. HiJwordt beschreven als verdraagzaam en al te toegeefliJk. Op
ziJn reizen naar Aruba, waar de protestantse dornmees nlet heengmgen, doopte
hiJ behalve kathol1eke kinderen, biJ ontstentenis van een domlnee, ook kinde-
ren van protestantse ouders. Terug op Curacao overhandtgde hiJ dan aan de
dommee een l1JstJemet de namen van de protestantse kinderen. In de kwestie
Stoppel koos hiJ ntet diens zijde; hiJ noemde diens optreden overdreven en ant-
woordde op een brtef van het bestuur, dat hiJ geen tegenwerking van de over-
heid ondervond en dat de toestand der slaven met was, zoals Stoppel die had
voorgesteld. HiJstierf op Aruba.

Na de dood van Ptrovano was er nog een pertode van vier jaar waarin enke-
le Spaanse prtesters de geestel1Jke verzorging voor de kathol1eken uitoefenden,
totdat in 1824 Martinus Niewindt als pastoor vanult Nederland arrtveerde. De
georgantseerde mtsste kon een aanvang nemen. Deze valt echter buiten het be-
stek van deze tnleldtng In de situaUe voor 1816.

1.4.5 Slaven
Reeds kort na de ontdekking van de Nieuwe Wereld werden de autochtone

Indianen tot arbetd gedwongen. De ongeschiktheid van hen voor het opgedra-
gen werk bedretgde de populaUe met de ondergang. StriJder voor de bevnjdtng
en vrfjheld van de Indianen was de dominicaan Las Casas. Als altematief ver-
wees hiJ naar de veel krachtlger en werkwilliger negers utt Afrika. Het succes
van ziJn pleldooi werd een zegen en een redding voor de Indianen, maar zijn al-
tematlef werd rampzal1g voor de zwarte bevolking van Afrtka.

Zwarte slaven waren op het Iberisch schterelland al In de viJftlende eeuw
bekend. De Portugezen hadden, biJ hun steeds verder gaande ontdekking van
de West-Afrtkaanse kust in zutdehjke rtchting, ztch van negers meester ge-
maakt. Reeds in 1573 gaf de Spaanse kroon toesternmtng om tegen een belas-
ttng negers naar West-Indte te vervoeren. Een contract voor die slavenhandel
heette een 'astento de negros' (van asentar = contract slulten) en zo'n overeen-
komst werd een angstvall1g bewaakt prerogatlef van de Spaanse konlng. De
houder van een dergelijk contract was de 'Asentlsta'. De Zuid-Nederlanders
hadden In het begin van hun contacten met de nteuwe wereld al spoedlg met de
slavenhandel kennis gemaakt. Lissabon en Sevilla waren grote slavenmarkten
en In het midden van de zestiende eeuw werd Antwerpen de derde plaats, waar
de meeste zwarten en kleurlingen in Europa te zien waren. Na de val van
Antwerpen (1585) namen de noordelijke Nederlanden ook deze posltle van
Antwerpen over. ZiJ ontwlkkelden zich in de zeventiende eeuw In de slavenhan-
del tot ondememers van allure.w

Door de Spaanse inl1Jvingvan Portugal werden ook de Portugese steunpun-
ten en factonjen aan de Westkust van Afrika doelwtt van aanvallen door de
Hollanders. Heel belangnjk werd de vestrgmg van Hollanders op de Afrtkaanse
kust. toen ziJ na 1630 ook vaste voet In het Portugese Brazilte hadden verkre-
gen. De belangnjkste sterkte vanwaar de slavenhandel plaatsvond, was Elmlna
(Sao Jorge da Mina), veroverd In 1637 op de Portugezen. Deze sterkte is door de
WIC altlJd met hand en tand en met succes verdedigd. In 1641 volgde de vero-
vertng van Angola op de Portugezen met Loanda als belangrijkste sterkte. Van
toen afwerden de Portugezen In de rechtstreekse slavenhandel naar de Nieuwe
Wereld door Hollanders en Zeeuwen overvleugeld. In 1636 was reeds door de
bewind-hebbers van de WIC voorgeschreven dat slaven, die In de kaapvaart op
de vijand waren bultgemaakt, naar Cura~ao in depot moesten worden gebracht
tegen een vergoedlng van f 65,-- per stuk, In 1659 verhoogd tot f 150,--.
Ze konden dan worden Ingezet in de zoutwinning op Bonaire of naar elders
worden verkocht. Spoedlg gaven de l1gglngen de goede haven van Cura~ao aan-
leidlng tot het plan om van dat eiland, waarvan de Compagnie nog nlet goed
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wist of het dat weI zou hand haven , een slavendep6t te maken. Van daar uit
konden slaven geleverd worden naar het vasteland, de Caraiblsche ellanden en
Nieuw-Nederland. alj het tot ontwikkellng komen van de rtetsufkercultuur op
de Caralbtsche ellanden en Brazllle ontstond een groot tekort aan sterke krach-
ten voor dlt zeer zware werk. Karner Amsterdam gaf in 1656 tljdens het tweede
octroot commtsstes ult om op de kust van Afrika slaven te mogen halen en die
naar de Carafbtsche eilanden of andere plaatsen te verhandelen. In 1662 narn
de Compagnie echter het heft in etgen handen en sloot ze een contract met een
Spaanse asentista voor de levering van slaven voor de Nleuwe Wereld. Een an-
der contract werd in 1679 gesloten waarachter de flnanc1eel krachtige agent
Jean Cooyrnans utt Amsterdam stak, die het kapltaal verschafte. Achter hem
stond weer de WIC, die met te passeren was als het ging over de aanschaf van
slaven. In 1683 werd wederom een aslento gesloten voor de voorzienlng van
18.000 slaven in een periode van zes jaar, Op Curacao waren in die jaren soms
2000 slaven tegelijk in depot.66 De WIC hield streng vast aan haar monopolie
van de slavenvaart van West-Afrika naar Curacao: partlcuUeren mochten op
Curacao de slaven aankopen en verder transporteren en verhandelen,

De grote bedrtjvtghetd in de mensenhandel gtng gepaard met handel in tro-
ptsche produkten, vooral sutker, tabak, zout en (verf)hout. De dtstrtbutle hler-
van naar Nleuw-Nederland en het thuisland versterkte de positle van Curacao
als handelscentrum na de vrede van Munster. Deze situaue vorrnde een belang-
rijke reden voor de bestaansmogelijkheid van de tweede WIC en voor het behou-
den van Curacao.

De Compagnie had grote bedragen verdiend met haar monopolie van het
vrachtvervoer van slaven. Hamelberg wijst erop, dat handel echter vaak syno-
ntern was met kaapvaart. Nu waren het de 'Hollandse ztlvervloten', beladen met
het 'zwarte tvoor', die vele malen ten proot vtelen aan Franse, Engelse en
Spaanse kapers. In het jaar 1698 werd het nodtg geoordeeld bezutntngsmaatre-
gelen te treffen. De kosten van Curacao aan gamlzoen, compagntesdlenaren en
slaven beliepen meer dan f 100.000,- en de belastingen werden verhoogd.e? De
dagen van hoogtlJ waren voorbiJ. Toen de vrede van Utrecht in 1713 een etnde
maakte aan de Spaanse successte-oorlog. verwterf Engeland het monopolie van
het asiento. dat tot die tljd uttsluttend in handen van een Spaanse onderdaan
was geweest. Hadden de Hollanders in de zeventlende eeuw de voomaarnste rol
in de slavenhandel gespeeld, rond 1700 werd die door de Engelsen en Fransen
overgenornen en zakte de Republ1ek terug naar de vierde plaats.68 Vanutt de
Nederlanden kwam geen verzet. Menkman veronderstelt, dat een asiento in
handen van de Staten-Generaal dan automatisch in handen van de WIC zou
behoren te komen; en aan die Compagnie werd op dat moment ntet meer vol-
doende betekenis toegekend.w

Hoewel noch kUmaat noch bodem Curacao een bloelend plantagebednjf
vergund hebben, zljn er toch zwarte arbeidskrachten htervoor tngezet, Aanvoer
is er geweest tot het laatste slavenschip in 1778.70 Er ontstond een verdeltng in
tutnslaven, die het zwaarste werk op de plantages verrtchtten, ambachtsslaven
die werkten voor de meester en/of de markt, en huisslaven voor het werk op erf
en in huts, De laatsten had den het lichtste werk; de slavtnnen kregen onbe-
doeld behoorliJke tnvloed biJ verzorgtng en opvoedlng van de klnderen van de el-
genaar. Die tnvloed had ook betrekking op de taal; het paplamentu, ontwikkeld
en gesproken onder de slaven, kon zlch zo uitbreiden naar vriJe klnderen en
volwassenen. Het werd geleidellJk ook de taal van blanken.

In het begin van de negentiende eeuw was het aantal onvrijen op Cura,,;ao
even groot als dat van de vriJen en vriJgelatenen. Onder de vriJen was het blan-
ke element het klelnst. In die tlJd kwam het elnde van de slavenhandel in
zlcht,11 en op grotere afstand het einde van de slavemlJ. Engeland, eens de
grootste slavenhandelaar, verbood in 1807 slavenschepen in de Britse havens
ult te klaren. Het jaar daarop lIet het geen slaven meer toe op Brits grondge-
bied. In het KonlnkriJk Holland waren de zich wiJzigende opvattlngen nog nlet
doorgedrongen. LodewiJk Napoleon sprak in 1806 in een rapport nog de wense-
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llJkheld utt de handel in zwarten te begunsttgen. Eerst in 1814 werd in het
Londense verdrag van Nederlandse zlJde steun toegezegd biJ de beetndtgtng van
de slavenhandel. In 1818 kwam een traktaat tot stand waarblJ Nederland in-
stemde met het verbleden van de slavenhandel met dretgtng van bestraffing van
overtreders.t-

De bevolking van Curacao bestond In 1816 voor bijna 20% utt blanken,
32% utt vriJe kleurlingen en zwarten en 48% ult slaven; in getallen ultgedrukt
zlJn dat 2.733 blanken, 4.437 vrt]e kleurllngen, 107 vrtje zwarten en 6.769 sla-
ven, op een totale bevolking van 14.046 zlelen.73 Naar de huidskleur kon
Curacao een zwart elland genoemd worden. Dat gold ntet alleen voor Curacao:
het Caraiblsch gebted was "het woongebled van de negers bulten Afrika- gewor-
den. 74

1.4.6 De groepen onderUng

De verhoudtngen tussen de protestanten onderling zlJn reeds ter sprake ge-
bracht In 1.4.2 . Hogere en lagere protestanten kenden een standengrens; af-
komst, maatschappeliJke functie en matertele welstand bepaalden aan welke
zljde van de standsliJn lemand thuts hoorde. De excluslvttelt zorgde voor grote
gevoellgheden in het wei of met respecteren van de aangelegde grens, tot in kin-
derachtige twtsten toe. Het genoemde 'Herengedragspatroon' kon, zlJ het om
verschillende redenen, door belde groepen ter zelfvoldoentng worden uitgeoe-
fend. Samen waren de groepen Immers blank en stonden ze tegenover ntet-
blanken.

Tussen protestanten en Joden bevond zlch een reltgteuze scheidtngslt]n.
Alhoewel de Joodse groep vooral na ± 1750 zeker tot de bovenlaag beschouwd
kon worden, was ze in de waardertng van de hogere protestanten met aan hen
gellJk, maar stond ze lager genoteerd. Eerst in de tweede helft van de negentien-
de eeuw, toen de groep een aantal academlcl, leden met hoge ambtellJke posten
en handelaren met grote kapltalen telde, ontstond een verzachting van het pro-
testantse standpunt.ts

Het Is de vraag, of ook blJ de Joden eenzelfde onderscheld heeft bestaan als
blJ de protestanten. Emmanuel schrtjft daar niets over. De Joodse gemeen-
schap leefde in een apart kwartier en was naar binnen open en intiem; naar
butten was ze gesloten,76 HuweliJken met niet-Joden kwamen zelden voor; het
opnemen van bekeerde nlet-Joden In hun gemeente was zeer zeldzaam. De
groep sefardlsche Joden bleef ult etgen keuze zulver bewaard. Ds. Bosch
schreef, dat hiJ een gekleurde man op Curacao kende, die zlch Jarenlang ult-
sloofde om ztch aan te passen aan de Joodse gemeente en gebruiken; hlJ at niet
utt potjes waarin Chrtstenen hadden gekookt en raakte geen spek, schildpad of
alles wat nlet 'caucher' was aan. "Als belonlng verzocht hfJ slechts opgenornen
te worden onder het getal van Abrahams nakornellngen ". Men liet hem wei bij
voortdurlng de kerkdienst waamemen, doch welgerde hem in de gemeente op te
nemen.77 Onechte kinderen, verwekt biJ zwarte of gekleurde vrouwen, werden
niet in hun gemeente opgenomen. Aan vriJe kleurlingen werd de toegang tot de
synagoge ontzegd. Joden maakten geen proselieten. Ze wilden nlemand bekeren
78 in tegenstelllng tot de katholieken. Protestanten wilden dat wei, maar ziJ
rtchtten zlch alleen op blanken.

De blanken vreesden dat. wanneer slaven dezelfde taal en hetzelfde geloof
wuden hebben, het gezag van de meesters over de slaven ondermlJnd zou wor-
den. Kleurlingen. zwarten en slaven kregen alleen aandacht van de Roomse
prfesters. Hoewel het dopen en trouwen van slaven officieel verboden was. ver-
rfchtten de Jezuleten en de Franciscanen die handelingen op grote schaal. In
1785 werd de Franciscaanse pastoor Brouwers bedreigd met verbanning, om-
dat hiJ slaven clandestien gedoopt en getrouwd had.79

Tot de roomse gemeente behoorden Mallenegers en biJna aile gekleurden-.
Slechts 20 a 25 van de rulm 4400 kleurlingen waren protestant, vandaar dat
kleur en katholiek synonlem waren. Roomse kerkgangers waren anders ge-
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kleurd dan de protestantse; MOpeen half uur afstand kon lk reeds aan temand
zien tot welk kerkgenootschap hiJ behoorde" schreef dominee Bosch en hij be-
kende, dat hiJ na een verblljf van enke1e jaren op Curacao de ware reden tnzag,
waarom de protestanten hun gemeenten alleen aan blanken hadden voorbe-
houden. Deze reden bestond namellJk "in een koloniale staatkunde, om de
menschen met eene zwarte en brutne kleur in mmachtmg te brengen. Hoe
grooter men den afstand tusschen blanken en zwarten maakte, en hoe meer
men de laatsten vernederde, des te vaster en langdurtger. dacht men. stond het
koloniale stelsel; want hleld vrees voor de blanken de negers met op een eerble-
dtgen afstand, bestond er onder de laatsten geen ontzag voor de morele meer-
derheid en hogere waarden der eersten, dan waren leven en bezrtttngen, rust en
veiligheid in gevaar". Om dat te voorkomen maakte men (biJvoorbeeld op Santo
Domingo en Haiti). in de wetten. maar nog meer in de gebrulken en gewoonten,
onderscheld tussen de kleuren, hetgeen vaak aanletdmg gaf tot de "schreeu-
wendste onregtvaardtgheden". Bosch hoorde temand beweren, dat "de zorg voor
de gereformeerde kerk biJ onze voorouders daaraan merkbaar was. dat men de-
zelve zutver gehouden heeft van het zwarte volk".80Toen ds. Bosch omstreeks
1828 aan de kerkeraad voorstelde om een dag in de week te bepalen, waarop
aan geldeurde ouders gelegenheld gegeven kon worden om hun kinderen in de
kerk te laten dopen. werd hem dat gewetgerd. Het dopen dtende volgens ge-
woonte voor deze Ueden aan huts te gebeuren. De reden was "dat de gekleurden
ztch reeds te veel lieten voorstaan en dat het onderschetd, hetwelke nog tussen
de blanken en hen overgebleven was. wel zoo veel mogellJk in stand mocht ge-
houden worden".8J Minachting voor de kleur was de "belangrtjkste schetdtngs-
wand". Als door vermengmg met blanken de kenmerken van de negerafkomst
verloren gmgen, begon men ztch biJ de protestantse kerk aan te slulten.

Het blanke supertorttettsgevoel werd ook verwoord door de onderwijzers
Van Paddenburgh en Van Eekhout: "de negers en gekleurden, zoo vrijen als
slaven - en men kon het bljna algemeen van den gertngen stand der blanke
Creolen zeggen, - hebben veel mlnder behoeften dan wiJ verfljnde Europea-
nen".82

De kleurbarrlere was de allesoverheersende. sterker dan de reltgteuze of de
standsbarrteres, De ntet-blanken voelden dlt sterk; psychologtsch had dat tot
gevolg. dat met aileen onder hen zelf verschil werd gemaakt tussen ldeurling en
zwarte. maar dat ook onder de ldeurlingen een rlJke schakering van tinten werd
aangebracht. Hoe lichter de huid hoe dlchter biJ de blanke. Van belang werd
ook geacht het verdwlJnen van negroide lichaamskenmerken. dus de verlooche-
ning van de afkomst.

Hoetlnk wlJst op de culturele invloeden die met drle richtingen de Cura~ao-
se samenleving hebben gevormd. te weten:
• het Hollandse beschavingsgebied; voor de protestantse arlstocratle gold de
gezeten Hollandse burgerlJ als voorbeeld;
• het latljnse beschavingsgebled dat het zuiverst door de grote Portugees-
Joodse groep werd belichaamd;
• het Afrlkaanse beschavingsgebied voor het negroide deel van de bevolking.
De contacten tussen deze groepen veroorzaakten wederzijdse culturele bein-
vloeding. Hieruit ontstonden processen van verhollandisering. latlnisering en
creolisering.83

De kleur-, stand- en godsdienstbarrieres veroorzaakten het ontstaan van
een samenleving, die bestond ult zich apart houdende groepen of segmenten:
een gesegmenteerde samenleving. Het begrlp 'samenleving' kon nlet verwijzen
naar een of andere graad van integratle tussen de groepen. maar naar het zich
tegeUjkertiJd op hetzelfde eiland bevinden. De groepen leefden vreedzaam langs
elkaar heen.

Wellicht is deze historlsche achtergrond het grootste strulkelblok voor het
zoeken. vinden en aanvaarden van een etgen identlteit. Van kardinaal belang
voor de eigen tdentiteit is de waardering van de landsspraak, het papiamentu.
Dat op die taal een historlsche last drukte komt aan het licht. wanneer telkens
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het spreken van de land staal de grote negatieve factor wordt genoemd voor de
resultaten van het onderwijs,

1.5 ONDERWIJS OP CURA~AOv66R 1816

De gegevens over onderwijs op Curacao In de zevenUende eeuw zlJn
schaars. Sedert de verovertng van Curacao stelde de WIC steeds een pred1kant
en een schoolmeester aan voor het eiland. De laatste was tevens voorzanger en
aanspreker, soms ook zlekentrooster (MkrankzoekerW

). Het Is niet altiJd met ze-
kerheid te zeggen, of het onderwt]s ofwel onderrlcht in de reltgte betrof, ofwel
het secullere algemeen vormend onderwiJs, ofwel betde. Het elementalre onder-
wiJs omvatte in de zeventiende en achttiende eeuw godsdienst, lezen en schn]-
Yen. Het lezen was geen doel op zichzelf, maar een mlddel om de catechismus
en blJbelteksten te kunnen lezen.s+

Omstreeks 1640 was Gerrit Jansz van Haarlem, "gezond in den geloove,
stichteliJk ook van leven", de meester der jonge klnderen, wat ook daarna het
werk van de ziekentrooster of van de voorzanger bleef.85

In 1647 wordt de ziekentrooster Johannes Walrave genoemd die naar pa-
tria wilde terugkeren om daar als schoolmeester zljn inkomen te vermeerderen.
Op aandrtngen bleef hiJ op Curacao waar hiJ godsdienstonderrtcht ging geven.
Omstreeks dezelfde tiJd Is sprake van de schoolmeester Jan Gallart.86

In 1659 arrtveerde Gerrtt Schaats, een jonge schoolmeester "die de Neder-
landse klnderen naarstig onderwees", doch met de Indtaanse kinderen. Het on-
derwijs aan deze kinderen werd overgelaten aan een neger, Johannes geheten,
die op zondagen de kinderen voorlas utt Spaanstalige chrtsteliJke gebeden.
Schlltkamp wiJst er op, dat In een van de vroegste instructies voor dlrecteur
Beck in 1655 de opdracht gegeven werd de Indtanen zoveel mogeliJk tot de ware
religte te brengen en hun klnderen onderwijs te geven.e?

Meer dan het uttzenden van een schoolmeester deed de Compagnie niet.
Onder de weintg talrtJke blanken heeft waarschiJnliJk geen grote behoefte be-
staan aan algemeen vormend schoolonderricht.88

Ook de overheid op Curacao bemoeide zich niet met dlt onderwerp. Voor
gegevens over de achttiende eeuw zijn we aangewezen op de bronnenstudte van
Hamelberg. In 1741 hadden de protestanten een onderwijzer in de persoon van
Laurentz Pletz.89 AihankeliJk van de Ilnanctele draagkracht van de vaders vor-
derden de protestanten maandeliJks 2 tot 8 realen schoolgeld. Pletz genoot een
jaarsalarts van 250 pesos. In 1760 wordt Jan Cazelles Jr. als schoolmeester van
de protestantse school vermeld.v? Deze school heeft niet lang bestaan en de
jeugd van Curacao bleef steeds aangewezen op een onderwiJzer; utt een brtef
van de Heeren X bliJkt. dat die ene onderwiJzer ook nog geruime tlJd niet aan-
wezig was geweest.

Met het aantreden van directeur Jean Rodier (1764 - 1781) kWam er een
betere regeling van het onderwijs. In 1764 zorgde hij voor een schoolmeester
van de Compagnie, Johannes Hansz Lucasz, die weer continuiteit in het onder-
wiJs moest brengen. Tevens had Rodier toestemmlng gegeven om "buiten de
poortenW scholen te houden. Het is niet duldelijk of deze toestemmlng een lega-
llsertng Is geweest van de bestaande toestand. Volgens Emmanuel stonden toen
de schoolmeesters Abraham Hanse op Pietermaai en Matthias Geerkens en Jan
Luydens op Otrabanda. Een prtve-school voor Willemstad kwam niet tot stand
wegens ontstentenis van een onderwiJzer.91

Hamelberg stelt het voor, alsof enkele Inwoners van Willems tad al voor de
maatregel van 1764 een einde wilden maken aan het totale gebrek aan onder-
wiJs voor hun klnderen. Ze rtchtten op eigen kosten een prtve-school in hun
stadswiJk op. Dit tnitlatief werd onmiddelliJk overgenomen door tngezetenen van
Pietermaai en Otrabanda. Enige zeer gegoede burgers, wonend butten de stad,
namen een huisonderwiJzer voor hun kinderen in dienst.92

Voor de officit'~lecompagniesonderwiJzer, wiens school zich in het fort be-
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yond. vormden deze particultere initlaUeven in ieder geval een bedretgmg van
ziJn inkomen en hiJ beklaagde zich daarover biJ de bewindhebbers. Deze toon-
den zlch ontvankellJk en droegen Rodier op de private school van Pietermaa1 op
te heffen; die in Willems tad mocht slechts worden toegelaten zolang ze zou
staan onder de onderwijzer. die aangesteld was toen er geen compagniesschool-
meester was. Op Otrabanda mochten een of twee scholen worden toegelaten,
maar verder waren prtve-scholen niet meer toegestaan.

De school in Willemstad gaf biJ deze lastgevtng een compllcatJe. De eerste
onderwijzer was tnmtddels opgevolgd door twee andere en naar de letter van de
lastgevtng diende de school nu te verdwijnen. Daartegen protesteerde Rodier en
hij schreef op 25 jull 1766 dat hiJ hoopte. dat de bewindhebbers "deze nieuwe
komrner" niet zouden laten voortduren. De oprtchters, die tot de voomaamsten
van het eiland behoorden. zouden grote spijt hebben van het ophefIen van hun
prtve-school. Op 31 jult daaropvolgend vulde Rodier ziJn vortge brief nog aan
met de overwegmg dat, wanneer alleen de school in het fort en de school in
Willemstad mochten bllJven bestaan. de twee onderwiJzers niet in staat zouden
ziJn om de helft van de jeugd op Curacao te onderwijzen. De twee brieven bevat-
ten een door talrijke tngezetenen ondertekend verzoekschrift waarin gesteld
werd, dat de private scholen geen nadeel zouden brengen aan de compagnie-
schootmeester.ss De bewindhebbers kwamen in hun brief van 28 april 1767
aan het verzoek tegemoet en gaven aan Rodier de algemene vergunnmg om het
oprichten van private scholen toe te staan. Zo kwamen ook de parUculiere
scholen onder toeztcht en gezag van het bestuur.

Bulten en behalve het hutsonderwtjs bestonden er omstreeks 1770 vijf
scholen op Curacao: een cornpagntesschool in het fort in Willems tad. twee par-
ticuliere scholen, een rooms katholieke school en een Joodse school.s+ De
plaatsmg van de scholen over de wiJken was: twee in de stad, een op Pietermaa1
en twee op Otrabanda. Samen met de diverse hutsonderwtjzers op de landhut-
zen van de plantages zal dit volgens Hamelberg wel voldoende ziJn geweest om
te voorzien in het onderwijs aan de jeugd, voor zover daar behoefte aan be-
stond. Er wordt nog melding gemaakt van Nicolas Croes (1778) en Pleter
Koeijers 95 als onderwiJzers op Otrabanda. Dat kunnen de twee bovengenoem-
den van Otrabanda geweest zijn.

Aan de volmacht voor Rodier hadden de bewindhebbers enkele voorwaar-
den verbonden. Van iedere nieuw op te rich ten school diende Rodier hen in
kennis te stellen. De schoolhoofden dienden te beschikken over een "behoorllj-
ke acte van toelating" van de dtrecteur, Een dergelijke acte mocht de dtrecteur
niet eerder afgeven "voor en aleer hlJ van de bekwaamhetd, goede hoedanlghetd
en betamelijk gedrag van den meester zou wezen overtutgd en verzekerdw

•96

In zijn brief van 25 jull 1766 had Rodier tevens een voorstel mgediend voor
het vaststellen van schoolgelden: voor spellen en lezen 4 pesos per maand, voor
schrijven 2 realen en voor cijferen 1 reaal, maar als de kinderen zelf pen en pa-
pier meebrachten bespaarde hen dat 1 reaal.

Over het onderwijs zelf is niets meegedeeld; wel heeft de spelmethode ge-
dlend voor het leren lezen. zoals dat ook in het moederland in de achttJende
eeuw de methode was. Wat het einddoel van het onderwiJs inhleld of wat de be-
kwaamheid van de onderwijzer betekende. werd niet omschreven.

Emmanuel heeft laten zien. dat het Joodse onderwijs in de achttJende eeuw
gunstJg afstak tegenover dat van overheld en partJculleren. Kort voordat in
1732 de definiUeve synagoge was gebouwd. werd Haham Jesurun 97 door de
Parnasslm verplicht zljn klassen voor alle Joodse kinderen open te stellen. HlJ
had een deskundige star van zeven onderwijzers tot ziJn beschikking. In 1734
waren er op Cura~ao twee Joodse scholen die bezocht werden door 180 jon-
gens. arm en rijk. in de leefUJdvan vlJf tot derUen. later tot zestJen jaar. MelsJes
werden niet naar school gezonden; aan slechts enkelen werd prive-onderwijs
gegeven. De school was open van zondag tot en met donderdag en gesloten op
vrijdag en zaterdag. Op 26 augustus 1740 verbood dtrecteur Faesch het openen
van scholen op zondag; in 1779 werd het openen van religleuze scholen op zon-
dag formeel toegestaan.
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Om de synagoge en de scholen te kunnen vergroten had de Parnassim een
stuk grond gekocht blJ de "stadsrnuuren naar de Steene Pad, welke stadsmuur-
en sluyten op 't Orange fort".98

Toen vanwege de gestegen huurpnjzen in de stad na 1730 verscheldene fa-
mllies zlch op Otrabanda gmgen vesttgen, kregen ze van de Parnasstm onder-
steunmg om aldaar een school te openen, die uttsluttend voor de kinderen van
Otrabanda bestemd was. De eerste schoolmeester In die school was Aron
Mendes Machado.99

In een vergel1Jking tussen de protestantse en Joodse scholen constateert
Emmanuel, dat de protestanten er voorstanders van waren ook de metsjes te
laten onderwijzen, hetgeen de Joodse meisjes tot 1840 moesten ontberen. De
meeste protestantse vrouwen konden lezen en schrijven. Daarentegen waren de
Joodse mannen veel beter op de hoogte van hun religte en beter in staat de blj-
bel en de ortgmele hellige geschrlften te lezen dan de protestantse mannen.tw

Ook hadden de Joden hun schoolwezen anders georgantseerd. In tegenstel-
Hng tot de dorntnees gaven de rabbi's Jesunm en Sola zelf les op school; de
Joodse scholen waren voor de Joodse kinderen Oongens) verpl1cht en gratis. In
1745 betaalden de Joden 530 pesos voor vijf onderwijzers en 800 pesos voor de
twee rabbi's, die enkele uren per dag les dtenden te geven; diverse Joodse broe-
derschappen brachten per jaar nog eens 300 pesos bijeen voor rabbi's en rnees-
ters. In 1769 beschikten de Joden over een stafvan vljf meesters en de Haham
Da Fonseca.tv!

Emmanuellaat zlch ntet ult over de afzonderlijke vakken in het Joodse on-
derwijs. Vermoedelijk zlJn de reltgteuze doelstelllngen de voomaamste geweest.
Om die effectlef te kunnen berelken zljn lezen en schrljven onontbeerlijk.
Daarheen verwijst ook de opmerklng, dat protestantse vrouwen konden lezen
en schrlJven. Met betrekklng tot de mannen maakte hlJ die opmerking met; der-
halve leerden de jongens op school die vakken wel,

In Nederland had kontng Willem I In de negentiende eeuw bepaald dat
Joodse kinderen voor "maatschappelijk onderwijs" naar de stadsarmenschool
rnoesten gaan ofwel naar hun godsdienstlge scholen, die tevens "maatschappe-
lijke" scholen moesten worden door het geven van lager onderwijs. Hlj schreef
voor, dat dat onderwijs In het Nederlands werd gegeven. Voor de Joden was het
veel belangrljker dat reltgte, cultuur en tradltle van het Joodse verleden be-
waard bleven en dat hun kinderen daar op school mee vertrouwd werden of ble-
Yen; maatschappellJk onderwijs kwam daarom op de tweede plaats. WeI groelde
langzaam de belangstelltng voor het seculiere onderwijs.I02

Dat gebeurde ook blj de Joden op Curacao. Tegen het einde van de acht-
tlende eeuw klonk de wens van Joodse ouders naar ultgebretder onderwijs, we-
derom een aanwljzlng, dat het Joodse onderwijs daar niet de nadruk op legde.
Ouders die voor hun kinderen meer algemeen vormend onderwljs wensten, slo-
ten zlch aaneen en zochten een schoolonderwljzer. Er glng van de Parnassim
een verzoek naar hun geloofsgenoten In Amsterdam om een onderwljzer over te
zenden; het resultaat was, dat begin 1793 David Rodrigues op Cura~ao arrI-
veerde. Hij werd de beste onderwljzer op Cura~ao, ook na 1816.

Ten aanzien van het katholieke onderwljs kan alleen vermeld worden dat er
in 1767 een school bestond. Uit enkele verslagen na 1816 Is sprake van het be-
staan van partlculiere schooltJes, die geleid werden door kleurlingen en zwar-
ten; aangezlen kleur katholiek betekende zullen de meesters katholiek geweest
zijn; maar zonder meer kan nlet verondersteld worden, dat dit daardoor katho-
lieke scholen waren.

Aan hoger onderwijS hebben welnlg studenten van Cura~ao v66r 1816 deel-
genomen. In de zeventlende eeuw kwamen geen Cura~aose studenten voor op
de universltelten van de Nederlanden.103

Knappert heeft voor de zeventlende eeuw slechts een student ult West-
Indle op de namenlijsten gevonden. Voor de achttlende eeuw telde hlj er 14 van
Cura~ao (waarvan 3 In de negentlende eeuw tot 1811), 7 van St. Eustatlus en
78 ult Suriname.104
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De beoordeling van en de klachten over het onde:rw1js sinds het laatste

kwart van de achttlende eeuw komen ter sprake in 2.1.
Volgens Menkrnan hebben de Joden sinds het begtn van de achttlende

eeuw een academie gehad op Curacao waar geestel1jke letders, ook voor elders.
werden gevormd.tw
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SAMENVATTING
De Hollanders ontwlkkelden ztch stnds de zestlende eeuw tot een zee-va-

rend en commercleel volk. Het halen van zout ten behoeve van de haringhandel
enerz1Jds. en de vrachtvaart van rullprodukten anderzljds. brachten hen in con-
tact met vele naties: de Portugezen waren hlervan de belangriJksten.

In de Tachtlgjartge Oorlog werden de Spaanse, en later ook de Portugese
bezttttngen, doelwtt van de knjgsverrtchttngen. Een West-Indlsche Compagnie
werd in 1621 opgertcht om te verhinderen dat de rijke inkomsten ult de Nleuwe
Wereld de Spaanse vljand in staat zouden stellen de oorlog tegen de Nederlan-
den te land te bekosttgen. De strijd ter zee tegen Spanje werd op de Atlantische
Oceaan, met name in het Caraibtsch zeegebled, in alle hevlgheld gevoerd. Het
eUand Curacao bleek een zeer geschlkte plaats te zlJn om van daar ult de oorlog
ter zee te voeren.

De Vrede van Munster (1648) vormde Curacao om tot een handelscentrum.
Er ontstonden uttgebretde handelsroutes tussen de Nederlanden. de Westkust
van Afrika. Brazflle, Curacao en Nleuw-Nederland. De handelln slaven. zout en
troptsche produkten heeft hlertn de belangrtjkste rol gespeeld.

Het Hollandse bestuur van de WlC was gereformeerd van karakter en zorg-
de. dat er voor Curacao dominees en schoolmeesters werden uttgezonden. Ten
tlJde van dtrecteur Rodier (1766) werden door de druk van de maatschappellJke
omstandtgheden een aantal regeltngen voor het onderwtjs getroffen, die nog
enigsztns doorkllnken in de onderwtjs-regtementen van gouverneur-generaal
Albert Kikkert in 1816 en 1819.

Om inzicht in de maatschappelijke verhoudtngen op Curacao te krljgen Is
het noodzakeliJk te weten utt welke groepen de samenlevlng bestond en hoe de
lnteractle daartussen verllep. De maatschappeliJke context dIe alles, wat op
Curacao aan de orde kwam, beinvloedde. was de vrucht van scheldingsliJnen in
soclale en economlsche status, godsdlenst en huidskleur. In deze complexe
maatschappeliJke sttuane moest vanaf 1816 het schoolwezen ziJn vorm, uttvoe-
ring en ontwtkkeling zien te vinden.
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DE UITZENDING VAN ONDERWIJZERS NAAR DE
KOLONIES. 1814-1816

2.1 BET BESTUURSORGAANVOOR DE KOLONIES

Prtns W1llemvan Oranje landde op 30 november 1813 te Scheventngen en
nam op 2 december daaropvolgend per proclamatle de tltel aan van soeverein
vorst. De Franse tlJd was voorblJ. Het opbouwen van een nleuwe staat met ge-
bruikrnaking van verworvenheden ult het jongste verleden kon begtnnen.

Tot de erfenls behoorden ook de overzeese gebteden. die in de loop der eeu-
wen door de Indlsche Cornpagnteen waren verworven. De West-Indlsche
Compagnie was in 1791 ontbonden en de bezltUngen en schulden waren per 1
januart 1792 door de Staten-Generaal der Verentgde Nederlanden overgeno-
men. In de Napoleontlsche Ujd werden deze West-Indlsche bezltUngen door de
Engelsen twee maal veroverd en bezet gehouden.

Toen bij de eerste vrede van Partjs van 30 mel 1814 ondermeer bepaald
werd, dat de Noordel1jke Nederlanden zouden worden vergroot en onder het
Huts van Oranje zouden worden gesteld. werd het zaak de kolonles utt de
Engelse handen terug te knjgen. De onderhandeltngen die hterover werden ge-
voerd tussen George III, kontng van Groot-Brtttannte, en Willem I, soeverein
vorst der Nederlanden. leldden tot het verdrag van Londen van 13 augustus
1814. Hterbi] werd bepaald dat de meeste kolonles aan Nederland teruggegeven
zouden worden.

Tussen vorst en kolonie werd een bestuursorgaan geplaatst dat alle zaken
beharttgde voor aIle kolonies. De bronnen voor dit onderzoek worden dan ook
ntet gevonden bij het mtntsterte van onderwi]s, maar bij het rntntsterte voor de
kolonies. Aanvankel1Jk werden de zaken van de kolonies met andere takken van
bestuur gecombineerd in een departement. De combinaUes en de wtsseltngen
htertn waren veelvuldlg. Tot goed begrtp van de bronverwijzmgen moge een
overztcht dienen van de reorgantsaues waaraan 'kolonten' onderworpen Is ge-
weest. Gegevens over de wissel1ngen zljn ontleend aan de Inlelding van de
Inventaris van het archieJ van het ministerie van kolonii!n, 1814-1849. die in
1954 werd samengesteld door W.A. Fasel. De inventaris ugt als catalogus no.87
in het Algemeen RiJksarchief te Den Haag ter Inzage.

Op 6 april 1814 werd het departernent van koophandel en kolonien opge-
rtcht. Aan het hoofd kwam Johannes Goldberg. In de correspondentle werd hiJ
aangeduid met "secretarts van Staat voor de koophandel en kolonten", een en-
kele maal ook weI met "Staatsraad in buitengewone dlenst, belast met de porte-
feuille van koophandel en kolonien". Per 16 september 1815 kreeg hiJ de Utel
van "dtrecteur-generaal van koophandel en kolonlen".

Sinds 1 april 1818 werd de directeur-generaal vervangen door een minister;
het betekende ook de vervangmg van Goldberg door Anton Reinhardt Falck, die
stnds 1813 de algernene secretarts van staat van de soeverein was geweest.
TegeUJkertlJd werd een nleuw departement opgertcht, bekend als "departernent
voor het pubUek onderwijs, de naUonale ntjverhetd en de kolonlen". Het pubUek
onderwtjs had aIleen betrekking op de onderwijszaken in het moederland. Na
het aftreden van Falck op 30 maar! 1824 werd per 1 april 1824 het departe-



30 HooJdstuk2

ment verklelnd tot "natlonale nljverheld en kolonien". Hlervan werd Cornelis
Theodorus Elout minister. Het onderdeel publiek onderwijs werd samengevoegd
met binnenlandse zaken. Onder Elout werd per 9 april 1825 het onderdeel na-
tionale niJverheid eveneens blJ binnenlandse zaken gevoegd. Kolonten werd nu
samengevoegd met marine. Spoedtg vormde de minister een Raad, samenge-
steld utt hemzelf, de secretans-generaal, de directeur voor de zaken van de ma-
rine en de dJrecteur voor de zaken van de kolonten.

Na het aftreden van Elout in 1829 werd per 1 Januart 1830 het "departe-
ment van waterstaat. naUonale nljverheid en kolonlen" gevormd, maar reeds
met tngang van 1 oktober van dat jaar werd waterstaat er weer utt los gemaakt
en op ziJn beurt blj binnenlandse zaken gevoegd. '
Het departement van nationale nljverhetd verdween tenslotte met tngang van 1
januart 1834 en het departement van kolonlen gmg nu een apart mtntstene
vormen. Nog even werd het met mgang van 10 augustus 1840 wederom aan
marine gekoppeld, maar vanaf 1 januart 1842 bleef kolonten deflnltief alleen en
zelfstandtg,

Schema van de plaats van het departement van Kolonten.

Nat Publiek Koop- Water-Kolonien mjver- onder- Marine
heid wijs handel staat

06-04-1814 • •
01-04-1818 • • •
01-04-1824 • •
09-04-1825 • •
01-01-1830 • • •
01-10-1830 • •
01-01-1834 • apart en zelf standtg

10-08-1840 • •
01-01-1842 • apart en defl- nltief zelf standtg

Tot de gebleden die volgens het verdrag van Londen aan Nederland zouden
worden teruggegeven behoorden onder andere de eilanden Curacao, Aruba en
Bonaire; zlj vormden samen de Benedenwtndse kolonles In het Caralbtsch ge-
bied. Ook Surtname werd teruggegeven.

Wat gezegd Is over de wtsseltngen in de bestuurlijke organtsatie met betrek-
king tot de kolonies. kan eveneens gezegd worden van Curacao. In de pertode
die dit onderzoek bestriJkt. Is er een tamel1jk snelle verandertng van koninkliJke
vertegenwoordigers geweest met diverse funcUonartssen ad Interim (zle blJlage
12). Bovendlen is de plaats die Curacao in de West-Indtsche kolontes innam
niet steeds van gelijk belang geacht (zle blJlage 13). Die waardertng had gevol-
gen voor de Utulatuur (en het salaris) van de hoogste ambtenaar. Er zijn vier
verschillende Utels geweest: gouvemeur-generaal. gouverneur. directeur en ge-
zaghebber. In hoofdstuk 5 zal de poslUe van Curac;ao in het West-Indlsch kolo-
nlaal geheel nader worden aangeduld.

De kolonle Curac;ao was noodlijdend en bleef dat met een korte onderbre-
king. totdat honderd Jaar later in 1916 de Shell-olieraffinaderlJ zlch op het el-
land vestigde. In 1929 kwam de Curac;aose begroting uit de rode cIJfers. Hoewel
het de allereerste opdracht was. dat de kolonie zich financleel zelf moest be-
druipen. waarblJ het moederland de kosten voor de m111tairezaken voor ziJn re-
kenlng nam. kwam het er In felte op neer. dat het moederland de flnanclele te-
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korten aanzuiverde. 'n Eenmaal toegekende subsldie kon daardoor gemakkellJk
in grootte gefixeerd bliJven. Deze budgetbreidel liet in het algemeen aan de kolo-
niale bestuurders welntg ruimte voor initlatlef.

Wle ztch butgt over een aspect van de geschtedents van Curacao en onder-
hortgheden komt enerziJds tot de ontdekking, dat Curacao een belangriJke en
strategtsch gelegen haven bezat gelegen tussen Noord-Amertka, Zuid-Amertka,
het Caraibisch gebied en Europa en van intematlonale allure getuigde en an-
derziJds, dat het kletnschaltg was in terrttortum en inwonertal. Het efland is ~1
kilometer lang en 4 tot 11 kilometer breed met een oppervlakte van 472 km .
De bevolking telde biJ de teruggave in 1816 volgens het rapport van de commis-
sle van overname 14.094 zielen op Curacao. waarvan er rutm 7.000 vrtj waren
en biJna 7.000 onvn].

Aruba telde 1.732 inwoners en Bonaire 829. In totaal waren er 16.655 in-
woners in de kolonie Curacao en onderhortgheden.

2.2 ONDERWIJZERS VOOR JAVA

In een brief van 26 februari 1816 infonneerde staatsraad Goldberg, dtrec-
teur-generaal van het departement van koophandel en kolonten, jhr. mr. O.
Repelaer van Driel, commissaris-generaal voor het onderwiJs, de kunsten en de
wetenschappen, dat een zekere Corstlanus Aart Batenburg tot schoolmeester
voor de kolonie Suriname was aangesteld en op het punt stond te vertrekken;
dat verder de heer G.G. van Paddenburgh in dezelfde kwaliteit reeds naar
Curacao was verirokken en dat tenslotte eerstdaags de volgende personen als
school-onderwiJzers naar Java zouden vertrekken, te weten: Johannes
Cornelius Meis, Arnold Herman Docters van Leeuwen, Hendrik Jacobus Andre,
L.P. van Thiel en J.J. Postma.!

Wegens de grootte en belangrijkheid van de Oost-Indische bezttttngen ligt
het voor de hand, dat Goldberg de meeste aandacht besteedde aan die gebie-
den. Voor dtt onderzoek is het vanzelfsprekend, dat vrijwel uitsluitend aan-
dacht valt op de kolonie Curacao, de kleinste en de mtnst belangrtjk geachte.

BiJ de ovemame van de kolontes moest veel opnieuw geregeld worden en
onder de takken van bestuur, die ook als zodanig op de begrotmgen werden on-
derscheiden, behoorden, naast bijvoorbeeld Ilnanclen. militaire zaken, justttie
en handel, ook "Eeredtenst en onderwtjs".

Het is mogeliJk dat het soeverein besluit no.2 van 20 maart 1814 het prtnct-
pe heeft aangegeven. Hlerin werd ten aanzten van het lager onderwijS bepaald,
dat de schoolwet van 3 april 1806 niet aIleen "de grondslag van de Nederlandse
schooltnrtchtmg" bleef, maar dat die wet "ook In werking [was) gebracht in die
gedeelten van de staat, die in 1806 daarvan waren afgescheurd, behoudens de
noodzakelijke modntcatten".s lndien met de afgescheurde gedeelten niet ook de
verloren gegane kolonles werden bedoeld, dan is het toch in elk geval zo, dat de
wet van 1806 inderdaad in de kolonies van toepasstng werd, "behoudens de
noodzakeli jke modifica tien ".

De eerste stap voor een regeling van het onderwijs in de kolonies llJkt gezet
te zijn door Goldberg in zijn brief van 14 oktober 1814 aan zijn collega de secre-
tarts van staat voor de binnenlandse zaken. Goldberg schreef daarin dat hij het
hoogst belangrijk vond, nu de buitenlandse bezittingen van de staat in Oost-
Indte op het punt stonden te worden overgenomen, te gaan denken over de utt-
zendtng van predikanten en onderwijzers. Volgens zijn infonnatles was in de
Oost-Indische bezlttingen "de moraliteit.. .. vriJ gerelacheerd" en hij was van me-
ning. dat het voomameliJk van een grondig onderwijs der jeugd zou afuangen,
of die moraliteit In de toekomst hersteld zou worden. Deze reden achtte
Goldberg op zichzelf reeds voldoende om de overheld aan te sporen bekwame
onderwijzers ult te zenden. Met de goede kwalitelten van de schoolwet van 1806
voor ogen was hiJ van mening. dat "het schoolwezen op zulk een gedistingeerde
voet. als waarop het tot roem der natie gebracht is. ook in de Oost-Indische ge-
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bieden zou kunnen worden Ingevoerd". Derhalve verzocht hiJ zlJn collega van
blnnenlandse zaken om via de commlssarts voor het schoolwezen ult te zlen
naar bekwame onderwijzers, die "door het schoolwezen geexamtneerd en goed-
gekeurd" waren.e

Ult de door Goldberg gevolgde procedure bl1Jkt, dat de wervtng nlet zou ge-
schleden via oproepen tot soll1citaUe. HIJ stelde daarentegen voor om geschlkte
onderwljzers de suggesUe te doen zlchzelf aan te bleden "om alte groote preten-
tlen aftemijden". Aan de commtssarts voor het schoolwezen werd vervolgens
verzocht met spoed een verzamellng te maken van die stukken, die nutttg zou-
den zijn om "de nleuwe leerwijze" in te voeren, zodat de op vertrek staande be-
stuurders die stukken nog zouden kunnen meenemen.

De commlssarts voor het schoolwezen was Adrtanus van den Ende. In de-
cember 1813. dus onmlddell1Jk na de terugkeer van W1llem van Oranje, was hiJ
benoemd tot commlssarts voor de zaken van het publ1ek onderwljs. Blj soeve-
rein beslult van 22 april 1814 werd hlJ benoemd tot commlssarts voor de zaken
van het mlddelbaar en lager onderwiJs; in de correspondentle heette hiJ stnds-
dlen commlssarts voor het schoolwezen. In 1818, na de reorgantsatie van het
departement. heette hlJ hoofdinspecteur voor de zaken van het mlddelbaar en
lager onderwijs. ZIJn prestige ontleende hlJ aan de schoolwet van 1806, die hiJ
met Van der Palm had ontworpen. Van den Ende voldeed aan het verzoek van
Goldberg. gtng op zoek naar geschlkte kandldaten en bracht een aantal stuk-
ken bljeen omtrent de Nederlandse onderwijswetgevtng en eveneens een "aan-
zienl1Jk aantal schoolwerkjes van onderscheiden classen en aart".«

13 November 1814 werd een belangrtjke dag. Op deze dag ontvtng Goldberg
het antwoord van Van den Ende; hij verzocht toen onmiddellijk de vorst hem
autortsatle te verlenen "ter invoertng in de Oostersche Bezltttngen der Vader-
landsche Wetten op het Lager Schoolwezen". Op dlezelfde dag nog ontvtng
Goldberg het soevereln beslult no.53 waarbiJ hlJ toestemmmg kreeg tot de rege-
ling van het lager onderwijs, de aankoop van de schoolboeken en de uitzendtng
van onderwijzers.e Goldberg nodlgde meteen Van den Ende utt voor een gesprek
en discussieerde breedvoertg met hem over "de voet en wijze van ultzending der
Schoolonderwijzers" .6

Twee maanden later hadden ztch reeds dertlen sollicitanten met een rekest
aangediend, terwi]l er slechts zes ii acht nodtg werden geacht. 7 Er werd ult deze
dertien een selectle gemaakt van zeven kandtdaten, van wie er ulteindel1jk vijf
werden benoemd. Ze kregen de posltie van ambtenaar en werden geclassifi-
ceerd in rang; twee van hen kwamen In de derde klasse en drte in de vierde.8
Een voorstel van Van den Ende om nog een viertal ondermeesters mee te laten
gaan werd door Goldberg in overweging gehouden. omdat hleraan alleen vol-
daan kon worden. wanneer zlch voldoende bekwame en geschikte sollicltanten
zouden aanmelden.9 Die bleven echter achterwege. Aile pogingen om meer Jon-
ge mannen te vlnden voor ondermeesters In Oost-Indie waren. volgens commis-
sarts-generaal Repelaer van Drtel, vruchteloos gebleven.lO

Intussen had Van den Ende de benodigde schoolboeken aangekocht. Hij
deed dlt biJ voorkeur biJ de uitgevers en ·zoveel mogelijk tegen boekverkopers-
priJs". waarbiJ nog het voordeel kwam van een extra kortlng voor grote aantal-
len. Op die manier kon hiJ de toegestane som van ongeveer f 2.100.-- opUmaal
benutten. Hij pakte volgens ontvangen instrucUes van Goldberg deze boeken in
klsten In en maakte een dubbele inventartslijst, waarvan er een in de kist werd
gedaan. ZIJn idee om van alle werkJes een exemplaar af te zonderen en apart In
een kistje in te pakken voor de commissarls-generaal. die het bestuur ging
overnemen, "ten elnde Heeren commlssarts-generaal daarvan gedurende de rel-
se kunnen gebrulk maken" werd gehonoreerd; hlJ kreeg zelfs het verzoek dlt
idee uft te voeren in tweevoud, zodat een kistje ook kon worden meegegeven
met het schip waarop onder andere Elout zlch bevond.11

Niet aUe onderwlJzers waren standvasUg in hun voornemen naar de Oost te
vertrekken. Enkele sollicltanten en zelfs benoemden trokken zlch terug. Een
van hen solliclteerde. werd benoemd. trok zich daarna terug. vroeg nog in een
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aparte brtef: "zal mt]n ontslag gunstige uttslag hebben?", meldde zich toen toch
weer aan en werd uiteindeliJk onderwijzer en ziekebroeder op een van's lands
oorlogsschepen.P

De viJf onderwiJzers die werkeliJk zijn vertrokken ziJn aan het begin van de-
ze paragraaf vermeld.

2.3 EEN ONDERWIJZER VOOR DE KOLONIE SURINAME

Later dan voor Oost-Indte en Curacao meldde zich een sollicitant aan voor
de functie van onderwiJzer voor de kolonie Suriname. Comelis Aart Batenburg
verzocht in oktober 1815 "aan het hoofd van het schoolwezen te Suriname ge-
steld te worden".IS HiJ was verbonden als eerste secondant aan het Instltuut
voor onderwtjs, dat ziJn vader Bastiaan Batenburg te Utrecht had.

Goldberg plaatste hem op een aparte lijst onder de rubrtek "sollicitanten
voor onderwiJzersplaatsen in de kolonie".14 Tevens verzocht hiJ de commtssarts-
generaal voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen via Van den Ende inlich-
tingen in te winnen over "bekwaamheid en zedeliJke condulte". Omdat op dat
ogenblik de expeditie naar Suriname voor vertrek gereed lag, dlende met de
zaak Batenburg spoed betracht te worden. IS

De ingewonnen inlichtingen waren gunstrg 16 en reeds op 22 november
1815 werd Batenburg bij KB no.4 benoemd. De besllsstng in deze zaak kon me-
de snel genomen worden vanwege de omstandighetd, dat Batenburg de enige
sollicitant was, die uttgesproken belangstelling had voor Suriname. Zijn over-
tocht kwam voor rekening van de regering, waarbiJ de gewone scheepsvoedtng
van toepassmg zou zijn. Het schlp 'Jonge Ntcolaas' zou na een reparatie te
Medemblik vanutt Texel vertrekken en Batenburg kreeg het verzoek zich gereed
te houden en zelf met de rederij de nodlge arrangementen te maken "voor hang-
mat, kooygoed en extra tafelgelden".t?

Het initiatief voor de aankoop van schoolboeken is ook hier genomen door
Goldberg. Hij verzocht de kontng om autortsatle voor de aankoop van school-
boeken tot een bedrag van f 500,-- waarvoor hij bij KB 36 d.d. 15 januart 1816
toesternmtng verkreeg. Daarop volgde dezelfde procedure; via de commissarts-
generaal voor O.K.& W. werd Van den Ende verzocht de aankoop te verzorgen
en inventartslijsten hiervan te maken, "even zoo als te voren ten voorgeschre-
venen einde ten behoeve van Java heeft plaatsgehad".

Wegens het op handen zljnde vertrek kon met de gereedmaklng van die
kleine collectle ntet genoeg spoed betracht worden. De verdere afwtkkellng acht-
te Goldberg bekend en hij was van mentng, "dat de heer commissarts op het
voetspoor der uttzendmg voor de Oost een dubbelde van de evengedagte 11jst
boven in de kist zal doen leggen zonder dat zulks eene nadere hertnnertng zal
behoevent.ie

Van den Ende kweet zlch nauwgezet van zijn taak en de lijst werd in drte-
voud met drte verschillende schepen meegegeven, "alle gezeild 21 maart
1816".19

Rond diezelfde tijd vertrokken ook de schepen naar Oost-Indle, Op Curacao
was op dat moment de ultgezonden onderwijzer jutst met zijn onderwijS begon-
nen.

2.4 EEN ONDERWIJZER VOOR CURA<:!AO

Tot de voorberetdtngen voor de ovemame van de kolonie Curacao behoorde
de benoemmg van een vertegenwoordiger van het staatshoofd. Het was vice-ad-
miraal Albert Kikkert die. kort tevoren begifugd met de militaire Willems orde,
biJ soeverein besluit no.51 van 20 november 1814 werd aangesteld tot gouver-
neur-generaal van Cura~ao en de daaraan onderhorige eilanden Aruba en
Bonaire. Aan Goldberg werd daama de opdracht gegeven een salarts voor de
gouvemeur-generaal te "ontwerpen" .20

Het duurde bijna een jaar, eer hij met een ontwerp voor de dag kwam. Hij
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had zlchzelf tot taak gesteld het bepalen van een salarts in een rutmer kader te
plaatsen en het in te bouwen in een meer algemeen voorstel, waarin al "het pe-
cuntele en het personele van aIle arnbtenaren" met betrekking tot de kolonie
Curacao was betrokken. Om dtt te kunnen doen dlende hij, volgens zijn etgen
zeggen, eerst te weten welke beleidsliJnen de vorst wilde aangeven. Daardoor
moest hij wachten tot de kontng op 14 september 1815 zljn zlenswijze vastlegde
in een "Reglement op het Beletd der Regertng, het justltlewezen, den handel en
scheepvaart op Curacao en onderhortge eilanden~.21

Het Is verwonderlijk. dat het reglement met geen woord repte over onder-
wijs en opvoeding der jeugd. Het is echter evenzeer verwonderlijk, dat in de cor-
respondentle van Goldberg, die zich intenslef had bezig gehouden met het on-
derwijs voor Oost-Indte, evenmin met een woord gerept werd over onderwijS
voor Curacao. ZiJn gewoonte om, via binnenlandse zaken, Van den Ende in te
schakelen bij aangelegenheden van het onderwijs, komt geen enkele maal in
zijn Verbalen tot ulUng. De bevestigtng van deze constatertng wordt door Van
den Ende zelf geleverd in een rapport ult 1818 waarin hij schreef, dat de benoe-
mtng van de onderwijzer voor Curacao de entge benoemmg was geweest "waartn
het departement van Onderwtjs op geenerlei wijze [was) betrokken geweest": hij
bekende in dat rapport zelfs "deze benoerning vroeger met leedwezen te hebben
vernomen ~.22

Terwijl de regeUngen voor Oost-Indie en Suriname parallel Uepen, zij het
verschillend in intensiteit, was er met betrekking tot Curacao geen procedure-
voorstel voor de wervtng, geen verzoek om geschikte en bekwame kandidaten op
te sporen, geen opdracht tot aankoop van boeken en wat er mee samenhtng, en
geen ultspraak over de toepasstng van de schoolwet van 1806 op Curacao.

Toch werd er een onderwijzer als ambtenaar uttgezonden. Hoe het tot die
uttzendtng is gekomen, zal worden belicht door eerst te wijzen op een drtetal as-
pecten; vooreerst op de invloeden, die op Goldberg gewerkt (kunnen) hebben blj
het opstellen van ziJn regelmgen 2.4.1; vervolgens op de regelingen zelf, die
Goldberg in zljn antwoord aan de soeverein voorstelde 2.4.2; en tenslotte op de
solltcttatle en benoeming van de dramaUs persona 2.4.3.

2.4.1 De beschouwingen van Changulon

Mr. Pierre Jean Changulon was gouverneur van Curacao geweest van 1804
tot 1 januart 1807. Tijdens het lawaai van die nleuwjaarsnacht werd het elland
bij verrassmg door de Engelsen veroverd. Changuion gaf zlchzelf en het elland
over en kwam uiteindelljk via Jamaica in Holland terecht. Daar werd hlj voor
een mllita1re vterschaar gebracht die hem op 21 maart 1808 wegens grove on-
achtzaamheid en landverraad ter dood veroordeelde. Koning Lodewijk Napoleon
verleende hem echter gratie; Changulon mocht blijven leven als ambteloos bur-
ger, ·zoo noodlottlg als onverdlend~ volgens zljn elgen oordeel.

Met het oog gertcht op de toekomst zette hlj zlch aan een beschrtjving van
de situatle op Curacao; hlj kende ult eigen ervartng de zwakke en sterke punten
en was waarschljnlijk als geen ander in staat een coherent beeld van beleld te
ontwerpen voor een organisatle van het bestuur na de Engelse bezetting.

Toen Changulon op 16 februari 1814 bij soeverein beslult nO.71 werd be-
noemd tot grtffier biJ de rechtbank te Goes, schreef hij de nieuwe vorst een
dankbrtef voor het "herstel als werkzaam lid In dienst van het vaderland" en
zond hiJ hem een "Memorte van consideratien over de colonie van Curacao en
derzelver onderhortge ellanden Bonaire en Aruba~ toe. Het was een fraal in leer
mgebonden boekwerk van 466 beschreven folio yellen, geschreven ais ·aange-
naam tlJdverdrtjf in Ieedige uuren".23

Hiertn schreef hiJ op een aantal plaatsen opmerkingen en suggestles over
ambtenaren, betrekkingen, salarissen en onderwijS, die hun sporen zouden
achterlaten in het beleid, dat ten aanzien van Curacao gevoerd ging worden.
Alvorens inhoudelijk op de opmerkingen en suggesties in te gaan, voIgt eerst
een overzicht van de stukken, die door Changuion ziJn gemaakt en opgezonden
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en van de weg, die die stukken hebben gevolgd, totdat zlJ blJ Goldberg terecht
kwamen.

De gewezen gouverneur zond zlJn memorte In maart 1814 aan de vorst toe.
In mel daaraanvolgend zond hlJ nog een btjvoegsel toe, half zo dlk als de memo-
rte en op gellJke wiJze tngebonden: hlertn waren de blJlagen samengevoegd dte
de memorle ondersteunden. Het bljvoegsel was gertcht aan AR. Falck, die hem
op 7 juru 1814 een dankwoord llet toekomen.s+ De betde boeken werden door
Falck met gellJktijdlg aan de vorst overhandtgd: de memorte werd blj soeverein
beslutt van 26 jull 1814 aanvaard en geseponeerd, 25 terwljl het bijvoegsel deze
handelmg eerst op 11 november 1814 ondergIng.26

Het llgt voor de hand dat een dergelljke serteuze poging om zich dlenstbaar
te maken aan vorst en vaderland beloond werd. Op 23 november 1814 werd blJ
soevereln beslutt no.53 "de senten tie van 21 maart 1808 geaboleerd en denzel-
yen weder hersteld In zljnen goeden naam en faam".27 Een benoemtng tot gou-
verneur van Curacao, waarnaar hlJ sollrctteerde. was echter te veel gevraagd,

Intussen bleef hlJ in de aandacht. Op 31 december 1814 zond hlj de vorst
het rapport toe, dat als titel droeg: "Summiere opgave van eentge essenstele
potnten, die blj de bezltnemlng van het eiland Curacao voornamentllJk In const-
deratie dlenen genomen te worden, Eerbtedlglijk aangeboden ter overwegtng
van Z.K.H. den soeverelnen vorst der Vereenigde Nederlanden't.w Dlt stuk werd
enkele dagen later aan Goldberg doorgezonden.29 De rlj stukken werd tenslotte
gesloten door een brief van 16 januart 1815 waartn Changulon aan Goldberg
berlchtte, dat er in zljn Summlere Opgave "enkele erreurs [warenl mgeslopen".
die hlJ bij deze wilde corngeren.w

Zijn moetten werden uttetndelijk beloond met een benoeming tot "eerste se-
cretaris van de Raad van pollcie en crlminele zaken in de kolonle Suriname",
om welke functte hij eveneens verzocht had.P!

In ziJn beschrtjvtng van de onderwijssttuatte op Curacao wees Changuton in
ztjn memorle In algemene beschouwingen op de taak van de overheid om voor
onderwijs te zorgen. HIJ gaf daarblj een goed voorbeeld van de verllchte tdeeen
over onderwtjs en opvoedtng: *Jahet Is de verstandlge, verllchtte en zedellJk goe-
de opvoedIng der Jeugd, die het toenemend geluk der volgende geslachten, de
steeds aangroeiende volmaklng van het menschdom, door de ontwlkkeUng der
vermogens, waarvoor hetzelve vatbaar Is, moet verzekeren en waarborgen"
(Memorle p.399).

Op Curacao was volgens Changuion de algemene beschavIng sInds 1780
merkbaar achteruit gegaan. Goede scholen waren er volstrekt nlet en er waren
geen schoolboeken te krljgen, *want dit is een koopmanschap daar op Curacao
volstrekt niet In gehandeld word, en die er nimmer word aangebragt" (Memorle
p.403). In de laatste 25 a 30 jaar waren nog geen tien Curacaose klnderen naar
Nederland gezonden ter voltooiing van hun opvoeding. Bij de gereformeerde
kerk was een koster, die behalve aanspreker en voorlezer ook schoolmeester
was. De klnderen die bij hem ter school gingen leerden echter nlets, omdat de
man vanwege zijn andere functies te veel werd weggeroepen.

In de paragraaf Moverde nleuwe ambtenaren die bij de organisatie van het
bestuur van Curacao, behalven diegeenen die hersteld dienen te worden, zou-
den behooren te worden gecreeerd", stelde hij daarom voor om een bekwame,
geschlkte en goed gebcamineerde schoolmeester op een behoorlljk traktement
aan te stellen voor *burgerkinderen" (Memorle p.307). In de paragraaf *Even-
tueel nleuw aan te stellen ambtenaren en bed!endens, naar aanleldIng van
n!euwe heilzame Inrlchtlngen" wees hij eveneens op het belang van het aanstel-
len van een *landsschoolmeester voor burgerkinderen", dIe hij f 600,-- per jaar
toebedacht ult de rijkskas en nog eens f 600,-- per Jaar ult de kolonlale kas
(Memorle p.379). Het was dan te verwachten dat op Curacao een grotere be-
langstelling zou ontstaan voor het onderwljs In een school. Daarblj moet hlJ
welilcht bedoeld hebben dat op Curacao het prlvaat- of hu!sonderwlJs de alge-
mene regel was.

Van belang achtte Changulon het verder, dat er *een weI Ingertcht regle-
ment" kwam en dat daarin zowel *de wiJze van instructie", alsook de dIverse
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vakken van onderwiJs zouden worden voorgeschreven. Zeer nuttig achtte hiJ het
tenslotte. wanneer ook voor het onderwtjs "der jonge [ufvrouwen en der metsjes
van een mindere klasse" gezorgd werd door een of twee kundtge dames te vtn-
den. die overgehaald zouden kunnen worden om op Curacao scholen voor jonge
dames op te rtchten, "Ondermademotselles bijvoorbeeld. die 3 a 4 jaaren als de
zodanige op een Kostschool gefungeerd hadden. of Gouvemantes die eenige
huisUjke Educatle hadden gesolgneerd". mits ze uiteraard geschikt. bekwaam
en van onbesproken gedrag waren (Memorte p.413). Wanneer door bemiddeUng
van de directeur-generaal van het pubUek onderwijs "geschikte sujetten gevon-
den konden worden onder uitlovtng van eeruge avantages, vrije passage en eene
gratiflcatte", dan zou een einde gernaakt worden aan de "ellendlge" toestand
waartn het publlek onderwiJs op Curacao zich bevond. Daarom achtte Chan-
guion het "eene drtngende en onvermijdelijke noodzakelljkheld ..... voor het be-
lang der kolontsten, ook in dtt aller aangelegenste point te voorzten". De grote
belangstelling van Changuion voor het onderwijs was met nieuw. Reeds in 1797
had hiJ in Den Haag een "Zedekundlg handboek tot onderwijztng der jeugd" utt-
gegeven.32

2.4.2 De voorstellen van Goldberg

Dossier no. 179 van de collectle Goldberg in het Algerneen Rijksarchief bevat
een stuk met de utel; "lnhoud der memorie van constderatien over het eiland
Curacao, aan Z.K.H..... " van Changuion; het stuk heeft geen tekst maar bevat
alleen een ultgebretde Inhoudsopgave van de memorie. Nog drte andere stukken
in dit dossier staan htermee in verband. Een ervan is getlteld: "Posten biJ de op-
gave van den heer Changuion voorkomende welke op Curacao ntet vervuld
ziJn"; een ander heet: "Lijst der nog te benoemene ambtenaren voor het eiland
Curacao en onderhortge etlanden", waarln reeds de naam van de toekomstlge
landsonderwiJzer wordt genoemd, en ten derde is er een stuk van Albert Kikkert
van 28 augustus 1815 over de organtsaue op Curacao, waartn eveneens de
naam van de uit te zenden onderwijzer wordt vermeld. Voeg hier nog aan toe
dat de "Summiere opgave" van Changuion door de vorst aan Goldberg was
doorgezonden, dan mag worden aangenomen dat Goldberg alle stukken van
Changuion gekend heeft. ook de memorte en het btjvoegsel. die als biJlagen biJ
het soeverein besluit van 26 juU 1814 waren opgelegd; immers al deze stukken
betroiTen ziJn werkterrein. Blijkens de correspondentlestukken heeft Goldberg
ten aanzien van onderwijszaken voor Cura~ao niet die regelingen getroiTen die
hiJ in precies dezelfde periode weI ten aanzien van Oost-Indie had getroiTen.
VermoedeliJk heeft hij overgenomen. wat Changulon en Kikkert hem hadden
aangereikt en heeft hiJ zich in zijn voorstellen aan de koning daaraan geconfor-
meerd.

BiJ de opbouw van een bestuursapparaat na de ovemame van Cura~ao
achtte Goldberg het raadzaam en prakUsch om zoveel mogelijk funcUonarissen
te recruteren uit de bevolklng ter plaatse. De voorkeur ging daarbij uit naar die
mensen. die ofwei reeds een fun cUe hadden bekleed. of die daartoe bekwaam
waren. Voor ambtenaren. die UJdens de Franse tlJd of UJdens de Engelse bezet-
ling in funcUe waren geweest. werd geen uitzondering gemaakt. Goldberg zei
over informaUe te beschikken dat er mensen op Curacao aanwezig waren die
geschikt waren bepaalde posten te bezetten. Vervolgens bracht Goldberg de ko-
ning onder de aandacht. dat er bepaalde posten waren die. naar ziJn mening.
onmiddelliJk vervuld dienden te worden; tot een van die posten rekende hlJ die
van landsschoolmeester.

Tenslotte wees Goldberg een aantal betrekkingen aan waarvan hlJ het
noodzakeliJk yond. dat ze werden ingenomen door personen die ult Nederland
werden uttgezonden. Een van die betrekkingen was wederom die van lands-
schoolmeester. Als zodanig droeg hiJ G.G. van Paddenburgh voor.33
Met de suggesUes van Changulon. om een doortimmerd schoolreglement vast te
stellen, om de onderwiJsmethoden aan te geven en om de diverse onderwijSvak-
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ken voor te schrijven, heeft Goldberg ntets gedaan En wat nog onbegrtJpellJker
is, is dat hij Van den Ende htervoor niet heeft tngeschakeld, GedeelteliJk zljn
deze suggestles door Kikkert na zijn bestuursaanvaarding gerealiseerd.

2.4.3 Solllcitatie, benoeming en ultzending van G.G. van Paddenburgh

Albert Kikkert beyond zich tlJdens of kort na zijn benoemtng tot gouver-
neur-generaal van Curacao te Rotterdam. Het desbetrefIende soeverein beslutt
no.51 d.d. 20 november 1814 was ternauwernood bekend, of Kikkert ontvtng
op 2 december 1814 een rekest van Gerrit Gijsbert van Paddenburgh. eveneens
wonende te Rotterdam in de Oppert F. no.138. die schreefvernomen te hebben,
dat voor Curacao een onderwijzer gevraagd werd "om het op dat eUand verval-
len schoolwezen te herstellenr.w

Van Paddenburgh was op 24 december 1783 te Gouda geboren.w In de pe-
rtode van 1802 tot 1804 was hij theologtsch student op het semtnarte der
Remonstrantse Socletett te Amsterdam, waar hiJ biJ professor D.J. van Lennep
vol iJver de prtvate lessen in Grteks en Latijn volgde.36 HiJ studeerde tevens aan
het Atheneum Illustre te Amsterdam. Terwi]l hij gedurende enkele jaren het on-
derwiJs ontving van professor Walraven. volgde hiJ tevens in de pertode 1804 tot
1807 de lagere en hogere Hebreeuwse en Arabische lessen biJ professor J.
Willmet "met voorbeeldtge gezethetd, lust tot vermeerdertng zljner kundigheden
en beminnelijke zedigheid". HiJ maakte er zeer goede vordertngen en zijn gedrag
was al die jaren zowel in de lessen als in de omgang voorbeeldig.F

In 1809 werd hiJ predikant bij de remonstrantse broederschap in de ge-
meente Berkel. Dat ambt bleef hij ook vervullen, toen hlj in 1811 naar Rotter-
dam vertrok waar hij benoemd werd tot "translateur en taalmeester". Deze ne-
venfunctle was noodzakelijk geworden, omdat hlj door de "noodlotuge reductle
der effecten onder het Franse bewind" van het grootste gedeelte van zijn bezlt
en het daaruit voortvloeiende inkomen was beroofd. In Rotterdam probeerde hij
door boekhouden, vertalen en schrtjven het bestaan voor zichzelf. zijn vrouw en
twee jonge kinderen te verbeteren. hoewel hem dat "door verscheiden ramp-
spoeden en der tijden ongunst" moeiliJk viel. Toen Willem van Oranje op 30 no-
vember 1813 utt Engeland was teruggekeerd en de soevereinlteit over de Ver-
entgde Nederlanden aanvaard had. ontstond er een stroom van sollicitaties
naar alle mogelijke Iuncttes. Zo dlende ook Van Paddenburgh op 28 december
1813 een rekest in "om bij het openbaar onderwtjs, of in eenig justttieel of 6-
nancieel yak. compatibel met zljn leeraarsambt te worden geplaatst".38

Zoals met de meeste sollicitanten gebeurde, werd ook hij wop de 11Jstge-
bracht", ZiJn sollicitatle voor de post van onderwiJzer te Curacao, die hiJ een
jaar later in 1814 biJ Kikkert indiende. betekende niet dat hij het ambt van pre-
dikant niet langer zou willen bekleden. Maar wegens de theologische verschUlen
tussen remonstranten enerzijds en lutheranen en gerefonneerden anderzijds
heeft hij zichzelf waarschiJnlijk weinig kans gegeven om als hervormd predikant
op Cura~ao te kunnen fungeren. Zelf drukte hiJ het in ziJn sollicitatle als voIgt
ult: "ware het niet intusschen. dat er van den predlkant op Curar;ao zekere god-
geleerde verklaringen wierden afgevorderd. zoude ik in deze dagen niet aarse-
len. den post als hervonnd leeraar op die kolonle te ambieren. doch ik vreze
zulks zwartgheden zoude ontmoeten".

Toen Kikkert na twee weken nog geen antwoord op het rekest had gegeven.
meldde Van Paddenburgh zich op 16 december 1814 bij hem. Het onderhoud
had tot resultaat. dat Kikkert een aanhevelingsbrtef liet schrtjven. waartn hiJ
staatsraad Goldberg de komst aankondlgde van Van Paddenburgh "met des-
zelfs bewiJzen van Schoolmeester en Translateur". Eigenhandig schreef Kikkert
eronder: "deze zoude zeer geschikt wezen voor koster, schoolmeester en aan-
spreker, want men dlent waarlijk voor de jeugd te Curar;ao te zorgenl".39 De
nieuw benoemde gouverneur-generaal was niet onbekend met de toestanden op
Curar;ao. HIJwas in 1789 gehuwd met Anna Marta Cornelia van Uytrecht. die
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tot een vooraanstaande Curacaose famille behoorde, en had er van 1795 tot
1800 gewoond als kaplteln ter zee In dlenst van de Bataafse republ1ek; ook had
htJ er eigendornmen.w

Met de aanbevelingsbrtefvan Kikkert op zak werd Van Paddenburgh op 19
december 1814 door Goldberg in audtentte ontvangen. Van de tnhoud van het
gesprek Is niets in de correspondentie terecht gekomen, doch waarschiJnl1Jk
heeft Goldberg hem verzocht om ziJn solllcitatie offic1eel aan het departement te
rtchten, want twee dagen later schreef Van Padden burgh een rekest, dat over-
eenkwam met dat aan Kikkert en waarin de bekwaamheden, verlangens en ver-
wachtingen van Van Paddenburgh waren vervat. Ook onder dtt stuk schreef
Kikkert: "met volkomen goedkeurtng van miJ, als hebbende miJ na den adres-
sant gelnformeerd en daarvan de beste rapporten bekoomen",»!

Mlsschlen voelde Van Paddenburgh, dat een onderwiJzersfunctie te laag ge-
mikt was vergeleken biJ zijn ambt en opleiding. In dat geval wist hlJ er zelf het
nodige relief aan te geven. Zo schreef hiJ In ziJn rekest vernomen te hebben, dat
men op Curacao "een institut zoude begeeren, hetwelk meer ware dan een ge-
woon school" en dat men daarom gaarne lemand als onderw1Jzer zou zlen, die
bevoegd zou ziJn "behalve den Hollandsche taal, eeruge doode en levende talen
en de wetenschappen" te onderwiJzen, een persoon, "welke dus meer dan een
gewoon schoolmeester moest wezen". Welnu, hiJ meende daartoe de veretste be-
kwaamheden te bezitten. Behalve in de talen die hiJ op de academie had ge-
leerd, beschouwde hlJ zich geen vreemdeling in Frans, Dutts en Engels, ge-
schiedenls, aardrijkskunde, reken-, wis- en natuurkunde, natuurl1Jke historte
en Ital1aans boekhouden. DaarbiJ was ziJn echtgenote ntet onbedreven in de
Franse taal en de vrouweliJke handwerken. Zodoende rekende hiJ zich in staat
een Instltuut op te rtchten, dat met de beste In Nederland zou kunnen wedljve-
reno

BIJ een benoemtng verzocht hiJ tnwtlllgtng van de volgende wensen: vriJe
overtocht voor zichzelf, zljn gezln en Inboedel, een geschikte Jaarwedde van gou-
vernementswege, vriJe wontng en andere emolumenten, verlof om reeds tiJdens
de overtocht werkzaamheden te kunnen verrtchten en tenslotte erug voorschot
ter bestnjdmg van zowel uttrustmgskosten als van aankoop van schoolbeno-
digdheden, welke laatste "biJ het oprtgten van een ultgebreid instituut en pen-
stonaat" onvermlJdeliJk waren. Het was hem nlet onverschillig welke utel hiJ zou
krtJgen. Omdat hlJ nu die van predikant voerde. stelde hlJ zelf voor "dten van
rector b.v. of lets dtergeltjks". HiJ elndigde ziJn rekest met de hoop, dat hiJ
spoedlg zekerheid zou kriJgen over een benoeming.

Toen die benoemlng nlet afkwam richtte hij zlch, na enlge gesprekken met
Kikkert en dlens adJudant, op raad van de laatste op 12Januart 1815 nogmaals
per rekest tot Goldberg.42 HIJverzocht ultslag op zlJn eerder Ingedlend rekest en
toelatlng tot dlens eerstvolgende audientle op maandag 16januart 1815 om zlJn
ortgtnele testimonia te tonen en Minde hoop van uit uwen mond alsdan eenigs-
zins de beslissing van miJn lot te vernemen". Het is niet bekend, of hiJ op de be-
doelde audientie is toegelaten, maar waarschiJnliJk is het niet het geval geweest.
Goldberg besloot ziJn rekest "te deponeren, daarvan aanteekenlng te maken op
de liJst van soll1citanten om posten in West-Indie, ten einde daarop eventueel
het nodige regard te slaan". 43

ZIJn haast en ongeduld (of nood?) werden weI op de proef gesteld. Maan-
denlang hoorde hlJ nlets en op 18 april 1815 diende hiJ ziJn derde rekest biJ
Goldberg in. Omdat Van Paddenburgh gehoord had, "dat geenen dan behoorliJk
door Departementale School Commlssies geexamineerde onderwiJzers zouden
worden aangesteld", overlegde hiJ de benodigde referenties en acten, "hetgeen
hiJ biJ ziJn vorige rekest niet (had) kunnen doen". HiJ was nu in het bezit van
een zestal stukken: een aanstelling als beedigd translateur, een acte van alge-
mene toelatlng als schoolonderwiJzer, een attest van ds. Messchaert, een attest
van ds. Scharp, en tenslotte twee kopieen van referenties: een van professor
D.J. van Lennep d.d. Amsterdam 29 augustus 1811, en een van professor
J. Willmet d.d. Amsterdam 28 augustus 1811. Van Paddenburgh gaf hlerbiJ
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aan, dat de ortgtnelen van de twee referenties te Arnhem lagen, "zoowel als de
eigenhjke aanstelllng als schoolmeester'vw Goldberg plaatste hem wederom op
de l1jst der sollicitanten voor posten in de West-Indische koloni~n.45

"De eigenhjke aanstelltng" is niet In het dossier van de staatssecretaris te-
recht gekomen. Misschien waren de attesten van de schoolcommissies van
Rotterdam en de provlncle Zuld-Holland voldoende overtulgend. hoewel ook de-
ze stukken ntet in ziJn dossier zijn. Een ultlatlng van hoofdinspecteur Van den
Ende utt 1818 maakt overtgens het bestaan van een acte van algemene toela-
tmg tot onderwijzer zeer dubleus, "daar gemelde van Paddenburgh met alleen
geenerlei bevoegdheid tot het geven van lager onderwt]s, volgens de bestaande
wetten. verkregen had. maar naauweliJks van eenlge ziJde konde geacht worden
hiertoe de lnnerl1Jke bevoegdheid te bezttten" .46Het was een Juist oordeel.

Het duurde tot 4 oktober 1815 eer Goldberg reageerde op de hem toebe-
deelde taak een salarts voor Kikkert te bepalen. In dit antwoord droeg hiJ tevens
Van Paddenburgh voor als landsschoolmeester voor Curacao.s" Een aantal
punten hebben tot deze voordracht geleid. Vooreerst was Van Paddenburgh de
enige sollicitant voor de post van onderwiJzer op Curacao gebleven. Vervolgens
had deze door een audtentte, een brief en een drtetal rekesten gedung de aan-
dacht gevraagd. Verder had Kikkert in augustus 1815 in een stuk, waartn hlJ
suggesUes deed over de organlsaUe van Curacao. de naam van Van Padden-
burgh genoemd als landsschoolmeester. Goldberg kon met de gunstige referen-
ties blJna nlets anders meer doen dan Van Paddenburgh voor benoemtng voor-
dragen.

De wensen van de landsschoolmeester in spe blj ziJn ultzendlng werden
grotendeels Ingewtlltgd. BiJ een jaarwedde van gouvernementswege van
f 2.000.-- werd hem in het vooruitzlcht gesteld, dat hij blj het overl1Jden van
Lucas Hansz, die thans op Curacao koster. voorzanger en voorlezer was. dtens
funcUes zou kunnen overnemen. Verder werden hem een voorschot van twee
maanden en een graUflcaUe van f 400.-- toegekend waarvoor hl], evenals de
andere ult te zenden ambtenaren. zich de relsbenodtgdheden dlende aan te
schaffen "als wordende aan denzelfden vanwege den Lande aIleen de gewone
scheepsvoeding en vriJe overvaart toegestaan", Op 26 oktober 1815 legde Van
Paddenburgh staande de eed als ambtenaar af in Goldbergs handen.w

Kort tevoren had Van Paddenburgh een dankbrief voor zlJn benoemtng ge-
schreven en voegde daar tegelijkerUjd een lijst bij van de boeken die hiJ voor het
ultoefenen van ziJn funetie nodtg en noodzakelijk yond. Het was een opgave die
"door een lid van het schoolbestuur zelve" was samengesteld en waarvan de
aankoop ongeveer f 500.-- zou gaan bedragen. Omdat hiJ die uitgave noch utt
ziJn etgen vermogen, noch uit het voorschot of de graUflcaUe kon betalen, ver-
zocht hlj om een extra voorschot geliJk aan de koopsom; de terugbetallng zou
dan kwartaalgewlJs kunnen gebeuren. Ter ondersteunlng van zlJn verzoek
schreefhiJ in een post scriptum: "de G.G. heeft deze lIJst geapproprt~erd".49

In ziJn verzoek aan de koning om autorisaUe tot de aankoop van die boeken
stelde Goldberg het voor. alsof Van Paddenburgh had verzocht dat die boeken
hem "van wegens den lande" zouden worden bezorgd.50 Het gevolg was. dat biJ
KB no.62 van 25 oktober 1815 tot maximaal f 400.-- voor aankoop van boeken
voor Cura~ao werden toegestaan.51 Nog voordat dit aan Van Paddenburgh werd
medegedeeld vroeg hiJ zelf reeds om berieht. daaraan nog twee andere verzoe-
ken verbindende: de vraag of ziJn traktement inglng met de dag van ziJn benoe-
mingo 8 oktober. en of de rels naar de haven werd vergoed.52 Voor wat betrof de
boeken kreeg hlJ te horen. dat "in zijn aanvrage omtrent de boeken voor dit
maal en zonder eenige consequenUe voor het vervolg zal voorzien worden". Ten
aanzlen van ziJn traktement gold de regel. dat dat nlet eerder inging dan met de
dag waarop het schlp. waarmee hiJ de rels maakte. in zee was gestoken. Over
de kosten van zljn rels naar de haven werd hem medegedeeld dat het departe-
ment van koophandel en kolonlen nlet over de middelen besehlkte om de amb-
tenaren naar boord te transporteren. zodat leder verpllcht was dlt op eigen gele-
genheid en op eigen kosten te regelen.53
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Samen met zljn vrouw begaf Van Paddenburgh zich naar Vlisslngen. Hlj
scheepte zlch In op het oorlogsschip 'de Prins van Oranje' en zellde af op 24 no-
vember 1815. Alleen. Het Is ntet dutdeltjk waarom. Omdat de schrtftel1jke stuk-
ken van Van Paddenburgh de tndruk wekken. dat de flnanclele nood hem tot
aan de l1ppen was gestegen, had hlj noott het geduld het langzame malen van
de ambtel1jke molen af te wachten. Hlj had het plan om de helft van het salarts
In Nederland aan zljn vrouw te laten uttbetalen, doch toen zlJ In december 1815
blj een notarts In Vltsstngen verscheen om de helft van het salarls te vragen,
werd haar meegedeeld dat onlangs blj KB no.36 van 28 oktober 1815 bepaald
was, dat slechts een vierde deelIn het moederland kon worden uttbetaald.e- Ze
re1sde haar man later achterna (3.5). Haar aankomst op Curacao werd met tn
de Curacaosche Courant gemeld.

Met hetzelfde schlp als dat van Van Paddenburgh voeren burgerl1jke en ml-
11ta1reautorltelten mee. Onder hen bevonden zich Albert Kikkert. Pleter Rudolf
Cantz'laar die bestemd was voor St. Martin en tn 1820 gouverneur van Curacao
zou worden, kaplteIn baron Van Raders die In 1836 dlrecteur van Curacao zou
worden en de eerste kapltetn der genie Abbrtng. Deze schreef later In zljn hoek
Weemoedstoonen enkele korte nouues over de rets, waarbij zijn beschrljvtngen
van personen beperkt bleven tot enkele mede-relsgenoten van de m1l1talre
stand. Begeleld door twee andere schepen met garn1zoenstroepen maakte het
schlp een voorspoedtge rels. Op St. Marttn debarkeerden Cantzlaar en zljn ge-
ztn en via St. EustaUus berelkte het schlp op 27 januarl 1816 Curac;ao.55

Kikkert nam het bestuur van de Engelsen op 4 maart 1816 over en de
Engelse vlag werd verwtsseld voor de Nederlandse.



De uitzending van ondenvyzers 41

SAMENVATTING
Na de besllsstng van 20 maart 1814. waarin de onderwiJswet van 1806 ook

van kracht werd verklaard voor de kolonten. die op het punt stonden terug ge-
geven te worden, nam Goldberg. dlrecteur-generaal van het departement van
koophandel en kolonten, de uitvoertng ter hand van de regeltngen, die nodtg
waren om in de kolonies het lager onderwiJs in te rtchten. HiJ bedtende ztch
hterbt] van de deskundtge steun van Adrtanus van den Ende, commissans voor
de zaken van het mlddelbaar en lager onderwtjs. De bemoetentssen van dlt
tweemanschap rtchtten zlch op de kolonles in Oost-Indle en Suriname. met op
Curacao.

Reeds in een vroeg stadium had Van Paddenburgh gesolllclteerd. In dezelf-
de twee jaren (1814 en 1815). waartn de regelmgen voor de kolontes in Oost en
West werden getroffen, vonden die met plaats met betrekklng tot Curacao en
Van Paddenburgh, noch door Goldberg. noch door Van den Ende. Deze laatste
heeft enkele jaren later toegegeven dat de regelmgen ten aanzten van Van
Paddenburgh bulten het departement en hernzelf om waren getrofTen. Goldberg
heeft bi] ziJn voordracht tot benoemtng van Van Paddenburgh hem. naar het
schljnt, enkel naar voren geschoven op aanreiking en aanbeveltng van de voor
Curacao benoemde K1kkert. De opmerking van Van den Ende, dat het verne-
men van die benoemlng hem had gespeten. geeft reden te vermoeden, dat de
geschledenis van het onderwijs van Curacao ntet de loop had behoeven te heb-
ben. die het met Van Paddenburgh heeft gekregen: een aanvankellJke misluk-
king. Maar dat geldt dan ook voor het vele goede dat door en na die mlslukklng
Is tot stand gebracht. Had Goldberg de voorkennts van Van den Ende over Van
Paddenburgh op tlJd vernomen. dan zou een benoemtng met gepast hebben In
de opvatting van Goldberg. dat grondig onderwiJs der jeugd de beste waarbor-
gen hood om "vervallen moralttelt" in de toekomst te herstellen. Aan de mtsluk-
king Is overtgens een fundamenteel betere en hemieuwde start te danken.
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HET PADDENBURGHSE SCHOOLWEZEN, 1816-1818

3.1 DE TOESTAND VAN HET LAGER ONDERWIJS OP
CURA~O IN 1816

Gouverneur-generaal Kikkert schreef ziJn eerste koloniale verslag over het
jaar 1816. Hiertn wiJdde h1J ook enkele beschouwtngen aan opvoedtng en on-
derwijs op Curacao.'

Ook al was er, zo meldde hi], sedert de jaren tachtig van de achttlende
eeuw veel verbeterd In de opvoeding van de kinderen utt de voornaamste farm-
lies, toch was het pen van het onderwt]s. vergeleken met dat In Europa, laag ge-
bleven door gebrek aan goede onderwijzers. Dat onderwijs bepaalde zlch tot het
leren lezen, schrtjven, rekenen, Italiaans boekhouden en een zeer oppervlakk1ge
kennls van de Hollandse taal. Naderhand breidde ztch dat onderwijs utt met
Frans, Spaans en Engels, "doch de gronden onzer moedertaal ontbrekende,
werden ook de vreemde talen, gel1Jkltgt te bezeffen Is, gebrekkig onderwezen en
geleerd". Wie zijn kinderen In kunsten en wetenschappen wilde laten onderwiJ-
zen was, door gebrek aan daarvoor bekwame leermeesters. weI verpl1cht hen
vroegUjdig naar Europa te zenden.s De Engelse bezettlng had volgens Kikkert
weI tot gevolg gehad, dat verscheidene jongelut het Engels leerden en dat hun
opvoedtng door het contact met de vreemdelingen aanmerkel1jk verbeterd werd.
Daaraan hadden ook entge Fransen en Spanjaarden meegewerkt, doordat zlj
zich hadden beztggehouden met private lessen in de Franse taal en de muzlek.
De toestand en de Inrichtlng der scholen noemde de gouverneur beklagens-
waardig. De onderwijzers waren navenant; "elk die maar ntets te verdienen had,
rtgtte eene school op, ofschoon h1J zelf ntet In staat was goed te lezen en te
schrijven. en naauwel1Jks was er een die den naam van onderwijzer verdlende".
Wat het peil van deze scholen betrof kon men zelfs de voornaamste "ntet dan
met de ABC-schooltjes in de dorpen in 't moederland vergeltjken". Er was
slechts een school. die van de hlerna te noemen David Rodrigues. die een gun-
sttge uttzondertng vormde. Utt de groep der mlnvermogenden ontvingen de kin-
deren een wetntg lezen, schrijven en rekenen, waarna ze een of ander handwerk
leerden. Daardoor was de groep ambachtslieden op Curacao wel1swaar groot,
maar door gebrek aan werkgelegenheid en dus aan Inkomen vervielen ze spoe-
dig tot armoede. De landvoogd besloot zijn overzlcht met het optlmlstlsche ge-
lutd dat de Curacaose leerlingen ruet de mlnsten waren, "in weerw1l van het on-
gunstlg luchtgestel en den nadeel1gen en bijna onvermiJdelijken omgang met de
zwarten",

Het verslag werd neergeschreven in jul1 1817 en kan aangevuld worden met
een rapport van de schoolopzieners van februari 1818. Omdat in de tussenlig-
gende zeven maanden van geen verandertng sprake is geweest. mag het dlenen
ter completertng van de beschrijvlng van Kikkert. De gegevens over de partlcu-
liere school, die Pleter Phoel in juni 1817 mocht starten, blijven dan terzljde en
worden In 3.10 apart behandeld. Ook Changuion heeft In zljn genoemde memo-
rie enkele concrete opmerkingen gemaakt.
In 1816 bestonden een achttal scholen:
• David Rodrigues "van de Joodsche Portugeesche natle~ kwam In het rapport
van de schoolopzieners als de beste onderwijzer naar voren. Hlj werd be-
schouwd als een man van onbesproken gedrag. die al dertlg jaren 3 op vakbe-
kwame wiJze een school hield. HiJ gar grondig onderwtjs In Nederlands, Frans,
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Spaans, lezen, schrtjven en rekenen. Zijn school was in Willemstad-Punda en
ze werd bezocht door dertig Joodse klnderen, van wie er enkelen van mtnver-
mogende ouders waren. Slechts vier klnderen ontvtngen onderwljs In het
Nederlands; de anderen leerden MOpder ouderen begeerte enkel Spaansch en
Fransen". Zljn leermethode werd goed genoemd, al ontbrak het zljn school aan
de nodtge boeken, "vooral aan boeken naar de nleuwe Nederduitsche spelling ".4

Het Is verwonderlijk dat Changuton in zljn memorte met geen woord sprak
over David Rodrigues. noch zljn bestaan ziJdelings aanduidde. David was toch
tljdens het gouvemeurschap van Changuton reeds twaalf jaar als onderwljzer
op Curacao werkzaam. Changulon was in zljn algemene beschouwtngen nog
somberder dan Klkkert: hij kende "volstrekt geen etgenthjk gezegde goede
schoolent.s
• Lucas Hansz volgde in de ogen van de opzleners op de tweede plaats. HiJ
was in 1816 ongeveer 48 jaar en als stnds vele jaren "dtaconteschoolmeester".
HIJ gaf onderwlJs in Nederlands, lezen, schrtJven en rekenen. Van de zeventlg
kinderen ontvtngen de meesten graus onderwtjs. omdat hun ouders door de
hervormde diaconie geaUmenteerd werden. Ze waren overtgens ntet allen tege-
liJk aanwezig. De school stond op Pteterrnaat. Wat zijn methode betrof was "zij-
ne leermanier naar den ouden trant, voor het overtge echter voor de gertnge
klasse zlJner schol1eren voldoende".

Changuion had niet veel waardertng voor Lucas Hansz. Hlj noemde hem
weI niet met name, maar utt zljn beschnjvtng van de "schoolmeester die door
het land betaald wterd" blljkt dat Lucas Hansz bedoeld werd. Deze laatste kon
noott regelmatig op school ziJn wegens zijn Iunctles van aanspreker, boekhou-
der der kerkeUJke admtntstratte en "oplooper der mtressen". HiJ was dan ook
meestal afwezig en daarom maakten de klnderen "genoegzaam geene vorderm-
gen". Daar kwam nog biJ, dat Hansz zelf maar middelmatlg kon schrtjven en
"een ellendig leezer was, die zlJne voorleezingen in de kerk op eene het gehoor
kwetsende wiJze opdeunder;6
• Andreas Cramer, meestal George Kramer genoemd, gold als de evenknie
van Hansz. HiJ was al biJna veertig jaar schoolmeester op Cura~ao en werd
vooral een goede rekenmeester genoemd. Zljn school telde twintlg leerlingen en
stond op Otrabanda.

Dan waren er nog vljf scholen "van mlndere beduldlng". Drte hlervan ston-
den in Willemstad, te weten:
• de school van Jan Martin Daal met tien kinderen;
• de school van Benoit la Coste met zes kinderen;
• de school van Christoffel Martin, een mulat, met rulm veertlg kinderen, "de-
ze laatsten allen van de kleur"; (de naam werd ook geschreven als Martisz of
Martesz)
• De school van onderwlJzer Westen telde zes klnderen en beyond zlch op
Pletermaa1. Tenslotte bestond nog:
• de school van Frans Recao die bljna twintig kinderen telde en op Otrabanda
stond.

Volgens het rapport van de opzleners onderwezen ze allemaal hun leerlin-
gen in de Nederlandse taal, schriJven en rekenen "naar den ouden trant. de een
beter, de ander slechter". Zo ontvingen in 1816 rond de tweehonderd kinderen
lager onderwiJs op particuliere scholen. Dat Is 2,7% van de vriJe bevolking (zle
blJlage 4).

3.2 'BET REGLEMENT OP HET SCHOOLWEZEN TE CURA~AO'
VAN 11 MAART 1816

Kikkert vaardlgde op 4 maart 1816 ziJn eerste proclamatle ult over de over-
name van het bestuur van de Engelsen. Een week later vaardlgde hlJ als tweede
instructle het 'reglement op het schoolwezen te Cura~ao' ult. De toevoeglng
·...en onderhoorigheden' zoals het hem toevertrouwde koloniale gebled heette,
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ontbrak. zodat in deze regeling de ellanden Aruba en Bonaire met zljn betrok-
ken. Het reglement was nog tamellJk beknopt en beperkt en telde acht artlke-
len.?

Artikel 1 maakte bekend dat "tot opzleners van het insUtuut tot onderwijs
der jeugd" waren benoemd de weleerwaarde heer J. Muller J. Azn en de heren
Jan Jacob Beaujon, Harm Abinun de Lima en Jacob Hendrtk Hudtg,

Artikel2 regelde de schooltljden naar Nederlands model van 9-12 en van 2-
5 uur.

In de arUkelen 3 en 4 werd het openbaar onderwijs gesplitst in twee groe-
pen. Artlkel 3 bevatte het regelmaug spellen en lezen der "Hollandse" taal, het
schnjven en de begtnselen der rekenkunde.

Artikel 4 kende de vakken Frans. koopmansrekenen. de "Hollandse" taal,
aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis. Het lIjkt er op, dat met deze split-
sing al rekentng werd gehouden met zowel een noodzakeliJk geacht basisonder-
wiJs. als met een rulmer programma van lager onderwijs; enkele jaren later zou-
den deze vakken de scheldlng aangeven tussen respectlevelijk scholen van de
tweede en scholen van de eerste klasse.

Artlkel 5 regelde de beta ling van het onderwijs. Het school geld was ntet uni-
form voor alle kinderen. maar hmg af van de vakken die werden genoten.
Spellen en lezen kostten 3 pesos (j 5.--) per maand.e schrtjven kostte een halve
peso (of 4 realen) extra. Dat gold ook voor Frans en aardrijkskunde. Voor de
vakken "koopmansrekenen, Hollandse taal en geschiedenis van ons vaderland"
stonden geen bedragen vermeld, noch in het reglernent, noch in een advertentle
van Van Paddenburgh in de krant.?

Uit een brief van de gouvemeur-generaal van 1818 bleek dat deze bedragen
golden "voor het onderwijs aan kinderen wier ouders in staat [waren) daarvoor
te betalen W .10

In de artikelen 6 en 7 werden de werkzaamheden van de schoolopzieners
omschreven. Het zesde artikel verleende aan de opzieners twee bevoegdheden:
vooreerst stond het hen te allen tlJde vriJ om de school zo vaak te bezoeken als
zlj in het belang van de jeugd nodtg oordeelden. Verder dienden ze voordrach-
ten ter verbetering van het schoolwezen biJ de gouverneur-generaal in te die-
nen. wanneer ze die hadden, opdat die direct zouden kunnen worden tnge-
voerd. Het zevende artikel schreef voor dat om de vier maanden een algemene
tnspectie naar de vordertngen dtende plaats te hebben. Voorts zouden de opzie-
ners tweemaal per jaar aan de meest gevorderde leerltngen prtjzen laten uitde-
len.

Artlkel 8 tenslotte gaf aan de onderwiJzer toestemming om 's morgens voor
en 's avonds na de schooltlJden private lessen te geven.

De publikatle van het reglement yond nog ntet plaats in The Curacao
Gazette; eerst op 28 maart daaraanvolgend ging het gouvernement de krant als
officieel mededelmgsorgaan gebrutken.t!

Het reglernent regelde in feite welntg. Het belangrijkste aspect was. dat
voortaan van overheidswege in lager onderwijs zou worden voorzien. De onder-
wijzer had geen dutdelljke taakomschrijving gekregen. Hij ontving een landssa-
larts, zonder dat uitgelegd was waarvoor dat prec!es werd toegekend. Er werd
niet verrneld wie de genoemde schoolgelden zou tncasseren, de onderwijzer of
de overheld. Indien ze aan de onderwijzer ten goede kwamen rest de vraag, of
het salarts dan bedoeld was voor het geven van gratis onderwtjs aan arme kin-
deren. Uit latere correspondenUe zal blijken dat er vage afspraken waren ge-
maakt omtrent gratis onderwtjs aan klnderen van milita!ren van het garruzoen
en aan kinderen van mmvermogenden, maar daar valt niet utt af te letden, dat
er een plan of een expliciete opdracht aan ten grondslag lag.

De taken van de schoolopzleners waren weI genoemd. doch van nadere
richtlljnen voor de uitoefening daarvan bleven ze verstoken. Weinig deed den-
ken aan de schoolwet van 1806; Goldberg had ze nlet eens als richtsnoer voor
Cura~ao meegegeven. in tegenstelling tot de regelingen met betrekking tot Oost-
Indie. Hij erkende het belang van goed lager onderwijs. juist ook dankz!j de wet
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van 1806. doch het felt dat hlJ ten aanzten van alle kolonles nlet een llJn had
getrokken, geeft aan, wU men geen achteloosheid veronderstellen. dat zlJn be-
moetentssen geen consequent onderwiJsbeleld als basis hadden.

Een van de nleuwe dldactlsche Inzlchten van de wet van 1806 was het klas-
s1kaal onderwlJs. Changulon had In zijn memorte rnedegedeeld dat hlJ t1jdens
zljn arnbtsperlode (1804-1807) de beste toen aanwezlge particul!ere onderwlJzer
had verzocht "zijne Ieerllngen In classen naar de maat hunner vordertngen" te
verdelen.P De onderwiJzer heette Adamy. een Dultser. (MJarnmer was het maar
dat de man .... zomtljds wat veel grokken dronk"]. Goldberg had dlt kunnen le-
zen en regelen, K1kkert had het kunnen voorschnjven, doch van de klassikale
methode werd In het regIement nlets teruggevonden.

K1kkert Is de man die aan de wleg van het Curacaose onderwijs heeft ge-
staan. Met z1Jn Interesse voor goed onderwtjs aan de Curacaose jeugd heeft hlj.
met of zonder hulp van anderen. een reglement geconctpteerd, dat organtsato-
rlsch weI enige dlrectleven van de overheid bevatte. doch dat onderwijskundlg
nog te ver van de wet van 1806 stond. Dat neemt toch nlet weg, dat het een be-
gin betekende. zij het een beschelden begin. Bescheiden was het In mankracht.
beschelden In Ilnanctele mlddelen, maar ook nog beschelden In vis Ie wegens
het nlet aangeven van de nleuwe onderwijsdenkbeelden. Op deze startlljn begon
op maandag 18 maart 1816 de landsonderwiJzer met het openbaar onderwijs In
een lokaal tn het Waterfort no.17,13 etgenmachtig de mlddaglessen bekortend
tot half vlJf.

Het werd een valse start.

3.3 DE SCHOOLOPZmNERS

De leden van de commlsie voor het schoolwezen werden door K1kkert uitge-
kozen met tnachtnerntng van hun maatschappellJke posttte.t- J. Muller J.Azn
was stnds 1798 predlkant van de Lutherse Gemeente op Curacao en was 45
jaar OUd;15Halm Abinun de Lima was koopman, Jacob Hendrlk Hudlg had
slnds 4 maart 1816 de functle van "stadsdoctor en Officier van Gezondheid"; hlj
vertrok spoedig naar Nederland. 16Jan Jacob Beaujon bekleedde het ambt van
"Boekhouder generaal der Kolonte", Deze laatste aanvaardde de benoeming
nlet. Aanvankelljk werd hlj weI als zodarug In diverse stukken vermeld, zowel1n
het Reglement als In een beschlkk1ng van 14 maart 1816. In de brief van de
"Opzteners van het Paddenburghse Schoolwezen" van 21 maart, waarln ze zlch
vereerd betoonden met hun benoeming en die zonder aarzellng zelden te aan-
vaarden, ontbrak reeds de handtekenlng van Beaujon.!? De vacante plaats
werd op 14 junl tngenornen door G.B. Bosch, predlkant blj de Hervormde
Gemeente. die op 12 april 1816 op Cura~ao was gearr1veerd.18 De aanschrljv1ng
aan Bosch van zljn benoemlng bevatte de namen van de andere mede-opzten-
ders; Beaujon werd hlerblj nlet meer genoemd, 19Hudlg nog weI.

De officiele naam en t1tulatuur van de leden kwarn geleidelljk tot stand. De
Kolonlale Secretarls wist het In ziJn eerste brief aan de Ieden nog niet precles;
hlj deelde hun mee dat ze waren benoemd MtotOpzleners van het Schoolwezen
of Instltut totonderwiJs der Jeugd door den heer Paddenburgh opgerlgt-.20 In
hun antwoord noemden ziJ zlchzelf MOpzieners van en over het Paddenburghse
Schoolwezen- of "Bestuurders van het Paddenburghse Schoolwezen-. Spoedlg
werd de naam "Schoolopzleners" de meest gebruikellJke.

In de perlode van 1816 tot 1820 hielden de opzleners geen aantekenlng van
hun admlntstratleve bezlgheden; ze maakten geen notulen van hun vergaderln-
gen en ze hielden geen brlevenboek bij van uitgaande c.q. Ingekomen corre-
spondentle. De kennls van de actlvltelten der schoolopzieners kan voor deze pe-
rlode alleen gevonden worden in de brleven van hen aan het Gouvemement en
In de kopi~n van de brleven van het Gouvemement aan de opzieners. Beide
categorleen bronnen worden bewaard in het Oud-Archief Cura~ao van het
Algemeen RiJksarchief In Den Haag.
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De werkzaamheden van de schoolopzieners waren omschreven in de arttke-

len 6 en 7 van het Reglement van 11 maart 1816 (zle onder 3.2) ze bestonden
met name uit de tnspectle naar de vordertngen, de examtnertng, de pnjsuttde-
ling en het constateren van gewenste verbetertngen. De laatstgenoemde op-
dracht toonde een wijze ontvankelijkheid van de opstel1er van het Reglement. In
3.4 zal worden beschreven op welke wijze aan deze opdracht werd voldaan en
waarom.

Ten aanzten van de inspectle naar de vordertngen gaf het Reglement ntet in
concreto aan, hoe het vorderen beoordeeld dtende te worden. De leervakken
werden genoemd, maar ntets duidde het kwantltatleve en kwalitatleve pen aan
dat in een bepaald tljdsbestek of per leeftijd bereikt dtende te worden. Daardoor
bleef het begrip vordertngen geheel afhankelijk van de interpretatle die de opzte-
ners daaraan zouden geven. Doordat die interpretatle bij gebrek aan richtliJnen
geheel voor verantwoordtng van de opzieners kwam. kon op dit punt ntet ge-
sproken worden van gedelegeerd overheidsbeleid in het bereiken van doelstel-
ltngen. Het ontbreken van dlt laatste betekende ntet dat de opzieners dus veel
rutmte hadden voor etgen optreden. Die rutrnte paste weer ntet in de hierarch te-
ke verhoudlngen. Aile met omschreven activitetten verelsten eerst verzoek aan
en consent van hogerhand.

Ten aanzien van het schoolgebouw. de exammertng en de schooltljden stel-
den de opzieners kort na de aanvang van hun werk verandertngen voor.

3.4 VERANDERINGENIN BET REGLEMENT

Vrij spoedtg na de start van het lager onderwtjs werden, zowel op verzoek
van Van Paddenburgh als naar het oordeel van de schoolopzteners, enkele ver-
andermgen aangevraagd. Deze verzoeken betroffen het schoolgebouw, de lestlj-
den en de taken van de opzteners,

Van Paddenburgh yond het schoolgebouw na korte tljd al "veel te eng en
bekrornpen": door het steeds toenemende aantal scholieren meende hij met
meer aan het doel van zijn "Instltut" te kunnen voldoen. De schoolopzieners lie-
ten toen het oog vallen op een vertrek "ziJnde het uiterste en naar het zeestrand
strekkende gedeelte der lange barakken achter het fort". Dit was ruim en luch-
tig en met wemtg kosten in te rich ten tot schoollokaal. Voor de wetnige tnge-
kwartlerde soldaten was er dan in de rest van de barakken nog plaats genoeg.
Als voordeel gold. dat op die manier 's lands kas met door huur voor het tnstl-
tuut bezwaard behoefde te worden.s!

De verhutztng heeft niet plaats gevonden. maar met mgang van 1 november
1816 bracht Van Paddenburgh op last van de gouverneur-generaal zijn school
"ult het Waterfort in het huts achter en bezuiden de Gouvemementsdrukkerij
no 70" .22 De huur van dit pand werd in drie maandelijkse termijnen van 45 pe-
sos (f 75.--) "voor rekening van den lande" aan de eigenaresse, de wed. Berg.
uttbetaald.se

Een tweede verandertng betrof de in artlkel 7 voorgeschreven tnspectte om
de vier maanden. Deze pertode leek de opzieners een te korte tljd om zich een
oordeel te kunnen vormen over de vordertngen der leerHngen. Ook het twee-
maal per jaar uitreiken van prijzen was om diezelfde reden niet goed mogel1jk.
Bovendien. meenden de oJYLieners.zou het doel van de beloningen: het aanwak-
keren van de ambitle. niet bereikt worden als de prijsuitdelingen te vaak ge-
schiedden. Daarom stelden ze de gouverneur-generaal voor om eenmaal per
jaar. in de week v66r Kerstmis. na beoordeling der vorderingen ptijzen ult te de-
len. terwtjl ze dan toch nog van tijd tot Ujd de school zouden bezoeken en in-
specteren.

Een derde voorstel tot veranderingen betrof de schoolUjden. zoals die in ar-
tlkel 2 van het Reglement waren vastgesteld. De bezwaren kwamen van de kant
van de ouders. Vooral zij die wat ver af woonden vonden het zeer lastlg om
"aangezien het heete clima en de brandende zonnehiUe vooral op den middag"



48 HooJdstuk3

hun ldnderen tweemaal per dag naar school te zenden. De schoolopzteners wa-
ren het met die klacht eens en stelden voor de school- en lestijden te verande-
ren van's morgens 9 uur tot's middags half drte "tn eens op den dag". want
"binnen deze tijd kan onafgebroken door elke classe genoeg geleerd worden". Zo
zou ook de onderwijzer de beschikk1ng krijgen over enige vrlje uren om zlch
nuttig te betonen met het geven van privaatlessen. Met deze bezlgheld was Van
Paddenburgh ovengens reeds begonnen.s+

Hoewel geen schriftellJk antwoord van het Gouvemement op deze verzoeken
is uttgegaan, mag uit de frequentie van de lnspectlebezoeken worden afgeleld
dat de opzieners toesternmtng hebben gekregen; ze bezochten de schoolln de-
cember 1816 voor exarntnertng, in jult 1817 voor lnspectie en weer in december
1817 voor examinertng.

3.5 VAN PADDENBURGH. BEKWAAM MAAR NIET GESCHIKT

Inderdaad was Van Paddenburgh reeds begonnen met privaatlessen. Kort
na zijn aankomst op het etland, nog voor de bestuursoverdracht, gaf hiJ In The
Curacao Gazette te kennen dat hlj, "aangesteld door 2.M. den Koning der
Nederlanden tot Instituteur In deze plaats. ten elnde het onderwijs op den ver-
beterden voet te brengen" eerstdaags onderwijs zou gaan geven aan klnderen
en jongelteden, later ook aan ouders, voogden en ieder die zich In een of ander
yak wenste te oefenen. Ook stelde hij aan huis ziJn avonduren tegen een mange
prfJs beschikbaar voor "Avond Collegte", Als vakken noemde hiJ daarbiJ Iezen,
schrijven, rekenen, Nederlands, Frans. Italiaans, boekhouden, wts- en natuur-
kunde, aardriJkskunde. geschiedenis en LatiJn.25 Het werd zfJn vaste gewoonte
om via de krant gegadtgden voor ziJn onderwtjs te werven.

Maar ondanks zlJn functie van landsonderwiJzer bleek de animo. bfJ wat hiJ
het "geeerd publlek" noemde, ntet groot. Het gebrek aan belangstelltng kan wel-
licht verklaard worden ult een wemtg gevoelde behoefte biJ de bevolking, maar
wlJst toch evenzeer, of in ieder geval, In de rtchting van de maatschappeliJke
waardermg. die Van Paddenburgh begon te ondervlnden. Het negaueve karak-
ter van deze waardertng werd al na enkele maanden zichtbaar. Van Padden-
burgh riep zelf de beer utt het bos. Op 13 juni 1816 schreef hiJ een brief recht-
streeks aan de gouverneur-generaal; ht] beklaagde zich hterln over de
concurrentie. die hiJ biJ zljn werkzaamheden begon te ondervtnden.ee Het viel
hem hard, zo schreef ht], zo te worden tegengewerkt; het had hem weI ver-
baasd, dat er zoveel scholen en schoolonderwlJzers waren, terwlJI toch etgenhjk
aIleen ziJn school en die van Lucas Hansz gerechtlgd waren te bestaan. Om zich
niet gehaat te maken had hiJ hier over gezwegen, zo scbreef hiJ, en had hiJ de-
genen. die zich voor ziJn komst hadden gevesUgd, hun gang laten gaan. Maar
dat -de later gekomene Heer Phul, hier naar het schiJnt op goed geluk aange-
land,27 niet alleen privaat, maar zelfs een soort van openbaar onderwiJs" gaf,
deed de maat overlopen. 2ijn beste leerlingen werden door hun ouders(-eeruge
zonder betal1ng") van ziJn school gehaald en "aan de Heer Phul" gegeven.
Behalve deze "naar het schijnt magUge tegenstrever" was er nog een zekere heer
Janssen, assistent aan de Waag. die privaat onderwiJs gaf. Als dlt zo door zou
gaan, klaagde hiJ, en -ieder zonder daartoe speciaal verlof en acte te hebben,
Prtvaat en OpenliJk onderwlJs Ikon) geven" zou hem het brood ult de mond wor-
den gestoten.

Van Paddenburgh stootte met ziJn klacht op een werkeliJk bestaande leemte
in de wetgeving. De Wet voor het lager Schoolwezen en OnderwiJs in de
Bataafse Republiek van 3 april 1806, blJ KB van 20 maart 1814 verklaard tot
"de grondslag der Nederlandsche Schoolinrichting", kende In artlkel 16 toela-
Hng tot het geven van onderwiJs na behoorliJk examen.28 Het Cura~aose
Reglement van 1816 sprak echter niet over een vereiste acte van toelatlng of be-
wlJzen van bekwaamheid en geschlktheid als onderwiJzer. En het Reglement op
het Beleid van de Regering van 1815 sprak in het geheel niet over onderwlJs en
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opvoedtng van de jeugd op Curacao. De schoolwet van 1806 zou eerst na 1820
op Curacao tot rtchtsnoer genomen worden, als dat paste in de plaatsellJke om-
standigheden.

Het unteke van Van Paddenburghs poslUe op Curacao was gelegen in zijn
benoemmg en uttzending door de Koning. O1t had hem een voorsprong op alle
onderwiJsgevenden moe ten bezorgen. HIJgaf er in zlJn brtef zelf bllJk van, dat dit
nlet gebeurd was. De reden hiervan werd duldelijk in de reacUe van de opzte-
ners op het verzoek van de gouverneur-generaal hem inUchUngen over de
klacht te verschaffen.29

Vooraf merkten de opzteners gepikeerd op, dat ziJ hun bevreemding met
konden verbergen, dat Van Paddenburgh zich rechtstreeks tot de gouverneur-
generaaI had gewend over een zaak die de opzieners. daartoe van hogerhand
aangesteld, moesten beharttgen. Van Paddenburgh had "ons nlet gekend, met
geacht, maar, als waren wlJ daar ntet, ons ongemerkt voorbiJ gezien". In de aan-
hef van ziJn brief had de onderwiJzer te kennen gegeven, dat hlJ wegens een
plotsellnge ziekte ntet om audtentle had kunnen verzoeken, omdat hiJ van de
dokter niet mocht uttgaan. Over de onhterarchlsche wlJze van tndtenen zelden
de opzteners trontsch "nlet te weten of dtt nog eene uitwerklng was van zlJne iJ-
lende koorts, dan of mtnachttng. dan of beduchthetd, dat wlJ opzieners zijne
zaak anders en beter mogten doorgronden". Wat de klacht over tegenwerklng
betrof hadden de opzieners van terzljde vernomen, dat Van Paddenburgh vee-
leer zichzelf tegenwerkte; vele ouders waren ontevreden en nlet over hem vol-
daan en het waren jutst deze ouders die hun kinderen naar de school van Phoel
verplaatsten. Die ouders hadden jutst Phoel benaderd en ntet omgekeerd.
Zonder Phoel te willen verdedtgen achtten de opzleners deze ween te braafden-
kend man" om Van Paddenburgh vail ziJn scholieren te beroven. Naar hun me-
nmg zou Van Paddenburgh zichzelf het beste kunnen helpen wanneer hiJ de ge-
negenheid van de inwoners wist te wlnnen en te behouden. De opzieners
verklaarden voorts dat Phoel geen openbaar of soort openbaar onderwijs gaf,
maar prtvaat onderwijs.w Het stond iedere inwoner vriJ dit soort onderwijs te
geven, zeker Phoel, die in Nederland geexamtneerd was en de nodige kunde en
bekwaamheld bezat. Phoel en Janssen betoonden zlch door het geven van prt-
vaat onderwtjs julst nuttig aan de maatschapplJ. Bovendten. zo meenden de op-
zteners, kon Van Paddenburgh ntet aIle klnderen van Curacao onderwiJzen of
de ouders dwmgen hun kinderen naar ziJn school te sturen. Evenmin zou Van
Paddenburgh kunnen beletten. dat ouders een prtvaatonderwiJzer voor hun
klnderen uitzochten. Tenslotte konden vele kinderen de openbare school niet
bezoeken, ofwel omdat ze te oud waren, ofwel omdat ze te ver weg woonden. "of
om redenen. die de Heer Van Paddenburgh te goed weet. dan dat men ze be-
hoeft te noemen".

Aan deze insinuaUe gaf gouvemeur-generaal Kikkert enig reUef. toen hlj
Van Paddenburgh onder ogen bracht, dat de Inkrimping van het aantalleerlin-
gen geweten kon worden aan de teleurstelling In de ·vleyende verwachtlng van
de inwoners" die hun kinderen aan hem hadden toevertrouwd. omdat ze op ziJn
kunde en ·geregelde levenswiJze" rekenden. HiJ waarschuwde de onderwiJzer
terdege: als door ziJn levenswijze het schoolwezen niet zou gaan beantwoorden
aan de welgemeende tntentle van de Koning, die hem tot onderwiJzer der Jeugd
had ultgezonden, zouden andere maatregelen tegen hem genomen worden ·de-
wljl de beschaving der jeugd van te groot belang voor deze maatschappiJ is om
dezelve ongestraft te laten verwaarlozen". Kikkert was het verder met de opzie-
ners eens. dat het aan ledere deskundlge vriJ stond privaat onderwiJs te geven.
Hlj wees Van Paddenburgh op de plicht om door een voorbeeldig gedrag het ver-
trouwen en de genegenheld van de tngezetenen te herwlnnen.31

Voorultlopend op de beschriJv1ng van de kwesUe dlent Wer vermeld te wor-
den. dat met de ongeregelde levenswijze gedoeld werd op de drankzucht en de
bUitenechteUJke relaUe van Van Paddenburgh.

Het vertrouwen van de medeburgers had Van Paddenburgh kenneUJk aIin
de eerste maanden van ziJn verblijf op Curacao verspeeld en het zou hem ook
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ntet meer gelukken dat terug te wtnnen, HIJ wekt overtgens ook niet de Indruk
daarnaar gestreefd te hebben, tenmlnste met op de door Kikkert verlangde rna-
nler, In plaats van zlJn leerUngen te behouden door zlJn levenswiJze te verande-
ren, trachtte hlJ steeds door mtddel van advertentles gegadtgden voor zlJn on-
derwiJs butten schoolverband te krtjgen.

BliJkens het eerste schoolexamen van 18 december 1816 waren de resulta-
ten van zlJn onderwtjs op de landschool met onverdeeld gunstig. De opzleners
konden over de vordertngen In de franse taal "van geen eenen der scholteren
met lof spreken, daar ntemand hunner die zlch op gemelde taal toeleggen, zelfs
met omtrent de eerste begmselen, aan de billiJke verwachtlng voldaan" hadden.
Beter was het gesteld met schrtjven, rekenen en aardrtjkskunde en aan acht
jongens en drte metsjes konden pnjzen ultgedeeld worden. De pnjsboekjes die
Van Paddenburgh zelf utt Nederland had rneegebracht, waren echter In slechte
toestand en veelaI "onbeduldend" .32

Het onderwi]s In het Frans moet Van Paddenburgh totaal verwaarloosd
hebben en ntet door gebrek aan kennls van de Franse taaI, want een maand la-
ter, op 29 januart 1817, werd hlj op verzoek toegelaten tot beedlgd vertaler Min
en utt de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche talen",33 welke functle ntet al-
leen werd ultgeoefend ten behoeve van partlculleren, maar waarvan ook In de
rechtszaal gebrulk gemaakt werd.

Het jaar 1817 bracht voor Van Paddenburgh en zlJn gezln geen geluk. ZIJn
vrouw was waarschlJnllJk In de tweede helft van 1816 met haar kroost naar
Curacao overgekornen. Daar moet ze alras de "ongeregelde Ievenswtjze" van
haar man hebben ervaren, waardoor tenslotte een breuk tussen de echtelleden
ontstond. lets van zlJn benarde sltuatie kwam tot ultlng In een tweetal waar-
schuwtngen, die hlJ In de Curacaosche Courant llet afdrukken, waarblJ tedereen
er op attent gemaakt werd "aan nlemand, wie het zlJ, credtet te verlenen" zon-
der schrtfteliJk bewijs van zlJn handtekenmg er Op.34

Toen Phoel In 1817 toestemrrung verkreeg om een particuliere school te
openen, bood Van Paddenburgh zich Mvrijmoedigen nadrukkeliJk" blJ het pu-
bliek aan, zeggend dat hij zich In staat achtte de hem door de konlng opgelegde
taak te volbrengen "ondanks aIle rampspoeden".35

In dlezelfde week ontving Kikkert een wanhoopsbrtef van mevrouw Van
Paddenburgh waartn ziJ naar het beste mlddel vroeg om haar man Mendie zeke-
re Anna van Grteken" voor de adJunct-fiscaal te dagen en hun dageliJkse blJeen-
komsten te verbleden. De gouverneur-generaal gaf de adJunct-flscaal opdracht
hier aandacht aan te wijden en Anna van Grteken, geboren Gheyst. aan te zeg-
gen Mdatzij anderszlns de stad zal hebben te verla ten en desnoods het eiland
zelfs, aangezien haar gedrag zeer aanstotelljk Is en zlJ zelve de oorzaak Is van
veel ongenoegen; terwijl haar verblljf bij den heer Van Paddenburgh nlet dan tot
kwaade voorbeeld aan zijne leerUngen strekken kan". Voorts werd de adjunct-
fiscaal ultgenodigd te bewerken, dat aan het verlangen van mevrouw Van
Paddenburgh werd voldaan en zodanlge schlkkingen te treffen als mogeUjk wa-
ren ·om het lot van deze ongelukkige vrouw, wier man zo eene onbehoorUJke le-
venswiJze houdt, te verzagten".36

Het resultaat van al de moeiliJkheden was dat mevrouw Van Paddenburgh
met twee kinderen repatrteerde. Van Paddenburgh had de gewoonte om van
zlJn Jaartnkomen een vlerde gedeelte In Nederland te laten staan. Door de nu
gemaakte flnancleIe schlkkingen werd dat overbodlg en hlj vroeg derhalve op-
houdlng hiervan per 1 augustus.37

Op 2 augustus glngen ze ult elkaar; "Mejufvrouw Van Paddenburgh en twee
klnderen" vertrokken met het schip 'Vrouw Trtjntje' naar Arnsterdam.38 Ze zou-
den elkaar niet meer terugzlen.

Het tweede schoolexamen van 23 december 1817 leverde een overtulgend
bewiJs van het pllchtsverzulm van de schoolmeester. HiJ llet de schoolopzieners
vragen of hij een paar dagen van te voren mocht weten op welke dag ziJ het
schoolexamen kwamen afnemen, voorgevend dat hlj dan zlJn scholieren kon
waarschuwen op die dag aanwezlg te zlJn. De opzleners meenden hiertoe nlet
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verpllcht te zljn, "[a zelfs onverwachts" de school te mogen bezoeken. Nu kon
dat noott helemaal onverwachts zijn, omdat het examen jaarlljks in de week
voor kerstmts bepaald was. Desondanks meldden ze Van Paddenburgh een dag
tevoren hun komst. Enkele uren voor de aangekondtgde komst l1et de onderw1J-
zer door een van zlJn leerltngen zeggen, dat hlJ de opzteners ruet kon ontvangen,
omdat de meeste oudere Ieerltngen ntet naar school waren gekomen. De opzte-
ners lleten zich echter de wet ntet voorschnjven en verschenen in de school.
waar ze "met aan mtnachttng grenzende stroefheid" werden ontvangen.w

De onderwiJzer trachtte ztch te redden en llet zten dat vele kinderen afwezig
waren; tevens verzocht hiJ om drte a vier maanden uttstel van examen. De op-
zteners gaven hun groot ongenoegen te kennen en examtneerden tntussen de
aanwezige kinderen. Ze kwamen daarbiJ tot de concluste, dat sedert hun laatste
bezoek in de maand jull geen enkele vordertng was gemaakt in schnjven en in
de Franse taal en namen "met leetwezen het vele gebrekkige waar", Ze besloten
toen dit examen als niet gedaan te beschouwen en het na drte of vier maanden
opnleuw af te nemen, in de hoop dan een beter rapport aan de gouverneur-ge-
neraal te kunnen overleggen. Hlerrnee toonden ziJ In staat te ziJn reallsme aan
lankmoedtghetd te paren.

De gouverneur-generaal ontvtng van de opzieners geen jaarverslag en bleef
voorloptg van dit voorval onkundtg, althans officieel. De conclusie moet zlJn. dat
Van Paddenburgh door ztjn vooropletdtng en ziJn toelattng tot beedlgd vertaler
in en uit de moderne talen aIle mogeliJkheden voor een bekwame onderwiJzer in
potentie bezat. Dat ziJn bekwaamheden ntet ten goede van het onderwijs zljn
gekomen. llgt aan de verwaarlozlng van zfjn functle. Die verwaarloztng werd
veroorzaakt door ziJn levenswiJze en deze laatste maakte hem ongeschlkt voor
het ambt. Een nadere toelichUng van dit aspect volgt in 3.8 waar de schorstng
wordt beschreven.

3.6 DE KWESTIE VANDE VRLJE HUUR

Op 11 februari 1818 deelde de gouvemeur-generaal aan Van Paddenburgh
mede, dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januart 1818 de huur van de
school niet meer utt de landskas zou worden betaald, maar dat die voortaan
voor rekenmg van Van Paddenburgh kwam. Als reden werd opgegeven. dat de
onderwiJzer behalve ziJn traktement nog extra inkomsten genoot voor onderw1Js
aan kinderen van vermogende ouders en dat hiJ daarult de huur voor de school
zeer goed zelf kon betalen. 40

Nu was vriJe huur van huis en school door Kikkert v66r ziJn vertrek naar
Cura~ao per brief aan Van Paddenburgh beloofd.41 Vanaf het begin van ziJn
loopbaan had de onderwiJzer vriJe woning en school ontvangen. ofwel doordat
hiJ rwmte kreeg toebedeeld in een landsgebouw, ofwel doordat het gouverne-
ment een huurcontract met partlculieren sloot. BiJ die laatste gelegenheld werd
aan Van Paddenburgh "vriJe woning biJ monde en schrifte van den gouverneur
toegestaan".42 Thans gaf Kikkert te kennen dat de betaling van de huur uit de
kolonlale kas een louter voorlopig karakter had en niet beschouwd kon worden
als een voordeel. dat ongelimlteerd aan de functle van landsschoolmeester was
verbonden. HIJ yond dat de onderwijzer door ziJn extra Inkomsten nlet langer
recht had op het genot van vriJe huur, en hiJ herlnnerde de onderwiJzer er aan.
dat de huur nooit aan hem maar aan de eigenaresse van het huls, waartn hiJ
school hield, was uitbetaald.43

TerwiJI de laatste opmerking geen argument genoemd kan worden blJ de be-
twisting van het recht op vriJe huur, geldt ander.liJds dat het vaste traktement
van f 2.000,-- per Jaar hoog was. Minister A.R. Falck noemde deze wedde: "de
aanzienliJke traktement van f 2.000,--". Gelet op het inkomen van f 4.000.--
per Jaar, dat Van den Ende voor ziJn hoge en belangriJke functie als inspecteur
van het middelbaar en lager onderwiJs in Nederland slnds 1816 genoot. llJkt het
Jaarinkomen van Van Paddenburgh te hoog (vergelijk de salarisvoorstellen van
Kikkert In 4.1 en die van Van den Ende in 4.3.1).44
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Met de bljverdiensten kon de onderwtjzer. financleel gesproken, de huur In-
derdaad zelf betalen, te meer daar de prtvaatlessen eveneens In het door het
land betaalde gebouw plaatsvonden, d.w.z. blj de onderwljzer thuts. De afwlk-
kellng van deze zaak was ongebrulkellJk. Op een rekest van Van Paddenburgh
om uitbetaltng van de huur gaf Klkkert een afwtjzend antwoord, dat hlj hem
echter ntet bezorgde (19 oktober 1818). Toen de onderwlJzer op 23 januart 1819
wederom blJ Klkkert een rekest Indlende om "het eentge oott genotene emolu-
ment, namelljk vriJe hutshuur" aan hem uit te betalen.w kreeg hlj wel een brief
ten antwoord; hlertn stond dat, als Van Paddenburgh ztch de moeite had gege-
ven om de besltsslng op ziJn In oktober 1818 ingedtende rekest op de gouverne-
mentssecretarte af te halen, hij al sedert de negenUende van die maand met die
besltsslng bekend geweest zou z1Jn.46

Van Paddenburgh vervoegde zich bij de secretarte, lichtte zijn rekest en
diende aIle stukken bij de korung In. Deze stelde hem op dit punt In het gelijk
als verzachtlng bij zijn ontslagbeslutt, 47 Hij kon een achterstallig bedrag voor
huur vorderen van 137 pesos en 4 realen (J 229.16),48 benevens zijn salarts
vanaf de dag van schorstng (14 Iebruart 1818) tot de dag waarop hem het ont-
slag berelkte (15 oktober 1818).49

Het emolument van vrt]e huur voor huts c.q. school was nlet zo vanzelfspre-
kend. Kikk.ert betaalde aan Van Paddenburgh weI zijn salarts uit voor de perto-
de tussen schorstng en ontslag, doch wetgerde de huishuur na 1 januart 1818
utt te keren. Daarop volgde het rekest van Van Paddenburgh. De secretarts-
plaatsvervanger van de minister, L.J. van Ewijck, meende dat vrtje hutshuur
"met als een onafscheidel1jk voordeel van den post van's lands schoolmeester
op Curacao schlJnt te moeten worden beschouwd". met welke woorden hIj ferte-
lijk de oplnle van Kikk.ert bljvlel. Doch aangezten de vnje huishuur het enige
voordeel was bij het traktement en aangezten In het besluit van de konmg spra-
ke was van ultbetallng van salarts "met de aan dten post geaccrocheerde voor-
deelen" , zou de verzachUng, die het KB had willen aanbrengen blJ het ontslag,
lllusotr gemaakt worden, lndlen dat voordeel ntet zou worden ultbetaald.50

De afwlkkellng van deze kwestle nam weI anderhalf Jaar In beslag en vond
plaats nadat Van Paddenburgh reeds was ontslagen. Deze eerste maatregel met
betrekklng tot de onderwljzer werd daags er na gevolgd door een tweede.

3.7 HET GRATIS LANDSONDERWIJS

In het reglement op het schoolwezen te Cura!;ao van 11 maart 1816 werd
officieel niets gezegd over onderwljs aan klnderen van onvermogende ouders. Er
werd in de eerste Jaren ook nlet een expliclet standpunt omtrent deze zaak
vastgelegd. In de correspondentle tussen gouvernement en schoolcommissie
komt dlt punt niet voor. Ook werd In het benoemlngsbeslult van Van Padden-
burgh over deze categone kinderen niet gesproken. Toch zijn er aanwijzlngen
voor de veronderstell1ng, dat vanaf het begin gratis onderwljs van landswege
heeft bestaan.

Er zijn drie uitlatlngen waann sprake is van het gratis geven van onderwljs;
die komen In dit geval van onverdachte zlJde, namellJk van de onderwlJzer zelf:
• Reeds In de klacht, vervat In de bnefvan Juni 1816, over het onderwlJs van
Phoel en over het weglopen van leerllngen naar deze laatste, sprak hiJ de vrees
uit. dat hiJ op die manier slechts de klnderen zou overhouden "welke miJn pligt
miJ gebied voor niets te leeren";51
• In een rekest aan de konlng In 1818 noemde hiJ het "ziJnen pligt mllitatre
en andere kinderen ook voor niet" te onderwlJzen;52
• In ziJn rekest aan de konlng In 1819 tenslotte omschreef hiJ dit als een ver-
pUchtlng bij het genot van vriJe huur ·om ook arme en milltatre kinderen gratis
te onderwiJzen".53

Of Van Paddenburgh met het gratis onderwlJzen de hand heeft gel1cht is
niet bekend, maar Klkkert had het bliJkbaar nodig gevonden hleromtrent een
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offlctele mededellng te doen. HiJ rtchtte ztch op 12 februart 1818 "in de Courant
en biJ afflxie" tot de tngezetenen en deelde daarblJ mede aan ouders en voogden,
die geen geld hadden om het onderwt]s voor hun kinderen en pupUlen te beta-
len. dat hun kinderen gratis In de lands school zouden worden onderwezen.
wanneer ze daartoe een bilJet van de schoolopzleners hadden ontvangen.e- De
opzleners zouden beoordelen wte aanspraak kon maken op een dergel1Jk voor-
recht. Het werd tevens aan hen overgelaten naar bevtndlng de toelating tot de
lands school goed te keuren of te wetgeren. 55

Het Is ntet duldel1jk. waarom deze bekendmaking Julst toen werd gedaan.
Ook zlJn er geen stukken bekend waarult zou kunnen bl1Jken. dat K1kkert over-
leg met de schoolopzleners had gepleegd, hun mentng had gevraagd, of hun ad-
vies had opgevolgd. De bekendmaking werd door Pieter Schuler. klerk ter gou-
vernementssecretarte. naar Van Paddenburgh gebracht. HiJ overhandigde de
onderwiJzer tevens een begeletdtngsbrtef, waarin de opdracht vervat was derge-
lljke kinderen in zljn school op te nemen en te onderwiJzen.56 Het was 12 febru-
art 1818. daags na de intrekking van de vrt]e huur. Van Paddenburgh zat, vol-
gens ziJn etgen leztng. met Anna van Grieken en hun kinderen aan tafel en
vierde met nog twee andere kinderen de verjaardag van zijn vrouw. HiJ nam de
papieren van Schuler aan en bemerkte aan het handschrtft, dat een papier wel-
iswaar geschreven was met de hand van de eerste klerk Klaas van Eekhout.
maar dat de ondertekening ontbrak. Daarom gaf hij het stuk zonder het te le-
zen aan Schuler terug, die het als een abuts aanmerkte en de papleren weer
meenam. Verder was er, volgens Van Paddenburgh, ntets tussen hen voorgeval-
len en was hlJ onkundig van de lnhoud der beide stukken gebleven.s?

Indlen het julst was. dat het genot van vrtje huur gekoppeld was aan het
gratis onderwijzen van behoefuge kinderen. zoals Van Paddenburgh in ziJn derde
uttlating stelde, dan zou de onderwiJzer na de intrekking van de vn]e huur zich
van die verplichUng ontslagen kunnen achten. In dat geval zou er een reden
zijn waarom Kikkert het "thans noodlg geoordeeld" had om daags na de Intrek-
king van de vnje huur het gratis onderwtjs door middel van een bekendmaking
af te dwtngen c.q. te handhaven. Er ziJn op dit punt aileen veronderstelllngen.
geen bronnen. Ook de rol van de schoolopzieners in deze kwestie kan met wor-
den aangetoond. Dat gratis onderwtjs aan arme kinderen wel degeliJk als wen-
seliJk werd beschouwd toonde Klkkert zelf. Toen hlJ twee weken later. na de
schorsmg van de onderwiJzer. plannen ontwierp voor een nleuw reglement op
het schoolwezen. Bet hiJ daarIn bliJken. dat hiJ het gratis onderwlJs van lands-
wege ultdrukkellJk geconUnueerd en zelfs uitgebreid wilde zlen. Die verdlenste
komt stelllg Kikkert toe.

3.8 SCHORSING EN ONTSLAG VAN DE LANDSONDERWLJZER

Weer een dag later. op 13 februari 1818. ontving Van Paddenburgh onder
schoolUjd een derde brief van Klkkert. Volgens dlens lezIng had de landsschool-
onderwijzer de aanschriJving van daags tevoren. na ze geopend en gelezen te
hebben. nlet willen aannemen en het gewaagd die de klerk toe te smijten. waar-
biJ de onderwiJzer zeer ongeoorloofde uitdrukkingen tegen de gouverneur-gene-
raal gebruikt had. Kikkert achtte het thans nodlg wegens deze en "nog meer an-
dere redenen" Van Paddenburgh In zijn kwalitelt van landsschoolmeester te
suspenderen.58

De bekendmaklng van de schorslng werd afgedrukt in de Curacaosche
Courant van 14 februart 1818. terwiJl de motieven In het Joumaal van de gou-
verneur-generaal werden toegelicht.

De klerk Schuler had een rapport opgemaakt over hetgeen er tussen hem
en Van Paddenburgh was voorgevallen. toen hlJ hem de brief over het gratis te
geven onderwlJs bezorgde. Dat was om drie uur 's middags geweest. Van
Padden burgh opende en las de brief en yond daarin de ongetekende adverten-
tie: zeggende: "is de admiraal zo wIJSom tegen de InstrucUe die door den koning
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aan hem 18gegeven te handelen, hiJ moest eerder zoo wljs zljn het advertlsse-
ment te teekenen", Hij gaf de papieren terug met de woorden: "breng het adver-
tisement voor den admtraal ter teekentng". HiJ smeet Schuler de brief toe, waar-
na deze de trap af ging In de overtuigtng, dat de man "zeer beschonken" was.
Aldus luidde het verbaal van de door Schuler onder ede afgelegde verklartng.59

Naar aanletdtng hiervan constateerde K1kkert vooreerst, dat het gedrag van
Van Paddenburgh met aileen ongeoorloofd was, maar zelfs ten hoogste straf-
baar; vervolgens dat de dronkenschap van de onderwiJzer hem ntet tot veront-
schuldtgtng kon strekken, maar eerder bezwarend en strafbaar voor hem was;
tenslotte dat de "aanhoudende ongeregelde levenswijze" hem geheel ongeschikt
maakte om het ambt van landsonderwiJzer nog langer te bekleden.w De raad
contrarolleur-generaal der flnancten. later genoemd admmtstrateur van flnan-
cten, kreeg de opdracht het traktement van Van Paddenburgh met mgang van
de 14e februart 1818 te doen ophouden; verder diende hij de nog verschuldtgde
huur van het schoolhuls van zljn traktement in te houden en tenslotte moest
hij proberen het huurcontract van de school te beeindlgen.61

De maatregelen waren grondtg: de landsschool was hierbij feUelijk opgehe-
yen. De maatregelen gaven wel aan, dat voor Kikkert de maat vol was. Aan de
directeur-generaal van het departement van koophandel en koloruen Goldberg
legde hij utt, dat hiJ al direct na de aankomst van Van Paddenburgh op Cura-
cao had voorzten, dat deze niet aan de verwachtlngen zou beantwoorden. Hij
had gehoopt dat de schoolmeester ziJn levenswtjze zou veranderen, maar tot
zijn teleurstelllng had deze geen acht geslagen op de veelvuldlge vermanlngen
en bedreigmgen. De onderwiJzer bleef ziJn ongeregelde levenswijze aanhouden
en weI zodanig. dat hiJ als het ware dageliJks beschonken was en ntet in staat
was zljn leerllngen behoorl1Jk onderwijs te geven. Herhaalde malen had Kikkert
hem aan zijn plicht hertnnerd, doch zonder het rntnste effect. Volgens de rap-
porten, die hij dagel1jks over de landsonderwijzer ontvmg, was deze zo vaak be-
schonken "dat hij ten spot van zljn scholieren strekte". De redenen die Kikkert
voor de schorstng opgaf, waren vooreerst de ongeregelde en onverbeterliJke le-
venswijze van de onderwiJzer smds ztjn komst op het elland. en vervolgens ziJn
gedrag bij de ontvangst van de brief die Schuler hem had gebracht. Het lag dus
niet aan MZiJnkunde en bekwaamheid, die men hem met kan ontkennent.es
Ook hadden de schoolopzleners Van Paddenburgh nlet direct wegens pUchts-
verzulm aangeklaagd, tenmlnste nlet v66r het examen van december 1817.
Hoofdlnspecteur Van den Ende had een minder hoge dunk van Van Padden-
burgh; hiJ achtte hem noch bekwaam noch geschikt. MZiJnezoo spoedige ontzet-
ting heeft mij dan ook weinlg kunnen bevreemden". 63 Op de dag van de schor-
sing vroeg Kikkert tevens aan de schoo!opzieners hem ten spoedigste een zeer
gedetaUleerd rapport uit te brengen van hun bevlndingen op het laatste examen
van de landsschool.64 Dat rapport bereikte de gouvemeur-generaal drIe dagen
later.65

MDlepen gevoelig getroffen" ontkende Van Paddenburgh aan Kikkert, dat hiJ
tegenover Schuler beledigende uitdrukklngen aan het adres van de gouvemeur-
generaal had gebezlgd. HiJ verklaarde zlch bereid dit te allen tijde in of butten
tegenwoordigheld van Schuler "met solemneelen Eede [te) bevestigen".66 Toen
hij hlerop geen antwoord ontving, ver.lOcht hiJ drie weken later opnieuw zich
Mvande hem toegeschreven zeer laesleve expressien" te mogen vriJspreken om
zodoende een opheffing van de schorslng te bewerken.67

In zlJn rekest tenslotte aan de konlng maakte hij bekend, dat volgens een
onder getulge afgelegde verklaring van de eerste klerk Klaas van Eekhout de
klerk Pleter Schuler de papieren na ziJn bezoek aan Van Paddenburgh naar zijn
elgen huls had meegenomen en eerst de volgende morgen op het bureau had
afgegeven, "eerst eenen gerulmen tiJd daama aan ziJne beschuldlging tegen den
suppliant denkende".68 Schuler was echter een beedlgd ambtenaar en Van
Paddenburgh werd met toegelaten zlJn ontkenning onder ede te doen. HIJvoelde
zlch hierdoor Monverhoord veroordeeld".
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De adjunct-fiscaal was van mentng dat een beedlgd ambtenaar, die in de
uttoefenmg van zijn functie lets meemaakte en dat in een procesverbaal vastleg-
de, geloof verdiende tot het tegendeel bewezen werd. Door de tngeleverde verkla-
rtngen van Anna van Grteken en haar zoon, bij wie Van Paddenburgh tnwoon-
de, achtte hij het tegendeel niet bewezen, "zoowel ult hoofde van deszelfs ntets
beduldenden tnhoud, als weI op grond van de vriendschapsbetrekkingen welke
tusschen G.G. van Paddenburgh en Anna van Grteken en haar hutsgeztn" be-
stonden.w

Door dit alles geruggesteund legde Ktkkert in zijn schrtjven naar het moe-
derland van 28 februart 1818 zijn vtste vast.70 Hij yond het kenneUjk met meer
nodig aan zijn vroegere voomemen uitvoertng te geven "den genoemden Van
Paddenburgh den weg open te laten, om zijne onschuld aan te toonen, hetwelk
hlj, volgens zijn rekest, vermeende bij eene confrontatle met P. Schuler te kun-
nen doen"."!

Van Paddenburgh probeerde nog, tndien de gouvemeur-generaal verhin-
derd mocht zijn de suspensle te verntettgen, zijn traktement te krtjgen tot de
besllsstng utt het moederland zou zljn aangekornen, "ter voorkomlng van zijner.
zijner vrouw en twee kinderen totale rutne", Ook dlt verzoek werd afgewezen.P
Op zijn verzoek tenslotte aan de kontng om hem in zijn eer te herstellen. de
suspenste op te heffen, ofwei hem in het moederland MOpeene convenable wijze
te employeren" werd door de minister met het oog op het rapport van Ktkkert
ongunstig geadvtseerd.P Op 15 oktober 1818 werd hem de beslisstng van zijn
ontslag kenbaar gemaakt (3.6).

Nu was hij uttgesparteld, uitgerangeerd en aan zijn lot overgelaten. Als prt-
vaatonderwijzer bleef hlj nog steeds actlef. HiJbood nog lessen aan in Grteks en
Latijn "ten einde eenen jongellng tot het bijwonen der academlsche lessen be-
kwaam te maken". Ook als huisonderwijzer en beedlgd vertaler bleef hiJ zich
aan "het reeds eentgsztns hem gunstig publ1ek aanbevelen", "twee morgenuren
tot private lesgeving toevall1g open hebbende''.?+

Een andere actlvitelt van hem, die v66r deze kwestie speelde, was de op-
richtlng van een departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Kikkert werd voorzttter en Van Paddenburgh secretarts, maar pogmgen om de
bevolking tot steun hieraan op te wekken mislukten.75

De Curat;aose almanak voor 1819 kwam onder zijn redacteurschap tot
stand en in hetzelfde Jaar verscheen in Haarlem een boekJe BeschriJving van het
eUand Curacao en onderhoorige eUanden.... door een bewoner van dat eUand..
wat aan hem werd toegeschreven,76 HiJ beval zich bij het publlek aan als verta-
ler van stukken uft de meeste talen en als waamemer van zaken "biJzonder van
die welke commercieel zljn, belovende een prom pte en civiele bediening", onder-
tekend door G.G. van Paddenburgh & Co. Voor zaken die tot het terrein van "cl-
viele en crtmineelejustltie" behoorden werd hiJ na verzoek niet toegelaten.77

Ook in Nederland probeerde hij aan de slag te komen. Op 15 april 1820
rtchtte mevrouw Van Paddenburgh nog een verzoek aan de minister "om em-
plooi voor haar man gewezen schoolmeester". Ook zij kreeg nul op haar re-
kest.78 Daama zweeg hij. Hoe hij zichzelf zag en voelde kwam In ziJn gedichten
in de Curacaosche Courant tot uiting; hiJ was de teleurgestelde, miskende, on-
begrepen en in de steek gelaten eenzame man.

In zlJn gedicht "Gedachten" werden ziJn gevoelens aangevuld met bijtende
zelfspot: "loop vriJ maar heen. giJ gek, met al uw eerlljkheden, wat hebt ge er
aan? Uw lot in dezen tlJd, biJ deez verllchte zeden, is beedlen gaan". In zijn ge-
dicht "Valsche vriendschap" (met in het opschrift: "nlet vertaald") 79, verhaalde
hiJ hoe in tlJden van voorspoed eenieder vrlendel1jk, belangstellend en hulp-
vaardig is, "maar keert het blaadje om, en wend het heilin druk, wen ramp op
felle ramp u aan den hartaar knagen, dan is het koel: "mijn vriend, miJ Spijt uw
ongeluk, 't is thans een slechte tlJd, ik wensch u betere dagen". Die kwamen
voor hem niet meer. Hij stlerf in 1824,41 jaar oud.80
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3.9 DE SCHOOLBOEKEN EN BET ONDERWIJS

TerwiJI Van Paddenburgh nog onderweg was naar ziJn nieuwe bestemmtng,
zond het departement van koophandel en koloruen hem op 20 januart 1816 een
hoeveelheid boeken en schoolbehoeften achtema (biJlage 5). De landsonderwiJ-
zer nam ze in april 1816 op Curacao in ontvangst. Er was geen tnstructie biJge-
voegd waaruit zou moeten bllJken, hoe hiJ met de goederen diende te handelen.
Ook over eventuele aanwtjztngen met betrekking tot aanvulllng of vervanging is
ntets bekend.

BtJ het uitpakken van de zendtng bleek, dat de boeken erg beschadtgd wa-
ren en dat de schoolbehoeften, zoals papler, llnialen, inkt, pennen en potloden,
biJna onbruikbaar waren geworden. Wat nog entgsztns geschikt was gebruikte
de onderwiJzer in zljn school, terwiJI hlJ door de slechte staat van een en ander
gedwongen was zelf en uit eigen middelen schoolbehoeften aan te kopen. Een
gedeelte van de boeken, de prenten en het schetspapier gebruikte Van Padden-
burgh biJ het eerste grote examen van 18 december 1816 als pnjs voor de leer-
ltngen, die de beste vordertngen hadden gemaakt. HIJ had ook zelf schoolboe-
ken utt Nederland meegebracht en van deze wendden de opzieners er biJ die
gelegenheid eveneens entge aan als pnjs, 'zoo om betoonde naarsttghetd als tot
verdere aanmoedigmg". Helaas waren ook deze "slegt geconditloneerd" en de
meeste werden door de opzleners als onbeduidend bestempeld.s!

Er werd ntet eerder meer over schoolboeken en -behoeften gesproken dan
na de schorstng van Van Paddenburgh, De gouverneur-generaal gaf toen me-
teen opdracht aan de raad contrarolleur-generaal der flnancten. H.J. Nuboer,
om alle schoolboeken te vorderen. Van Paddenburgh wetgerde aanvankellJk
hleraan gehoor te geven, omdat hiJ die boeken als zlJn etgendom beschouwde.
Kikkert stoorde zlch daar nlet aan en eiste toen via Nuboer van Van Padden-
burgh een verantwoordtng over de schoolboeken, die aan hem voor gebruik op
de landsschool waren gegeven. De boeken die nog over waren moesten worden
tngeleverd en van de boeken die er met meer waren, moest worden aangetoond
op welke manter ze op de school waren uitgegeven.82

Er zat voor Van Paddenburgh nu ntets anders meer op dan de schoolboe-
ken met een llJst van het oorspronkellJke aantal en met de geeiste verantwoor-
ding In te leveren.83 BIJ die gelegenheld kon Van Paddenburgh niet nalaten
Kikkert er op te wiJzen dat, als het de bedoellng van de kontng en de minister
was geweest om de boeken en papteren in rekening en verantwoordlng te doen
brengen, hiJ dan ook een prijslijst ontvangen zou hebben. Het zou hem in dat
geval ook vriJ gestaan hebben de zendlng al dan ntet te accepteren. Maar dat
was ruet gebeurd; hij had de boeken "voeistoots tegen re~u ontvangen", wnder
dat hem was voorgeschreven hoe er mee te handelen. Gedurende de twee Jaren
dat hiJ in functie was, had hiJ er dan ook mee gedaan wat hem goeddunkte.

Kikkert had er geen oren naar; weI kon hlJ zlch met de verantwoording ver-
enlgen en was hiJ tevens bereld te veronderstellen dat van het ontbrekende be-
hoorliJk gebruik gemaakt was ten behoeve van de school.84

Van Padden burgh had trouwens ongellJk met ziJn voorstelllng van zaken.
Toen hiJ voor zlJn vertrek een voorschot vroeg om schoolboeken te kunnen ko-
pen kreeg hlJ f 400,-- toegewezen "van den lande", waaraan werd toegevoegd,
dat deze handelswiJze nlet als precedent mocht worden beschouwd. De nage-
zonden boeken konden dan ook nlet als zlJn eigendom worden beschouwd. De
f 400,-- behoorden tot dezelfde categorle als de boeksubsldle van f 2.100,--
voor Oost-Indle en van f 500,-- voor Suriname.

De raad contrarolleur-generaal der financlen had nu de schoolboeken in
beheer, maar wist na een maand of acht ook niet goed. wat hlJ er verder mee
moest doen. Desgevraagd kreeg hlJ van Kikkert ten antwoord, dat hlJ ze kon
overhandigen aan de schoolopzleners. Dezen kregen op hun beurt van Kikkert
de vriJheld de boeken ult te delen aan de armenschool der Dlaconle en aan de
andere behoeftige scholen. Ze mochten dlt doen op een wijze die zlJ "ten meeste
nut der Jeugd" zouden oordelen.85 Hlermee waren de laatste resten van het
·Paddenburghse schoolwezen" ultgewist.
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Klemmend bUJft de vraag, wat er nu prectes In de school gebeurde. Een on-
derzoek naar zaken omtrent het onderwljs zelf laat vele vragen open staan. Een
bilk op de boekenlijst van de door het departement nagezonden boeken geeft
geen uttslultsel over de gedachte(n) van de afzender(s), die (eventueel) aan de
keuze en samenstelling ten grondslag lag. Van den Ende was er ntet blJ betrok-
ken geweest. Nlemand In Nederland kon nog weten hoe het onderwtjs op
Curacao zou worden. Was dlt een doors nee pakket van boeken, die ook op een
Nederlandse lagere school konden worden gebruikt? Van de schoolboeken die
Van Paddenburgh ult Nederland had meegenomen en die door een lld van een
schoolcommtsste aldaar waren geadvlseerd, ztjn noch de verdellng naar de
schoolvakken, noch de tltels en aantallen bekend.

Het onderwt]s van Van Padden burgh llet te wensen over, nlet wegens onbe-
kwaamheld, maar omdat onrnatighetd In alcoholtcis hem parten speelde. BIJhet
tweede jaarverslag van december 1817 werd door de opzleners over te gertnge
vordertngen geklaagd. De normen om de gegrondhetd van deze klacht te beoor-
delen bUJven helaas onbekend; anders gezegd: noch het reglement, noch de op-
zieners hebben het pen van het onderwtjs als etnddoel aangegeven.

Er ts geen enkele opgave bekend over het aantal betalende en het aantal
gratis onderwezen klnderen. Evenmln kan worden nagegaan of, en zo [a In wel-
ke groepen of klassen en naar welke leeftiJden de leerltngen werden Ingedeeld.
Een opmerklng Is bewaard gebleven waaruit kan bllJken dat aIle leerltngen teza-
men nlet een groep vormden; biJ de aanvrage om de lestlJden te rnogen verande-
ren gaven de opzteners aan de gouvemeur-generaal a.1. te kennen, dat blJ conti-
nu onderwijs van 9 tot 3 uur "aan tedere classe" voldoende geleerd kon worden.
Het Is moelliJk te veronderstellen dat deze "classe" hetzelfde begrtp vertegen-
woordigt als de klassen In het klassikale systeem van de wet van 1806. In deze
laatste zaten leerlmgen van dezelfde leeftiJd die allen hetzelfde onderwijs kregen
uit dezelfde boeken, waarbiJ het ene schoollokaal meestal In drte klassen (groe-
pen) werd verdeeld. Het hoofdelijk onderwljs was biJ de schoolwet van 1801 ver-
boden. Onderwijzers die met de "verbeterde leermethode" toepasten werden
zelfs ontslagen. Van den Ende wilde zo rtgoreus nlet zlJn In de wet van 1806.
HIJ wilde deze verandertng nlet van bovenaf afdwtngen. Zljn opvattlng ultte hiJ
als volgt:" geen onderwlJzer kan een goed onderwljzer zlJn zonder een zelfstan-
dig man te wezenft

•86 Het Cura~aose reglement ging ult van verschlllende vak-
ken met dus versch1llende schoolgelden; dit gaf aan dat het onderwlJs per leer-
ling versch1llend kon en mocht zljn, waardoor het nlveau In de klas eveneens
glng versch1llen. Als de klassen groepen waren met beperkte leeftlJdsverschlllen
tussen de ~eerllngen onderllng. dan was zo'n klas nog geen homogene nlveau-
groep; en dat was het streven in het klassikale systeem. Voor heterogene groe-
pen was het hoofdellJk systeem het enig mogeliJke. Schoolverzuim was daarln
mlnder storend. omdat de leerlingen ieder voor zichzelf leerden en om beurten
bij de meester hun les moesten opzeggen. minstens vier maal per dag. En
schoolverzuim was mi 1820 een belangrtjke klacht van onderwljzers en opzie-
ners.

Het reglement stond. evenals de ontwerper, nog met een been In de acht-
tlende eeuw. Het andere been werd In de negentlende eeuw gezet. doordat het
reglement van de centrale overheid uitging. die de lestijden voorschreef, de vak-
ken vaststelde In twee niveaugroepen, de lnspectle en examens van de Ieerlin-
gen regelde (niet van de onderwljzers!) en die meer nadruk wenste te leggen op
belonen dan op straffen.

De Ujst van boeken dle door het departement In Januart 1816 naar Cura~ao
werd nagezonden, vertoont vermoedelijk ook een ambivalente samenstelllng,
voor zover de namen van de auteurs vermeld zlJn. Anslljns bestseller De Brave
Hendrik en de rekenboeken van Brunt waren methoden van de modeme tlJd. ZO
er al een lesrooster Is geweest dan hebben noch Klkkert, noch de opzleners,
noch de onderwljzer zelf zich daar In geschrifte over ultgelaten. Het komt er op
neer dat over de exteme geschiedenls van het onderwlJs over de pertode 1816-
1820 weI gegevens zlJn gevonden, maar dat het waarschljnlijk nlemand meer
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vergund is een bllk in de school te werpen om precies aan de weet te komen,
wat zich met betrekking tot het onderwijs (het interne aspect) daartn heeft afge-
speeld en in hoeverre de denkbeelden van de moderne wet van 1806 werden
geeffectueerd.

Over de andere, particuhere, scholen werd door de opzteners eerst na de
schorstng van Van Paddenburgh geschreven, toen ze een overzlcht van de gehe-
le onderwijssttuatte schetsten. Een in het oog sprtngende plaats kreeg de school
van Pteter Phoel.

S.10 DE PARTICULIERESCHOOLVANP. PHOEL

Phoel arrtveerde op 12 aprtl 1816 te Curacao met hetzelfde sch1p waarop
ook ds. G, Bosch de rets naar de West maakte, HIJ had ztch al "van zijn vroege
jeugd at" bekwaamd in het beroep van onderwijzer en had als zodanlg op ver-
schillende scholen in Utrecht, Bommel, Amhem en Alkrnaar gestaan. Phoel was
volgens zlJn zeggen tot onderw1Jzer In Rotterdam "geexamineerd en bekwaam
gekeurd geworden om naar eene school van den hoogsten rang te staan",87

Dlt zou kunnen suggereren, dat hiJ ztch tot de zeldzame onderwijzers van
de eerste rang rekende. Deze kwaltflcatle werd echter noch door hemzelf, noch
door de schoolopzleners te Curacao gebruikt. Ook de hoofdtnspecteur In
Nederland, A. van den Ende, zou hebben geweten of Phoel de zeldzame eerste
rang had behaald. HIJ noemde hem echter "een geexammeerd onderwiJzer utt
het moederland, die In de laatste jaren tangs eentgerhande weg mtddel heeft
weten te vinden ztch derwaarts te begeven en er ztch te vestigen als bljzonder
onderwijzer. Ik ben hier butten staat mijne vermoedens deswegen te vertfleren.
Hoe dit ook zlj, deze onderwijzer schiJnt, althans als gewoon lager school-onder-
wiJzer, de voomaamste te zljn op Curacao en zlch tevens van zljn pligt naar be-
hooren te kwiJten",88

Sinds de maand mel 1816 hleld Phoel zich op Curacao bezig met prtvaat
onderwiJs in de vakken lezen, schrtJven, rekenen, Nederlands, Frans, aardrtjks-
kunde en geschledenis. KenneliJk, en rntsschten ook weI enigszms van de weer-
omstuit door het gedrag van Van Paddenburgh, vtel hlJ zozeer blJ de tngezete-
nen in de srnaak, dat hlJ vele verzoeken ontvtng van ouders om ook aan hun
kinderen prtvaat onderwljs te geven. Omdat Phoel ntet voldoende Ujd over had
om aan al die verzoeken te voldoen, had een aantal ouders, vooral van Otra-
banda, hem gevraagd of hlJ daar nlet een pubUeke school wilde oprtchten. Ze
voerden daarbiJ als argument aan, dat het hen in het hete klimaat te lastig was
om hun kinderen dageUJks over het water van de Annabaal naar de stad
(punda) ter school te zen den. Phoel wilde weI aan deze verzoeken voldoen, maar
dan wilde hlJ eerst de toestemmlng van het gouvernement vragen, Oerhalve
dlende hiJ op 21 mel 1817 blJ Kikkert een rekest in voor het mogen openen van
een pubUeke school op Otrabanda.89 Omdat deze school voor ledereen toegan-
keliJk was, staat het begrtp 'publiek' tegenover huls- of prtvaatonderwiJs. In de
termen van de wet van 1806 was het dus 'bIJzonder'-onderwiJs. Op Cura~ao
wordt meestal van 'landsonderwijs' en van 'particulier' onderwlJs gesproken,
waar de wet van 1806 spreekt van openbaar en blJzonder onderwijs,

Reeds een dag later kreeg hij van Kikkert de inwilliging van zlJn verzoek,
"mids onder 't opper-toezlcht van de Heeren opzleners van het schoolwezen al-
hler",90 In de CurQ{XWsche Courant van 28 Junl 1817 verscheen tenslotte de be-
kendmaking van Phoel, dat zljn school geopend was,

In een reactle op het rekest plaatste Van Paddenburgh reeds op 21 JUni
1817 een advertentle in de Curacaosche Courant. waarin hlJ zlch "ondanks de
oprtgting van andere scholen"nog "vr1Jmoedlg en nadrukkeUjk" blJ het pubUek
aanbeval. TIJdens de inspectle en examinering in december 1817 werd over de
school van Phoel nog geen commentaar gegeven. maar toen de schoolopzleners
op 31 maart 1818, zes weken na de schorsing van Van Paddenburgh, een over-
zicht van de toestand der scholen aan Kikkert overhandigden. roemden zlj de
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kwaliteit van het ondeIWijs op de school van Phoel. Op zijn school werd aan on-
geveer veertig kinderen "grondlg onderwtjs" gegeven, wel een bewijS dat er op
Otrabanda In een gevoelde behoefte werd voorzlen. De opzieners waren In aile
opztchten voldaan en konden ook "nlets ten nadeel van zlJn moreel character"
zeggen.91

Wat "zljne leermanter" precies Inhield, werd door de opzieners ntet om-
schreven; ze deden dat evenmln met de door hen gehanteerde begrtppen "gron-
dig onderwijs" en "de vordertngen zljner scholleren", Ook kwam er geen bericht
In de officiele stukken terecht over de schoolboeken die Phoel als partlcullere
schoolondeIWijzer gebrulkte, noch wat er precies In zijn klas (klassen?) gebeur-
de. Zijn inkomen kan met berekend worden, omdat van het aantalleerlIngen
met is medegedeeld In welke vakken ze onderwezen wilden worden. Er kan zo
geen Inzicht verkregen worden In het onderwijsgebeuren.
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SAMENVATTING

De ber1chten over het lager onderwijs op Curacao rond 1816. zoals die door
Changulon en Kikkert werden geleverd, laten zien, dat de toestand niet roos-
kleurtg was en dat het peU tot een onaanvaardbaar minimum was gedaald. Een
uttzondertng kon gelden voor de Joodse school van David Rodrigues. dIe overt-
gens ntet door Changuton werd vermeld.

Kikkert publiceerde na de overname onmiddellijk een schoolregIement. Het
kenmerk was overwegend traditloneel achttlende eeuws en droeg de sporen van
de schoolbepalingen van directeur Rodier (1766). Het vermoeden is gerecht-
vaardlgd, dat er een afspraak hestond over het geven van gratis onderwijs aan
kinderen van onvermogende ouders en dat het tractement van de landsonder-
wijzer daarvoor, geheel of ten dele, was bedoeld. Overtgens is daar geen schrtf-
telijk bewijs van gevonden.

De onderwijzer was in de ogen van overheid en opzieners weI bekwaam te
achten (ntet evenwel volgens Van den Ende), maar allengs kwam aan het licht.
dat hlJ niet de jutste geschiktheid bezat om als opvoeder van het opkomende ge-
slacht te fungeren. Dronkenschap en concubinaat waren, althans "voor het oog
der wereld", ontoelaatbaar.

De regelmgen van het reglement waren onvoldoende. Teveel vragen werden
er ntet door beantwoord. Daarom kan de mislukking ook gezien worden als een
unieke kans voor de overheid om voor de tweede maal met een schone lei te be-
gmnen. lertng trekkend utt het recente verleden. Het Provtstoneel Reglement,
dat erop volgde, laat zten dat er beter aandacht is geschonken aan de wet van
1806 en de vernleuwtngen die er aan ten grondslag lagen. Voor het onderwtjs
werd dtt een grote sprong voorwaarts. al verliep de ontwikkeUng langzaam van-
wege ongunstige plaatseliJke omstandrgheden. De grote hinderpaal was het ver-
schll tussen de land staal en de taal waartn het onderwi]s werd gegeven. Deze
handicap werd een zeer kostbare vertragtngsfactor. Het volle profljt van het on-
derwiJs werd daardoor niet gehaald.
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INTERMEZZO
NAAR EEN NIEUWE REGELING VAN BET SCHOOLWEZEN,
FEBRUARI 1818 - NOVEMBER 1819

4.0 INLEIDING

De jaren 1818 en 1819 ziJn voor het schoolwezen fundamentele jaren ge-
weest. Met het ontslag van de schoolmeester stond het ondeIWiJs sUI. Opnleuw
had de overheld de kans van de schone lei. Deze keer heeft ze plannen geop-
perd, die ter dlscusste gesteld, en de ultwerking ema opgedragen. Stond het re-
glement van 1816 nog bijna geheelin het teken van de tradttle, het nleuwe re-
glement werd dlchter bij de nteuwe opvattlngen van de schoolwet van 1806
gebracht. Het etgen karakter van het reglement kwam tot ulting in het bewust
rekenlng houden met en het aanpassen aan de Curacaose omstandtgheden,
mogel1jkheden en onmogelljkheden.

Dat Van den Ende's vlsle op drte kardinale punten ntet werd gehonoreerd
heeft geletd tot gemiste kansen gedurende een lange pertode.

4.1 BET INITIATIEF VAN GOUVERNEUR-GENERAAL KIKKERT

Door het veIWijderen van Van Padden burgh was het ondeIWijs, dat van
landswege werd verzorgd, lam gelegd. Kikkert nam echter onmiddellljk stappen
tot herstel en nam zich voor het onderwijs zo mogelljk te verbeteren. Tot dat
doellegde hlj aan de schoolopzieners een aantal denkbeelden voor en gaf daar-
blj te kennen, dat ze als suggesties golden, "zonder nogthans dlt begrtp In het
mlnste te willen doen doorgaan Indien er zwartgheden daartegen rnogten ziJn".
ZIJnvlsle op het geheel kan als volgt worden samengevat:
1. De ene landsschool zou vervangen dlenen te worden door drte landsscholen;
alle partlculiere scholen moesten worden afgeschaft;
2. Het budgettatre bedrag van f 2.000,-- per jaar zou nlet meer dtenen als trak-
tement voor een ondeIWijzer, maar zou over drte landsonderwijzers moeten wor-
den verdeeld; de twee kundtgsten zouden leder f 800,-- per jaar verdienen en
de derde ondeIWijzer f 400,-- per jaar:
3. AIle arme klnderen zouden zonder onderscheld op de landsscholen worden
aangenomen en onderwezen, en wei zonder betaling; de vermogende ouders
zouden naar rede en blllijkheid schoolgeld dienen te betalen.
De voorstellen van Klkkert geven aanleiding tot enkele beschouwtngen.

ad. 1. Ult het eerste punt blijkt. dat het de bedoeling van Kikkert was om
het onderwtjs te zien als een zorg van uitsluitend de overheld. De opvatting dat
de overheld de taak had om ten behoeve van de gehele samenlevlng te zorgen
voor ondeIWijs en opvoeding van de opgroeiende jeugd door mlddel van "maat-
schappelijke" (=lagere) scholen, is aan het einde van de achtUende eeuw In de
Bataafse Republlek aanvaard. De Maatschappij tot Nut van het Algemeen, op-
gertcht in 1784, had in woord en geschrtft veel btjgedragen tot het verbretden
van de nleuwe ideeen over ondeIWijs en opvoeding en over de manier, waarop



62 HooJdstuk4

het geluk voor de mensheid kon worden berelkt. Voor de tnvoermg van het
nieuwe onderwijs was een gecentraltseerd staatsbestuur nodtg. Die eenheids-
staat werd in 1798 gevesttgd waarna de wetten van 1801, 1803 en 1806 tot
stand kwamen. Zonder verzet verliep dat proces ntet: van twee ziJden zette men
zich schrap. De lokale en gewestelijke overheden waren traditloneel partlcula-
rtstisch en verhardden hlertn ult lijfsbehoud. Vele chrtstenen hadden bezwaren
tegen de Ideeen van de Verlichting, waarvan de Franse rtchting athetstisch geo-
rtenteerd was; een samengaan van geloof en rede, een algemeen christendom
boven de geloofsverdeeldheid van de onderscheiden geloofsgroepertngen was
hen te vaag en te onorthodox;! ze vreesden dat deze opvattingen tot ongeloof
zouden leiden. De eenheidsschool onder centraal gezag, zoals die door de nteu-
we wetten mogeliJk werd, kwam te staan tegenover de tradltloneel gedecentrali-
seerde scholen die onder lokaal gezag stonden.s

In de nieuwe wetten werd het maatschappeliJk of lager onderwtjs een zorg
van de overheld, maar niet biJ uttslultmg, In ziJn plan alle partlculiere scholen
af te schaff en bleek Kikkert rtgoureuzer te zljn. De opzieners zouden hem in dlt
voorstel nlet volgen. Hadden ziJ de wet van 1806 beter gelezen? De Bruin wiJst
er op dat ten onrechte beweerd is, dat de overheid in Nederland met behulp van
de schoolwet van 1806 het monopolie van de openbare lagere school wilde in-
stellen. In tegenstelling tot de wetten van 1801 en 1803 was die van 1806 mil-
der en was ze de kerkgenootschappen julst tegemoet gekomen door hen in de
gelegenheid te stellen zelfs in de openbare lagere scholen leerstellig onderwiJs te
doen geven. AIle biJzondere scholen mochten hun etgen boeken ktezen.P Ze kre-
gen dus niet, zoals de openbare scholen, de verpltchttng de natlonale boeken-
lljst te volgen, die Adrianus van den Ende In 1810 had sarnengesteld.s

De rutmte voor het houden van bijzondere scholen zou ook op Curacao
worden toegestaan; maar de strakke beperking daarin was toch weer een over-
heidsmaatregel.

ad. 2. In het tweede punt wordt duidelljk. dat het salarts van f 2.000,-- per
jaar ook op Curacao als zeer aanzienlijk gold. Door de voorgestelde regelmg
werden de inkomsten van de onderwiJzers tot de daar geldende proportles te-
ruggebracht. Ter vergeliJking dtene, dat Lucas Hansz "als koster, voorzanger en
aanspreker en als schoolmeester ad interim van de Dtaconle armen-kinderen
der hervormde gerneente" van overheidswege een inkomen van f 900,-- per jaar
genoot.s Bovendien zou blj deze verdeling niet getomd worden aan de totale
som van f 2.000,-- die door de koning jaarlijks voor het onderwijs beschikbaar
werd gesteld. Tot nu toe was die som in zijn geheel aan een onderwijzer toege-
komen. WeI werd in de vtste van Kikkert aan de onderwiJzers een vast inkomen
toegekend.

ad. 3. In het derde punt werd klaarheid gebracht in de onduidelijke sttuatle
met betrekking tot het onderwijs aan kinderen van minvermogende ouders. Het
gratis landsonderwijs kreeg een wettelijke basts.v

4.2 DE BESCHOUWINGEN VAN DE SCHOOLOPZIENERS EN
HUN CONCEPT-PLAN

De voorsteIlen van Kikkert betekenden een algehele herbezinning op de in-
rtchtlng en organisatle van het lager onderwijs. De opzieners aanvaardden de
uttnodigmg en gmgen met ijver aan de slag. Om te beginnen inspecteerden ze
alle scholen op het eiland om uit de aanweztge leerkrachten de drte bekwaam-
sten te vinden. Reeds daags na het verzoek van Kikkert examineerden ziJ de
school van Phoel en rapporteerden alvast als hun bevtndtng, dat ze Phoel een
zeer bekwaam man vonden en dat ze zeer tevreden waren over zijn methodtek
(welke?) en over de vordertngen van zijn leerllngen.?

In de loop van de daarop volgende maand onderzochten ze aIle andere par-
tlculiere scholen. Ze stelden een rapport samen (zie 3.1) omtrent een aantal za-
ken, zoals de kwalitelten van de onderwijzers, de door hen gegeven vakken, het
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pell van ieders onderwijs, en het aantal Ieerlingen dat op iedere school werd on-
derwezen.s

In hun algemene beschouwtngen aangaande de voorstellen van Kikkert wa-
ren de opzieners er eveneens voorstander van "om drte, zo ntet vier's lands-
scholen op te rtgten", ofwel om utt de reeds aanweztge partlculiere scholen de
drte of vier belangrijkste tot landsschool te verklaren en "met bljzondere voorde-
len te begunstlgen". Maar In het voomemen om daarblj aIle parUculiere scholen
af te schaffen, wilden zlj de gouverneur-generaal ntet volgen, Zij zouden in prtn-
cipe weI akkoord kunnen gaan met een onderwijsmonopolie van de overheld,
maar voor de praktijk bepleltten ze de toelaUng van tenminste twee of drie
"mlndere scholen" ten behoeve van de laagste volksklasse.

Hun voorstel paarde zin voor realitelt aan soclale bewogenhetd. Ult hun
kennis van de maatschappelijke verhoudtngen op Curacao werd een meer ge-
nuanceerd oordeel geboren en de argumenten vonden zlj in de soctale geledlng
van hun samenlevtng. Van hoven naar beneden bestonden de detttge stand, de
fatsoenlijke stand en de lagere of gertnge volksklasse. Onderaan beyond zich de
"allerlaagste klasse", waaronder de vrije kleurlingen en vrije zwarten werden
verstaan. De slaven telden In deze opbouw niet mee.

Volgens de opzteners kwamen de klnderen uit de lagere volksklasse "rneest-
al met dan haveloos, slordlg en rnorstg gekleed, en doorgaans barrevoets ter
school", lets wat op een goed ingerichte school "op zich zelve reeds walgtng ver-
wekt",

Behalve dat dit zeer ongunsug zou afsteken tegen de meer nette en ztndelij-
ke kledtng van hun medescholieren "van falsoenlijkere en meer vermogende In-
gezetenen", zou het voor deze laatsten een reden kunnen zijn hun kinderen
"van eene school van zoo wetntg orde en distincUe" weg te houden. Ott zou, vol-
gens de opzieners, tot gevolg hebben, dat het beoogde doel om door een goed
gefundeerd onderwijs de opvoedtng en beschavtng der jeugd te bevorderen, eer-
der gemist dan berelkt werd. Hoezeer de opzieners er ook van overtutgd waren,
dat men de armere kinderen in het onderwijs tegemoet moest komen, evenzeer
waren ziJ de mening toegedaan "dat men daardoor echter de beschavtng der
hoogere standen niet [moest) hinderliJk zljn".

De partlcultere scholen "van mtndere beduldtng" waren, naar hun oordeel,
julst zeer geschikt "voor de gertngere en lage volksklasse". Door wat schrijven,
lezen en rekenen te onderwijzen zouden die scholen voldoen aan de "wemtge
noodtge behoeften van den gemenen man"; daama konden de klnderen dan een
ambacht leren. Op die scholen was het schoolgeld laag en veel ouders utt de
volksklasse konden dat nog opbrengen. Was er bij mensen ult die groepen een
volslagen onvermogen, dan zouden hun kinderen goed opgevangen kunnen
worden op een "geringere landsschool". Van dit type school zouden er dan twee
moe ten worden opgericht als landsschool van de tweede rang. Hierin zou aIleen
onderwijs gegeven moeten worden in de Nederlandse taal, het schriJven en het
rekenen, dus "bepaaldelijk voor kinderen uit de geringere en lagere volksklas-
se-. Een van deze scholen van de tweede rang zou, Indien ze geplaatst werd op
Otrabanda, ook de aldaar wonende kinderen van onvermogende ouders gele-
genheid geven onderwijs te ontvangen. De socia Ie standengrens klonk door In
de overweging dat, behalve deze twee scholen van de tweede rang. ook de op-
richting van twee scholen van de eersle rang noodzakelijk werd geacht. De kIn-
deren uit de hogere en lagere klasse zouden dan wopde scholen van elkanderen
meer gesepareerd, en voor fatsoenlijkere lieden aile aanstoot weggenomen" ziJn
en door die scheiding zou er ook "meer orde en geregeldheld" plaatsvtnden.

De opzieners voerden nog een ander praktisch motief aan. Het laten voort-
bestaan van enkele geringere particuliere scholen zou geen concurrentie kun-
nen betekenen voor de drie of vier landsscholen; ziJ zouden Integendeel deze
landsscholen te hulp komen, omdat die "het ongemeen groot aantal van kinde-
ren" onmogelijk zouden kunnen opvangen. Ook de onderwijzers zouden nlet
aan al die klnderen behoorlijk onderwijs kunnen geven, tenziJ met behulp van
ondermeesters; "doch waar vindt men hlertoe bekwame en genegene voorwer-
pen?" vroegen de opzieners zich af. .
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Een Speciale vermeldtng kreeg nog de school van Christoffel Martlsz, die on-
geveer veertig leerlingen onderwees "van de allerlaagste klasse (zwarten en rnu-
latten)". Het opheffen van deze school zou voor die kinderen het etnde beteke-
nen van het onderwljs, hoe gering ook. Om te voorkomen, dat die kinderen
onwetend zouden blljven, achtten de opzleners het "de pligt van mensllevend-
held" deze school voort te laten bestaan.

De vraag rijst waarom die kinderen geen ondeIWijs meer konden ontvan-
gen. wanneer hun school werd opgeheven. Had Kikkert met de wens uttgespro-
ken dat kinderen van onvermogende ouders "zonder onderscheld" in aanmer-
king kwamen voor onderwijs op 's lands kosten? Was er voor deze "allerlaagste
klasse" geen plaats op de landsscholen van de tweede klasse, de zogenaamde
"gertngere landsschool"? Welke barriere speelde een rol, de lage soclale posltle,
de kleur, of bel de?

In de notulen van de schoolcommissle Is In de hele onderzoeksperiode ntm-
mer sprake van de zwarte kleur, noch met betrekking tot toelatlng noch tot af-
w1jz1ng.Slechts eenmaal werd een gekleurd kind genoemd; dat werd echter ge-
welgerd omdat het een onecht kind betrof.

In de statisueke memorte, die In februarl 1828 door de gouverneur aan
commtssarts-generaal J. van den Bosch werd overhandtgd. had de schoolcom-
mtsste alle gekleurde kinderen in een tabel opgenomen, en wel 123 op een to-
taal van 290 schoolkinderen (zie bijlage 7). Daarutt kan de conclusle getrokken
worden, dat ntet de kleur maar de lage soctale status de hinderpaal vormde
voor toelattng op de landsschool. Vandaar dat de opzieners hun bezorgdheld
uttdrukten over het ongunstig verschll tussen deze kinderen en die van meer
fatsoenlijke ouders en hun angst dat deze laatsten dan van de school zouden
wegbllJven. Met het handhaven van de lagere partlculiere scholen bereikten ze
een tweeledig doel: enerzljds behielden de onderwijzers hun inkomen en de aan
hen toevertrouwde kinderen hun ondeIWijs, anderzijds werd op de landsschool
de confrontaUe vermeden tussen de scherp geschetden en onderscheiden socta-
Ie groepen: het lIJkt een 'gesegmenteerd' onderwijs dat paste in de soclale struc-
tuur van de bevolking. Het was echter ntet in de geest van de schoolwet van
1806, die gerlcht was op volksonderwijs voor rljk en arm. De sociale situatie op
Curacao eiste een 'rnodlflcatte', een eigen invulling.

In het slot van hun beschouwtngen namen de schoolopzleners de posttie
van de onderwiJzers van de partlculiere scholen in overwegtng, Ze rieden de af-
schaffing van hun scholen af, omdat die scholen gehouden werden door school-
meesters "dle de behoefte gedreven [had) tot het onderwtjs hunne laatste toe-
vlugt te nemen". Wat zou er van hen moeten worden, vroegen zij zich af, "wat
van eenen Kramer. wiens 40-jarlg beroep het [was) schoolmeester te zijn?". De
afschaffing van hun scholen zou hun het weinige brood, dat zlj nog verdtenden,
utt de mond stoten.

Over de kwestie of het onderwljs een uitslultend overheidsmonopolie moest
zljn gaven de schoolopzieners als advies: "men gedoge alle deze scholen, tot zij
eens van zelve vervallen": een advies van het laten doodbloeden langs tropische
lIJnen van geleidelijkheid.

Met betrekking tot het voorstel van Kikkert om de jaarwedde van f 2.000,--
te verdelen onder drle onderwijzers, die dan de verpllchting kregen alle anne
kinderen zonder onderscheid in hun scholen op te nemen en gratls onderwiJs te
geven, meenden de opzieners, hoewel ze het plan loffelijk vonden, een beter
plan te kunnen aanbieden dat gunstlger gevolgen voor de jeugd zou hebben.
Dat plan glng ult van een aantal praktische overwegingen en van een geheel an-
dere visle ten aanzien van de besteding van de budgettalre som van f 2.000,--.
Vooreerst wezen ziJ er op, dat gesalarleerde ondeIWiJzers volgens gebrulk zlch-
zelfvan de benodlgde schoolboeken, papier en andere schoolbehoeften dienden
te voorzien. De arme kinderen zouden die gratls moeten ontvangen. Nu was het
maar de vraag of dat op de duur naar behoren zou gebeuren. Op de eerste
plaats voerden de meeste onderwlJzers geen correspondenUe met Nederland
over schoolbehoeften, en op Curar;ao waren die nlet te kriJgen. Op de tweede
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plaats konden de opzteners ntet dagelijks de scholen bezoeken en het zou er
derhalve in de praktijk op neer komen, dat de arme kinderen ten achter werden
gesteld bij de kmderen wier ouders schoolgeld betaalden. Op de derde plaats
konden de opzteners bij de voorgestelde salartertng niet over fondsen beschlk-
ken om de jaarlljks ult te delen pTijsboekjes aan te schafTen. Vervolgens wezen
de opzieners er op dat de hutdtge schoolmeesters ook geen jaarlijkse toelage ge-
noten en dat de toelage van de kontng van f 2.000,-- per jaar noott de bedoe-
ling had gehad om de schoolmeester of de schoolmeesters te verrijken, maar om
het meeste nut voor de jeugd te bereiken. Op basis van deze bedoeling stelden
de schoolopzieners voor om die som van f 2.000,-- met te verdelen onder de
landsschoolmeesters, maar daarmee de benodlgde schoolboeken, de andere
schoolbehoeften en het maandelijkse schoolgeld voor elk onvermogend kind af-
zonderlijk te betalen. Dit leek hun de beste garantle dat de onvermogende kin-
deren, die naar hun verwachting zich in grote getale zouden aanmelden. op
school inderdaad van het nodlge zouden worden voorzten. Van de andere kant
kreeg de onderwijzer op die manier voor zijn arbeid betaald; hij zou dan ntet de
neigmg kunnen krijgen onderscheid te maken tussen betalende en ruet betalen-
de kinderen, en tenslotte zou hij nlet kunnen klagen, dat hij te veel ntet beta-
lende kinderen moest onderwtjzen.

Op basis van deze overwegtngen, die in het algemeen tot doel hadden de
schoolinTichting op Curacao te vemieuwen en te verbeteren, ontwierpen de
schoolopzieners een Concept-Plan van 18 artikelen. Het pleit voor hen dat het
provtstoneel reglement, dat uiteindelijk werd urtgevaardtgd, vrijwel geheel op dlt
Concept-Plan steunde, ondanks de memorie van de hoofd-inspecteur (4.3), en
dankzij de besltsstng van de minister. Een vergelijking tussen beide stukken
laat de volgende verschillen zien:

In artikel 3 van het Concept-Plan werd de aanstelling van vier landsonder-
wijzers voorgesteld; het provisioneel reglement haalde de aanstelling ult het re-
glement en vermeldde dat in een bijgaande publikatie. Aile andere artikelen
volgden het Concept-Plan, met dit verschil, dat door weglating van artlkel 3 aile
artikelen een lager nummer kregen in het uiteindelijke reglement.

Artikel 5 (werd 4) regelde de besteding van het budget van f 2.000,--. De
aanvulltng in artikel 4 was te danken aan de voorstellen van de hoofdtnspec-
teur; het zal nader behandeld worden bij de bespreking van diens memorie in
4.3.

Een pTincipieel verschil kwam naar voren in artikel 11 (werd 10). De opzie-
ners hielden vast aan het gebrutk, dat het onderwijs per yak of per groep vak-
ken werd betaald; in dit geval was dat 3 pesos (f 5,--) per maand per kind voor
Nederlandse taal, schrijven en rekenen. Elke vreemde taal kostte afzonderlijk 6
realen (= 3/4 peso = f 1.25) extra, terwijl aardrijkskunde en geschiedenis teza-
men eveneens 6 realen extra kostten. Het gevolg hiervan zou zijn, dat met alle
kinderen hetzelfde onderwtjs zouden genieten. Dit gtng in tegen een van de be-
langrijkste principes van de schoolwet van 1806.

Het provisioneel reglement koos het nieuwe principe. Voor alles wat op
school onderwezen werd, gold een prijs, in dit geval per maand 27 realen (=3
3/8 peso = ± f 5,50) voor de school van de eerste klasse; voor de school van de
tweede rang was dat 12 realen (f 2.--). (De opzieners hadden hiervoor 3
Patienje (= 4 I/). peso of f 7,50) per maand per kind bepaald). Evenzeer was van
belang, dat nu geeist kon worden dat "het onderwijs voor aile klnderen, ieder
naar gelang des ouderdoms, gelijk [moestl zijn~. Voortaan zouden aile kinderen
van dezelfde leeftijd hetzelfde onderwijs ontvangen voor hetzelfde bedrag.
Hiermee werd het principe van klassikaal onderwijs omhelsd, zoals dat in de
wet van 1806 werd verlangd, zonder dat overigens naar deze wet werd verwe-
zen. Van dit principe was Van den Ende de auctor intellectualis (zie 3.3).

Het verbod in artikel 12 om Frans- c.q. Spaanstalige partlculiere scholen te
openen werd in artikel II van het reglement ruimer gesteld met de uitdrukking
·partlculiere scholen voor vreemde talen~.
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Artlkel 13 noemde nog eens de plaats van de diverse scholen; in artlkel 12
van het provtstoneel reglement werd dat weggelaten. De inspectie van "de scho-
len" in artikel15 werd in artikel 14 gewijztgd in "lands en biJzondere scholen".

Tot slot achtten de schoolopzieners zich in artlkel 16 "verpltgt ook op de
overtge particuliere toegelatene scholen een oog te slaan", Deze taak werd dut-
deliJker en strtngenter omschreven in artikel 15 met: "goed toeztgt te houden",
DaarbiJ regelde het reglement tevens, dat de partlcultere scholen eveneens on-
der het groot examen kwamen te vallen. De opzteners hadden aIleen de onder-
wiJzers van deze scholen willen verplichten hen met dezelfde achtlng te behan-
delen als de landsonderwiJzers dat moesten doen, en hen behoorliJk van
antwoord te dienen als zlJ hun school bezochten. De genante ervartngen met
Van Paddenburgh staan hter tussen de regels te lezen. De overeenkomsten. en
derhalve de inhoud van het Concept-Plan. worden zichtbaar in de analyse van
het provtsloneel reglement in 4.4.1. De gouverneur-generaal zond de beschou-
wmgen en het Concept-Plan van de opzieners naar de minister.

In ziJn begeleidende brief lichtte Kikkert toe. dat hiJ sinds de aanvaardtng
van het bestuur er steeds op bedacht was geweest het schoolwezen MOpeen ge"
regelden voet" in te rtchten. Dat dit voornemen ntet direct bereikt kon worden
schreef hiJ vooreerst toe aan de slechte Iinanciele toestand van de kolonte
Curacao, waardoor ntet rneer gelden voor het onderwijs konden worden uttge-
trokken dan het door de koning bepaalde salarts van de landsschoolmeester.
Voorts zou het niet billiJk geweest zljn, wanneer hiJ andere geschikte parttculie-
re onderwlJzers zonder bezoldtging tot landsschoolmeester verheven zou heb-
ben. Om die redenen had hlJ de particuliere scholen gelaten in de staat waarin
ziJ zich bevonden om. "in afwachUng van betere tljden", een plan in te dienen
ter verbetertng van het schoolwezen. Nu Van Paddenburgh wegens zljn gedrag
was geschorst. achtte Kikkert het tiJdstip gekomen een verbetertng door middel
van een plan voor te stellen. HiJ stelde zich achter het Concept-Plan van de
schoolopzieners en hiJ verzocht de minister om de nodtge autortsatie.s De mi-
nister Uetzich op zijn beurt deskundtg adviseren en ontvtng spoedtg daarna een
rapport van Adrtanus van den Ende, hoofdinspecteur van het mlddelbaar en la-
ger onderwtjs in Nederland.

4.3 DE MEMORIE VAN
HOOFDINSPECTEUR A.VAN DEN ENDE

De hoofdinspecteur ontvtng van minister A.R. Falck de Curacaose stukken,
bestudeerde ze en ontwierp een antwoord.l? Hierin loofde hiJ de goede tnztchten
en bedoelingen van de gouverneur-generaal en de schoolopzieners. HiJ meende
dat hiervan veel goeds voor het onderwijS op Curacao was te verwachten. vooral
biJ "de noodlge teregtwijztng en dtrectle" van de minister en biJ verhogmg door
de kontng van het onderwljsbudget. Gebaseerd op het initlatief van Kikkert en
de begmselen van het Concept-Plan presenteerde hij ziJn denkbeelden. waarblJ
hiJ de hoop uitsprak. dat hiJ al deze opvattingen tot een eenheid zou kunnen
brengen. Het ging hierbij om een aantal opvattingen. die in een drletal punten
kunnen worden ondergebracht. te weten: budget en scholenbouw. de schoolgel-
den en de vorming en besteding van de schoolkas.

4.3.1 Budget en scholenbouw

Tot de belangriJkste kwestle behoorde het JaarliJkse budget. Van den Ende
achtte het wenselijk. dat er een verhoging van de onderwlJsgelden van f 2.000.-
- naar f 3.000.-- per Jaar plaats vond. Hij stelde zich twee doelen voor ogen met
betrekking tot de besteding van de f 3.000.-- en splitste dat bedrag daarvoor in
twee geliJke delen. De helft zou betaald moeten worden aan vaste traktementen
voor vier onderwljzers. te weten twee traktementen van f 400.-- en twee van
f 350.-- per Jaar. Naar zijn oordeel zou een vast inkomen. hoe gertng ook. aan
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het ambt van landsondeIWiJzer toch "eentge vastheld en zekerheld van bestaan"
bleden. Het verschU in vast inkomen tussen een onderwtjzer van een school van
de eerste klasse en die van een school van de tweede klasse behoefde. volgens
hem, nlet grater gesteld te worden, omdat de schoolgelden blJ de eerste hoger
en biJ de tweede lager zouden zijn, De andere helft van de f 3.000,-- zou aange-
wend dtenen te worden ter bevordertng van het onderwtjs op Curacao in het al-
gemeen. Hiertoe mocht echter niet gerekend worden hetgeen tot de opbouw, de
inrichting en het onderhoud van schoollokalen behoorde. Wat de schoollokalen
betrof adviseerde Van den Ende dat, op last van de kontng, vier jaar lang jaar-
liJks een schoollokaal zou worden gebouwd met geld ult de koloniale kas. Het
"schoollokaal" zou een geschikt en goed tngertcht leslokaal moeten bevatten,
plus een behoorliJke ondeIWiJzerswoning. De schoolgelden zouden lager kunnen
zijn wanneer de onderwijzer, naast een vast inkomen, bovendien een vrtje wo-
nmg en een goed leslokaal ontvtng, want "zonder een zodanlg is bovendien alle
gemeentelijk ondeIWijs steeds onvast en onzeker".

Maar helaas, geldgebrek bezegelde het lot van beide voorstellen. Omdat de
zwakke flnanetele positie van de kolonle Curacao geacht werd dergelljke uitga-
yen niet te kunnen toelaten, werden beide voorstellen door de minister afgewe-
zen.

Op het punt van het nlet ultkeren van vaste salarissen conformeerde de mi-
nister zich aan de zienswiJze van de schoolopzieners en ntet aan die van Kikkert
en Van den Ende. Het Inkomen van de landsondeIWijzers werd afhankelljk van
de schoolgelden, die voor gratis onderwijs betaald werden uit het JaarllJks toe-
gestane onderwijsbudget, en van de schoolgelden van betalende ouders.

De afwtjztngen betekenden twee gemiste kansen om een goed gefundeerd
onderwijssysteem op te zetten met een betere rechtspositle voor de ondeIWiJzers
en een contmuttett van vier landsscholen in vier landsgebouwen. Nu bleef in
beide aspecten, rechtsposiUe en conUnuIteit, een zekere willekeur en ongere-
geldheid bestaan.

4.3.2 Schoolgelden

Van kardinaal belang voor het cnderwijs was de zlenswijze van Van den
Ende, dat op een en dezelfde school zowel het onderwijs als de schoolgelden
voor aIle leerltngen zonder onderschetd gellJk dienden te zlJn. Hlj achtte dit een
noodzakelljke voorwaarde voor goed en geregeld ondeIWijs. ZIJn opvatttng werd
in het provtstoneel reglement gehonoreerd (art. 10).

4.3.3 De schoolkas; vonning en besteding

Tenslotte ontvouwde de hoofdlnspecteur zijn plannen ten aanzien van een
algernene schoolkas. HIJ gaf drte middelen aan om die kas te vormen en aan te
vullen.
• Vorming:

Vooreerst zouden de schoolgelden, die voor ieder schooltype werden vastge-
steld, niet rechtstreeks aan de onderwiJzer moeten worden uttbetaald, maar
aan de schoolopzleners. Dezen zouden, volgens een te maken bepaling, leder
kwartaal een gedeelte hiervan per leerling aan de onderwijzer uitbetalen; het
overtge kwam dan ten goede aan de schoolkas] die onder beheer van de opzte-
ners zou staan. Ze waren hlervoor verantwoording schuldig aan de gouverneur-
generaal. Ult arUkel 10 van het reglement blijkt, dat dlt Idee met werd overge-
nomen: de ondeIWiJzers vorderden zelf het schoolgeld van de betalende ouders
en over een gedeelteliJke afdracht werd door nlemand meer gespraken.

Als tweede bran om de schoolkas te vullen diende JaarllJks de tweede helft
van de f 3.000,--. Door de afwijzing van dit budget kon deze wens met in ver-
vulling gaan.

Een derde middel om de schoolkas gevuld te houden was het plan van Van
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den Ende om de dlaconle der hervorrnde gemeente jaarUjks een vaste som aan
de schoolkas te laten betalen, ofwel om een wisselend bedrag te laten storten,
dat evenredtg zou zlJn met het aantal bedeelde kinderen dat naar school gmg.
Met dit voorstel haakte Van den Ende in op artikel 3 van het Concept-Plan,
waarin de dlaconieschool met Lucas Hansz als diaconieschoolmeester werd ge-
acht te muteren in een lands school van de tweede rang. Hier kwam nlets van
terecht. Hansz was door zijn functie van koster, voorzanger en aanspreker zo-
zeer aan de hervormde gemeente verbonden, dat later de mutatie hlerop afket-
ste en nlet in het reglement werd opgenomen.

De regeUngen met de dlaconte bleven in het Concept-Plan overtgens ondut-
deliJk. BlJ de bestedtng van de schoolgelden ult het schoolfonds werden de kin-
deren, die door de dlaconie verzorgd werden, in artikel 5 uttdrukkelijk uitgezon-
derd, hoewel Hansz in artikel 3 als landsschoolmeester van de tweede rang
werd genoemd. Wat er ook van zlj, de dlaconleschool werd geen landsschool
van de tweede rang, Lucas Hansz werd geen landsonderwiJzer. en de dlaconie
droeg niet blJ in de kosten van het landsonderwiJs; ze bleef op eigen kosten de
door haar gealimenteerde kinderen onderwiJs verstrekken. In dtt opzicht veran-
derde er dus nlets en bleef alles biJ het oude. WeI zou de dlaconieschool van
landswege ondersteund worden met schoolbehoeften en met de huur voor een
schoollokaal.
• Bestedtng:

Wat er ulteindeUJk met het geld van de aldus op drie manleren gevonnde
schoolkas dlende te geschieden, zette de hoofdlnspecteur in een zestal punten
uiteen. Deels greep hij hlerbij terug op het Concept-Plan, deels bood hlj etgen
Ideeen aan:
1. Vooreerst konden de schoolopzieners met dtt geld het schoolgeld betalen voor
leder arm kind dat zlj toelleten (conform artikel 5 van het Concept-Plan). Hler1n
was ook het schoolgeld begrepen voor de kinderen, die door de dlaconle werden
bedeeld en die op een der landsscholen zouden worden opgenomen;
2. Vervolgens konden aIle schoolboeken en andere schoolbehoeften voor de vier
landsscholen htervan betaald worden;
3. Het onder punt 2 genoemde zou ook dienen te geschleden voor de bljzondere
scholen.

Het valt op dat deze zienswijze ruimer was dan de beperking, die de opzte-
ners in artikel 5 van hun plan hadden gesteld: de partlcuUere scholen konden
"naar bevtndtng van zaken eentge adststentle aan schoolboelqes" ontvangen. In
die formulertng zou willekeur kunnen insluipen door een al te subjectieve inter-
pretatie van "bevtndlng van zaken"; datzelfde zou gezegd kunnen worden van
"eenige adststentte". Van den Ende's voorstel sloot dat uit en gaf een duldelijke
rlchtlljn;
4. De schoolkas was geschikt om er de prijzen van te betalen, NZOO op de open-
bare, als op de bijzondere scholen". Deze laatste werden in het Concept-Plan
ntet genoemd. Het reglement volgde het voorstel van de hoofdtnspecteur, zodat
de voorstellen van punt drte en vier gunsttge gevolgen voor het bljzonder onder-
wtjs op Curacao hebben gekregen;
5. De schoolkas kon geld ter beschlkking stellen voor "boekgeschenken of but-
tengewone douceurs" voor onderwijzers, die zich bijzonder gunstig hadden on-
derscheiden. Zo zou het noch de kinderen, noch de leermeesters aan aanmoedi-
gmg ontbreken;
6. Onder toezlcht van de schoolopzieners kon een schoolbibllotheek voor aIle
leerkrachten worden opgebouwd, waardoor mogelljkheden voor zelfstudle aan-
weztg waren.

De punten 5 en 6 kwamen geheel voor rekentng van Van den Ende en de
voorstellen werden zo in het reglement opgenomen. Ten aanzien van de aan-
koop van schoolboeken, prijzenboekjes en boeken voor de schoolbibUotheek
was de hoofdinspecteur van mening, dat zulks diende te geschieden door tus-
senkomst van het mlntsterie van publiek onderwi]s. de nationale nijverheid en
de kolonlen. Als laatste advies achtte de hoofdinspecteur het nodig, dat jaar-
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liJks na het groot examen een ultvoertg rapport aan het mlnisterte zou worden
gezonden over de toestand van het schoolwezen op Curacao en onderhortge et-
landen, alsook over de staat van elke lands- en partlculiere school. TerwlJl In
het Concept-Plan In artikel 17 enkel over de landsscholen werd gesproken,
werd de suggestie van de hoofdInspecteur In ziJn geheel In het nteuwe regle-
ment opgenomen.

4.3.4 De onderwijzers

Van belang voor de kwalitelt van het onderwijs op Curacao was, volgens de
merung van de hoofdInspecteur, dat blj aftreden, overliJden of ontslag van een
der landsonderwlJzers diens plaats slechts diende te worden overgenomen door
een schoolonderwlJzer utt het moederland; deze diende aldaar behoorliJk te ziJn
opgeleid en in het bezlt te zijn van minstens een bevoegdheid van de derde
rang. De hoofdlnspecteur besloot zljn Memorte met er op te wijzen, dat de mi-
nister, zo deze geheel of gedeeltelijk met de uitgebrachte adviezen akkoord gmg,
op de eerste plaats aan de koning een voordracht diende te doen over de verho-
gIng van het budget van f 2.000,-- naar f 3.000,-- per jaar en over de bouw
van vier schoollokalen. Daarna zouden dan zodanlge verandertngen in het
Concept-Plan gemaakt kunnen worden als door de nieuwe maatregelen nodtg
gevonden werden.

In maart 1819, acht maanden na het Indtenen van de Memorte, ltet de mi-
nister aan de gouverneur-generaal van Curacao zljn gedachten hlerover weten.
HIJ deelde mee, dat de Ilnanctele toestand van Curacao de voorgestelde verho-
ging van het budget tot f 3.000,-- ntet toeliet. Om dlezelfde reden kon ook de
voorgestelde scholenbouw niet doorgaan. Met deze beslissIng werd aan de kern
van de memorte verzaakt. WeI beschouwde de minister het als goede en uitvoer-
bare voorstellen, dat biJ de aankoop van boeken de tussenkomst van het minis-
terte werd tngeroepen, vervolgens dat de onderwlJzers van landswege geen vast
salarts zouden ontvangen en tenslotte dat de f 2.000,-- als een fonds zouden
worden beschouwd, waarutt de schoolgelden voor arme kinderen konden wor-
den betaald. Kikkert werd blJ die gelegenhetd uttgenodtgd om de denkbeelden
van de Memorle in verband te brengen met de opvattingen van het Concept-
Plan en hterrnee, gewiJzigd volgens de opvatting van de minister, "provtstoneel
een proef te nemen en daarvan na een gepast Ujdsverloop, aan den minister
rapport utt te brengen".!' De geciteerde opdracht is slechts zeer surnmter ver-
vuld. Een rapport over de proef bestond ult niet meer dan een vage opsornmtng
over het eerste jaar 1820. Doordat geen verbetertngen werden voorgesteld bleef
het Reglement tot 1873 "provtsloneel" (6.3.4). Zelfs de belangrtjke wiJzigingen
van 10 oktober 1837 (7.10.6) leldden niet tot een nleuw reglement.

4.4 HET PROVISIONEEL REGLEMENT
VAN 29 NOVEMBER 1819

De resolutie van de minister en de memorte van de hoofdinspecteur berelk-
ten Curacao op 29 junl 1819. Het duurde nog drte maanden eer Kikkert deze
stukken doorzond aan de schoolopzieners met het verzoek hem te bertchten, in
hoeverre er erug gebruik gemaakt zou kunnen worden van de middelen, die
door de hoofdinspecteur waren opgegeven. Daarblj dlenden de overwegtngen
van de minister in acht genomen te worden. Het lag daarblJ in de bedoeltng het
Concept-Plan met tngang van 1 januart 1820 in werking te laten treden.12

Na rtjp heraad dlenden de schoolopzleners twee maanden later hun ant-
woord in.l3 ZIJvolgden hierbiJ utteraard de overweglngen van de minister. Ten
aanzlen van de voorstellen van de hoofdlnspecteur waren ze van mentng, dat er
vele met strookten met "de plaatselljke en meer andere omstandigheden des et-
lands" en daarom met ultvoerbaar waren; welke dat waren deelden ze niet mee.
Wanneer ze de overtge Ideeen aanpasten aan de overwegingen van de minister
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en aan de lokale omstandtgheden, dan achtten zij die heel goed met hun
Concept-Plan in overeenstemming te kunnen brengen, "tenrntnste met het
hoofdzakelijke daarvan". Ze hoopten dat de beschikbaar gebleven som van
f 2.000,-- per jaar voldoende zou zijn, te meer daar ze hadden vernomen, dat
de minister een hoeveelheid schoolboeken, prtjzen en andere werken tot een
waarde van f 500,-- utt het moederland had overgezonden. WeI hadden ze later
bedacht, dat Lucas Hansz, hoewel door hen zelf voorgedragen als landsonder-
wijzer van de tweede rang, niet goed zou kunnen voldoen aan de bedoelingen
van de nieuwe schoolregeling. Als koster en voorzanger en tegeUjk als bezoldigd
schoolmeester der diaconie-kinderen was "zijne woning of schoolplaats wat ver
van de hand", En wat vooral een rol speelde was, dat zijn arnbt als aanspreker
hem te vaak van ziJn school weg zou roepen. (Het waren constatertngen die
Changuion al dertlen jaar eerder had gedaan) (3.1). Nu stelden de opzieners
Klaas van Eekhout in ziJn plaats voor. Deze had zich hiervoor met een verzoek-
schrift tot de opzieners gewend en bovendien had hiJ ztch. nadat hij tot eind
1818 klerk biJ het gouvernement was geweest al entge jaren beztg gehouden
met prlvaat onderwijs aan klnderen. Als plaats voor zijn school zou dan
Willemstad (Punda) kunnen worden aangewezen.

Tot slot stelden de opzieners voor om aan de invoerlng van de nleuwe
schoolinrichtlng de nodige publicttett te geven en tevens aan het belanghebben-
de publiek de namen van de vier aangestelde landsonderwijzers bekend te ma-
ken, alsmede die van de schoolopzleners "tot betere handhavlng van hun gezag"
(het Paddenburgh-spook).

Op diezelfde dag, 29 november 1819, werd het provision eel reglement op
het schoolwezen te Curacao gearresteerd.t+ De offlctele publicaUe yond plaats
op 9 december daaraan volgend "binnen het fort Amsterdam" en "onder de
blaauwe poore.15 Twee dagen later volgde een publicaUe In de Curacaosche
Courant. ABe opzleners, lands- en partlculiere onderwijzers ontvingen een
exemplaar.!s Het valt op dat de naam van de kolonle, "Curacao en onderhoonge
ellanden", niet In de Utel van het reglement is opgenomen. Klkkert had het over
"het schoolwezen op dit etland": "de opzleners van des eilands schoolwezen"
spraken ook aIleen over Curacao. Alleen Van den Ende beztgde de volledlge utel
van de kolonle. hoewel hlj ook ntet sprak over Aruba en Bonaire als onderhort-
ge eilanden. Gezlen de prakUsche sttuatie was dat ntet vreemd; noch op Aruba,
noch op Bonaire was op dat moment sprake van entg lager schoolonderwijs. Op
10 december 1819 berichtte Kikkert de publicaUe aan de mtntster.!?

4.4.1 Analyse

Blj een analyse van de 17 artlkelen van het provtstoneel reglement (biJlage 3),
worden een aantal uitgangspunten en regelingen zlchtbaar, die blj een themaU-
sche ordenlng er als volgt ultzien.

4.4.1.1 De Inrichting van het onderwijs
Algemeen: het (lager) onderwiJs werd bij voorkeur een gouvernernents-aan-

gelegenheld; het kende naast en bij landsonderwijs ook partlculler onderwiJs
(artlkel 1 en 3).

• Het landsonderwijs.
Er zou landsonderwijs gegeven worden in vier landsscholen, te onderschelden
In twee scholen van de eerste rang en twee scholen van de tweede rang. De
scholen werden gesitueerd In het stadsdlstrtct en gelijk verdeeld aan betde ziJ-
den van de Annabaal. Aan de overzijde der haven (Otrabanda) kwam van ledere
rang een school; in de Willems tad (Punda) kwam ook van ledere rang een
school, waarblj overigens de school van de tweede rang eventueel ook geplaatst
kon worden op Pleterrnaal, een wljk tegen de oostzljde van Willems tad (art. 3 en
pubUcaUe sub 3).
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• Het particulier onderwijs.
Het onderwijs dat ntet van landswege werd verzorgd, werd om "gewtchtige rede-
nen" vooralsnog toegelaten. Daarblj gold een maximum van drle partlcultere
scholen (art.3). Nleuwe partrcultere scholen mochten met meer worden opge-
rtcht tenzij met toestemmtng van de gouvemeur-generaal. Particullere scholen
voor een of meer vreemde talen zouden ntet meer worden toegelaten, wanneer
de behoefte In die taal of talen op de landsscholen van de eerste rang genoeg-
zaam vervuld kon worden. tenzlj met bljzondere goedkeurtng van de gouver-
neur-generaal (art. II).

• Het onderwijspakket.
Het hoofdonderw1js op de vier landsscholen zou zljn Minde Nederdultsche taal
naar de thans algerneen aangenomene spelling". Op de scholen van de tweede
rang werd aIleen onderwijs gegeven In lezen, schrtjven en rekenen. Op de scho-
len van de eerste rang werden hier nog aan toegevoegd de vreemde talen, aard-
rljkskunde en geschledenis "voor zoo ver de schoolonderwtjzers hlertoe be-
kwaam ztjn" (art. 9). Het onderwtjs op de landsscholen dlende voor aIle
kinderen naar gelang hun ouderdom gelijk te zijn (art. 10).

• Het budget.
Jaarlijks werd ten behoeve van de landsscholen een bedrag van f 2.000.-- ult
de koloniale kas ter beschikking gesteld. Dit bedrag zou gelden als een fonds
waaruit het volgende aangekocht en betaald mocht worden:
I. het onderwijS aan kinderen van ouders die geen schoolgeld konden betalen,
met uitzondertng van de kinderen die door de diaconle werden verzorgd;
2. de schoolbehoeften. waaronder boeken, pennen. papter en Inkt;
3. de prtjzen voor de beste leerhngen:
4. boeken als geschenk of bultengewone "douceur" voor de onderwijzer, die
zich bijzonder had onderschetden:
5. werken voor zelfstudie voor de onderwtjzers: hiermee werd voor gezamenlijk
gebruik een kleIne bibliotheek gevormd, die onder toezicht van de schoolopzte-
ners kwam;
6. prtjzen en eventuele schoolboeken voor de toegelaten particuliere scholen,
naar bevlndlng van zaken (art. 4).
Dlt Is beperkter en onduidelijker dan het voorstel van Van den Ende In 4.3.3
onder 'bestedtng'.

4.4.1.2 De schoolopzieners: taken. bevoegdheden en verantwoordelijkheden

• Benoemmgen.
"Tot opzleners van het schoolwezen" werden benoemd de predlkanten J. Muller
J.Azn van de Lutherse gemeente en G.B. Bosch van de Hervormde gemeente,
alsmede de portugees-joodse zakenman H.A. de Lima en de ambtenaar C.L. van
Uytrecht, lid van de raad van poltcte en raad contrarolleur-generaal der finan-
cieo op Cural;ao ad Interim (publicaUe sub 4).

• Opdracht.
De schoolopzieners werden "volkomen gelast en gemagUgd" het onderwijs vol-
gens de nieuwe InrtchUng te besturen (art. 6).

• Flnancieel beleid.
De schoolopzieners konden vrtjelijk over het jaarlijkse budget van f 2.000.-- be-
schikken om aan te kopen en te betalen hetgeen onder 4.4.1.1 is genoemd. Ze
hadden de verplichtlng jaarlijks rekenlng en verantwoordlng af te leggen aan de
gouvemeur-generaal (art. 6).

• InspecUe.
Behalve het toezlcht over de landsscholen hadden de schoolopzieners ook tot
taak Mgoedtoezicht te houden" op de partlcullere scholen die waren toegelaten
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(art. 15). Daarom waren ze bevoegd om zowel de lands- als de parUculiere scho-
len zo vaak te bezoeken. als ziJ nodig zouden achten (art. 14). V66rdat een
schoollokaal In gebrulk werd genomen dienden de opzieners dit te bezichtigen
en te onderzoeken om te zten of het aan het doel beantwoordde (art. 13).

Indten de buren van de landsscholen zich tijdens de schooluren schuldig
maakten aan hlnderliJk geraas. konden de opzieners desnoods de hulp van de
raad-flscaal hiertegen tnroepen (art. 17).

• Toelatmg en plaatstng.
De schoolopzieners konden beslissen. welke kinderen van onvermogende ou-
ders een plaats op een lands school konden knjgen voor het ontvangen van gra-
tis onderwiJs. Die ouders waren verpllcht In deze besllsslng te berusten (art. 7).
Zlj konden eveneens besllssen op welke van de landsscholen een kind. dat gra-
tis onderwijs kon krtjgen, werd geplaatst. Ook htertn dtenden de betrefTende ou-
ders te berusten. Verplaatstngen van de ene landsschool naar een andere kon-
den door de opzleners vriJ worden geregeld waar het arme kinderen betrof, Ze
konden ook kinderen naar hun lnzlcht verplaatsen van een school van de twee-
de naar een van de eerste rang. zodat ook kinderen. die gratis onderwiJs geno-
ten. de gelegenheld kregen zlch verder te ontwtkkelen (art. 7 en 8).

• Examens.
Op de vier landsscholen zouden een tweetal examens per jaar worden atgeno-
men. een klein examen op de eerste woensdag in juni en een groot examen acht
dagen v66r kerstrnls (art. 16). Het groot examen zou ook gelden voor de toegela-
ten partlculiere scholen. De opzieners waren verplicht aan de gouverneur-gene-
raal verslag uit te brengen over de examens. de stand van zaken van het onder-
wijs en de toestand van de scholen (art. 16).

4.4.1.3 De onderwijzers
• Benoemlngen.
Voor de twee landsscholen van de eerste rang werden benoemd Pteter Phoel en
David Rodrigues. die hlerdoor tot onderwijzer van de eerste klasse werden ver-
klaard.
Voor de twee landsscholen van de tweede rang werden benoemd George Kramer
en Klaas van Eekhout. die hierdoor tot onderwijzer van de tweede klasse wer-
den verklaard (publlcatie sub 3).

• Benoemlngselsen.
Om tot onderwijzer op een landsschool benoemd te kunnen worden dlende men
te beschikken over de benodlgde kunde en bekwaamheld In het vak van onder-
wljs, alsmede over een onbesproken gedrag (art. 2).

• lnkomen.
De overheld benoemde de onderwijzers op de landsscholen zonder salaris (pu-
bllcatle, sub 3).
Voor klnderen op de scholen van de eerste rang konden de onderwiJzers per
maand rnaxtmaal 27 realen schoolgeld van de ouders vragen (= 3 pesos van
achten + 3 realen = ± f 5.60). Op de scholen van de tweede rang gold een
maxlmaal schoolgeld van 12 realen l= 1 1/2 peso van achten = f 2.50) per
maand, dat ofwel door de ouders of. biJ gratis onderwtjs, door de schoolopzte-
ners aan de onderwijzers werd betaald (art. 10).

• Schoollokalen.
Het betrekken van een schoolgebouw behoefde vooraf goedkeurlng van de
schoolopzleners (art. 13). AIle onderwtjzers waren verplicht hun landsschool te
houden btnnen het aangewezen departement (art. 12). Blnnen hun departe-
ment mochten zlJ hun school verplaatsen. rruts dit geen nadeel bracht aan het
onderwijs of aan de gezondheid der scholieren (art. 13).
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• Inspectle.
De onderwiJzers waren verpllcht de schoolopzieners met behoorllJke achting te
ontvangen wanneer zl], hetziJ als college. hetzlJ Indrvtdueel, hun school bezoch-
ten of kwamen exarntneren. Verder dlenden ziJ de opzieners behoorllJk van ant-
woord te dienen en op hun verlangen alle mogeliJke bewiJzen van hun be-
kwaamheid en kunde te geven, wanneer de opzleners een onderzoek deden
naar de vordertngen der leerltngen, of andere zaken het schoolwezen betreffen-
de (art. 14).

4.5 ALBERT KIKKERT EN ZIJN BETEKENIS
VOOR BET ONDERWLJS OP CURACAO

Over de geboortedatum en -plaats van Albert Kikkert heeft in de llteratuur
enige onzekerheid bestaan. Het oudste gegeven is afkomsttg van Teenstra, die
in 1828 en 1833 korte tlJd op Curacao vertoefde en op de grafsteen van Kikkert
de datum 17 november 1762 had gele-
zen. IS Het Nieuw Nederlands Btcqraftsct:
Woordenboek nam de datum over met de
vermelding van Vlieland als geboorte-
plaats.w Een vermeldlng van een afwt]-
kende geboorteplaats In het Koloniaal
Weekblad van 23 augustus 1938 zette de
Gaay Fortman aan tot nader onderzoek.
Het resultaat was dat hiJ in het rtjksar-
chief te Haarlern 'het bewtjs' vond, dat
Kikkert niet op Texel maar Inderdaad op
Vlleland geboren was en aldaar in de ge-
reforrneerde kerk gedoopt was. ntet In
1762 maar in 1761 en wel op 22 novem-
ber. TwiJfel was ook ontstaan. omdat In
de stamboom van de Curacaose Iarntlte
Schotborgh het jaartal 1762 als geboorte-
jaar van Kikkert vermeld werd, Deze laat- A. KIKKERT
ste was in die stamboom opgenomen, om-
dat diens dochter gehuwd was met Hendrik Schotborgh.P? Daarmee was het
'bewtjs' van de Gaay Fortman evenwel nog nlet overtulgend. In de Curacaosche
Courant numrner 53 van 24 december 1819 werd op de voorpagtna vermeld dat
Kikkert op 18 december in de leefUJdvan 57. [aar. 1 maand en 1 dag was over-
leden. Dat leidt tot een geboortedatum van 17 november 1762 zoals ook de
grafsteen vermeldde. Hierdoor bllJft het verschil bestaan tussen de optekentng
in het doopboek van de gereformeerde gemeente op Vlleland en het grafschrtft.

Op 14-Jarige leeftlJd was Kikkert "In den zeedlenst gegaan", Hij was aanwe-
zig op Curacao toen hlj 27 jaar was;21 op 11 september 1789 ging hiJ aldaar in
ondertrouw met "rnejufvrouw Anna Maria Cornelia van Uytrecht. jonge dogter,
geboren op Cura,,;aoft

• Op 13 september daaropvolgend huwde hlJ. Het Kolontaal
Weekblad clteerde ult het ondertrouw- en trouwboek der gereformeerde kerk op
Cura,,;ao de bruldegom als: "de Weledelgestrenge Heer Albert Kikkert, Capitein
ter Zee in Dienst van H. Hooge Mogende Heeren Staaten Generaal der Ver-
eenlgde Nederlanden. jongman. geboren op 't Eylant Texer.22 De bruid was een
telg ult een voorname blanke famille. behorende tot de protestantse bovenlaag:
zo (dus) ook de opperofficier der Marine. Kikkert bezat een huis op Otrabanda
en was lid van de vriJmetselaarsloge.23

In 1795 werd Kikkert wederom op Cura,,;ao aangetroffen en nam daar deel
aan de revolutlonaire woelingen die er toe leidden. dat dlrecteur Jan Jacob
BeauJon in staat van beschuldiging werd gesteld; diens gehelme benoeming in
1794 door de Staten-Generaal tot waarnemend directeur deed hem als Oranglst
en dus als Engelsgezlnd beschouwd worden. De Cura,,;aose patrtotten. waaron-
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der Johan Rudolf Lauffer en Kikkert, namen in 1796 aan het comtte militaire
deel, dat was opgericht toen de Bataafse omwentelmg medto 1796 op Curacao
bekend werd. Dit corntte zelte Beaujon op 1 december van dat jaar af.24 In 1799
lag Kikkert nog met twee schepen in de haven; ult het moederland kwamen
geen instructies voor een eventuele verdedigtng van het eiland. Begin 1800 ver-
kocht hlJ het ene schip, liet het andere achter onder bevel van een onderge-
schlkte en verUet Curacao op weg naar de Bataafse Republiek.25

Kikkert was dus met de Bataafse omwenteling meegegaan en bleef een hoge
martne-offlcter tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806), tiJdens het Konink-
rtJk Holland onder Lodewijk Napoleon (1806-1810) en tiJdens de inUJving van
Holland biJ FrankriJk (1810-1813). In de twee laatste pertoden had hiJ de rang
van vtce-admtraal. Toen na de volkerenslag bij Leipzig (1813) de ster van Na-
poleon vallende was, keerde Kikkert ztch in 1813 van de Fransen af, vocht bij
Dordrecht tegen hen en verwierf daardoor het commandeurskruis in de Mili-
taire Willems Orde. ZiJn partiJkeuze voor de Fransen is. nadat hij zich daarvoor
verantwoord had.26 geen reden geweest hem in een kwaad dagUcht te stellen.s?
want de soevereine vorst Willem I benoemde hem al een [aar later tot gouver-
neur-generaal van de kolonle Curacao biJ soeverein besluit van 20 november
1814 no.S l , "onder nadere bepaltngen omtrent een instructie en een tracte-
mene.28 Staatsraad Goldberg kreeg de opdracht een salarts voor te stellen. In
dat voorstel stelde hiJ een jaarsalarts voor van "f 24.000.-- zonder eerug verder
genot van tafelgelden of mllltalre tractement, of van hetgeen daaraan mogt ziJn
verknocht; voorts f 5.000.-- gratificaUe bij wiJze van equlpementsgeld en
f 4.000.-- voorschott.s?

Ntemand na Kikkert zou zulke hoge bedragen nog toucheren. In dat voor-
stel werden de predlkant f 3.000,-- en de landsschoolonderwiJzer
f 2.000,-- toegekend. BiJ Koninklijk Besluit van 80ktober 1815 no.22 werd het
voorstel van Goldberg overgenomen en bekrachtigd.w

Op 24 november 1815 zeilde Kikkert met het Imteschip 'de Prins van
Oranje' vanutt VlIssingen In zee. Hij werd vergezeld van enige flulten met aan
boord de garnizoenstroepen. Op 27 januart 1816 werd Curacao bereikt. Hoewel
Kikkert het feitel1Jkebestuur over de kolonie nog niet kon overnemen. omdat de
Engelse waarnemend gouverneur John le Couteur nog geen tnstructies ult
Engeland had ontvangen, begon hij onmlddelliJk regel1ngen te treffen met be-
trekking tot de chaos in de medische voorzieningen (6.1.2).

Intussen waren de inwoners 'poor de secretaris van de Engelse luttenant-
gouverneur opgeroepen hun schulden aan de Engelse kontng te beta len "naar
dien het waarschiJnliJk Is dat deze colonie binnen kort aan ZiJne Hoogheid den
Koning der Nederlanden zal teruggegeven worden".31 Vlak voor de overname
ontvtngen de ambtenaren hun salarls en kon de kas worden opgemaakt. Er be-
vonden zich op die 2e maart nog 6776 pesos (f 11.250.--). 1 bit en 3 stuivers in
de koloniale kaS.32

4 Maart 1816 werd de grote dag van de overname van het bestuur. BiJ die
gelegenheid hleld Kikkert ziJn eerste 'aanspraak' tot de raad van poUcle: "de
reeds gevorderde Jaren voorspellen dat ik nimmer mlJn vaderland wederzlen
maar hler miJne dagen eindlgen, hier mijne eeuwige rustplaats vinden zal". Hij
hoopte op Cural;ao "met eere te leven. en. mel de bewustzlJn van veelgedaan te
hebben, ten grave te dalen en voor alUJd te leven In de harten van darlkbare na-
komel1ngen". De dankbaarheld had echter een kort geheugen en degenen die
na hem kwamen hebben welnlg aandacht aan hem besteed. ZIJnbestuursperio-
de was van korte duur, drte Jaar en rulm negen maanden. en er gebeurden wei-
nlg of geen eclatante zaken. Er is van Kikkert gezegd dat hiJ meer adminlstra-
teur dan gouverneur was en dat hiJ over de meeste zaken door de regertng in
het moederland Uet beslissen.33

De real1telt was inderdaad. dat ieder voorstel of plan de besUssende goed-
keurtng of berusting uit het moederland behoefde. maar dat wilde nlet zeggen
dat geen initiatieven wuden mogen worden genomen. En wie het onderwiJs als
een kardinale aangelegenheld voor de samenleving beschouwt. komt tot de ver-
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rassende ontdekktng, dat het jutst deze Albert Kikkert Is geweest, die ult etgen
initiatief en met eigen Ideeen, deze vatbaar latend voor verbetertngen, een be-
langwekkende ontwtkkeltng op gang heeft gebracht. Dat het daarbiJ een klein
eiland betrofmet slechts 7.200 vnje mensen is ntet relevant voor de waarde van
die ontWikkeling.

De eerste miJlpalen voor de geschiedenis van het schoolwezen in de kolonie
Curacao ziJn voor rekenlng van Kikkert. Het begon met het inwinnen van Infer-
matte over en de aanbeveling van de (entge) solltcltant voor de post van lands-
onderwijzer, ultgedrukt in de opvattmg, dat er inderdaad hoognodtg voor onder-
WiJsen opvoeding van de jeugd op Curacao gezorgd diende te worden.

De eerste miJlpaal was het Reglement op het schoolwezen te Curacao van
11 maart 1816. de eerste publlcatie na die van de omc1(~leovernemtng van de
kolonte. Het onderwtjs stond biJ hem kenneliJk hoog op de prtorttettenlijst, Het
reglement was nog niet in de llJn van de wet van 1806: het aanbod van vakken
met verschillende schoolgelden bood aile gelegenheld om delen van het rotate
onderwijs te laten kiezen. waardoor eerder het traditionele hoofdelljk onderWijs
dan het nieuwe klassikale onderwtjs een kans kreeg, Daarentegen was de pu-
blicatie een overheidsmaatregel voor de kolonte, die entgsztns deed denken aan
een centraHsatie. Kikkert stond nog met een been in de achttlende eeuw en met
het andere in de negentlende.

De tweede mlJlpaal was het provtstoneel reglernent van 29 november 1819.
Daartn kwamen zowel de centraHsatlegedachte als "de verbeterde voet" van het
onderwijs, zoals het beoogd werd in de wet van 1806. tot urttng, Het gelljke on-
derwijs (aile vakken voor alle kinderen) aan leerlingen van dezelfde leeftljd in
dezelfde groep (het klassikale systeem) kwam overeen met de doelstellmgen van
die wet. Daarom kan het provlsloneel reglernent als een negenttende eeuwse
wet en als een actuele wet beschouwd worden. met aIle gemtste kansen die ove-
rtgens door de minister zelf werden veroorzaakt. Kikkert had zich gefrustreerd
gevoeld dat jutst de man. die hlJ na het tnwtnnen en ontvangen van gunstige re-
ferentles had aanbevolen. z6 de hand had gelicht met ziJn voomame opdracht.
HiJ had het zien aankomen en had diverse malen vermantngen tot Van
Paddenburgh gertcht. Na de schorstng vatte Kikkert de koe bt] de horens; hiJ
gar rtchtlijnen voor een nieuwe regeltng van het schoolwezen; hiJ stond daarbiJ
verbetertngen in ziJn voorstellen toe. Zljn plan om een onderWijsmonopoHe voor
de overheld te vestlgen werd echter op advles van de schoolopzieners gemitl-
geerd.

Vanuit soclaal oogpunt bezien was het van groot belang. dat hiJ met het
provlsloneel reglement een wetteHJke basis legde voor het verstrekken van gra-
tis onderWijs aan kinderen van onvermogende ouders; dlt alles kon binnen het
kader van de gelden. die de koning daarvoor had toegekend. tot stand gebracht
worden. Wanneer dat sociale doel niet geheel berelkt kon worden ult het onder-
Wijsbudget. lag de oorzaak blJ de subsldient. omdat Curac;ao een noodlljdende
kolonie was en bleef tot 1929. Overtgens kan het sociale doel van onderwiJs
voor allen. arm en rtjk. nlet gezien worden als een mogeHjkheid voor sociale mo-
bilitelt. maar weI als beantwoordend aan de verlichte idealen. dat kennls leldt
tot deugd; dat rede en deugd de mens. die van nature goed is. tot geluk zal
brengen. de armoede zal oplossen en de gevangenlssen overbodig zal maken.
Dlt was een optlmlstlsch geloof In voorultgang. dat overtgens de maatschappe-
liJke standen intact liet.

Het is frappant dat de bestuursperiode van Klkkert Is gefiankeerd door twee
onderWijSmaatregelen: zljn eerste publicatie van 11 maart 1816 (3.2) en de pu-
blicatle van het Provisioneel Reglement van 9 december 1819. die zijn laatste
publicatle werd (4.4). De invoertng daarvan per I januari 1820 heeft hiJ niet
meer meegemaakt. "In den gepasseerde nacht" van 18 december 1819 "te half
twaalf uren. op het gouvemementshuls alhler. blnnen het Fort Amsterdam"
overleed hiJ. negen dagen na de publicatle. "in de ouderdom van 57 jaar.
1 maand en 1 dag". 34

De doodsoorzaak werd niet genoemd. Kikkert leed aan een oogziekte. ge-
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noemd 'poor sight'. Op advtes van dr. De Sola verbood hiJ biJ pubUcatle van 22
aprtl 1817 onmlddelliJk het wit schUderen van de hutzen, als ziJnde zeer slecht
voor het ztcht en het oog. De intense reflectle van de zonnestralen veroorzaakte
"tnflammattons of the eyes complained by several inhabitants-.35 Misschlen was
een reeds bestaande oogziekte de reden, dat Klkkert vlak na ziJn aankomst op
Curacao zlch onmlddelUJk met de medtsche verzorgtng bemoeide. Die sane-
rtngsopdracht gaf hiJ aan dr. Hudlg die met hem aan boord was op ziJn reis
naar Curacao (6.1.2). Hudlg werd tevens benoemd tot schoolopzlener (6.6.2).

Namens de kinderen van Klkkert werd de vriJdom gevraagd voor de mulat-
tin Geertruida. gouvernementsslavin. die hem "in zlJne laatste ztekte zorgvuldig
[had) opgepast". Ze verklaarden zlch beretd voor haar 150 pesos (f 250.--) in de
kolonlale kas te storten.36 Albert Klkkert werd begraven op het protestantse
kerkhof aan de Roodenweg. ZUn graf werd bedekt met Weenblaauwen arduln-
steen, op welke gebeiteld was eene cirkelvormtge slang. zinnebeeld der eeuwtg-
held. in welke clrkel de volgende inscrlptle stond:

ALBERT KIKKERT
GEBOREN DEN 17 NOVEMBER 1762,

IN LEVEN VICE-ADMIRAAL
GOUVERNEUR-GENERAAL VAN CURACAO ETC. ETC.

OVERLEDEN
DEN 18 DECEMBER 1819".37
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SAMENVATI'ING
Was de m!slukldng van Van Paddenburgh een JammerllJke gebeurtenls, het

schoolwezen herrees niettemin als een Phoenix utt zljn as. en beter toegerust
dan voorheen.

Het optreden van Kikkert betekende een cructaal moment voor het onder-
wiJs op Curacao, RichtllJnen van departementale zlJde had hiJ nlet ontvangen.
ZIJn bertchten aan de minister over de toedracht van het ontslag lokte van die
zlJde geen enkel commentaar lit over hoe het verder moest. Kikkert stond al-
leen.

De opzteners kregen door Kikkerts ldeeen voldoende gelegenheld ztch te be-
zinnen op de wlJze waarop en de mate waartn de denkbeelden van de onderwijs-
wet van 1806 voor Curacao van toepasstng konden zljn, Immers die wet gold
ook voor Curacao. Het reglement van 1816 stond nog ntet in verbtndmg met die
wet; het echec heeft dus op dtt terretn de hantertng van de wet op de voorgrond
gebracht.

De werkzaamheden van de opzieners hadden groot succes; hun ultgebretde
en goed doordachte Concept-Plan Is vnjwel geheel van kracht geworden. Daar
past ook spijt biJ. De voorstellen van Van den Ende over de hoogte van het jaar-
llJkse budget. de bouw van vier scholen met een welmgertcht leslokaal en de
vaste salartssen voor de onderwtjsgevenden, werden door de mtntster afgewe-
zen. Daardoor werd de voortgang van het schoolwezen nodeloos moeilijker dan
het al was.

Het grote verschU met het reglement van 1816 was de tnvoenng van gellJk
onderwiJs aan kinderen van geltjke leeftiJd. Het betalen van schoolgeld per ge-
kozen yak verdween. Er kwamen twee volledlge onderwijspakketten, een voor
de tweede klasse en een meer uttgebretd voor de eerste klasse. Het klassikale
onderwijs, dat in begtnsel een organtsatortsche vormgevmg was. bevorderde de
doelstellingen van de "nleuwe leerwijze"; behalve het gel1Jkeonderwijs voor gellj-
ke leeftijden betekende het ook, dat gel1jkeboeken werden gebrulkt. dat een ge-
l1jkpeU beretkt werd en dat dat btnnen een bepaalde tijd berelkt moest worden.
Uniformertng werd gewenst en kon op deze manter bereikt worden. Dit streven
hleld verband met toekomstidealen van een gelukkige samenlevmg.

De overwegingen van de opzteners in hun voorstellen werpen tevens llcht
op de maatschappel1jke context. waartn het schoolwezen zljn vorm kreeg. De
organlsatie van het landsonderwiJs dlende rekenlng te houden met dIverse as-
pecten van de gesegmenteerde samenlevlng. Tussen de ontworpen scholen van
de eerste en tweede klasse lag de maatschappelijke standengrens. Daar hoorde
ook de opvatting biJ. dat de (arme) mensen ult de lagere volksklasse voor hun
(stablele) socia Ie postUe slechts gering onderwiJs nodlg hadden. bestaande lit
lezen. schrijven en rekenen. Nlettemln bestond ook de overtulging. dat arme
kinderen met opvaUende gave de kans behoorden te krlJgen zlch in de eerste
klasse verder te ontploolen. De nleuwe begrlppen: vormlng en lndlviduele ont-
plooling. kregen daardoor een plaats In het denken over onderwijs.

De bekwaamheld van de onderwijzers werd een wettel1jke verelste. De ge-
schlktheld werd nlet beperkt tot vakkennls en pedagoglsche kwaliteiten. maar
strekte zlch ook ult over de voorbeeldfuncUe die een onderwiJzer had. Dit laat-
ste hlng nauw samen met de toenmal1ge maatschappelljke en morele normen.
Onderwljs aan de Jeugd was een zeer geschlkt middel om de gewenste toekom-
stige samenlevtng te bereiken.
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DE REGELGEVING VAN 1815 TOT 1845

5.1 INLEIDING

5.1.1 De bestuurders van 1816 tot 1837

In 2.1 is reeds aangegeven, dat het bestuur over de kolonie Curacao e.O.
door een aantal personen Is ultgeoefend. Dat de utels van de gezagsdragers ver-
anderden, htng nauw samen met de plaats die aan Curacao In het West-Indtsch
kolonlaal geheel werd toebedacht.

In de Inleldlng onder punt 2 Is gewezen op de hoge verwachtingen, die ko-
rung Willem I van Curacao had als centrale stapelplaats in de Nleuwe Wereld en
als ve1lige schutsplaats voor aIle handelsschepen In het versterkte 'tweede
Malta'. De kontng gaf ultdrukklng aan zljn verwachtmgen door er lemand heen
te zen den , die zlch reeds voor het vaderland verdtenstehjk had gemaakt en
daarvoor tot commandeur In de Militalre Willemsorde was benoemd, en die
goed bekend was met de toestand van Curacao (4.5). HiJ verleende Albert
K1kkert de hoogste utel van gouverneur-generaal.

Blnnen enkele jaren bleek reeds, dat de kolonle noodl1Jdend was en bleef en
dat het moederland de tekorten moest aanzulveren.

Toen Klkkert sUerf, werd hiJ in 1819 door mr. Petrus Bernardus van
Starckenborgh, de hoogst aanwezende ambtenaar, opgevolgd als gouverneur-
generaal ad Interim. Hlj stierf vrlJ plotseling op 20 Juli 1820 en werd op zlJn
beurt met dezelfde titel ad interim opgevolgd door mr. Isaak Johan Elsevier sr.
Dlens naam werd In 1820 uttgebreld met de naam Rammelman, een voorvader
van moederszlJde. ZIJn Interim bestuur duurde vier maande, totdat in november
1820 de nleuw benoemde landvoogd Pleter Rudolf Cantz'laar, Schout biJ Nacht
en commandeur van Slnt Maarten en Saba, het bestuur van de kolonte Cura-
cao overnam onder de utel van gouverneur.

Met de degradatte van de titel htng ook een vermlnderlng van salaris sa-
men. Dit werd veroorzaakt door de steeds dalende economische toestand van
Curacao en het uttblljven van de vermeende voorspoed.

Cantz'laar heeft als bestuurder een goede naam gekregen en werd als zoda-
ntg door Van den Bosch geprezen. Tenslotte Ieidde dit er toe dat Cantz'laar biJ
de bestuursvorming In 1828 door commtssarts-generaal Johannes van den
Bosch werd aangewezen en benoemd als gouverneur-generaal van de Neder-
lands West-Indische Bezittingen. Aan dit gouvernement-generaal werd Curacao
ondergeschikt. Rammelman Elsevier werd bij die gelegenheld benoemd tot dt-
recteur van Curacao e.O.

Het ellandgebled Curacao kreeg een gemeentebestuur met een president
aan het hoofd In de per soon van Theodoor Jutting. De ellanden Aruba en
Bonaire stonden onder onmiddellijk gezag van de dlrecteur. Het gemeentebe-
stuur had geen bemoelenis met de onderhortge eilanden.

BIJ de opheffing van het gemeentebestuur in 1833 werden de Beneden-
wlndse ellanden toevertrouwd aan een gezaghebber, In casu de vortge directeur
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Rammelman Elsevier sr. Deze was in 1829 als Jonkheer in de adelstand verhe-
Yen.

In 1836 nam hlJ ontslag en fungeerde in dat jaar korte tiJd als waarnemend
gezaghebber. totdat de nleuw benoemde Reinler Freder1k baron van Raders in
datzelfde jaar het bestuur ovemam. ZIJn bestuurspertode duurde tot het einde
van de toen bestaande koloniale structuur, 1845.

In 5.2 en 5.3 wordt nog kort op deze wtsselmgen ingegaan,
BIJlage 12 geeft een grafische voorstelllng van de opeenvolgende bestuur-

ders, hun titels en de pertode van hun bestuur. Verder wordt verwezen naar
blJlage 13. waar de plaats van Curacao e.O. in het West-Indtsch kolonlaal ge-
heel op grafische w1Jzewordt verduldel1Jkt.

5.1.2 IndeBng van de regelgevlng

De regelgevtng voor Curacao stond nlet altiJd op zlchzelf; ze heeft ook deel
uttgemaakt van een groter geheel van regehngen voor de West-Indtsche kolo-
rites.

In de aanvang van het eerste hoofdstuk is in vogelvlucht reeds gewezen op
de eerste drte pertoden van de geschiedenis van Curacao tot 1816. te weten: De
Spaanse pertode van 1499 tot 1634. de HoBandse periode met de West-Indische
Compagnleen van 1634 tot 1792 en een overgangspertode tussen Compagnie
en KoninkrtJk. van 1792 tot 1816.

De tweede pertode was er een van stabiliteit in bestuur en wetgevtng. De
overgangspertode daarentegen kenmerkte ztch door een tegenovergesteld beeld,
namel1Jk dat van een grote tnstabtlttett, veroorzaakt door vele wtsselmgen van
bestuur en wetgevtng.! Dat gold voor het moederland en dat gold op een andere
w1Jzevoor Curacao.

Na de Napoleontische Ujd kwamen de kolonles in een rustiger vaarwater.
Het begin daarvan lag biJ de eerste vrede van Parijs van 30 mel 1814 en de
Conventie van Londen van 3 augustus 1814. waarblJ de meeste kolonies in
West-Indle aan de Nederlanden werden teruggegeven. Het werd toen zaak wet-
telijke regelingen voor de kolonies te ontwerpen en vast te stellen, voordat met
het praktisch bestuur een aanvang gemaakt kon worden.

Met deze regertngsreglernenten begtnt de vierde pertode van de geschiedenls
van Curacao. Het is de Nederlands koloniale pertode van 1815 tot de autonomie
van de Nederlandse AnUllen. geregeld blJ het Statuut voor het KoninkrtJk der
Nederlanden in 1954. Van deze vlerde pertode vormen de jaren van 1815 tot
1845 de kern van hetgeen in dtt hoofdstuk wordt beschreven.

De behandeling van dlt Ujdvak geschledt van algemeen naar specHlek in
een drtetal benadertngen. In 5.2 worden de regertngsreglementen in het grotere
verband genoemd. In 5.3 wordt nagegaan of. en zo ja in welke mate. de rege-
rtngsreglementen bepaltngen bevatten met be trekking tot het onderwljS voor
Curacao. In 5.4 tenslotte zullen de onderwtjsreglementen en -publlkatles wor-
den besproken. die door de Curacaose overheid zelf zlJn ontworpen en vastge-
steld.

5.2 REGERINGSREGLEMENTEN, 1815 - 1845

5.2.1 De perlode 1815 - 1828

De West-Indtsche bezlttingen werden gezlen als drte kolonles. te weten:
• Suriname;
• de drte eilanden beneden de wind. bestaande ult Curacao, Bonatre en

Aruba;
• de drte ellanden boven de wind, bestaande ult St. Eustatius, St. Martin

Nederlands gedeelte, en Saba.
BIJ Koninklijk beslutt no.58 van 14 september 1815 werd voor elk van de drte
kolonies een reglement op het beleld der regertng vastgesteld.
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5.2.2 De perlode 1828 - 1845

In 1828 vond de adm1nistratieve verentging plaats van de drte vennelde ko-
lonles tot een kolonle, genoemd de Nederlandse West-Indtsche Beztttmgen, Aan
het hoofd werd een gouverneur-generaal geplaatst die zljn zetel had In
Paramartbo (Suriname). Voor deze kolonle werd een nleuw Reglement op het
beleid der regertng van de Nederlandse West-Indische bezittingen ontworpen.
Het werd door commlssarts-generaal J. van den Bosch (5.3.3). onder nadere
goedkeurtng van de konmg, op 19 jull 1828 vastgesteld en trad In werking op 1
augustus 1828. BiJ en binnen dIt regertngsreglernent Is een scheldlng In de ja-
ren 1832 en 1833 gekomen. We beperken ons hler tot Curacao en onderhorig-
heden en verdelen de pertode In twee tiJdvakken met 1833 als scheldlngslljn.

5.2.2.1 Het tiJdvak van 1828 tot 1833
Op 7 februart 1828 stelde Van den Bosch het Reglement op het beleld der

regertng, het justttre-wezen, den handel en de scheepvaart op Curacao en on-
derhoortge ellanden vast; het trad In werking op 1 maart 1828 en Is vervangen
in 1833. Dit reglement lIep voorutt op het hlerboven genoemde algemene regle-
ment van 19 jull 1828.

Voor de kolonle Curacao betekende dtt, dat de drte benedenwlndse ellanden
een dtrecteur kregen en dat het eiland Curacao een aan de dtrecteur onderge-
schikt eilandsbestuur kreeg, genoemd gemeentebestuur. In 5.3.3 wordt de in-
structie voor het gemeentebestuur behandeld.

5.2.2.2 Het tijdvak van 1833 tot 1845
Op 20 november 1833 werd biJ Koninklijk Beslult no.85 het Reglement op

het beleid der regertng In de kolonie Curacao en onderhoortge ellanden vastge-
steld. De afkondtgtng geschledde blJ publikatie no.7 van 30 aprtl 1834. De gel-
dlghetd van dlt reglement duurde tot 1848; dat is voorbiJ de nteuwe organlsatie
In 1845.

5.2.3 De perlode 1845 - 1954

Hoewel deze pertode nlet behoort tot het object van dtt onderzoek wordt ze
ter completertng van het totaalbeeld In het kort toegevoegd. Waren er In 1815
drte kolonies en was er in 1828 door samenvoegmg een kolonle In de West. In
1845 werden de West-lndische gebieden opnleuw gestructureerd, nu tot twee
kolonles. De reconstructle werd vastgesteld biJ KonlnkliJk BesluIt no.8 van 9
april 1845 en trad In werking op 1 augustus 1845 (in blJlage 13 graflsch voor-
gesteld).

De twee delen bestonden uit enerzijds Suriname en anderzljds Curacao en
onderhortgheden. Deze laatste kolonle omvatte nu echter de drte benedenwlnd-
se en de drte bovenwindse eilanden. Voor het eerst kwamen de zes eilanden on-
der een bestuur en ze bleven dat, 66k nadat de kolonlale perlode met het
Statuut van het Konlnkrijk In 1954 beelndtgd werd en de pertode van autono-
mte binnen de gemeenschap van het koninkrijk een aanvang nam. De binding
van de zes werd beetndtgd, toen Aruba in 1986 een 'status aparte' verkreeg.

5.3 ONDERWIJSBEPALINGEN VOOR CURACAO

5.3.1 L'Instruction van Lodewijk Napoleon

Van de instrucUes of regelingen, die na het elnde van de WlC zljn opgesteld
en uitgevaardtgd. Is de instrucUe van Lodewijk Napoleon. kontng van Holland
van 1806 tot 1810, de eerste geweest waarin over onderwiJs werd gesproken.
Het was "L'Instructlon pour le Lieutenant General D. van Guertcke nomrne (par
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Decret du 19 Janvier 1807 Uttera D approuvre par Nous): Gouverneur General
de l'Isle de Curacao et dependances".2

In artlkel 23 van deze instrucUe werd de gouverneur-generaal opgedragen
om. zoveel als in zljn vermogen was. te waken over het onderwtjs aan de jeugd
in de openbare scholen; hlJ mocht nlet dulden dat er lets werd onderwezen wat
tngtng tegen de belangen van het KoninkrtJk en van de kolonle; daarblJ dlende
hIJ oog te houden op het gedrag en op de bekwaamheld van de schoolmeesters.

De instrucUe heeft geen effect gehad; op de dag van de vasts telling kon het
bertcht van de verovertng en bezetting van Curacao door de Engelsen op 1 ja-
nuart daaraan voorafgaande nog nlet in Holland zljn ontvangen.

5.3.2 Bet regerlngsreglement voor Curacao van 14 september 1815

Het reglement van 14 september 1815 was het eerste in de Nederlandse kolo-
male perlode. In dlt verband Is het opvallend, dat in het 75 artlkelen tellende
reglement het woord onderwijs ntet voorkomt. Dat mag merkwaardlg genoemd
worden. omdat op 20 maart 1814. nog geen vier maanden na de terugkeer van
Prins W1llem. blJ soevereln beslutt no.2 was bepaald dat de schoolwet van
3 april 1806 ntet alleen "grondslag van de Nederlandsche schoolmrtgttng" bleef,
maar dat die wet "ook In werking (was) gebracht In die gedeelten van de staat,
die in 1806 daarvan waren algescheurd''.» Zo'n vroeg in het begin genomen be-
slutt zou een grotere aandacht voor dat onderwerp doen vennoeden. Ook een
ongeveer gelljkluldend reglernent voor de bovenwindse ellanden bevatte ntets
over onderwtjs.s

De concluste ult deze omissie is. dat gouverneur-generaal Albert Kikkert
met zljn "Reglement op het schoolwezen" van 1816 en zijn "Provtstoneel regle-
ment op het schoolwezen" van 1819 geen instrucUes opvolgde, die hem door
een regertngsreglement werden opgedragen, maar dat hlJ ult etgen brein en tnt-
tiatief heeft gehandeld (5.4.1 en 5.4.2).

5.3.3 Bet regeringsreglement van 1828 en de lnstructle voor het
gemeentebestuur

De unUlcaUe van bestuur in 1828 bracht als hlerarchtsche opbouw een gouver-
neur-generaal te Paramaribo als hoofd van de Nederlandse West-Indtsche bez1t-
tmgen, onder hem een directeur van Curacao en onderhortgheden, en onder de-
ze laatste een gemeentebestuur van Curacao (de bovenwindse ellanden bUJven
hler buiten beschouwing). De directeur was voorzttter van de raad van pollcie
(=bestuur) die hem terztjde stond. Als hoofd van de kolonie Curacao was de di-
recteur degene, die rechtstreeks bemoeienis had met de onderhorige ellanden
Aruba en Bonaire, ook op het gebied van onderwijs.

Het meuwe reglement van 7 februari 1828 (5.2.2.1) bepaalde in artikel 15.
dat de raad van poUcie "geene bemoeienis" had met de "huishoudeUjke aangele-
genheden van de ingezetenen"; die werden opgedragen "aan het plaatseUJk of
gemeentebestuur". Dit was een nieuwe construcUe: het gemeentebestuur was
samengesteld uit een president. twee wethouders en vier raadsleden en werd
geassisteerd door een secretaris en twee klerken. Richtsnoer voor het beleld
werd een "instrucUe voor het gemeentebestuur van Cura~ao".5 BiJ de bespre-
king van deze instrucUe wordt enerzijds aandacht gegeven aan de hierin opge-
nomen voorschriften en aanbevelingen en ander~ijds aan hetgeen de prakUjk te
zlen gaf.
• De voorschriften
In artlke15 van de instrucUe werd venneld. dat de attrtbuten van het gemeente-
bestuur zich in het algemeen uitstrekten tot alles wat betrekklng had op de
"huishoudelljke belangens der gemeente". Tot die aangelegenheden behoorden.
behalve het beheer van gebouwen en van goederen die tot de gemeente behoor-
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den, ook "het toeztgt over de adminlstraUe der godshu1zen, annen tnrtgttngen,
openbare godsdlenst, schoolwezen, enz.".«

Onder letter P van arUkel 5 werden de doelstelltngen aangegeven die aan
"de zorg voor het publ1ek onderwtjs" waren verbonden. Het waren er zeven:
1. Het verdiende aanbevelmg om de grootst mogelljke verbetertng na te stre-
yen in de geest van de schoolverordentngen, die in het moederland bestonden;
2. Ook zou er nagedacht kunnen worden om het prtrnatr onderwljS (=lager
onderwijs] "zo mogelljk met een tndustrie-school In verband te brengen":
3. Het gemeentebestuur dlende steeds te zorgen voor een goede inrtchtlng van
de schoolvertrekken;
4. Omdat de president met de uitvoertng van aIle administraUeve handellngen
belast was, dlende hlj volgens arUkel 25 een aantal ambtenaren en bed1enden
onder zijn onmlddell1jke bevelen te hebben, waaronder ook "de schoolmeesters"
behoorden;
5. Het gemeentebestuur dlende te zorgen voor een toerelkende bezoldlgtng van
de onderwijzers:
6. De president van de gemeente kreeg in artikel 22 onder lid f opgedragen er
voor te zorgen, dat "de betaltng van predlkanten, onderwtjzers en verdere bezol-
digden geregeld op de termijnen plaats hebbe":
7. De partlcullere ondernemingen, die zich ten doel stelden om aan de jeugd
een beschaafde opvoedtng of wellicht entg hoger onderwljs te verschafIen dlen-
den, als ze doelmattg waren, door de gemeente ondersteund te worden "des
noods door geldellJke te gemoetkomtng".

VergellJken we deze instrucUe met het regenngsreglement van hetzelfde jaar
(28 jull 1828) voor St. Eustatius en Saba.? vijf maanden later eveneens door
Van den Bosch vastgesteld, dan Is het verwonderlijk dat voor dtt gebledsdeelin
51 arUkelen met geen woord over onderwljs wordt gerept.

• Tussen voorschrtft en praktijk
Een nadere beschouwtng over hetgeen de InstrucUe voor het gemeentebestuur
op het stuk van onderwljs bevatte, leldt tot de concluste, dat wens en realttett
nlet in elkaars verlengde lagen. Het tlJdsUp van samenstell1ng geeft mogelljk
een verklartng voor de opUmistische aard van de zorg voor onderwljs, zoals die
in de instrucUe werd geformuleerd.

Koning Willem I was de auctor Intellectualis van het plan om alle kolonles
In West-Indte bljeen te voegen onder een gouverneur-generaal, gevestigd in
Suriname, om zodoende "vereenvoudtging en bezutntgtng In onderscheldene
takken van bestuur" te beretken.f De administraUeve hervorming was bedoeld
om te verzekeren, dat de kolonles in gewone omstandlgheden en voor "gewone
benoodlgdheden geenerlei subsidle meer zuIlen behoeven, weshalve dan ook
aIle trekkingen op het gouvernement In Europa zullen ophouden".9

De man die de opdrachten zou moeten u!lvoeren zou als Utel kriJgen: com-
mlssarls-generaal voor de West-Indische bezitUngen. In jull 1827 werd gene-
raal-majoor der genie Johannes van den Bosch voor deze hoge funcUe bena-
derd. Hlj was op dat moment 47 jaar en was admlnlstrateur voor de zaken der
nationale millUe en schuttertJ blj het departement van binnenlandse zaken.
Van den Bosch ontvlng grote aantallen documenten om zlch voor te kunnen be-
relden; de drte maanden die hij daar voor had waren kort. Blj Koninklljk Beslult
van 12 oktober 1827 volgde de officiele benoeming van de "gunsteling van de
konlng"; hlj werd In dle functle met dezelfde bevoegdheld bekleed als de
kOning.10 Op 21 oktober 1827 vertrok hij reeds met de brtk 'De Zwaluw' vanuit
Hellevoetsluis.11 Na een reis van 51 dagen arriveerde hlj op 10 december 1827
op Curacao, waar hiJ ruim twee maanden verbleef.12 In leder geval is hiJ nlet
voor 13 februart 1828 vertrokken; op die dag zond gouverneur Cantz'laar hem
een aantal stukken toe waaronder een "staUsUeke memorte over het schoolwe-
zen" en het kas- en Jaarverslag over 1827. De schoolcomm1ssle had dle gege-
yens op 25 Januari op verzoek aan Canlz'laar Ingeleverd.
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Nu had de vasts telling van het regertngsreglernent voor Curacao en onder-
hortgheden met de instrucue voor het gemeentebestuur plaatsgevonden een
week voordat Van den Bosch de zojulst genoemde onderwijsstukken had ont-
vangen. Het is niet bekend op grond van welke gegevens de mstructie is opge-
bouwd. Er kan met worden nagegaan welke documenten Van den Bosch in ziJn
voorbereidingstijd in Nederland heeft verzameld en welke hij op Curacao heeft
verkregen. In de drie brieven, die hlJ sinds zijn aankomst op Curacao aan de
minister voor marine en kolonten schreef. wordt het onderwijs niet aan de orde
gesteld.13

ZiJn zesde brief echter van 1 september 1828, geschreven aan boord van
Z.M. paketbrik 'De Zwaluw' onderweg van Suriname naar de thulshaven, bevat
een paragraaf over de "zedelijke gesteldheid". Gezlen de omstandigheden (wel-
ke?) yond hlj het schoolonderwijs te Curacao tameliJk goed ingengt, Het was
wellswaar "ruimschoots vatbaar" voor verbetertngen (welke?); de hinderpalen
echter dIe bijna onoverkomeliJk waren bestonden daar ult, dat slechts een klein
getal klnderen de Nederlandse taal verstond "en nog mmder sprak". Veel profljt
trokken ze ntet uit de Nederlandse schoolboeken, omdat dIe boeken steunden
op aanschouweliJke voorwerpen ult Europa, die voor de landen aan de keer-
kring meestal vreemd waren. HIJ sneed daannee een probleem aan dat eerst na
de Tweede Wereldoorlog op Curacao werd aangepakt.t+

De vage achtergronden van het ontstaan van de voorschriften en aanbeve-
llngen In de Instructle en ook de algemeenheld in het inhoudelijke, wekken de
Indruk van een goed bedoeld idealisme en van een opstellen 'achter het bu-
reau'. De opmerklngen. die biJ uttvoerlng Ilnanciele consequentles hadden,
kunnen niet gemaakt zljn door mensen die op de hoogte waren van de budget-
problemen.

• De praktiJk
De vraag rtjst wat er van de genoemde punten In de instructle terecht Is geko-
men. DaarblJ dlent gelet te worden op de korte tiJdsduur van het bestaan van
het gerneente-bestuur op Curacao, van 1 maart 1828 tot 15 Jul! 1833. Over het
in praktijk brengen van de instrucUe en de werkelijke gang van zaken van het
onderwiJs op Curacao kan het volgende worden opgemerkt, waarblj de hterbo-
yen venneldde voorschriften en aanbevellngen puntsgewtjze worden gevolgd.

ad 1. Het geven van een verwijzlng naar de onderwijswetgev1ng in het moe-
derland, om met behulp daarvan ook op Curacao verbetertngen in het onder-
wijs te bereiken, Is op zichzelf genomen heel ztnvol. In de "statlstieke mernorte",
die een week na de vaststelling van de Instructle aan Van den Bosch ter hand
werd gesteld, werd over die ontwtkkellng gesproken. Cantz'laar had op 12 januari
1828 een overztcht gevraagd over de momentele "staat der Lands en overige
scholen"; op 21 Januari antwoordde de schooIcommissie met gegevens over de
drie landsscholen, de diaconleschool en twee geadmitteerde scholen die daar-
voor In aanmerking kwamen.

Van belang is de zlnsnede: "wat de methodus docendl aangaat, deze Is de-
zelfde als die In Nederland, - de aldaar verbeterde leerwiJze, zodat dus In de drie
genoemde scholen ook de Nederdultsche taal grondig geleerd wordt. hoewel
zulks veelal blj vele klnderen, die te zeer aan de negertaal gewoon zlJn (de
schuld der ouderen), met vele moelte aan de zljde van den leenneester gepaard
gaat". In de dlaconieschool kregen de klnderen onderwijS in lezen, schriJven en
rekenen "naar de oude manler". In een van de genoemde toegelaten particuliere
scholen werd onderwijs gegeven in lezen en schriJven en ook in de Franse taal.
Deze school was van de kleurling J. V. Ras en telde "44 kinderen van de kleur
en den roomschen godsdlenst toegedaan". De andere particuliere toegelaten
school werd op dlt moment gehouden voor "een achttal gekleurde en negerkin-
deren van de laagste klasse door eenen neger Christoffel Martesz, die In lezen
en schriJven ellendlg onderwijs geeft".
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De "verbeterde leerwijze", voortvloelend ult de schoolwet van 1806, was dus
weI degelljk op Curacao bekend en werd ook in prakUJk gebracht. Overtgens Is
deze vermelding een van de schaarse gegevens over dlt thema.
In hun 'Hlstortsche Schets van het Antilliaanse onderwtjs' zeggen Van BergelJck
c.s. dat het klasslkale systeem, Ingevoerd in 1819 met het Provlslonele
Reglement, een progress1ef systeem kende, dat het eerste jaar een leesklas be-
vatte, daarna een schrtjfklas en tenslotte een rekenklas. In een leerjaar werden
de verschillende vakken niet naast elkaar onderwezen. MogeliJk heeft dtt sys-
teem bestaan, maar of dit reeds in deze pertode is geprakUzeerd, kan niet wor-
den aangetoond. Voor deze voorstelling van zaken ontbreken in de bronnen de
gegevens.is
Het valt te betreuren dat er niets bekend is over eventuele contacten of discus-
sles tussen de onderwijzers onderling over de nieuwe onderwijsontwikkelingen;
of tussen opzieners en onderwijzers, of tussen de opzieners onderling. Het
Magazijn voor onderunjs en opvoeding dat de opzieners al meteen in hun tweede
vergadertng van 28 maart 1820 besloten hadden, 'voor de schoolbibliotheek
aan te kopen' zou enige dtscussle of onderlinge tnformatie doen vermoeden.
Ook tussen opzieners en overheid, i.c. het gemeentebestuur, zijn onderwtjstn-
houdeliJke gedachtenwlsselingen onbekend. Een goed moment voor een derge-
l1jk onderwerp zou na een schoolinspectie geweest zljn, tussen opziener(s) en
onderwiJzer(s) of bij rapportage in de cornmisstevergadertngen of in de verslag-
gevtng naar de naast hogere overheid. Niets van dat alles is aan het papier toe-
vertrouwd; er is ntet eens een mededeling, dat beraad over onderwijszaken had
plaatsgehad.

ad 2. De suggestie om eens na te denken over de mogelijkheid een soort am-
bachtsschool aan het prtrnatre onderwijs te koppel en kwam ongelegen. In 1817
had Kikkert in zijn kolonlaal jaarverslag geschreven, dat veel jongelut na de
school een of ander handwerk leerden. Daardoor was de groep ambachtslieden
op Curacao weI groot, maar door gebrek aan werkgelegenheid konden ze ntets
verdienen en vervielen ze snel tot armoede. De economlsche sttuatle was er
stndsdten niet beter op geworden en als er werk was. dan was dat te vtnden in
zeevaart. vtsseri] of handel. Bovendien was de bestuurshervorming en -untftca-
tie juist ondernomen om in de gehele West aIle krachten te bundelen, meer we-
derziJdse hulp te kunnen uitwisselen en elkaar beter te kunnen aanvullen. Goe-
de tdeeen, maar op welke gegevens waren die verwachtingen gebaseerd? Het
gemeentebestuur heeft tijdens zijn bestaan noon overwegmgen in die rtchtmg
geopperd, noch aan de schoolcommissie om advies gevraagd. Overtgens is dat
noch voor noch na 1828 een onderwerp van bespreking of overwegmg in deze
onderzoeksperiode geweest. Het oprichten van een industrteschool zou geld
gaan kosten en dat was er met en kwam ook niet. Ternauwernood kon het prt-
maire onderwijs betaald worden. De onmogelijkheid van zo'n nieuwe kostende
school wordt nog duidelijker met het doel van de missie van Van den Bosch
voor ogen: de reorgantsatle van de West-Indlsche kolonles zodantg in te rtchten,
dat de grootst mogelijke zulntghetd werd bereikt en de kolonle zlchzelf kon be-
dru1pen zonder subsidies uit het moederland te behoeven. Ook d1t voorstel l1jkt
ontbloot te z1jn van 1nzicht in de geJdelijke en economische situaUe van
Cura~ao. Goed bedoeld. maar eufoor. Het "aanleggen van Arbelds- of Industrte-
scholen b1j de Open bare Scholen", het aanmoedigen en het u1tbre1den daarvan
"naar de m1ddelen in hunne handen gesteld. of. desnoods door het gouverne-
ment aan hun te bezorgen", was rechtstreeks afkomstig u1t arUkel3 van de on-
derwijswet van 1806.

ad.3 Het zorgen voor een goede inrichting van de schoolvertrekken werd als een
verplichting van de overheid gezien. De controle hierop lag niet expliclet bij de
schoolcommlssle. ArUkel 13 van het provisionee1 reglement bepaalde. dat de
onderwijzer binnen het hem aangewezen rayon naar belleven van schoollokaal
mocht veranderen met twee beperkingen: het nieuwe lokaal mocht geen nadeel
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opleveren voor het te geven onderwtjs en het mocht ook geen nadeel opleveren
voor de gezondhe1d der schoUeren. Het was de taak van de opzieners dat lokaal
vooraf te inspecteren. Over de inrichting zelf werd ruets voorgeschreven. Het
"verbeterde onderwtjs" In het moederland verlangde ook "de wel-tngertchte
school".16 Omgevtngsfactoren speelden daarblJ een rol, zoals het ordeUJk plaat-
sen van Ieerllngen op banken en aan tafels, de wandkaarten voor het aan-
schouwel1Jk onderwijs, en vooral het schoolbord waarblJ de onderwiJzer ver-
wacht werd te staan. BIJ het hoofdeliJk onderwlJs zat de meester op de katheder
en l1epen de leerUngen af en aan In veel rumoer; In het nieuwe klassikale sys-
teem lJep de meester en zaten de leerllngen bliJvend op hun plaats. Deze klas
was een "stllle klas", Lawaal door buren kon worden bestraft (artikel 17 van het
provisloneel reglernen t).

BIJna komlsch Is het te bedenken, dat blJ het oude hoofdeliJke onderwtjs In
Nederland, waar de leerUngen hun zelfstudle hardop deden, de buren konden
klagen over de oorverdovende geluiden die utt de school kwamen.

Schoolmeubels, borden en kaarten waren soms voor rekentng van het
schoolfonds, soms voor rekentng van de onderwiJzer zelf. In de notulen van de
vergadertngen van de schoolcommlssle Is wel sprake van meubels als losse on-
derdelen, maar nlmmer over het probleem van een wellngertcht schoollokaal.
Van prim air belang was de hulsvestlng van de school. Van den Ende had de
bouw van vier scholen met onderwtjzerswontng aanbevolen maar zljn voorstel
was reeds In 1819 door de minister algewezen (4.3.1).

Ad 4. Dat de president van het gemeenlebestuur schoolmeesters onder zlJn on-
middellljke bevelen had is van geen belang gebleken. Entge verwarrtng op dlt
punt lag In de kwestie van de etgenrnachuge terugkeer van de onderwiJzer Klaas
van Eekhout van Aruba naar Curacao, behandeld In de hoofdstukken 7 en 8.

ad 5. De zorg van het gemeentebestuur voor een toerelkende bezoldlgtng van de
onderwiJzers was als voorschrift opnteuw een slag In de lucht. De onderwiJzers
kregen nameUjk geen bezoldtgmg en hebben dat tot 1873 ook noolt gehad. De
enige onderwiJzers met een vaste bezoldtgtng waren Van Paddenburgh van 1816
tot 1818 met f 2.000,-- per jaar en de uit Nederland overgekomen onderwiJzer
N. AnsllJn, 1822-1843. met f 1.000,-- per jaar, Blj zlJn plannen om het onder-
wiJs op nieuwe en vaste bodem te plaatsen had Kikkert vaste Inkomens voorge-
steld. De opzieners hadden dlt in hun Concept-Plan orngebogen In 'loon naar
werken' en het Inkomen afhankelijk gemaakt van leerltngen en schooIgeIden.
De redenen ziJn vermeld In 4.2. Van den Ende, de man met het meeste Inzicht,
had weer vaste Inkomens voorgesteld, maar de minister had het afgewezen. En
zo bleef het. De Inkomens van de onderwijzers zijn structureel onvast en wtssel-
vall1g geweest en alUjd, wegens de schoolgelden, conjunctuurgevoellg gebleven;
ouders die maar jutst het schoolgeld konden betalen, moesten In slechter wor-
dende omstandlgheden ofweI een beroep doen op het schoolfonds ofwel, als ze
dat soclaal nlet wilden, hun kinderen thuls houden. De onderwijzers leden dan
mee. De overheid was nu eenmaal Zeer vast gebonden aan de aanvankeUjk toe-
gekende subsidle van maximaal f 2.000,-- per Jaar, ooit het jaarsalaris van de
ene onderwijzer Van Paddenburgh.

ad 6. Zeer reeel was de aansporlng am de onderwiJzers op tijd u1t te betalen,
hoewel het zeer de vraag Is, of Van den Bosch dit felt In de kasverslagen heeft
nagespeurd. De betallng van de schoolgelden ult het schoolfonds Is inderdaad
vaak te laat geschied. De langstdurende achterstall1gheld overkwam de onder-
wiJzer Phoel: op 29 december 1820 werden hem de schoolgelden voor zes leer-
lingen ultbetaald over de elf maanden februari tot en met december ten bedrage
van 222 pesos en 6 realen (f 371,--);17 Op 20 Januarl 1835 werden hem de
schoolgelden over de zes maanden jul1 tot en met december 1834 uitbetaald tot
een totaal van f 364,50; 18 de schoolgelden over de maanden september tot en
met december 1835 ontving hiJ eerst op 18 februari 1836.19 Phoel onderglng
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deze nalattghetd nog eens op 21 december 1836 toen hem de schoolgelden over
jult, augustus en september werden uitbetaald, gevolgd op 17 januart 1837
door het loon over de laatste drie maanden van 1836.20 Het euvel heeft derhalve
in de hele onderzoeksperiode bestaan zowel v66r als na het bestaan van het ge-
meentebestuur, en met alleen voor Phoel; ook andere collega's waren er voor
kortere tiJden aan onderworpen. Meer dan eens kon aan het einde van een ka-
lenderjaar de kasrekening niet worden opgemaakt en aan de overheld worden
overhandlgd, omdat nog niet aIle maandeliJkse toelagen aan het schoolfonds
hadden plaatsgehad.

De oorzaak kan gelegen hebben in het gebrek aan liquide kasmiddelen ten
gevolge van het uitblijven van subsidiegelden ult het moederland. Uitlngen van
ongenoegen, waarvoor alle reden bestond, ziJn nlet in de bronnen aangetroffen.

ad 7. Het ondersteunen van parUculiere ondernemtngen "desnoods door gelde-
liJke tegemoetkorning" doet in de Ilnanciele sltuaUe van het schoolfonds en de
kolonie onwezenliJk aan. BiJ het tweede punt hierboven Is reeds gewezen op het
tegenstnjdtge van deze suggestle met de belangriJkste doelstelling van de be-
stuurltjke reorgantsatie: de opperste zulnigheid te betrachten. Er is op dit punt
sprake geweest van het ondersteunen van een plan voor een school met een be-
perkt aantal metsjes uit de betere stand (hoofdstuk 7), maar met van een Ilnan-
ctele ondersteuntng.

Bezien we tenslotte de werkzaamheden van het gemeentebestuur in de kor-
te tlJd van zijn bestaan, dan Is er in de notulen van de gemeenteraad of in de
correspondentle met de schooIcommissie of de directeur geen enkele maal lets
terug te vinden, waaruit kon blijken dat de gemeenteraad aanstalten maakte
om de tnstructie op entg punt van de beschreven aanbevelingen uit te voeren.
Tot verschoning en verklaring kan worden aangevoerd, dat de meeste aanspo-
rmgen utt de instructle een aanslag zouden doen op het onwrtkbare budget.
Juist in die jaren kampte de schooIcommissle telkens met meer aanvragen voor
gratis onderwijs. dan ze uit het beschikbare fonds kon betalen. Startte de nieu-
we onderwijssituatie in 1820 met 42 landskinderen. in 1831 was dat biJ onge-
veer gelljk gebleven budget opgelopen tot 87.21 Dit gegeven bracht de gemeente-
raad er toe de opzieners In overwegmg te geven het vastgestelde schoolgeld met
25% te verrninderen. Daar gmgen ze mee akkoord, omdat op die manter meer
kinderen van het gratis onderwijs zouden kunnen profiteren. De schoolhouders
zouden met in salarts achteruttgaan, omdat ze nu meer leerllngen kregen toege-
wezen. Oat deze maatregel een toegenomen werkdruk bij geliJk inkomen bete-
kende, Is nergens in overwegtng genomen, althans niet schrtfteliJk. De tnstruc-
tie bleefvoor het gemeentebestuur een dode letter.

5.3.4 Bet regeringsreglement van 1833

Met het regertngsreglernent van 1833 verdween het gemeentebestuur op
Curacao. De titel van de hoogste gezagdrager bereikte het laagste punt van de
afdalmg: gouverneur-generaal. gouverneur. directeur en nu gezaghebber (zie
biJlage 12). De raad van policie verdween en er werd een koloniale raad Inge-
steld met de directeur als voor.litter. Met de procureur des konings (openbare
aanklager) en de administrateur der financH~nhadden nog "drie der aanzienliJk-
ste Ingezetenen" zitting In de raad. De gezaghebber bleef de vertegenwoordiger
van de gouverneur-generaal te Paramaribo. bij wie het hoogste gezag berustte
(artlkel 1). In artikel 47 werden als bijzondere zorg aan de gezaghebber opge-
dragen de "huishoudelijke belangen" van de kolonie. waartoe "het openbaar on-
derwijs" behoorde. Geen andere bewoordingen werden verder nog aan dlt on-
derwiJs gewiJd. Met de verdwijning van hel gemeentebestuur verdwenen ook
opeens aIle opmerkingen over onderwiJs. die in de gemeente-instructle hadden
gestaan. Daar kwam nlets voor in de plaats. allhans niet in een reglement voor
Curac;ao. Oat werd miss chien overbodig geacht door twee omstandigheden.
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Vooreerst was In Suriname per 1 januart 1833 de betrekking van raad commls-
saris voor de in1andse bevolking vervallen: het armwezen, het onderwijS en de
kerkel1jke zaken kwamen nu te behoren "tot de onmlddel11jke bemoeylngen van
den gouverneur-generaal zelve".22Vervolgens werd bij Koninklijk Beslult no.89.
van 9 augustus 1833 een regenngsreglement voor Suriname vastgesteld waarin
art1ke1 39 venneldde dat de overheid zorg moest dragen voor "behoorl1jk onder-
wijs. m1ts geen godsdiensuge leerstellingen maar alleen algemene godsdlenstlge
begmselen worden onderwezen". Dit moet voor het hele bestuursgebied gegol-
den hebben. Beslisstngen inzake het onderwijs op Curacao behoefden de goed-
keurtng van de gouverneur-generaal.

Deze opvattlng was ovengens conform de geest van de schoolwet van 1806:
opvoeding tot algemeen chrtstelijke en maatschappel1Jke deugden: geen dogma-
tlsche leerstell1ngen meer in het onderwijs. maar een denken vanuit een alge-
meen chrtstendom boven geloofsverdeeldheid. Het valt echter te betwiJfelen of
dlt verl1chte standpunt hetzelfde was als dat van de overheid en opzteners.
Ambtenaren en opzieners waren lldmaten van de dominante protestantse groep,
met uttzondertng van de Joodse opztener.

Op 20 november 1833 volgde de vaststelling van het regertngsreglement
voor Curacao en onderhortge eilanden. Daartn stond over onderwijs alleen nog
maar dat het openbaar onderwijs als huishoudelijk belang aan de zorg van de
gezaghebber was toevertrouwd. De omschrtjving in het Surinaamse regertngsre-
glement van 1833 en het felt dat onderwijsaangelegenheden aan de gouver-
neur-generaal zelf toebehoorden waren welUcht redenen genoeg om voor de la-
gere regtonen geen aparte bepalmgen over onderwijs meer op te nemen. De
regertngsreglernenten die na het reglement van 1833 nog volgden, doen voor dtt
onderzoek niet meer terzake.

In de korte pertode van 1815 tot 1833 zljn er zoveel reglementen ontworpen
voor alle mogelijke platforms, dat het nu eens weI en dan weer niet opnemen
van onderwijsbepallngen de Indruk wekt van nonchalance en willekeur.
Daarult wordt duldelljk, dat nlet beleidmakers van bovenaf de rtchtlng voor het
schoolwezen van Curacao hebben aangegeven, maar dat de Inzichten, regeltn-
gen en uttvoertngen van etgen bodem afkomstig waren. Naar bleek bleef daarbij
de wet van 1806 de verlichte oorsprong voor zover die met de plaatselijke om-
standlgheden compatibel was.

5.4 ONDERWIJSBEPALINGENVAN CURACAO

5.4.1 Ret reglement op het schoolwezen te Ouraeao, 11 maart 1816

In paragraaf 5.2 Is de regelgevtng aan de orde geweest, die van hogerhand ten
behoeve van het onderwijs op Curacao werd bepaald. In deze paragraaf wordt
de regelgevtng besproken die door de Curacaose overheld zelf tot stand is ge-
bracht. In het voorafgaande Is daarvan reeds sprake geweest. Zo werd in 3.2
aangegeven dat het reglement van 1816 de eerste publikatie van Kikkert was
na de omci~le overname van de kolonie. Ook werd opgemerkt, wat er wei en wat
er ntet in dtt reglement was opgenomen. Niettemin was dit reglement een van
de verdlensten van Klkkert voor het onderwijs op Curacao. Die verdlensten wer-
den in rutmer kader besproken In 4.5 en daartn werd het reglernent nog acht-
tlendeeeuws genoemd. Aan deze beschouwtngen kunnen nog enkele worden
toegevoegd.

In art1kel 5 werden aparte schoolvakken genoernd: wat hierblj typerend is.
ziJn de aparte en wisselende schoolgelden. Dat bestond allanger op Curac;ao en
vennoedeUJk heeft Klkkert er tljdens ziJn eerder verbUjf aldaar kennls mee ge-
maakt. Directeur Rodler had in zlJn brtef van 25 jul1 1766 (1.5) een voorstel in-
gedlend voor het vaststellen van schoolgelden. namelijk 4 pesos voor spellen en
lezen.2 realen voor schrtjven en 1 reaal voor het leren cljferen. Wle pen en pa-
pier mee naar school bracht kon 1 reaal besparen. Protestantse ouders betaal-
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den een maandeliJkse blJdrage van 2 tot 8 realen voor het onderwtjs van de
door de WIC betaalde schoolmeesters.

Tegen het midden van de achtuende eeuw groelde de belangsteillng voor
het onderwtjs onder de bevolklng van Curacao. Er Is in die periode dan ook
sprake van personen die een school begonnen. Rodier heeft in die onduideliJke
nleuwe situaUe regelingen getroiTen omtrent het aantal toe te laten schoolhou-
ders, de plaats waar zlJ hun school mochten vesugen en de betallng voor de di-
verse schoolvakken. Van schoolregeltngen na die van Rodier is niets bekend,
zodat verondersteld mag worden, dat zlJn regeltngen lange UJd op Curacao ziJn
bliJven bestaan. HlJ had voor de verschlllende schoolgelden het moederland als
voorbeeld. Ook daar ontvtngen de klnderen ondeIWijsvakken naargelang de ou-
ders wilden of konden betalen. Kinderarbeld en het thuls meehelpen in bepaal-
de seizoenen was zo algemeen, dat schoolverzulm veelvuldlg voorkwam. Dlt
leldde tot een divers kennlsniveau blJ aile klnderen, De entge manier om kennls
biJ te brengen was het individuele of hoofdellJke onderwijs. Dat bestond hoofd-
zakeliJk ult het verstrekken van opdrachten, het zelfstandtg laten leren, hetgeen
indivldueel en hardop gebeurde, en het overhoren door de meester. Het meestal
grote aantal kmderen verhinderde het geven van uitleg biJ het overhoren. Het
beteugelen van wanorde werd ondersteund door het gebruik van plak en roede.
Een nadeel van het verschll in ondeIWijspakket en dus in schoolgeld was voor
de schoolmeester ziJn grote afhankeliJkheid van de ouders. Ook in de school-
boeken bestond grote dlverslteit, vaak door toedoen van de ouders, die soms
nog oude schoolboekjes hadden van 'vroeger', Dlt tradiUonele systeem bracht
grote verschillen met zlch mee op aile gebteden: In onderwijsvakken - schoolgel-
den - schoolboeken - schoolduur - kenntsntveau - schoolbezoek en schoolver-
zutm, Kortom, de entge constante factor In de school en in het onderwljs was de
schoolmeester, zlttend op zlJn katheder.

AIleen het klasslkale systeem kon In dit eeuwenoude gebrulk verandertng
brengen. Voor de invoertng htervan waren nodig: een centraal gezag, een ener-
gteke en deskundige mspectte en het vormen van onderwijzers volgens de nleu-
we denkbeelden over opvoeding en vormlng. Die denkbeelden zorgden in het
laatste kwart van de achtuende eeuw In de Nederlanden voor een gefundeerde
intellectuele basis voor het den ken over onderwtjs. Van groot gewtcht waren de
publikaties van de MaatschapplJ tot Nut van het AIgemeen, opgertcht in 1784.
Dat Kikkert in 1817 beschermheer werd van een Curacaose afdelmg van het
Nut, opgertcht op InlUatief van Van Paddenburgh 23, betekende ntet noodzake-
Iljkerwijs dat hlJ bekend was met de theorteen, maar Kikkerts kennls ervan Is
weI waarschlJnliJk, wanneer nog andere aspecten van het reglement in ogen-
schouw worden genomen. AIs vertegenwoordtger van de autocratische kontng
Willem I had Klkkert In zljn kolonle aile macht in handen. BIJhet uttvaardtgen
van het reglement heeft hlj de beslisslngen, die daarln vervat waren, vermoede-
lIJk aileen genomen. Hoewel het reglement tot het eiland Cura9ao beperkt bleef
en de onderhorlge eilanden er In geen enkel opzicht In betrokken werden, wa-
ren de dlrectieven van Kikkert toch centralisUsch van aard.

In de Nederlanden waren in de achttiende eeuw de schoolopzleners overwe-
gend dominees; het doel van het "eerstbeglnnend onderwtJs" was voomameliJk
het leren lezen van godsdlenstige teksten. De nleuwe denkbeelden vroegen om
inspecteurs in overheldsdienst voor scholen die een algemeen christellJk karak-
ter droegen. Kikkert benoemde nlet aileen de beide dominees maar van meet af
aan ook twee belangrijke burgers uit de protestantse bovenlaag, nameliJk Jan
Jacob Beaujon en dr. Jacob Hendrik Hudig. Ult de belangrljke Portugees-
Joodse groep werd Halm Abinun de Lima gekozen, waarmee de blanke doml-
nante groep In zljn onderlinge verdeling was vertegenwoordlgd. Opmerklngen
over een religleus of neutraal karakter van de school werden nlet gemaakt.

De voorgeschreven schooltijden en vakken van onderwtjs kwamen wei van
Kikkert, maar golden kennelijk aileen voor de school van de nleuwe landson-
deIWijzer. De bestaande zeven parUculiere scholen en de dlaconieschool (3.1)
werden nlet onder het reglement gebracht. zodat het nlet echt een centrallsatie
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op onderwijsgebied was. Het valt op, dat deze man met zljn autocratlsche be-
voegdheden bUjk gaf open te staan voor wtjztgtngen en/of verbetertngen in het
reglement: artlkel 6 vroeg uitdrukkel1Jk om voordrachten ter verbetertng aan
hem In te dlenen, hetgeen ook gebeurde (3.4). We kunnen die soepele houdlng
nogmaals constateren, toen hij na de schorstng van de landsonderwijzer nteuwe
Inltlatleven voorstelde (4.1).

AI met al voldeed het reglernent nog niet helemaal aan het streven om het
onderwljS "op den verbeterden voet" te brengen, dat is: volgens de denkbeelden
en rtchtliJnen van de schoolwet van 1806. En gelet op de beroepsantecedenten
van de eerste landsonderwiJzer Van Paddenburgh kan moeiliJk worden aange-
nomen, dat hiJ de nleuwe denkbeelden, die in somrntge [nlet alle) onderwijs-
kringen leefden, snel had overgenomen toen hiJ zich ult nood plotseUng als do-
mtnee In het onderwi]s begaf en onmiddellijk naar Curacao vertrok, terwiJl hij
volgens Van den Ende "generlel bevoegdheld tot het geven van lager onderwijs,
volgens de bestaande wetten, verkregen had" (2.4.3). In zijn eerste advertentle
en oproep tot de bevolklng van 16 februart 1816 kondlgde hlJ aan, dat hiJ het
onderwtjs "op den verbeterden voet" kwam brengen. Toch heeft hij dat ntet waar
gemaakt. Achteraf moet wellicht geoordeeld worden dat Van Paddenburgh met
bekwaam heeft kunnen z1Jnom de nieuwe denkbeelden van de schoolwet van
1806 tot uttvoertng te brengen. Dat het reglement daar zelf ntet veel houvast blJ
hood, had Van Paddenburgh nog niet behoeven te hlnderen In zijn streven naar
de ''verbeterde voet" .

Nieuw was wei de opvatting dat de mens van nature goed was, dat hiJ der-
halve geneigd was het goede te doen en dat daarom het belonen prtnctpteel
meer uitwerking zou hebben dan het straITen. Prijsboekjes ter aanmoedigmg en
als belonmg voor gemaakte vordertngen, aangegeven In artikel 7, bleven In het
verdere verloop steeds onderwerp van gesprek en correspondentle. De opttmts-
tlsche verwachtlng was, dat het nu plak en roede waren, die In de hoek gezet
konden worden.

5.4.2 Ret provisioneel reglement op het schoolwezen te Curaeao,
29 november 1819

De mlslukking van de eerste landsonderwiJzer en derhalve van het onder-
wijs spoorde Ktkkert aan, te pogen een herhal1ng te voorkomen en het onder-
wiJs in een keer op het goede spoor te zeUen. Wederom ontploolde hiJ etgen In-
zichten en tnittatieven en legde die deze keer voor aan de opzieners. DaarblJ gar
hiJ aan, dat hiJ zijn ldeeen niet wilde doordrukken als de opzleners er overwe-
gende bezwaren tegen zouden hebben. De opzteners gtngen met de plannen aan
het werk en bedlenden ztch daarbiJ van de schoolwet van 1806 als hun rtcht-
snoer, voor zover de Curacaose omstandtgheden dat naar hun rnentng toeUeten.
Ze maakten geen melding van het gebrulk van die wet, maar kort na de dood
van Kikkert bleken ze over een exemplaar te beschlkken dat ze aan de gouver-
neur-generaal ad Interim aanboden. Hun Concept-Plan en de route daarvan is
aangegeven In 4.2.

Van den Ende kreeg de opdracht zlch hlerover te buigen en advies uit te
brengen. Behalve dat hlJ de belangriJke persoon was geweest blJ de totstandko-
mlng van de wet van 1806 was hiJ ook een man van de praktlJk. HIJ relsde door
het gehele land en Inspecteerde scholen en meesters. HIJ kende vele onderwiJ-
zers en had oog nlet alleen voor hun ars docendi maar ook voor de matertele
omstandigheden van de mensen, van hun huisvestlng en van de scholen. Zljn
rapport had minister Falck ongezlen kunnen accepteren. In plaats daarvan
nam de minister de betreurenswaardlge beslissing het budget niet te verhogen
en de bouw van vier scholen te weigeren (4.3.1 en 4.3.4). Op de totale kolonlale
begrotlng moeten de hlermee gemoelde bedragen niet meer zlJn geweest dan
'peanuts'. De beslisslng heeft voor lange UJdde Cura~aose onderwijzers een In-
komen bezorgd dat Instablel bleef, terwijl de hulsvestlng en Inrichtlng van de
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landsscholen noott gellJkvormigheid konden krtjgen, maar steeds afhankellJk
bleven van de op Punda, Otrabanda of Pietermaai beschlkbare en geschlkte
rulmten. De dlchte bebouwtng bood daarblj nlet veel keuzemogelljkheden. zodat
"het weltngertgte schoollokaal" een wensdroom bleef. Dat de minister wei tngmg
op het voorstel om vanutt het deparlement voor schoolboeken te zorgen, htng
samen met het streven. sinds de bataafse tlJd. naar een eenheldsstaat en met
de centrallsatlegedachte in de wet van 1806. Het onderwiJs was daarmee een
zorg geworden van de overheid: daarbij hoorde de verplichte boekenliJst die Van
den Ende In 1810 gereed had. In dit licht van de centralisatlegedachte dlent het
aanvankellJke plan van Kikkert gezien te worden. om uttslultend onderw1js door
de overheld te Iaten verzorgen.

Het provlsloneel reglement Is lang. te lang. van kracht gebleven. Aanvan-
kelljk waren de regelmgen een grote verbeterlng ten opzlchte van de vooraf-
gaande onderwijssltuatie. Maar de wetgevers zwegen na dit reglement tot 1873.
dat Is 54 jaar. Het opkomen utt de bevolking van de behoefte aan particul1ere
scholen heeft het gouvemement er toe gebracht ziJn overwicht aan macht op te
geven. Het toenemen van de liberale gedachten zal daar nlet vreemd aan ge-
weest zlJn.

In tegenstelling tot de landsscholen waar de vakken waren voorgeschreven,
konden de parttcultere scholen onderling verschillen In het onderwijsaanbod.
Hlerln bleef het provision eel reglernent ten achter biJ het streven in het moeder-
land om het gehele "maatschappelijk onderwijs'' (dit Is: lager onderwijs) In het
gehele land onder centraal toezlcht te plaatsen om het te kunnen unlformeren.
Dat hield in dat op de open bare scholen gelijke schoolboeken verpllcht waren,
gellJk onderwijs werd gegeven aan kinderen van geliJke leefujd, geliJk kennlsnl-
veau was verelst om naar een hogere klas te kunnen gaan en geliJke elsen wer-
den gesteld aan de vakbekwaamheid en de methoden van onderwijzen. dus dat
er gelljkvorrntge opleidingen voor onderwiJzers kwamen. De ongellJkheid op
Curacao In de genoemde aspecten lag niet direct biJ de onderwtjsgevenden,
maar lag aan het oordeel van de schoolcommissie, die tot taak had door mlddel
van examtnertng de vakbekwaamheid van de onderwiJzers te beoordelen. En zIJ
voerden utt wat het provisioneel reglement aan soms vage rlchtlijnen bevatte.
PlaatseliJke omstandigheden die verschilden van die In het moederland, dwon-
gen de opzieners er toe soms andere denkbeelden er op na te houden dan Van
den Ende als ideaal beschouwde. Het belangnjkste verschil was weI het afwt]-
zen door de opzleners van het stokpaard van de hoofdinspecteur: een vast inko-
men voor de onderwlJzers. ZiJn voorstel om boeken over onderwijs In een
schoolblbl1otheek voor de onderwiJzers te plaatsen is weI aangenomen en uttge-
voerd maar ntrnmer is daar lets over geschreven. Leztngen, studle, onderltnge
dlscussles over onderwiJszaken met of zonder de opzieners. dlt alles bliJft in het
ongewisse door gebrek aan tnformaue.

5.4.3 Verbodop.onderwijs door gedeporteerden. 1821

In zijn eerste koloniale verslag over het Jaar 1816 beschreef gouvemeur-ge-
neraal Kikkert het probleem van het onderwijzersberoep: "elk die maar nlets te
verdlenen had, rlgtte eene school op, ofschoon hiJzelf nlet in staat was goed te
lezen en te schrlJven".24

In het provisloneel reglement werd In artikel 2 een eis van kunde en be-
kwaamheld tot het geven van onderwiJs opgenomen; ook de geschlktheld werd
als voorwaarde gesteld. Geschlkt was lemand, die naast en blJ zljn vakbe-
kwaamheld ook qua mentalitelt, levensopvatUng, godsdlenst, soclaal gedrag.
"manier van onderwiJzinge" en levenswandel een voorbeeldfunctle had voor de
opgroelende Jeugd. Zo kon Van Paddenburgh weI bekwaam, maar nlet geschikt
bevonden worden. De beoordeling of een kandidaat-onderwiJzer aan belde elsen
voldeed was in artikel 3 voorbehouden aan de schoolcommlssle. Aile onderwiJs
dat bulten de landsscholen en de toegelaten particuliere scholen werd gegeven
en geen consent van de schoolcommlssle had ontvangen, werd nu beschouwd
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als clandesUen onderwt]s. De voorschriften werden echter ntet onmlddell1Jk
sUpt nageleefd en de opzleners zagen zlch verscheldene malen gedwongen de
hulp van de overhetd tegen overtreders in te roepen. Het meest krachUge verzet
van de schoolcommlssle was weI gericht tegen het clandesUene onderwiJs, dat
gegeven werd door mensen, die naar de kolonie Curacao waren verbannen, na
in het moederland wegens mlsdaad te zijn veroordeeld. Soms letterllJk gebrand-
merkt door hun crtmtneel verleden vtel het hen na aankomst op Curacao met
gemakkeUJk een bestaan te vinden. Een enkele maal gelukte het een gedepor-
teerde aan de kost te komen door aan kinderen private lessen te geven. In jull
1820 stgnaleerden de opzleners het nadeel dat het onderwijs ondervond door de
bannelmgen "welke zljne majestett onzen kontng behaagd [had) herwaarts te
zenden". Aan de gouverneur-generaal ad interim, mr. I.J. Rammelman Elsevier
sr., schreven zlj dat de gedeporteerden zich "grootendeels tot den voor de maat-
schappij zoo belangrijken post van onderwiJzer der jeugd" hadden begeven on-
der het voorwendsel, dat zij geen ander bestaan konden vinden. De opzleners
wezen er op, dat deze prakUJken een drtetal nadelen met ztch meebrachten.
Vooreerst werd het onderwiJssysteem, dat door de schoolcommlssle was ont-
worpen en door de koning was goedgekeurd, ondermljnd; Immers het aantal
scholen dat bepaald was, werd zodoende overschreden en de opzleners zelden
over dit onderwijs geen controle te kunnen ultoefenen. Vervolgens werd het so-
ctale Imago van het onderwijsberoep emstig aangetast, wanneer het werd uitge-
oefend door lleden die als gewezen mtsdadigers beschouwd werden. Tenslotte
konden de opzieners "de kundtgheden dezer menschen nlet kennende en hunne
zedeliJkheld wantrouwende" gegronde redenen hebben voor de vrees, dat de op-
voedlng van jonge mensen er nadelige gevolgen van zou ondervinden. Ter sta-
ving van deze vrees haalden de opzleners een recent voorbeeld aan door te her-
lnneren aan het "zedeloos en woest gedrag" van de bannellng Van den Berg;
terwijl deze op het punt stond een moord te begaan, waren meer dan twlntig
kinderen aan zijn zorgen toevertrouwd. Wegens het toebrengen van een mes-
steek aan een gekleurde vrouw werd hlj veroordeeld tot openbare geseltng v66r
het gouvernementshuis en tot levenslange dwangarbetd op BonaIre.25 Kennelijk
was hlj door de openbare straf en brandmerking, die hij in het moederland voor
zlJn mlsdaden had ontvangen, ntet afgeschrikt. De opzteners hadden deze man
na zljn aankomst op Curacao echter ntet kunnen verhmderen onderwi]s te ge-
Yen, omdat hlJ zowel als ziJn medegedeporteerden beweerden, dat ze op
Curacao geen enkel ander mlddel van bestaan konden vinden.26

Het eerste schoolreglement van 1816 had geen etsen genoemd waaraan vol-
daan moest worden, voordat lernand onderwijs mocht geven; door deze lacune
hadden de opzleners inderdaad geen stok achter de deur in de vorm van een
wetteliJke bepaling. Door de bepalingen van het provisloneel reglernent echter
was het nlet meer mogelijk aan het belang van levensonderhoud voor gedepor-
teerden een hogere prtorttett te (moeten) geven dan aan het belang van het on-
derwijs zelf: bekwaamheld en geschlktheld waren dwingende voorwaarden ge-
worden, Het aangehaalde voorbeeld moeten de opzleners derhalve ervaren
hebben in de periode 1816-1820.

In 1820 was het een zekere Mens de Broeier die zlch na aankomst als ban-
neling op Cura~ao vrtjwel meteen met het geven van privaat onderwijs was gaan
bezlghouden. Nu konden de opzleners de raad fiscaal te hulp roepen om deze
banneUng het geven van onderwiJs te verbieden.27 GedachUg het gezegde dat
het beter Is een euvel te voorkomen dan het te moeten bestrtjden, richtten de
opzleners een verzoek aan Rammelman Elsevier sr. om in het moederland te
beplelten, dat Cura~ao voortaan van "soortgelijke eerlozen" verschoond bleef.
De gouverneur-generaal ad interim hleld het ver.lOek een week in advies 28 en
schreef daama een brief aan de minister van publiek onderwiJs, naUonale nlj-
verheld en kolonien waarin hlJ ulUegde In welke dwangposltle het gouverne-
ment met de gedeporteerden geraakte.29 De bezwaren die het schoolbestuur
had aangevoerd, waren al eens eerder onderwerp van een brief geweest; op 10
maart 1820 had namelijk de vorige gouveneur-generaal ad interim, mr. P.B.



De Regelgevmg van 1815 tot 1845 93

van Starckenborgh, eveneens per brief verzocht de deportatle van mtsdadigers
naar Curacao te beeindlgen.30 Ook Rammelman Elsevier wist dat, wanneer hij
de gedeporteerden verbood onderwljs te geven, waarom de schoolopzteners ver-
zochten, hij van hen de klacht zou horen dat ze "wegens hun omstandigheden"
geen ander mtddel van bestaan konden vinden. Als gevolg daarvan kon
Rammelman vrezen dat ze dan ofwel tot wandaden zouden kunnen overgaan,
ofwel ten laste van de kolonle zouden komen. Dus kwam het gouvernement in
het dilemma het ene kwaad toe te laten, waarvan zeer nadeUge gevolgen te ver-
wachten waren, in de hoop daardoor een ander kwaad te voorkomen. Hij sprak
de hoop utt dat de minister de vermelde bezwaren als "drangredenen van ge-
noegzaam gewtgt" zou beschouwen en aan de konlng een voorstel zou doen, dat
deze er toe zou brengen geen mrsdadigers meer naar Curacao te laten zenden.
De minister ontweek het probleem. HIJ deed geen voorstel aan de korung, maar
antwoordde kortweg en forrneel, dat het geven van onderwtjs door gedeporteer-
den moest worden verboden niet omdat zlJ gedeporteerd waren. maar omdat zlJ
ntet voldeden "aan de requlslten blJ de reglementen op het schoolwezen voorge-
schrevenv.si De schoolopzleners waren met dit antwoord wel1swaar utt de
brand. maar voor het gouvernement was de hlerv66r vermelde dwangsltuatle
nlet opgeheven. Tussen de regels door Is In het onderl1ggende verzoek de wens
voelbaar om als samenlevlng niet telkens opgescheept te worden met mlsdadt-
gers die het moederland kwtjt wilde. Ook deze sociale gevcellghetd werd gene-
geerd. Toen het antwoord op 5 januart 1821 op Curacao werd ontvangen was
intussen Paulus Roelof Cantz'laar. schout bij nacht en rtdder in de orde van de
Nederlandse leeuw. benoemd tot gouverneur (en niet meer zoals K1kkert tot
gouverneur-generaal) (zle biJlage 12). Hij maakte al meteen "binnen het fort
Amsterdam en in Willemstad" bekend dat, omdat "zomrntge der alhier bevtn-
dende gedeporteerden zich aangematlgd hebben private lessen in het onderwijs
der Jeugd te geven, zonder dat ziJ daartoe van de competente autorttett van be-
hoorl1Jke papteren, welke tot het bekleden der funcnen van onderwlJzer der
jeugd vereischt worden. voorzlen zljn". deze lieden het verbod kregen opgelegd
als onderwlJzer der jeugd op Curacao werkzaam te ztjn. Wle in strlJd met dit
verbod handelde zou de nadeltge gevolgen daarvan aan zichzelf hebben te wlJ-
ten. Het toezicht op de nalevlng van de bepaling werd aan de raad fiscaal speer-
aal aanbevolen 32 (bljlage 6).

De gedeporteerden wlsten nu waar ze aan toe waren en de kwestle was
hlermee ult de wereld (en in leder geval ult de bronnen). Of dlt ook veroorzaakt
werd doordat wellicht geen gedeporteerden meer naar Curar;ao werden gezon-
den. Is nlet verder onderzocht. Het clandestien geven van onderwlJs werd. on-
danks het sinds 1820 bestaande verbod. de gehele onderzoeksperiode door on-
dernomen. Het clandestlene karakter kon in de kleine gemeenschap noolt lang
aan de opzleners onbekend blijven. Meestal ging de tegenactie niet van hen ult
maar van de toegelaten onderwlJzers. die zich in hun inkomsten bedreigd voel-
den. Geconstateerd moet worden. dat geen enkele maal het verzet tegen onge-
oorloofd lesgeven gebaseerd was op het ontbreken van vakkennls en/of pedago-
glsche en onderwlJskundlge capacltelten.- Overigens kon moeillJk geprotesteerd
worden tegen onJulste of ongewenste onderwlJsmethoden omdat op dat kardl-
nale punt geen bepalingen In het provisioneel reglement waren opgenomen. In
7.8.1.3 komen de afzonderliJke gevallen van clandesUen onderwljs aan de orde.

5.4.4 10oktober 1837; afsluiting en nleuw perspectief

De laatste onderwljsregellng die tot eindpunt van dlt onderzoek Is gekozen.
heeft nlet de vonn gekregen van een afzonderllJke publikatie maar van een be-
kendmaktng in de Cura{:aosche Courant. Hierin werd gesteld dat het gouverne-
ment enige bepallngen In het provision eel reglement had gewijzlgd.33 De bepa-
lIngen betroffen een vlertal aspecten:
1. het aantal landsscholen op Curar;ao werd teruggebracht tot drle;
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2. voor onvermogende klnderen werd het schoolgeld lager, de schoolperiode
korter en de roulaUe sneller:
3. het aantal parUculiere scholen werd onbepaald:
4. de examtnertng van onderwijzers door de schoolcommtssie werd voor nleuwe
particuUere scholen verpUcht.

De derde bepallng maakte aan het overwtcht van het landsonderwijs een
etnde en lutdde een nleuw Ujdperk in voor het onderwijs. Na 1837 brak een pe-
riode aan met een wat kwljnend landsonderwiJs, maar met een bljna exuberan-
te animo voor het sUchten van parUcullere scholen. Het werd ook de periode
van de ontwikkellng van het onderwi]s door de rooms katholleke rnlssle dat zlch
met, zoals al het andere lands- en parUcullere onderwijs, beperkte tot de be-
bouwtng op Punda, Pletermaal en Otrabanda, maar zlch in de bultendistrtcten
over het gehele elland verspreidde. Deze wljzlgtngen zljn het gevolg geweest van
een proces waarvan de factoren utteen worden gezet in paragraaf 7.9.
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SAMENVATTING
In de regertngsreglementen voor de West-Indische kolontes Is aan het on-

derwlJs wetnig of geen aandacht besteed. Een tnstructie voor het gemeentebe-
stuur van Curacao in de pertode 1828-1833 is het enige regelgevende stuk ge-
weest, dat concrete punten bevatte over onderwlJszaken. Daarln werd de
sehoolwet van 1806 als een voorbeeld gesteld, dat zoveel mogeliJk nagestreefd
dlende te worden. In het algemeen bleef de tnstrucue steken in goede bedoelln-
gen en mlste ze het zieht op de Curacaose werkellJkheld.

De regelgevtng. die rtehtlng gaf aan de ontwlkkellng van het sehoolwezen, Is
op Curacao zelf ontstaan en kwam ntet utt de reglementen op het beleld van de
regertng. Met name het Provisioneel Reglement bood in de jaren 1820-1837 vol-
doende mogeliJkheden voor het ontstaan van een gezonde onderwijssttuatie.
BelangriJk hiervoor was, dat de onderwlJzers geleldeliJk bedreven raakten in de
'nteuwe leermethode', waartn het begriJpend lezen, ondersteund door aan-
sehouwel1Jk onderwt]s, en het klassfkale systeem eentraal stonden (zte ook
voetnoot 14 van hoofdstuk 5).

Na verloop van UJdvoldeed het reglernent echter met meer helemaal. In de
jaren na 1830 ontstond onder de gegoede burgeriJ de behoefte aan blJzondere
(partleul!ere) scholen voor de kinderen uit de hogere standen. De toegelaten
parUcul1ere seholen en de al langer bestaande landsscholen voldeden ntet meer
aan de gegroetde verlangens.

Vanult deze maatsehappellJke groep is waarschljnhjk aangedrongen om in
het bestaande stelsel een nteuwe opening te maken. Er is reden voor het ver-
moeden dat de standengrens niet meer tussen de bestaande seholen l1ep, maar
tussen de erkende parUcul1ere en landsseholen en de meer ex:cluslef gewenste
parUeuliere scholen was komen te llggen. Die opening kwam er op 10 oktober
1837. Dat de overheid ztch met geen woord verzette tegen deze ontwlkkeling, is
het beste bewt]s. dat de verlangens uit die groep kwamen.

Wederom moet worden vastgesteld, dat niet de hogere overheden van de
West-Indisehe Bezittingen of het departement van kolonien zlch met de situatie
hebben tngelaten, maar dat vanuit de Curacaose samenleving de rtchting werd
aangegeven, die zlJ voor haar onderwijs en de maatsehappiJ op Curacao wenste.
Daarutt ontstond de laatste regelgevtng in deze studie.
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DE UITVOERING VAN DE REGELGEVING

6.1 INLEIDING

Voor de uttvoenng van de reglementen voor het schoolwezen werden opzte-
ners benoemd en aangesteld. Gedurende de pertode 1816-1820 zlJn er, na de
aanvankel1Jk vier aangestelde personen, overwegend drte in functle geweest. Ze
bleven tndtvtdueel de utel van opzlener voeren; of ze zlch ook samen als een
commtsste beschouwden of zo werden gezien. blljkt ntet, In de korte tlJd van
hun functloneren zljn wetnlg stukken geproduceerd en bewaard. De "preses en
scrtba'' maakte de brteven op namens de opzteners "in derzelven naarn";! aIleen
onder de brief als dank voor de benoeming stonden drte handtekentngen.s

Hun titel In de briefwisseling was "opzieners van het Paddenburghsche
Schoolwezen" en In het eerste [aarverslag noemden zlj ztch "bestuurders van
het Paddenburghsche Schoolwezen't.t Het was dus dutdelljk een eenmans-
school waarover zlj het opztcht voerden. Daaruit volgt, dat de acht vermelde
partlculiere scholen (3.1) bulten hun gezlchtsveld bleven en derhalve ook but-
ten het onze.

Over gezamenl1jke vergadertngen met een schrlftel1jke neerslag van het be-
sprokene Is nlets bekend; het bestaan van bnevenboeken van inkomende en
ultgaande stukken evenmin. De brteven die zij aan het gouvemement hebben
gericht zljn bewaard gebleven In het algemeen Rijksarchlef te Den Haag, terwiJI
brteven uttgaande van het gouvemement In afschrift op dezelfde plaats bewaard
worden.

Talrijk ztjn de stukken nlet geweest; de taken van de opzleners waren
eenvoudtg en licht en bestonden volgens het reglement ult het bezoeken van
een school zo vaak ze dat nodtg.vonden, utt het doen van voordrachten die ver-
betermg van het schoolwezen beoogden, verder ult het controleren van de vor-
dertngen om de vier maanden en tenslotte ult het tweemaal per jaar uttdelen
van prijzen aan de meest gevorderde leerlingen. Een verslaggevtng over deze in-
spectres werd met voorgeschreven en ook geen jaarverslag. Toch hebben ze over
1816 en 1817 een jaarverslag Ingedlend; in de daarop volgende jaren was het
door het ontslag van de landsonderwljzer met meer nodtg. Ook hleruit bleek dat
hun bemoelenlssen zlch niet over de andere bestaande scholen ultstrekten.

Ze beschikten nlet over gelden voor het schoolwezen en hadden derhalve
ook met de verplichtlng een jaarlijks kasverslag op te stellen en in te dlenen.
Zodoende leek hun fun cUe een publleke onbezoldtgde erebaan die behoorde blj
hun soclale status. De wljze waarop ze benoemd werden, namelijk door mlddel
van een brief van de gouverneur-generaal. gaf aan dat ntet verwacht werd, dat
ze voor deze eer zouden bedanken. Dat ze voor een nog grotere taak werden ge-
roepen had nternand kunnen bevroeden; door het ontslag van de landsonder-
wljzer kregen ze de opdracht een nteuwe regelgevlng te ontwerpen; dit tilde hen
utt boven hun normale opdracht, ntet aIleen door het verheven karakter, maar
ook door de wljze waarop ze zlch daarvan hebben gekweten.

De drte permanent aanwezlge opzieners bleven gehandhaafd in de periode
1820-1837 en werden aangevuld met een vierde. AIleen in de jaren 1828-1829
en 1834-1836 Is een opzlener met ziekteverlof naar Nederland en tenslotte aan-
sluitend met pensloen gegaan. Een jaar later werd deze vacature opgevuld.
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De taken van de opzleners, die gezamenlijk nu schoolcommissie werden ge-
noemd, werden ten gevolge van het nieuwe reglement in 1820 talriJker en veel-
etsender, De belangnjkste taak was weI het beheren van het onderwlJsbudget
en de verantwoordlng daarvan in een JaarliJks kasverslag. Deze taak is vriJwel
onafgebroken door de Portugees-joodse zakenlieden in de schoolcomm1ssle ver-
rtcht. De commtssie zelf achtte conUnuitelt in deze materte van groot belang
"als ziJnde de voortdurende waarnemtng der administratie door hetzelfde lid tot
eene goede uttoeferung van dezelve wenschelijk, terwiJI de overtge leden beurte-
lings het schriJfwerk op ztch nernen. alles geliJk zulks van de oprtgtmg van het
schoolbestuur tot heden toe heeft plaats gehad.e Het overllJden van twee pen-
nmgmeesters bracht haar tot deze ultspraak. Het voorzitterschap werd gekop-
peld aan het "schriJfwerk" en werd door de overtge drte opzieners beurtelings
waargenomen. Andere taken. zoals het bestellen van schoolboeken. de aanschaf
van schoolbehoeften en de inspectie op Aruba. werden ad hoc onderling ver-
deeld. Het opstellen van het jaarverslag na de examtnertng kwam voor rekenlng
van de fungerende voorzltter.

In paragraaf 3.3 werd reeds vermeld dat bij het samenstellen en benoemen
van schoolopzleners rekenlng werd gehouden met hun maatschappeliJke post-
tie. Dat gebeurde sttlzwtjgend en was een gegeven waar aIle segmenten van de
samenlevtng mee vertrouwd waren. Het betekende in Iette, dat aIleen leden uit
de blanke bovenlaag werden aangewezen en deze soclale laag hestond enkel uit
protestanten en Portugese joden. Daarom waren steeds betde dominees, een
joodse zakenman en een protestantse hoge ambtenaar leden van de schoolcom-
mtsste, De pastoor van de Rooms Katholieke gemeente werd eerst in 1837 toe-
gelaten tot de groep opzteners, ofschoon hlj reeds sinds lS24 op het eiland
woonde. De redenen daarvoor komen ter sprake in 6.2.S en 7.9.

Alvorens het gezamenlijk functloneren in de schoolcornm1ss1e aan de orde
te stellen zal gepoogd worden de person en van enig relief te voorzlen. Ze worden
in volgorde van het jaar van aanstelling ten tonele gevoerd. Daama voIgt het
eerste jaar als proefjaar, zowel voor de commlssle als voor het schoolwezen en
tenslotte komen diverse taken. verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de
praktlJk aan de orde. Een gedeelte van deze aspecten zal worden mgeweven in
de beschnjvtng van de onderwijzers in hoofdstuk 7.

6.2 DE SCHOOLOPZIENERS

6.2.1 Jan Jacob Beaujon, 1816

Een week na de ovememlng van de kolonle ging gouverneur-generaal
Kikkert over tot het benoemen en aanstellen van schoolopzleners; hiJ deed dat
in het eerste artlkel van het reglement op het schoolwezen te Curacao van 11
maart lS16.

Beaujon was een voomame burger die belangrtjke posten had bekleed. HiJ
was op 26 november 1756 op St. Eustatlus geboren. Kort nadat de boedel van
de WIC door de Staten-Generaal was overgenornen, werd hiJ op 17 april 1792
door de dlrectie ad interim benoemd tot "Raad en Boekhouder Generaal des et-
lands Curacao" om "de zorg voor aIle Itnantlen In de Colonie" op zlch te nemen
tegen een tractement van f 4.000.-- per [aar. Als zodanig had hlj. hoewel geen
lid van de Raad van Pollcte, de vrije toegang tot haar beraadslagingen om in de
Ilnanclele zaken "te dienen van praeadvtes''.s

In 1794 werd hlJ door de Staten-Generaal tot waarnemend dtrecteur be-
noemd. Omdat hlJ door deze benoemlng voor Engelsgezind werd gehouden werd
hiJ op I december 1796 door het Comlte Militaire. opgericht door republlkeinen.
afgezet. HierbiJ waren de burgerkaplteln LaulTer en de kaplteln ter zee Albert
Kikkert betrokken (4.5).6

BeauJon verdween uit het zlcht en kwam twinUg Jaar later met Kikkert weer
in beeld toen hlJ door deze laatste tot opziener werd benoemd. BeauJon was
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toen zestlg jaar. HIJheeft kennelljk de benoemlng ntet aanvaard. want de brief
met dank voor de benoeming werd alleen door de andere drte leden onderte-
kend (noot 2). Hoe de verhoudlng was tussen hem en Kikkert. twtntlg jaar na
de gebeurtenIs In 1796. Is met bekend.

In de correspondentle van het gouvernement en de opzteners werd zljn
naam niet meer vermeld. Op 25 jult 1817 werd hiJ beschreven als "de voormali-
ge Boekhouder-Generaal J.J. Beaujon, die blJ beslutt van den Raad van Poltcte
onder zlJner majestetts nadere approbatie reeds gepensioneerd IS".7Ook tn het
overztcht, dat de schoolcornmtsste biJ het begin van haar notulen tn 1820 gaf
over de pert ode 1816-1820. werden biJ de benoeming van opzieners op 11
maart 1816 alleen Muller. Hudtg en De Lima genoemd en met Beaujon. Strtkt
genomen was dat onjutst, maar tn feite heeft Beaujon er noolt biJ gehoord. De
conclusie moet ziJn. dat Beaujon na ziJn benoernmg tn het geheel niet als opzte-
ner gefungeerd heeft. ZiJn naam werd ook nooit in de notulen na 1820 vermeld.

ZiJn jongste zus Louise Ellsabeth huwde als weduwe in 1823 met Klaas van
Eekhout, onderwiJzer te Aruba (8.1.1.3). Beaujon sUerf tn 1836 tn de ouderdom
van tachUg jaar.

6.2.2 Jacobus Hendrik Hudlg. med. dr .• 1816

Hudlg werd in 1786 in Schoonhoven geboren. HiJ studeerde aan de untver-
siteit van Utrecht. waar hiJ in 1808 promoveerde tot doctor in de medtctjnen. In
1816 vergezelde hij Kikkert op diens rets naar Curacao. Aangekomen op het ei-
land begon de gouverneur-generaal op 27 januart 1816 meteen met orde te
scheppen In de chaos. die medtsche beroepsbeoefenaars hadden gecreeerd
(4.2.2). Hudig en de chtrurgtjn-majoor J. Groesbeek zagen het beste mlddel om
orde te scheppen tn een onderzoek naar de diploma's van alle praktlzerende ge-
neesheren. Met dtt plan rlchtten ze een verzoek aan de Raad van Pollcte de
kwestle ter hand te nernen: deze startte zijn actie door aan de Raad Flskaal (=
Officler van Justitie) een opdracht in deze zin te verstrekken. Het is typerend en
voortvarend. dat dit meteen op de dag der overname. 4 maart 1816. een aan-
vang nam. Het bleek nodig, want van de elf chtrurgijns waren er maar viJf met
een geldig diploma. Het gevolg was een adequate bekendmaklng op 8 jull, dat
niemand zonder toestemming van de Raad van Pollcle de genees- of heelkunde
mocht uttoefenen.f

Hudtg werd tn junt 1816 aangesteld tot stadsdoctor-offlcter van gezondheld.
HiJ verzorgde voor Kikkert de redactie van de Publlcatie van 8 Jull. de eerste
wettelIJke regeling van de ultoefenlng der heel- en geneeskunde op Cura~ao.
Lang bleef Hudlg nlet: in januari 1817 reeds verliet hlJ het eiland.9

In de eerste reactie van de opzieners op hun benoeming stond blj de hand-
tekentngen ook die van Hudlg. In de overige correspondenUe van 1816 tekende
alleen Muller. mede namens de andere opzieners. Hudlgs naam werd voor het
laatst als opzlener genoemd in een brief van Kikkert aan de opzieners van 28
Junl 1816.10 Well1cht heeft de nieuwe functie van Hudlg in die maand hem ge-
bracht tot het bedanken voor de functie van opzlener.

6.2.3 Ds. Jacob Muller. Jan Anth. Zoon. 1816

Muller was geboren op 2 december 1771. ZiJn studle tot evangelisch-luther-
se domlnee verrichtte hlj In Duitsland. Op 4 februart 1798 vertrok hlJ naar
Cura~ao. Juist 26 Jaar oud. en werd daar de vierde dominee biJ de lutherse ge-
meente (1.4.2). HIJ maakte mee dat ziJn kerk op Otrabanda in 1804 door een
Engelse beschleting in brand vloog en afbrandde.

Door ingrtjpen van konlng Willem I werden de lutherse en gereformeerde
gemeenten in 1825 samengevoegd tot de Verenlgde Protestantsche Gemeente.
die gebrulk maakte van de fraale kerk op het Fortplein.

Er zullen weinlg personen gevonden kunnen worden die op een troplsche
dienstujd van 43 Jaren konden bogen. In maart 1841 glng hlJ met emerttaat. HIJ
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was toen precles 25 jaar als schoolopzlener werkzaam geweest. Lang heeft hlJ
ntet van zlJn penstoen kunnen genleten want hlJ stierf reeds op 27 aprIl 1842.
ru1m zeventig jaar OUd.11

Behorende tot de blanke protestantse bovenlaag bleef ook het huweliJk van
ztjn tweede kind. Henriette Catharlna In die krlng; ze huwde op 11 mel 1823
met de zoon van mr. I.J. Rammelman Elsevier sr .. waarnemend gouverneur-ge-
neraal tn 1820 en directeur/gezaghebber van Curacao van 1828 tot 1836. Deze
zoon die hetzelfde adelliJke predikaat en dezelfde Inltialen had zonder de mees-
tertitel, maar met jr. achter zljn naam, bekleedde ook hoge Iunctles: zo was hiJ
onder andere gouverneur van Curacao van 1848 tot 1854.12 In de bronnen
heeft ds. Muller wetntg van zich doen spreken; zlJn brieven 1aten een goed lees-
baar en zorgvuldtg handschrift zien. In de confltcten van de opzieners met de
onderwijzers Van Paddenburgh, Ansl1Jn en Van Eekhout zullen de moraliseren-
de woorden zeer waarschijnllJk getulgd hebben van zijn aanwezigheid en aan-
deel, doch nimmer Is dlt In geschrifte aantoonbaar. Zijn constant Udmaatschap
en zijn leeftljd hebben wellicht bijgedragen tot stabilitelt In de schoolcommtsste,
maar hij bliJft onzlchtbaar.

6.2.4 Balm Abinun de Lima. 1816

Halm, zoon van David de Lima. was op 16 december 1765 te Curacao gebo-
reno In ziJn famille werd hi], volgens Emmanuel. een van de belangnjkste leden.
Toen in de moeiliJke en gevaarvolle Iaatste jaren van de achttiende eeuw een
natlonale garde werd opgerlch t om zowel Franse als Engelse overvallen het
hoofd te kunnen bleden, was hlJ een van de eerste officleren. HiJ was ook lid
van de Grote Raad die In 1800 besllste om het elland niet aan de Fransen over
te geven (1.3).13 Die besltsstng paste overtgens in de algemeen Orangtstlsche
sympathleen van de Joden.

In 1816 werd hlJ tot schoolopziener benoemd en aangesteld 14en In 1819
biJ het Provtstoneel Reglement als zodanlg bevestigd. Als zakenman was hiJ de
aangewezen persoon om het school fonds te beheren. de ontvangsten en uitga-
yen te boeken, de schoolgelden van de landskinderen aan de onderwiJzers ult te
betalen en de jaarlijkse balans en het kasverslag op te stellen.

In de vergadertng van de schoolcommlssle van 20 december 1831 werd be-
kend, dat De Lima aan het gouvernement had verzocht hem eervol van zlJn be-
trekking van schoolopziener te ontslaan, hetgeen op 6 december daaraan voor-
afgaand was gescmed.rs "Voor kennisgeving aangenornen" was de zakellJke
notltle In de notulen. lets meer aandacht werd besteed aan de brief. die De
Lima aan de mede-opzieners had geschreven. In de vergadermg van 31 januan
1832 werd die brief besproken. Daartn stond dat hiJ wegens voortdurende zlek-
te ztch verpllcht voelde "zlJn post als mede-schoolopzlener neder te leggen". HiJ
bedankte de overige leden van het schoolbestuur "voor alle bewiJzen van goede
gez1ndheden zoveele Jaren aan hem betoond" en hiJ beval zich "blJ voortduring
In het vrtendschappellJk aandenken zlJner gewezene ambtsgenoten". De verga-
dering besloot deze brief beleefd te beantwoorden.16 Een half Jaar later. op 28
Jull 1832. overleed hlJ, rulm 66 Jaar oud. HiJ liet "o.a. 391 boeken na. waarvan
ve1en In het Engels".J7 Dat hlJ een ontwikkeld man met veel belangstelling en
capaclteiten was liJkt geen overdreven veronderstelling.

6.2.5 Ds. Gerardus Balthasar Bosch, 1816

Bosch was op 4 september 1794 te Utrecht geboren. Op zestienJarige leef-
tiJd werd hlJ als student Ingeschreven in de theologische studies ("S.S.
Theologlcae studiosus") aan de universlteit aldaar.1B

Nog voordat hiJ was afgestudeerd solllciteerde hiJ naar de open plaats van
gereformeerd predlkant te Cura<;ao.19 bezocht daartoe K.Jkkert en verklaarde
"met alIer favorabele attesten van wegens Heeren Professoren dezer Academie
voorzlen" te zlJn. Na de gunstige Ingewonnen Informatie stond Kikkert Bosch



De uitvoering van de rege/gevmg 101

toe zlJn rekest in te dienen blJ "ZIJne Koninklijke Hoogheld de Souveretne Vorst
der Vereentgde Nederlanden". Het rekest kwam terecht blJ Staatsraad Goldberg
die het "provtstoneel in advtes" hteld in afwachtlng van gunstige tnformatie.w
Hlervoor benaderde hlJ J.Th. RossIJn van de universlteit van Utrecht. die terug-
schreef dat zljn navraag al1eszins gunsttg voor Bosch was uttgevallen. Dtens ge-
drag was "ten allen tlJde onbesproken en hofTelljk" geweest: als student was
Bosch steeds zeer IJverig geweest, waardoor hlJ "geensztns onder de mmsten der
theologtsche studenten onzer Acadernte" gerekend kon worden. Er waren vol-
gens Rossljn ook geen nadelige beweegredenen over "karakter en grondslag" be-
kend, waarom hlJ liever in de kolonle wilden gaan werken. HIJ had van Bosch
vernomen dat hij hoopte aldaar nuttig te zijn en "tevens zlJn eigen genoegen te
zullen bevorderen", Hlj was 21 jaar oud en op een vraag over zlJn ongehuwde
staat vertelde Bosch zonder verdere toelichUng "tot nu toe geen uttztgt te heb-
ben op een huweliJk".21 Het Oepartement van Kolonten zond deze tnformatte
door aan de commlssarts tot de West-Indtsche zaken "om het nodige rapport te
conctpteren en daarblJ de rekwestrant aan Zljne Majestelt gunstig voor te dra-
gen".22 01t leldde tot de benoemtng van Bosch blJ KB van 80ktober 1815.23

Het lag in de bedoeltng, dat Bosch met dezelfde scheepsgelegenhetd zou
vertrekken die gereed gemaakt werd voor Ktkkert c.s .. De 'Prins van Oranje' en
enkele 'fluten' zouden op 24 november 1815 In zee zellen. Maar Bosch had als
vrljw1ll1geJager van het korps Utrechtse studenten "ult l1efde voor het vaderland
en verst" eerst een veldtocht naar Frankrijk meegemaakt In de strljd tegen
Napoleon. Hlj keerde daarvan terug toen de schepen op vertrek lagen, zodat hlj
"van het voorregt eens vrlJen overtogts met Zijne Majestelts schlp van Linle den
Prins van Oranje" verstoken bleef. Nu was hij verplicht zelf een gelegenhetd te
zoeken om op Curacao te komen. Na veel vergeefse moelten yond hlj een 'koop-
vaardij-vaartuig' waarmee hlj in de laatste week van januart 1816 van de rede
van Texel uttzellde.s+ Omstreeks dat moment waren de eerder vertrokken sche-
pen op Curacao aangekomen (27 januart 1816).

Het scheepgaan was nlet gemakkelijk geweest: het schlp lag al op vertrek
gereed, toen nog steeds niet bekend was of Bosch mee zou reizen, Hem werd
gevraagd spoedtg mede te delen met welke gelegenheld hlJ dan wei wilde relzen.
zodat de gouverneur-generaal van Curar;:ao op de hoogte gesteld kon worden
van de te verwachten aankomst.25 Een week later meldde Bosch schrtftel1jk dat
hlJ zlch "a.s. dlnsdag" aan boord van het schip 'De One Gebroeders', kapltein
H1llebrands, zou begeven.26

Met de kwalitelt van het reizen had Bosch het nlet getrofTen. Het was een
"oud Portugees vaartulgje met veel wandluizen", een "klein en morslg scheepje"
met een enge en slecht ingerlchte kajuit. "De ultwasemlng van zes mensen en
de uttdamplng van gezouten vlees. spek. teer en wat verder In en onder de ka-
juit lag. wedijverden met elkaar om de meeste bestanddelen der daartn heer-
schende lucht uit te maken".27

Een van de mederelzlgers en evenals Bosch vrljgezel was Pleter Phul (=
Phoel) die het voornemen had zich op elgen initlatlef als onderwijzer op Curar;:ao
te vestlgen. Aangekomen op St. Eustatlus werd de rels voor twaalf dagen onder-
broken. In die wachttljd maakten Bosch -en Phoel van de gelegenheld gebrulk
om naar de kapper te gaan. Ze vroegen de weg en blj het aangegeven adres aan-
gekomen maakte Bosch voor het eerst "een belachel1jk wordend onderscheld in
blank en zwart" mee. De vrouw des huizes zel tegen hem: "de Heeren schlJnen
niet te weten dat die haarsnljder een man van de kleur Is. en dat de Heeren dus
nlet weI in zlJn huls wezen kunnen". Ze lachten en zelden. dat hen dat als
vreemdelingen nlets aanging en "gingen met onze blanke aangezlgten het huls
van den brufnen haarsnlJder vereeren".28

Op 12 april 1816 berelkte het schlp Curar;:ao.29 De opengevallen plaats van
de benoemde schoolopziener Beaujon werd twee maanden later. op 14 Junl
1816. met de benoemtng en aanstelling van Bosch opgevuld.3o

Bosch was de enlge en ook de eerste predikant. die zljn geloofsgenoten op
de onderhonge ellanden bezocht. eenmaal op Bonaire in 1822 en zeven maal op
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Aruba. am gezondheidsredenen gtng hij in 1828 en 1829 met ziekteverlof naar
Nederland. Daar maakte h!j tevens gebruik van om in 1829 z!jn eerste deel van
Reizen in West-Indie te schrtjven en ult te geven. In 1834 kondlgde hij in een
vergadertng van de schoolcornmtsste zljn deftnltteve vertrek naar Patrta aan,
wederom als zlekteverlof met aansluitend pensioen. De volledige pensioentijd
bedroeg twintig jaar en in 1836 was z!jn d!enstUjd volgemaakt en verkreeg hij
ontslag en pensioen. In 1836 gaf hij het tweede deel van z!jn boek utt, ZiJn
plaats in de schoolcommtsste werd opgevuld door de benoerning van de katho-
lieke pastoor, maar dat was eerst medio 1837. Bosch is bijna 43 jaar oud ge-
worden en heeft maar korte tijd van zljn ambteloos Ieven kunnen genieten. HiJ
stierf op 1 aprtl 1837 te Amhem op 'Leeuwenstetn'A! Zijn broer heeft de uitgave
van het derde deel van zljn boek verzorgd, dat in 1843 verscheen. Bosch had
nog een andere broer, die op Curacao werkzaam was op het kantoor van de
Raad contrarolleur der flnantien als boekhouder en eerste commies.32

Wie ovengens zou verwachten. dat de domtnee in zijn drte dikke delen utt-
gebreide of tenminste enige aandacht zou besteden aan het onderwi]s. waarover
hiJ achttien jaren lang opziener was geweest, wordt hevtg teleurgesteld. De
leemten in de kennis van het schoolwezen en het onderwijs zljn juist bltjven be-
staan door ziJn bijna totale zwljgzaamhetd over deze materte. Op hem past dan
ook het etiket 'de verzu!mde bron'.

6.2.6 Caspar Lodewijk van Uijtrecht, 1820

Deze opz!ener behoorde tot een van de oudste geslachten op het eiland. De
naam 'Gerrtt van Uijtrecht' komt reeds in 1686 in de sold!jboeken voor. Caspar
werd gedoopt op 28 januart 1786. B!j de overname van de kolonie was hij dertig
jaar en bezette van 1816 tot 1820 een plaats in de Raad van Policie. een be-
stuursorgaan onder voorzltterschap van de gouverneur-generaal. Van 1819 tot
1821 was hij ad interim Raad contrarolleur der Itnantien. Na 1820 werd hij
hoofdontvanger en later koloniaal ontvanger. In 1825 verrtchtte hij op last van
gouverneur Cantz'laar een lnspectterets naar Bonalre om de cijfers van de
maandstaten te toetsen aan de realiteit. Van 1842 tot 1844 was hij tijdens het
verlof van gezaghebber Van Raders waarnemend gezaghebber. AI deze taken
wiJzen hem aan als een belangrijk man, behorend tot de protestantse blanke
bovenlaag. In d!t onderzoek !s van belang, dat hij in 1820 als hoge ambtenaar
en als protestant tot schoolopziener benoemd werd.
In 1844 vroeg hij ontslag en gtng hij met penstoen. HiJ woonde op 'Zeelandia',
een landhuis achter het Schottegat. waar h!j in 1862 stterf op een leeftijd van
76 Jaar.33

HiJ beschikte over een fraa! en 'onderzoeksvriendelijk' handschrtft met een
handtekening voorzien van vele grote en zwiertge krullen. Hij bleef opziener ge-
durende de gehele pertode 1820-1837.

6.2.7 Benjamin van Salomo de Casseres. 1833

Na de dood van De Lima stelde de schoolcommissie een drtetal personen
aan de gemeenteraad voor om daaruit ren persoon als opvolger te benoemen.
De gemeenteraad liet weten, dat de voorgestelde heren zich door te drukke
werkzaamheden niet besch!kbaar konden houden voor de functie van opz!ener
en stelde nu zelf een drtetal voor. waaruit hij de schoolcomm!ss!e verzocht ie-
mand aan te wlJzen. In z!jn vergadertng van 25 aprtl 1832 werd dit voorstel be-
sproken.34 Het duurde een half jaar eer de commissie de kwestie weer ter tafel
bracht en besloot uit het voorgestelde drietal De Casseres aan te wijzen en deze
keuze aan de goedkeuring van hogerhand te onderwerpen. Ds. Bosch. op dat
moment "Ujdelijk scrtba", werd gemachUgd De Casseres te verweken "zich deze
keuze te laten welgevallen en de adminisiratie van het schoolfonds op zich te
willen nemen". Het was bij deze gelegenheid dat de opvatung over de continui-
teit in het financieel beheer werd ultgesproken 35 (6.1). In de vergadertng van
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20 februart 1833 werd De Casseres "met eene gepaste aanspraak in de vergade-
ring verwelkomd ... , hetwelk door gene op eene voldoende wiJze beantwoord
1S".36De keuze was door de gemeenteraad bevesugd 37en van hogerhand (= dt-
recteur) goedgekeurd.38
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Ondertekening van het versiag over 1820 door de vier opzieners

Van De Casseres is wetnig bekend. Zelfs Emmanuel meldt enkel dat hiJ
koopman was en in de joodse gemeente lid was van het rabbinale trtbunaal, het
religleuze Hof. Voor dit lIdmaatschap ontving hij geen rnatertele beloning.39

Ook in de schoolcommissie heeft hiJ welntg van ztch doen spreken: hiJ stel-
de pllchtmaUg de Jaarlijkse balans en het kasverslag samen. In de avond van 5
september 1837 overleed hiJ in de ouderdom van veertig jaar.w

6.2.8 Pastoor Martlnus Niewindt, 1837

Niewindt werd op 17 met 1796 te Amsterdam geboren. NegenUen jaar oud
begon hiJ in 1815 zijn filosofische en theologtsche studle aan het semlnarte van
Warmond, waama hiJ op 13 juli 1819 te Munster (Westfalen) tot priester gewiJd
werd. Terug in zljn geboortestad werd hiJ als kapelaan aangesteld aan de
Franse kerk. Zljn leermeester van het semtnarte, Baron van WIJkerslooth, wist
hem in junl 1823 met moeite over te halen naar Curacao te vertrekken, waar de
geloofsgenoten zonder priester waren. HiJ bedong een aantal voorwaarden waar-
onder hlJ wilde vertrekken en die na terugkeer ultgevoerd moesten worden: hiJ
ging voor vljf jaar: hlj zou terugkeren als het klimaat zlJn gezondheid benadeel-
de, en weer teruggekeerd zou hem een der beste staUes in Holland worden toe-
gewezen. Het contract werd op 15 mei 1824 bij een notarts in Amsterdam gede-
poneerd. Volgens Dahlhaus lag het in 1924 in het bisschoppeliJk archief te
Curacao. Daar is het op 30 mel 1969 verbrand. Op 6 jult 1824 zetlde hiJ met
'De Zeemeeuw', kapttem Banning, vanutt Texel in zee en bereikte na 52 dagen
op 27 augustus Curacao.O Hij trof er een school van een kathol1eke kleurling
aan, die hij "zoo ellendtg als trnmer mogel1Jk" noernde. Het was de particuliere
school van Victor Ras. Niettemin oordeelde de schoolcommtsste in 1828, naar
aanletdtng van een rekest van Victor Ras, dat de kinderen, allen kleurltng en
van roomse ouders, van hem (Victor Ras) goed onderwijS ontvtngen en aan hem
meer dan een goed voorbeeld hadden.s?

Zoals het al eeuwenlang het geval was zag ook de pastoor in, dat voor het
goed kennen van de godsdienst entg onderwtjs, vooral in het lezen, onontbeer-
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liJk was. Op 31 maart 1828 diende hiJ op verzoek van cornmtssarts-generaal
Van den Bosch een overzicht in van de toestand van de katholieke gemeente.
HiJ sneed daartn ook het onderwerp aan van godsdienstig onderricht aan de
slaven. Die waren bljna allemaal gedoopt in de katholieke godsdienst. Niewindt
trachtte hen "in de landstaal, hetziJ door boekjes, hetziJ door een familiaar on-
derwt]s. de eerste grondbeglnselen van den godsdtenst te leren kennen.w In
1826 had hiJ de catechismus in het papiamentu gedrukt, het oudst bekende ge-
schrift in de landstaal.

Dit overzicht voor Van den Bosch kreeg een vervolg toen Niewindt op 15 no-
vember 1834 rechtstreeks en ntet via de hterarchleke weg een memorte aan
hem toezond, waarin hij pleitte voor hulp van het gouvernement bij het vers-
trekken van onderwtjs in lezen en schrijven voor behoeftigen. HiJ kwam ertoe
dit te zeggen omdat hiJ in 1830 een Maatschappij van Weldadighetd had opge-
rtcht om katholieke behoeftlgen materteel te ondersteunen. Toen hij vroeg om
voor de kinderen van deze mensen een school te mogen openen werd dat niet
toegestaan. Vermoedelijk was Victor Ras opgehouden met schoolhouden, omdat
hlj daarmee nlet in zijn levensonderhoud kon voorzlen. Meer dan veertlg kinde-
ren kregen daardoor geen onderwijs meer. De poging van Niewindt is waar-
schiJnlijk bedoeld geweest om deze katholieke kinderen in een etgen school op
te vangen (zte ook 6.4).

Nu probeerde hij het via Van den Bosch, die op dat moment benoemd was
tot Minister van Kolonten. ZiJ opmerking echter: "dtt onderwijS zoude zlch ook
tot den slaven stand kunnen uttstrekken", was als een tijdbom.44 De memorte
kwam tangs de hterarchteke weg terug biJ de gouverneur-generaal en de gezag-
hebber om advies. Belden reageerden als door de wespen gestoken. Het leek
een herhalmg van de kwestie Stoppel In 1817 (1.4.4.2). De wantrouwtge sfeer,
die door deze voorvallen blJ de overheid het histortsche wantrouwen versterkte.
moet betrokken worden In het antwoord op de vraag, waarom het dertien jaar
duurde eer de pastoor werd uttgenodtgd zttung te nemen als opzlener in de
schoolcornmtsste.

Twee voorvallen kwamen Nlewindt te hulp. In 1834 vertrok ds. Bosch met
ziekteverlof naar Nederland en verkreeg aanslultend in 1836 pensioen. Er
kwam nu een open plaats in de 'categorte' godsdienstlelders. Het tweede aspect
was van dwtngende aard; het regertngsreglement voor Curacao van 1833 be-
paalde in artikel 64: "geen godsdienst noch kleur, zal overtgens den vrtjen bur-
ger van het bekleeden van eentg ambt of bedientng kunnen uttslutten.w Het
duurde tot Baron van Raders gezaghebber werd eer Niewlndt benoemd en aan-
gesteld werd. De datum was 25 juh 1837,46 vlak voordat het aantal particuliere
scholen "onbepaald" werd verklaard. In die sector zou Nlewtndt de belangrtjkste
rol gaan spelen.

6.2.9 Abraham H. Senior, 1837

Reeds twee weken na het overlijden van Benjamin van Salomo de Casseres
werd blJ disposlUe van 19 september 1837 Abraham H. Senior benoemd en
aangesteld tot opzlener. HiJ was de derde joodse opztener, die in successie het
flnanclele werk op zich narn.s? Zijn verwelkoming yond plaats in de laatste zit-
tmg na 19 jull, op 19 september of daarna. In deze vergadertng werden zowel
Niewindt, benoemd op 25 jull, als Senior verwelkomd door ds. Muller. Hij was
het entge aanweztge lid, omdat op dat moment Van Uijtrecht uitlandig was.
Senior had de administraUeboeken overgenomen en akkoord bevonden.

6.3 BET PROEFJAAR1820

6.3.1 Afspraken

De schoolcommissie kwam voor het eerst op 17 januari 1820 biJeen. Ze
spraken gezamenlijk een taakverdeling af. waarbij ds. Muller zich in 1820 zou
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belasten met het blJhouden van de notulen. De Lima was het meest geschlkt
om de ontvangsten en uitgaven te regelen en te boek te stellen; aan het eind
van het jaar steldehlJ het kasverslag op. Van Uljtrecht zou op de diverse scho-
len de schoolboeken ultdelen. Elnd 1819 namellJk was een grote zendlng
schoolboeken vanult Nederland gearrtveerd. De afzender was het Departement
van Publiek Onderwijs, de Nationale Nljverhetd en de Kolonten, de datum van
het cognossement was 6 oktober 1819 en Jan Bartels. kapttetn op het schtp
'Carolina'. had de boeken. met mventarts In twee klsten verpakt, "gaaf en onge-
schonden" overgezeild.se

Als vaste vergaderdagen spraken ze af om op de laatste woensdag van elk
kwartaal, dus van de maanden maart. juni, september en december, blJeen te
komen. In de praktlJk hleld dtt In dat toelaUng van kinderen tot het gratis on-
derwtjs kwartaalgewijs geschledde per eerste van de daarop volgende maand.
Van dlt voomemen Is daarna vaak afgeweken en het aantal zittingen per jaar
was zowel klelner als grater.

Een van de belangnjkste beslisstngen was wei, "dat de noodlge boeken, ten
koste van het fonds. voor het houden der notulen e.a. [werden] aangelegd",49
Het kasverslag vermeldde een schrtjfboek voor Muller en een voor De Lima. sa-
men voor 6 Pesos (= f 10.--). gekocht bij A.W. Hellrnundt, en een schrlJfboek
voor Van Uljtrecht voor 9 Pesos (f 15.--). gekocht blj J.W.H. Llngstuyl.50 De eer-
ste twee boeken waren voor de notulen bestemd en voor de rekenmg en verant-
woordmg van tnkornsten en uttgaven. Het andere Is wellicht bedoeld voor brief-
papler of mtsschlen weI voor brtevenboek, waarover In de notulen wel eens
gesproken werd. Er heeft een kopleboek bestaan, maar het Is onbekend waar
ztch dat thans bevindt. In 1823 notuleerden ze, dat ze het rapport van de on-
derwijzer van Aruba "blJ de ovenge documenten" zouden bewaren.s! Een schrtf-
telljke beantwoording kreeg in de notulen het bijgevoegde "zle kopljboek".52 In
de notulen is nu eens sprake van het plan een brief te doen uttgaan, dan weer
van een concept-brief en een enkele keer zelfs van een geheel uitgeschreven
brief. Van de mgekornen stukken werd de ene keer alleen het blnnenkomen ver-
meld. een andere keer een korte weergave van de inhoud en een enkele maal de
gehele tekst. Brteven of berichten van de schoolcommtsste aan de overheld zljn
In origin all bewaard gebleven. ultgaande brieven van de schoolcommlssle aan
particulieren niet. In het bijhouden van de correspondentie was de overheld
consequenter en stipter. Van een Ingekomen stuk werd, hetzlj In het journaal,
hetzij In het antwoord daarop, steeds een korte Inhoud gegeven. Het gouverne-
ment faalde nlmmer In het correct weergeven van de wezenllJke lnhoud van de
mgekomen correspondentie. Het voordeel van deze methode Is. dat blJ het met
beschlkbaar zijn van de ortglnele brief, toch van de Inhoud kennts genomen
kan worden In journaal of antwoord. Het is verantwoord deze beknopte weerga-
ve In de overheldsstukken als prtmaire bran te gebrulken; veelvuldige controles
hebben aangetoond. dat die weergave nimmer afweek van het orlglnele stuk,
noch in tekst, noch in context. De kennis van de werkzaamheden van de
schoo1commlssle zou groter geweest zljn. als die commlssle eenzelfde werkwiJze
had betracht.

De eerste bladzlJde van het notulenboek kreeg als utel: "ResoluUen en ver-
dere verrtgUngen van de Schoolcommlssle en het Schoolopzlgt op het eUand
Curac;ao". Het begin luidde: "De nleuwe en verbeterde schoollnrlgUng op het
Eiland Curac;ao beglnt met hetJaar 1816. of met de komst van den gouvemeur-
generaal Albert Kikkert. Ten dien elnde is door het gouvemement In Nederland
een schoolhouder herwaarts gezonden. met name van Paddenburgh, dewelke
ook onder toezlgt van den gouvemeur-generaal eene school oprlgtte en tevens
van landswege eenejaarwedde genoot van f 2.000.--".

Dan volgde de benoeming In 1816 van de opzieners Muller. Bosch, De Lima
en Jacob Hendrlk Hudig. med. dr.; Beaujon werd niet meer genoemd.

De notulen vervolgden met: "Sedert is er niets belangrlJks gebeurd, dan ......
en dan voIgt de suspensie van Van Paddenburgh "vanwegen wangedrag" met
als gevolg dat "deze ook daama geheel ult zlJnen post gezet" werd. Het verzulm
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van de opzteners om gedurende de pertode van 1816 tot 1820 schrtftelijk ver-
slag te doen van hun beztgheden met het schoolwezen werd nu tngehaald door
in het kort de stappen te vermelden die gezet werden op weg naar de nieuwe re-
gelmg, en die uttrnondden in het Provtstoneel Reglement van 29 november
1819.

6.3.2 Bet wettelijke kader
In de eerste en buttengewone vergadenng van 17 januart 1820 beraadslaag-

den de opzieners over het wetteliJk kader, waarbtnnen ziJ hun werkzaamheden
moesten gaan verrtchten,

Vooreerst bestond daar de Nederlandse OnderwlJswet van 1806 en vervol-
gens hadden zlJ voor Curacao het Provtstoneel Reglement als rtchtsnoer voor
hun bestuur van het schoolwezen. Hoewel ze allen, met uttzondertng van Van
UlJtrecht. in 1818 hadden meegewerkt aan het opstellen van het Concept-Plan
en daarbi], naar verwacht mocht worden. de wet van 1806 in hun overwegmgen
hadden betrokken, besloten ze in deze vergadertng een exemplaar van de wet
aan de gourvemeur-generaal ad interim Van Starckenborgh toe te zenden met
het verzoek "om in de ultvoertng van het dienstige daartn voor het schoolwezen
alhier, aan de opzleners de behulpzame hand te bleden". Voor zover ze wisten
was die wet "in het koninkriJk Nederland tot heden nog in kragt in werking".
Die veronderstelllng was JuISt. Het Souvereln Beslutt no. 2 van 20 maart 1814
bepaalde, zoals reeds vermeld, dat de schoolwet van 3 april 1806 met aIleen "de
grondslag van de Nederlandse schoollnrtgUng" bleef, maar dat die wet "ook in
werking (was) gebracht in die gedeelten van de staat, die in 1806 daarvan wa-
ren afgescheurd. behoudens de noodzakellJke modificaUen".53 De opzieners ver-
onderstelden dat Van Starckenborgh geen exemplaar van de wet bezat.

De gevraagde hulp betrof de handhaving van de daartn voorkomende artt-
kelen. "voor zo verre dezen voor het schoolwezen alhter nuttrg en aanwendbaar'
waren. De tdeeen van Van den Ende in ziJn Memorle, die vanzelfsprekend
steunden op de door hem zelf ontworpen onderwtjswet, waren door de minister
ntet geheel gehonoreerd: ook biJ de bespreking van de Memorte door de opzie-
ners werd op sommtge punten afgeweken van de voorstellen van Van den Ende.
DaarblJ werd als argument aangevoerd, dat enkele voorstellen ntet strookten
met de plaatsellJke ornstandtgheden. Met de-orevoorgeschtedents is het ntet dul-
deliJk. waarom de opzteners daar nu een vraag over stelden. En het vragen om
hulp blJ de ultvoering van het Provtstoneel Reglement was nlet nodig geweest.
omdat in artikel 6 van dat Reglement was bepaald, dat de opzieners met de be-
sturtng van de nteuwe schoolinrtchUng "volkomen gelast en gemagtigd" waren.
De redenen van dtt verzoek hebben ze nlet genotuleerd en even min vermeld in
hun brief aan de gouvemeur-generaal.

Het verzoek rtep blJ Van Starckenborgh bedenkingen op en zlJn overwegtn-
gen gaven een loglsche afwikkellng van het gestelde probleem te zien. Vooreerst
constateerde Van Starckenborgh, dat er enerzijds verschillende artikelen ult de
wet van 1806 van toepasstng gemaakt zouden kunnen worden op het schoolwe-
zen te Curacao en dat er anderztjds artikelen waren , die van geen enkel nut wa-
ren, omdat in sornmtge artikelen reeds door het Provisioneel Reglement was
voorzien en andere niet in verband gebracht konden worden met de plaatseliJke
ornstandtgheden in de kolonie Curacao. Vervolgens overwoog Van Starcken-
borgh, dat zelfs de artikelen, die op Cural;ao zouden passen, niet in werking ge-
steld konden worden, dan nadat ze eerst waren omgewerkt en in verb and ge-
bracht met de reeds bestaande bepalingen. Die handelwiJze zou tot gevolg
hebben dat er weer een geheel ander en nieuw reglement gemaakt zou moeten
worden. Op dlt moment zou dat striJdig zijn met de aanbeveling van de Minister
"om provision eel een proef te nemen" met het Concept-Plan van de opzieners en
van die proef "na een gepast Ujdsverloop" aan de Minister rapport ult te bren-
gen.

Verder stelde Van Starckenborgh dat het Provisioneel Reglement nog nlet
zo lang geleden was gearresteerd; de Ujd die sindsdien was verlopen (twee
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maanden) kon toch ruet een gepast UJdsverloop genoemd worden. Bovendien
was het btnnen die verstreken pertode niet mogeltjk alle gebreken in het
Provtstoneel Reglernent grondtg na te gaan en te beoordelen. Hoe zouden daar
dan de julste verbetertngen tegenover geplaatst kunnen worden? BIJ een langer
Ujdsverloop bestond er meer gelegenheid om nog andere bedenkingen op het
spoor te komen en te verzamelen. Hij yond het derhalve beter om een eventuele
herztentng van het Reglement op een later moment te laten plaats vinden.

Tenslotte merkte Van Starckenborgh op. dat de opzteners biJ artike16 reeds
"het noodtge gezag tot tnstandhoudmg dier mrtgung van Gouvernementswege
verkregen [haddenl". Ze hadden ook de bevoegdheld om blj het handhaven van
hun gezag "de behulpzame hand des regts in te roepen''.

Van Starckenborgh besloot tenslotte de opzieners aan te schrtJven. dat zij
zich vooralsnog uttslultend dienden te houden aan het Provtstoneel Reglement.
Intussen dienden ze aandachtlg de gang van zaken gade te slaan om gebreken
te registreren en verbetenngen voor te stellen, zodat ze na het groot examen in
december (1820) in een utt te brengen rapport in staat zouden z1Jn een uttge-
breide voordracht van verandertngen en verbetertngen te doen. Op grond van
deze voorstellen zou Van Starckenborgh dan weer een verbeterd en nleuw regle-
ment aan de Minister kunnen voorleggen. Kortorn, verandertngen waren thans
inopportu un. 54

De opzieners gaven in hun notulen geen neerslag van deze aanschnjvtng,
noch van hun etgen gedachten daarover. In hun eerste jaarverslag gaven ze een
antwoord over het Iunctioneren van het nieuwe Reglement dat zo zwak en vaag
was. dat er geen conc1usies ult getrokken kunnen worden.

6.3.3 De zittlogen

B1Jde start van de nleuwe schoolinrlchUng werden in de buitengewone zit-
ting de eerste kinderen aangewezen voor gratis onderwijs; ze werden per 1 fe-
bruart 1820 in de landsscholen opgenomen. Zes leerllngen werden op de lands-
school der eerste klasse van Phoel geplaatst en zeventren op de landsschool der
tweede klasse van Van Eekhout. Van deze laatsten kwamen er uiteindel1Jk zes-
Uen op de betaalrol. Er werd nu afgesproken dat er geen "btljetten van toela-
tmg" tot een school gegeven zouden worden dan na de gewone kwartaalzittln-
gen van de commlssie. In de tweede zitting van 28 maart werden zes leerlingen
bij Van Eekhout geplaatst; George Kramer ontvmg per 1 april ziJn eerste leer-
ling namens het schoolfonds.

Het werd nu nodtg om het publiek van de handelwiJze van de schoolcom-
mtsste op de hoogte te stellen. In de Cumccosche Cournnr van 15 april werd een
bertcht van de schoolopzleners opgenomen waartn zij "aan allen en een tegehjk,
die hierbiJ belang [stelden]" mededeelden. dat zlj op de laatste woensdag van te-
dere derde maand ter regeling van de schoolzaken biJ kastelein Dixon vergader-
den. AIle schoolhouders van de toegelaten scholen ontvtngen via deze bekend-
making het verzoek onmiddellljk een schriftellJke opgave blj de schoolcommissie
in te leveren met vermelding van een vier tal gegevens: hun namen. de plaats
waar zlj hun school hielden. het aantalleerlingen op hun school en de school-
boeken die zij gebrulkten. Wanneer gebrek bestond aan schoolboeken konden
de opzleners In de behoefte voorzien voor zover mogellJk en nodlg was.55

Ingevolge artikel 4 van het Provisioneel Reglement gold dit ook voor de toegela-
ten bijzondere scholen. Van al deze ingewonnen gegevens is niets in de notulen
terecht gekomen. noch in het jaarverslag. Hadden de opzieners deze gegevens
vastgelegd en verwerkt. dan zouden er minder witte vlekken op de kaart van het
schoolwezen bestaan hebben. Nu valt ook niet vast te stellen. of de opzieners
iets met de verkregen gegevens gedaan hebben. of dat die hun handelwiJze heb-
ben beinvloed.

De derde vergadering vond plaats op 19 jul!. Er was een verzoek bmnenge-
kornen van een Jager van de garnlzoenstroepen. genaamd Schefter. Deze ver-
zocht "om dagellJks op een daartoe te vinden uur in lezen en schrtjven onder-
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wijs te mogen ontvangen". Het verzoek werd Ingewtlllgd en de militair werd aan
de zorgen van Van Eekhout toevertrouwd. Deze laatste ontvtng nog een kind
van het schoolfonds. David Rodrtgues kreeg in augustus zljn eerste twee lands-
kinderen; het waren de klnderen van een onderofficler van het Jagerskorps. Als
een onderofficier reeds aanspraak kon maken op gratis onderrtcht aan zljn kin-
deren, dan moet Schefter een inkomen gehad hebben dat aan behoefttghetd
grensde, tenzlj voor de categone mil1tatren andere afspraken bestonden.

In de laatste ztttmg van 1820, 12 oktober, werden een kind blj Kramer, vier
bij Van Eekhout en twee blj Rodrigues geplaatst. Het resultaat van het eerste
jaar was dat 42 leerlingen van landswege gratis onderwijs ontvtngen, te weten:
zes bij Phoel, vier blj Rodrigues. dertig blj Van Eekhout en twee blj Kramer.

6.3.4 Inspectles en jaarverslag

Het eerste jaarverslag en het daarblJ behorende overzlcht van inkomsten en
uitgaven waren gebaseerd op hetgeen In de vergadertngen van de opzteners was
behandeld en op hetgeen de tnspecues van het groot-examen ztchtbaar hadden
gemaakt.

Van het eerste schoolexamen medto 1820, het zogenaamde kleln-examen,
is In de notulen geen melding gemaakt. Utt een brtef van de schoolcommtssle
aan de gouvemeur-generaal van 6 augustus blijkt evenwel, dat de opzleners
zich toch op de hoogte hadden gesteld van de gang van zaken in het onderwijs.
Ds. Bosch schreef In de aanhef de gebruikelijke pllchtplegtngen: dat het de op-
zteners een zeer aangename taak was door Zijne Majesteit belast te zijn met het
toezlcht op het schoolwezen; dat ze het hun plicht achtten zich met ijver van
die taak te kwijten "om's Konings edel oogmerk te bevorderen", en dat ze zlch
naar vermogen nutttg wilden betonen voor de maatschapplj, en dergel1jke woor-
den. Ze waren doordrongen van de betekenls van het begrlppenkwartet 'taak-
pllcht-jjver-nut' .

De beoordeling was, gezten het korte Ujdsverloop van de nieuwe schoolin-
rtchtlng, In vage bewoordingen vervat. De moette die de opzieners aan hun taak
besteed hadden, zagen ze gedeeltelijk beloond "door de verbetertngen welke
reeds in het sedert jaren alhler verwaarloosde yak van onderwijs gemaakt (wa-
ren)" en In de vordertngen, welke zij bij de jeugd bespeurd hadden.w lets meer
ultgebretd en voorzten van concrete gegevens was het jaarverslag over 1820, dat
onder andere gebaseerd was op het groot-examen in de week v66r Kerstmis. De
opzieners gaven een overzicht van de sttuatte op de landsscholen, maar repten
met geen woord over de toegelaten partlculiere scholen, terwijl artlkel 5 hen
verpllchtte op deze scholen goed toezicht te houden en eveneens jaarl1jks in het
groot-examen te betrekken. Het is te betreuren, dat dit nalaten een vaste ge-
woonte werd, waardoor deze scholen grotendeels aan onze blikken worden ont-
trokken. In 1823 notuleerden ze, dat ze de lands- en andere scholen op 17 de-
cember zouden bezoeken, maar het daaropvolgende jaarverslag vermeldde ntets
over "de andere scholen". In 1830 is er sprake van dat ze "op de vier landsscho-
len benevens op de Diakonieschool der Protestantsche Gemeente exam ens ge-
houden" hadden.P?

Het eerste jaarverslag was uitgebretder dan vele verslagen die erop volgden.
Zo werd een overzicht gegeven van de aantallen schoolgaande kinderen
op Curacao, Met behulp van het bijbehorende kasverslag kan een getalsmatlg
onderscheid gemaakt worden tussen niet betalende en partlculiere betalende
kinderen. In de loop van het schooljaar. dat gelijk liep met het kalenderjaar,
werden In het kasverslag de schommelingen zichtbaar in de aantallen lands-
kinderen per onderwijzer en In de maandelijkse aantallen. De opgave In het
jaaroverzicht was alleen gebaseerd op de toestand bij het groot-examen In de-
cember.
• De school der eerste klasse van Phoel telde "omtrent 50 leerllngen"; met zes
leerlingen op de betaalrol van het schoolfonds waren er dus vierenveerUg partl-
cul1ere klnderen. Omdat het Reglement de schoolgelden regelde ontvlng Phoel
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aan inkomen 148 Pesos en 4 realen, of f 247,40 per maand van particultere
ouders; daar kwamen nog bij 20 Pesos en 2 realen, of f 33.74 voor zes leerlln-
gen ult het schoolfonds, totaal f 281.14. Dat zou een jaartnkomen kunnen be-
tekenen van f 3.373.68. wat als zeer hoog kan gelden. De opzieners vonden het
totaal aantal leerllngen in de school van Phoel te groot, vooral omdat Phoel heel
moeillJk een geschikte ass istent kon vinden. geschikt althans voor een school
van de eerste klasse.
• Evenveel leerllngen telde de school van David Rodrigues; de meeste kinde-
ren waren "van de Joodsche Natle''. De sarnenstelltng van de schoolbevolking
bestond ult zesenveerUg kinderen van parUcullere ouders en vier landskinde-
reno Het inkomen lag derhalve ongeveer gellJk met dat van Phoel. David had het
geluk dat hiJ "een getrouwen helper" had in zljn zoon Isaac; deze evenaarde ziJn
vader in bekwaarnheid.
• Ook de landsschool der tweede klasse van Van Eekhout was "even talrijk".
Hij onderwees dertig landskinderen en moet dus nog twtntig parUculiere kinde-
ren in ziJn school gehad hebben. Vanwege het lager gestelde schoolgeld verdlen-
de hlJ f 125.-- per maand, of f 1.500.-- per jaar, een aanmerkeliJk verschll met
de beide reeds genoemde onderwijzers. Niettemln kon dtt inkomen nog rutrn
gelden. De opzleners vermeldden met. of Van Eekhout met eveneens viJfug leer-
ltngen assistenUe had of niet.
• "Onbeduidender" was de landsschool der tweede klasse van G. Kramer.
"eenen man van jaren, die den ouden slenter volgt". HiJ was op dat moment 59
jaar en onderwees "omtrent een twaalftal Ieerlmgen'', van welk aantal er twee
door de schoolcommissle biJ hem waren geplaatst. ZiJn inkomen kwam daar-
door ntet verder dan maxtrnaal f 40.-- per maand of f 480.-- per jaar.
In het geregelde onderwiJs ontvmgen In 1820 dus ongeveer 162 kinderen op
Curacao lager onderwtjs op de landsscholen. verdeeld over 42 landskinderen en
120 particulter betalende kinderen. Dit is exclustef de parUculiere scholen.

De opzteners constateerden verder nog. dat ZiJhet als nadelig voor het on-
derwijs beschouwden, wanneer het aantal leerlingen per school te groot was. In
een overbevolkte klas kon het onderwijs niet anders zljn dan veel te snel en te
oppervlakkig. De onderwijzer kon zonder hulpkracht nimmer voldoende aan-
dacht aan de leerlingen besteden. Als oplosstng voor dtt probleem hlelden de
opzieners gouverneur-generaal ad interim Rammelman Elsevier voor, dat het
Minlsterie van Kolonten aan deze ongewenste sttuaue een eind zou kunnen ma-
ken door het ultzenden van onderwijzend personeel. Op Curacao waren Immers
geen geschikte personen voor die fun cUe aanwezlg, De overwegtng om een be-
paling te maken, die het maximale aantal leerlingen per onderwiJzend persoon
regelde, is nlmmer geopperd, althans nlmmer in de notulen op schrtft gesteld of
aan c.q. door de overheld gesuggereerd. Veel steun voor een dergelijke bepallng
zouden de opzleners in de wet van 1806 ook niet hebben kunnen vinden. In een
aan die wet gekoppelde NoUficaUe gaf arUkel 4 aan, dat men blj het overschnj-
den van een getal van zevenUg leerlingen "zoo veel mogeltjk, bedacht [rnoest]
worden om eenen Ondermeester of tweeden Meester aantenemen".58 Echter biJ
een onderwtjs In een taal. die voor de kinderen nlet de landstaal was. ontston-
den zulke grote moeilijkheden. dat een verminderlng van zevenUg naar vijfug
leerllngen per onderwijzer kennelijk nog nlet genoeg zou ziJn om de vertraging
in het tempo van het blJbrengen van de leerstof. die daaruit onvermljdelijk ont-
stond. door een persoon te Iaten opvangen. Een bepaling die het aantalleerlin-
gen per school zonder hulponderwiJzer zou beperken. zou vele kinderen bulten
het onderwiJs houden. althans op de landsscholen. En dat was het tegenoverge-
stelde van wat de overheid als doelstelling met het schoolwezen had. Zo'n maat-
regel zou vooral de kinderen van vermogende ouders trefTen. Immers voor kin-
deren van onvermogende ouders was door de konlng een budget van f 2.000.--
per Jaar beschlkbaar gesteld en die gelden dlenden besteed te worden. Van twee
kwaden werd overbevolklng met lede ogen als het mlnste gezlen. Het was de
keuze van het halve el of de lege dop. van kwantitelt met een daaraan gekoppel-
de kans op gereduceerde kwaliteit.
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TIJdens de tnspectie In de scholen was het belangnjk te weten te komen, of
er door de leerlingen vordertngen waren gemaakt. In het algemeen, zo rappor-
teerden de opzieners, konden ze over dat aspect tevreden zljn. Eveneens gold
die tevredenheid ten aanzien van "den ljver en de manter van onderwijzmge der
schoolhouders". Het jaarverslag bevatte geen verdere toelichting over de maat-
staf waarmee ze het maken van vordertngen hadden kunnen vaststellen, noch
over de ars docendi, noch over de orderung van de leeftlJdsgroepen In de scho-
len, noch over de leermiddelen. Op die manier kregen de opmerklngen een wei-
mgzeggend en vriJbliJvend karakter. Voor de opzieners zelf vormden de goede
Indrukken, die ze hadden opgedaan, redenen om van oordeel te ziJn "dat de eer-
ste proef der nieuwe Schooltnrtgtlng weI (was) uitgevallen" en ook "dat de kos-
ten daartoe niet te vergeefs (waren) aangewend". Deze formulertng zlnspeelde op
de opdracht van de Minister, herhaald In het schnjven van de gouverneur-ge-
neraal ad Interim aan de schoolcommtssle van 19 april 1820, om na een gepast
tlJdsverloop verslag ult te brengen over de ondernomen proef met het nieuwe
Reglement. Het was de eerste maar ook de entge keer, dat sprake was van een
soort antwoord op de mtntstertele opdracht. Een gedegen antwoord kunnen de
vage optlmistlsche bewoordingen van het verslag ntet genoemd worden, want
gebreken werden niet geconstateerd en suggesUes voor verbetertngen werden
niet gedaan, met uitzondering van de verhogtng van het schoolgeld van 1,5
naar 2 Pesos. Alles bleef zoals het geregeld was, totdat In 1837 enkele essentie-
le wiJzIglngen werden tngevoerd. Het Reglement bleef bij het uitblijven van een
duldelljke proefperiode Provisioneel tot 1873 en bleef gelden als een enig en ult-
drukkelijk rlchtsnoer voor het beleid ten aanzten van het schoolwezen op
Curacao. Komende publikaties, voorschrtften, regelmgen en wijziglngen behlel-
den daardoor het incidentele karakter. De tnrnlddels ben oem de gouverneur
Cantz'laar was niettemin tevreden met het verslag.59

6.3.5 Het kasverslag

Het overzicht van de Inkomsten en ultgaven werd gemaakt door "kashou-
der" De Lima en gedateerd op 31 december 1820. De Inkomsten bestonden utt
de maandelljkse verstrekking van 100 Pesos "van den Ontvanger ad Interim
Theodorus Jutting 60 voor maandellJks toegave van het School Wezen". In het
kalenderjaar 1820 werden slechts de termljnen tot en met oktober ter hand ge-
steld tot een totaal van 1.000 Pesos. De uttgaven bedroegen 868 Pesos. Het ba-
ug saldo van 132 Pesos werd aangevuld in 1821 met de achterstall!ge twee
maanden, zodat In 1820 een totaal bang saldo ontstond van 332 Pesos, bljna
25 % van het budget. Ult de overboeking van het saldo naar 1821 blijkt, dat het
geld In de schoolkas beschikbaar bleef. Toen na 1828 de bezutntgmgen werden
doorgevoerd, werd als regel een saldo niet meer door de overheid voor het daar-
op volgend jaar beschikbaar gehouden. Zo werd ten aanzien van het bang saldo
van f 398,-- over 1828 door het gemeentebestuur besloten, dat het bedrag wel-
iswaar In beheer bleef van de schoolcommissie, maar dat deze de maandelijkse
toelage In 1829 met 1/12 deel van het saldo diende te korten.v!

Het grootste gedeelte van het schoolfonds werd besteed aan de schoolgel-
den. De uitbetaling aan de onderwtjzers werd maandelijks uitgerekend en het
bedrag hmg af van het aantal toegewezen leerlingen en de klasse waarin die on-
derwijs ontvIngen. De aantallen vaneerden vaak maandeliJks. Aan de hand van
deze staten kan worden afgeleld, hoeveel kinderen van landswege er per maand
blJ welke onderwiJzer schoolglngen en ook wat daaruit het inkomen van de
landsonderwiJzer per maand en per jaar was, excluslef de gelden van betalende
klnderen.

Van de leermiddelen werden de boeken door het departement van Kolonlen
vanuit Nederland gezonden; dlt was conform de wens van de Minister, die hij In
zljn reactie op het Concept-Plan van de opzieners en de Memorie van Van den
Ende had uitgesproken (4.3). De andere leermlddelen zoals Inkt. papier,
schachten (pennen) en leien werden aangeschaft biJ de plaatselijke midden-
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stand. Schrijftafels en banken liet de schoolcommlssle maken biJ tlmmerlleden
ter plaatse.

Behalve de reeds genoemde schrijfboeken voor de opzleners en de blj P.J.
Muller gekochte 42 lelen (a 3 realen), bevatte het kasverslag geen andere posten
meer. De huur van het vergaderlokaal (en de teergelden?) blJ kastelein Dixon
kwamen op de begrotmg van 1821; daarult bliJkt dat de schoolcommlsste van
de vier biJeenkomsten in 1820 er drte blJ Dixon had gehouden voor een totaal
van 5 Pesos en 5 realen (± f 9,35).

6.4 BUDGET EN SCHOOLGELDEN

Geld was ook voor het schoolwezen het centrale probleem. De bestedtng
van het geldbedrag, dat jaarlljks utt de kolonlale kas voor het schoolwezen ter
beschikking werd gesteld, was allesbepalend voor de werkzaamheden van de
schoolcommissie. Het allereerste bedrag dat bestemd was als jaarsalarts voor
van Paddenburgh, bleef normgevend voor het schoolwezen, ook na ziJn ontslag.
De blJ een koninkllJk besluit vastgestelde som van f 2.000,-- per jaar was ken-
nellJk onwrikbaar of onaanraakbaar, want geen enkele mtntster heeft desge-
vraagd een wtjziging van dlt beslult voorgesteld. Het effect was, dat de toegesta-
ne gelden aan de noodllJdende kolonle voor de schoolcommlssle de ultwerking
hadden van een budgetbreldel. Een ander effect was, dat blJ gebrek aan vartatte
in het budget de variatie moest komen van de zlJde der schoolcornmtsste. Ze
heeft alle mogellJke manleren bedacht om de steeds groelende vraag naar gratis
landsonderwiJs In overeenstemmlng te brengen met het vaste aanbod van geld.
Maar er kwam een ogenbllk, waarop de comrntsste nlet meer het gellJke recht
van alle behoefugen op gratis onderwtjs kon honoreren. Ze moest daarblj ook
nog rekenlng houden met de lnkomens van de landsonderwiJzers; verlagtngen
van schoolgelden konden ntet etndeloos worden toegepast. De scholen volstop-
pen met behoeftige kinderen tegen een lage vergoedmg had als gevaar het ont-
staan van een overbevolktng, die de landsonderwijzers ntet zouden kunnen op-
vangen met secondanten; op het eiland waren veel te wetntg geschlkte
hulponderwiJzers aanwezrg. Aangenomen dat biJ meer leerungen tegen lagere
vergoedlng het inkomen van de onderwiJzer gelijk bleef, dan zou daar de belo-
nlng van een hulpkracht van betaald moeten worden. In 1820 werd aan 42
leerlingen van landswege onderwijs gegeven: dtt getal was in 1835 opgelopen tot
78 blJ ongeveer gelijkbliJvend budget. De mogeliJkheden waren voor de school-
cornmtssie toen wel ongeveer uttgeput.w De budgetflxatte was er verantwoorde-
liJk voor, dat er alleen een Ilexabllltett mogellJk was tussen enerzlJds de hoogte
van de schoolgelden en anderzijds het aantal toe te laten landskinderen. Dlt
aantal kon pas worden berekend als rekenlng was gehouden met een aantal te-
rugkomende of vaste lasten; hleronder vielen de aanschaf van schoolboeken,
schoolbehoeften en prlJzen, ook voor de school op Aruba, de huur van een
rulmte voor de Dlaconleschool, soms de aanmaak van banken en tafels, soms
een toes lag wegens de huur van een te dure onderwtjzerswontng en school.
Zutnighetd en besparing waren hlerblJ belangrijke begrtppen, zowel voor de
overhetd als voor de schoolcommlssie en onderwijzers.

Het budget. de hoogte van de schoolgelden en het aantal toe te laten lands-
ktnderen waren stevlg aan elkaar geketend. Daarom kunnen deze elementen
niet elk afzonderlijk worden bezien. Voeg daaraan toe. dat allengs ook de duur
van de schoolperiode en de minimum en maximum schoolleeftlJd in de overwe-
gingen moesten worden betrokken, dan bliJkt hoe complex het probleem gelei-
delijk werd en hoe vindlngrijk de schoolcommlssle heeft moeten opereren om de
doelsteIling "het meeste nut voor de jeugd" te berelken.

Artikel 4, lid b, van het Provisoneel Reglement bepaalde dat ult het budget.
dat ten behoeve van de landsscholen was verstrekt, de boeken en de schoolbe-
hoeften werden betaald. Deze goederen werden voor de landskinderen toege-
voegd aan het schoolgeld om ervoor te zorgen, dat de onderwiJzers die ook in-
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derdaad aan nlet betalende kinderen bl1jvend zouden verstrekken (4.2). Toch
llep het anders dan de bedoellng was, althans tot 1831 [zle ook 7.2.3). Om de
kosten van schoolbehoeften te compenseren deed onderwlJzer Klaas van
Eekhout reeds in maart 1820 een verzoek om het schoolgeld te verhogen. De
schoolcommtssie ging daarop in en verhoogde het maandeliJkse schoolgeld van
1,5 Peso naar 2 Pesos.63 Het Is nlet duidelljk of deze verhoglng ook bedoeld was
voor partlculieren. Het Provtsloneel Reglement had maxima aangegeven en dtt
reglement Is ntet veranderd. In 1831 is de verhogtng weer ongedaan gemaakt.
Ook blJ die gelegenheid werd niet over particuliere schoolgelden gesproken.
Daarom bestaat het vermoeden dat verhogmgen en verlagtngen ad hoc-maatre-
gelen waren van schoolcommissie en overheld en louter betrekking hadden op
de balans tussen overheidsgelden en aanvragen voor gratis onderwiJs.

Over partlculiere klnderen werd aileen gesproken als het glng om overzich-
ten van aantallen; verder was die categorte lnderdaad particuller en geen onder-
werp van overwegmgen voor de opzieners. De opzleners konden het schoolgeld
verhogen, omdat ze vriJeliJk over het budget mochten beschikken. Het was een
toepasstng van de bepaling in artikel 6 van het Provtsloneel Reglement, dat de
opzieners "volkomen gelast en gemagtigd" waren de schoolinrtchtmg te bestu-
ren, met opdracht dat ze JaarliJks van de uitgegeven gelden een behoorliJke
rekening en verantwoording "aan hogerhand" moesten afleggen. Voor Van
Eekhout glng het een beduidende flnanclele ondersteuntng betekenen. HiJ ont-
vtng In december 1820 reeds dertig landsklnderen en uit het jaarverslag bliJkt,
dat hiJ daarbiJ nog ongeveer twlnUg betalende leerltngen onderwees. Voor dertlg
landsklnderen was het maandeliJkse bedrag 15 pesos of f 25,-- meer. Voor het
schoolfonds betekende de verhogmg voor 42 landsklnderen in december 1820
een vermeerderde uttgave van 21 pesos per maand (f 35,--), op jaarbasls der-
halve 252 pesos, (f 420,--). dat is een gedeelte van 21 % op een jaarbudget van
1200 pesos (f 2.000,--). Omdat de aanvragen voor kosteloos onderwiJs In het
begtn nog niet zo talriJk waren, kon het fonds deze verhogmg dragen. BiJ de toe-
name van de aanvragen moest er weer worden ingeleverd. Het ging of ult de
lengte Of ult de breedte.

De budgetproblemen begonnen reeds in 1823. In het kasverslag over 1820
was er nog een overschot; dat was ook het geval etnd 1821, omdat twee maan-
deliJkse termlJnen van 1820 waren overgeheveld naar 1821. Maar etnd 1822
was er slechts een overschot van P 3:5 (3 pesos en 5 realen), ongeveer f 6,_-.64
De schoolcommissie verzocht gouverneur Cantz'laar om aan het schoolfonds
een toelage te verschaffen van tenmlnste 25 pesos per maand, een vermeerde-
ring van 25 %.65 Cantz'laar was de commtsste en het onderwi]s geheel ter wille,
doch moest ambtshalve een slag om de arm houden. HiJ antwoordde dan ook,
dat hiJ vooralsnog geen vaste vermeerdering van het schoolfonds kon lnwilligen;
weI liet hlJ de commissle onverminderd vriJ om. wanneer de normale toelagen
na elke kwartaal ontoerelkend bleken om de uitgaven te bestriJden, hem tel-
kens een verzoek te doen, zodat hij het tekort kon subsldteren.w

Medlo 1823 had kashouder De Lima berekend, dat in de eerste helft van
het lopende jaar de ultgaven P 14:7 per maand hoger waren dan de toeIage;
dat was een sUJging van 15 %. Voor de eerste maal werd een beroep gedaan op
Cantz'laar, zoals hiJ had voorgesteld. De schoolcomrntsste berekende dat het te-
kort over zes maanden nu P 89:2 was. De kashouder had dit bedrag voorge-
schoten. Daar kwam blJ dat de commissie nleuwe verzoeken van behoeftlge ou-
ders had ontvangen voor plaatsing op de landsscholen, "tot het afwiJzen van
welke wiJgeene redenen hebben kunnen vinden", zodat de opzieners vier klnde-
ren hadden toegelaten; daarvoor zou de kashouder in nog grotere voorschotten
geraken. Het tekort zou door deze vier klnderen vanaf Juli P 22:7 per maand
gaan bedragen. Het werd nu voor de commlssie nodig te weten of ze door moest
gaan met het aannemen van behoefUge klnderen; telkens kwamen er verzoeken
blnnen en de commissie durfde het niet op zlch te nemen om door meer toela-
tlngen de uitgaven van het schoolfonds te vergroten.67

In dezelfde brief werd aan de gouverneur tevens verzocht "deszelfs meening
aangaande het aannemen van meerdere kinderen aan de commlssie bekend te
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maken" en verder een dag In juli te bepalen "Ingeval Z. Ex. blj het schoolbezoek
van deze keer mogt willen tegenwoordtg zIJn". Het schoolbezoek had plaats op 6
augustus 1823 In tegenwoordlghetd van de gouvemeur.se Van geen ander hoofd
der kolonle is deze daadwerkeliJke belangstelllng bekend. In 1824 bezocht hlj
zelfs de school op Aruba en regelde blJ die gelegenhetd de verhoudlng tussen die
school en de schoolcommlssie op Curacao. (8.1.2.3).

Ook het tekort op de balans over 1823 van P 133:3:2 (bet laatste c1jfer
duldt stulvers aan) 69werd door het gouvernement aangezurverd."? Medio 1824
was het tekort over het eerste half jaar weer opgelopen tot P 91:3 en ook dtt
werd vereffend."! Toen het kasverslag over het jaar 1824 wederom een tekort
vertoonde van P 143:3 deed de schoolcommlssie het voorstel om voortaan 25
pesos per maand extra te verscha1Ien, omdat het voor de opzteners moeilljk was
"altiJd In voorschot van het schoolfonds te wezen"; ziJ zouden dan per zes maan-
den de reele kosten bekend makeri.P De gouverneur gmg er per omgaande mee
akkoord om per half jaar, In januart en jull, een voorschot van P 150 extra te
verscha1Ien. Op jaarbasls betekende dat f 500,-- of een toeslag van 25 % op het
budget. Cantz'laar vroeg daarblJ aan de opzleners ook een overzicht van de aan-
tallen leerltngen per school en hertnnerde eraan, dat het schoolgeld op de
landsscholen der tweede klasse 12 realen bedroeg en ntet meer.?« Deze formele
opstelllng paste geheel blJ de ambteliJke Cantz'laar. De opzieners gmgen er ntet
op in en beriepen zlch op de formele goedkeurlng van de overheid om het
schoolgeld te verhogen. In 1831 zouden de schoolgelden echter omlaag moeten.
BIJ dit antwoord overhandtgde de commlssle een totaaloverzicht van het aantal
leerlingen per school. Het was een van de wetntge overzlchten die ziJn opgesteld.
Phoel onderwees 56 leerltngen. waarvan 44 parUculiere en 12 landsklnderen;
David Rodrigues had op zljn school 25 leerlingen (20 + 5) en Anslljn 64. (30
parUculiere, 26 Iandsklnderen en nog 8 extra gratis Ieerltngen). In totaal gtngen
er In 1825. excluslef de dlaconlekinderen en de partlcullere, 145 klnderen naar
de landsscholen, samengesteld utt 94 particuliere Ieerltngen, 43 landsklnderen
en 8 overtge gratis onderwezen leerltngen.t=

In het jaar 1825 werd er door de schoolcommlssle melding gemaakt van
een "aanmerkeliJke terugloop" In het aantal leerlingen. Vergeleken echter met
1820, In welk jaar de drte landsonderwtjzers leder ongeveer vljft1gleerlingen on-
derwezen (6.3.4). was het nu aIleen David Rodrtgues die nog maar 25leerlingen
had; de andere twee zelfs meer. In die [aren was er sprake van een opvallend
lange droogtepertode en van moeiliJkheden met de handel en zeevaart als gevolg
van de politieke spanntngen op bet vasteland. Het Is nlet ondenkbaar dat vele
joden het elland hadden verla ten vanwege de Inzlnking van de economische st-
tuatie. In 1.4.3 geven de aantallen aan, dat van 1821 tot 1825 de Joodse popu-
latie lager was dan ooit. Vele kinderen zullen toen de school van David hebben
moe ten verlaten.

Het kasverslag over 1825 leverde geen moelllJkheden op; het tekort was
slechts P 50:1 en de vereflentng geschiedde vloUs Over het jaar 1826 was er
zelfs een bang saldo van P 130:5 of f 174,166 volgens de gedevalueerde peso.
Per 1 Januari 1827 werd de Nederlandse gulden als standpennlng Ingevoerd en
werd de waarde van de peso teruggebracht van f 1,666 naar f 1,333.76

De gunstige wending glng weer snel teloor. Over 1827 was een tekort ont-
staan van f 260.66. MaandeliJks waren de ultgaven met f 92,-- boven de toela-
gen gestegen. De oorzaak lag vooral In de uitbetaling van Isaac Rodrtgues, die
de school van de geschorste Anslijn waamam, terwlJI AnsllJn zljn salarts be-
hleld (hoofdstuk 7). De commissie zag zlch door die gang van zaken gedwongen
"om eenen rulmeren geldsonderstand ten voorgeschrevene behoeve" te verzoe-
ken.?7 De aanvulling van de schoolkas geschiedde. maar Cantz'laar, die op dat
moment commlssarts-generaal J. van den Bosch te gast had, welke de opdracht
tot de opperste zulnigheld als belangrlJkste taak van zljn missle had meege-
bracht, vroeg aan Van den Bosch, of bet nlet vanult dit oogpunt billljker was
om de gesuspendeerde onderwijzer nlet langer meer wt te betalen, totdat ult
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het moederland over dat geval was beslist. Van den Bosch ging met dit voorstel
akkoord 78(de kwestie wordt breder beschreven in hoofdstuk 7).

Met de reorgantsatie van Van den Bosch kwam de schoolcommissie te res-
sorteren onder het gemeentebestuur (5.3.3). Met tngang van 1 maart 1828 trad
de nieuwe structuur van de Nederlandse West-Indische Beztttmgen in werking;
financieel werd er schoon schlp gemaakt. De verrekentng tussen de landskas
en de schoolkas bedroeg over de maanden januart en februart 1828 f 183,31.79
Vanaf 1 maart 1828 werden de gelden voor het schoolfonds ult de gemeentekas
verstrekt.

De nieuwe organisatie bracht als het ware ook een nieuwe bezem mee. De
Lima vern am van de secretarts van het gemeentebestuur, dat het budget van
het gemeentebestuur voor het schoolfonds nlet meer bedroeg dan totaal
f 2.000,-- per jaar. De uitgaven beUepen echter maandeUJks reeds f 190,-- het-
geen een maandeliJks tekort zou betekenen van f 23,33. Dat tekort zou de
commtssie weer dwtngen om voorschotten voor het fonds te doen, hetgeen niet
strookte met de bedoeling van het bestuur. De commlsste vroeg zich nu af, of ze
verpUcht werd nleuwe aanvragen voor gratis landsonderwlJs van de hand te wlj-
zen. Aan het gemeentebestuur werd nu verzocht het tekort provtsloneel te zul-
veren en kenbaar te maken, hoe de schoolcommlssie dlende te handelen "no-
pens het al of niet toestaan van plaatsen op de landsscholen aan behoeftige
onderwlJsverlangende kinderen".80 De gemeenteraad verlangde nu een overzicht
over de maanden maart en aprtl 1828 van de ontvangen toelagen en uitgaven.
Dit overzlcht gaf aan dat de inkomsten over beide maanden f 333,33 bedroegen
op basis van het jaarbedrag van f 2.000,-- en dat de uttgaven, Incluslef de
schoolbehoeften voor de school op Aruba op basis van f 52,-- per jaar, een te-
kort opleverde van f 118,34.81

Het antwoord van het gemeentebestuur was posltief en hoopgevend voor
het onderwtjs, Nadat de president van het gemeentebestuur aan de directeur
a.t. had verzocht om de verhoogde onderwtjsuttgaven op de post van buttenge-
wone ultgaven te mogen brengen 82 kon hlj de schoolcommlssle antwoorden,
dat hiJ provisloneel de tekorten over de laatste tien maanden van 1828, groot
f 241,70 kon overnemen. Zeer belangnjk was zlJn vtsIe op de toelattng voor de
toekomst. HIJ gaf te kennen "dat het Gemeente Bestuur, weI verre van te ver-
langen, dat het aanzoek van werkellJk behoefuge ouders of voogden tot het ver-
krtJgen van plaatsen op de landsscholen voor hunne kinderen en pupillen van
de hand te wlJzen, de schoolcommlsste uttnodtgt om hetzelve aantenemen, en
ook daardoor zoo veel mogellJk de verschaffing eener betere opvoeding aan de
reeds in beschavtng zoo zeer verachterde mtndere volksklasse bevorderllJk te
ziJn",83 In 5.3.3 werd aangegeven dat de Instructie voor het Gemeente Bestuur
een aantaI rlchtlljnen met betrekking tot het onderwijs had gegeven. Dat de
praktiJk anders was en ook moest ziJn Is eveneens aangegeven. Ult de zojulst
genoemde opstelllng van het gemeentebestuur bliJkt echter dat, ook al kon het
de voorschrtften utt zlJn instrucUe nlet uttvoeren, in de praktiJk zeer zeker een
grate zorg en betrokkenheld inzake het onderwijs bestonden.

Met het in werking treden van het gemeentebestuur werd ook het doel van
de bestuursorgantsatre. bezumtgtng. voeIbaar. Het batig saldo over 1828 van
f 398.01 bIeef onder beheer van de commisste "om blJ elke maandeUjkse reke-
rung met een twaalfde gedeelte van hetzelve op de admtntstratie van het school-
fonds te worden gekort",84 Datzelfde geschledde met het baUg saIdo van
f 153.23 over 1829.85 Nu was er een aansportng aan toegevoegd am maande-
lIJks en aan het elnde van het Jaar leder voordelig of nadeUg saIdo te vermiJden.
De fixatie van het schoolbudget begon zlch nu eerst goed af te tekenen. Tot nu
toe was het vastgestelde bedrag weI gehandhaafd, maar baden aanvullende toe-
lagen een ontsnapplng aan de noodzaak kinderen te weigeren. De Jaren dertig
gaven grotere moeiliJkheden te zien. De redenen moeten gezocht worden in de
strlkte opdracht om zodanlg te be',wlnlgen. dat de koIonle zlchzelf zou kunnen
gaan bedruipen; maar ook een andere oorL:aak deed aIle tot nu toe betoonde
souplesse verstarren, Sinds 1830 en de daarop volgende status-quotiJd tot
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1839. kreeg het moederland te kampen met de Belglsche Opstand, dIe zoals le-
der conflict een zware last op de economlsche en ftnanctele sttuatte legde.
Subsidle-aanvragen hadden voortaan wetntg of geen kans van slagen. En de ko-
lonle Curacao was reeds een kostende kolonle.

Het deficit over 1830 van f 468.045 werd door het gemeentebestuur opge-
nomen In het "generale deficit";86 dit werd toegestaan volgens artikel 22 lid f
van de Instructie voor het Gemeente Bestuur.s" In het jaarverslag werd de aan-
dacht van het gemeentebestuur gevraagd voor het felt dat er al 77 klnderen on-
derwijs van het schoolfonds ontvtngen en dat er nog 10 aanvragen lagen te
wachten, waardoor het aantal tot 87 zou oplopen. AnsliJn onderwees zelfs enke-
Ie klnderen meer dan hlJ volgens zlJn aanstelltng behoorde te hebben. De vraag
was wederom wat de comrnisste moest doen; ze waren "eentgsztns schroomval-
I1g om verder over de Intekomene verzoekschrtften gunsttg te beslutten". Kon
het bewuste getal nog vergroot worden of konden ze slechts andere leerlingen
laten Invallen wanneer er vacatures ontstonden? Deze vraag was wel heel actu-
eel en drlngend geworden. Er was een verzoek btnnengekornen van de
Katholieke MaatschapplJ van Weldadighetd (pastoor Niewtndt, president) voor
toelating op de landsscholen van een dertigtal behoefuge kinderen; een I1Jstmet
namen vergezelde het verzoek. Zo er op dlt moment op de landsscholen geen
plaatsen open waren dan vroeg de direcUe van de MaatschappiJ toestemmtng
om ten koste van die MaatschapplJ een school voor die kinderen op te rtchten
en de zorg daarover aan een bekwame onderwiJzer op te dragen.88 De school-
commlssle achtte ztch met bevoegd In deze zaak iets te beschlkken en zond aile
stukken aan het gemeentebestuur toe. Ze merkte daarblJ op dat de landsscho-
len "redellJk wei van leerltngen voorzien (waren)". Voor de ultgaven van het
schoolfonds was het weI wenseliJk. dat de oprichUng van die school werd toege-
staan onder bepaltng dat zo'n school en de daartoe benoemde onderwiJzer on-
der het toezicht van de schoolcornmtsste kwam te staan, zoals ook de overtge
scholen ter plaatste daaronder vlelen. Toelattng op de landsscholen kon de
schoolcommlssle nlet advtseren, daarom ondersteunden ze de oprtchtmg van
een school (zte ook t.2.8).89

In ziJn vergadertng van 16 maart 1831 beraadslaagde het gemeentebestuur
over de verschillende aspecten uit de brief van de schoolcommlssie. Op het ver-
zoek van de MaatschappiJ van Weldadighetd nam het bestuur een voorlopig
standpunt in; het verzoek kon niet worden toegestaan, omdat het ntet beant-
woordde aan de doelstelHng van de MaatschappiJ. De toestand van de ftnancten
van haar bestuur liet ntet toe, dat het meer uitgaven deed. NlettemIn was de
bevordertng van het lager onderwtjs, zowel utt de aard der zaak, als door stellige
voorschrtften, een der eerste en ernstlgste zorgen van het gemeentebestuur en
moest dat ook bliJven.

Zo was er een botstng ontstaan door tegenstnjdtghetd van belangen: ener-
zljds het belang van het lager onderwiJs. anderziJds het belang van de financl~le
toestand van het eiland. Aan het gemeentebestuur was de taak voorbehouden
om op billiJke en evenred.1ge wiJze aan beide aspecten aandacht te geven door
adequate maatregelen. Alvorens te besllssen gaf de Raad de schoolcommlssie In
overweglng om het schoolgeld. waarvan In artikel 10 van het Provisianeel
Reglement geen bepaalde som maar weI de maxima waren aangegeven. zodanlg
te bepalen dat de genoemde maxima met 25 % zouden worden vermInderd. Het
getal schol1eren zou daardoor met hetzelfde percentage kunnen toenemen. 22
boven de reeds 87 aanwezige leerlingen. Voor de eerste klasse kwam dan het
schoolgeld op f 3.-- en voor de tweede klasse op f 1.50 per kind per maand.
Ook van AnsliJn zou dan het getal van 24 leerlingen voar ziJn salarts van f
1.000.-- per jaar verhoogd kunnen worden tot derUg. Zo werd het belang van en
de zorg vaor het onderwiJs nlet geschaad maar Integendeel bevorderd en aan de
andere kant werd de landskas nlet bezwaard. De schoolcommlssle werd ultge-
nodlgd haar gedachten hlerover aan de Raad kenbaar te maken.90

In grote liJnen was de schoolcommlssle het met het voorstel eens. Omdat
ook de opzleners van menlng waren. dat in de huldlge financl~le situatie een
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verlagtng van het schoolgeld veretst werd, behoorden de onderwiJzers aan deze
noodzaak toe te geven en zouden dat naar verwachting van de opzleners ook
doen. Het inkomen zou door het lagere schoolgeld met achterult gaan, omdat
een groter aantal leerlingen het verlies zou compenseren. Met de bedragen van
f 3,-- voor het onderwiJs op de landsscholen der eerste klasse en f 1,50 voor
dat op de tweede klasse kon de schoolcommlssle ztch verentgen. DaarbiJ werd
gedacht aan kinderen "dIe ten Iaste der gemeentekas" ter school gmgen. Die
uttspraak zou kunnen betekenen, dat de lesgelden voor partlculiere kinderen
onveranderd zouden blijven. Immers het Provlsioneel Reglement, dat voor allen
gold, werd ntet officleel gewtjztgd. De maxima konden blljven bestaan en de on-
derwiJzers zouden dat maximum ook steeds kunnen blljven vragen, maar ook
minder. Daaruit zou zich een concurrentiestriJd hebben kunnen ontwikkelen,
maar daar 15 geen enkel gegeven over. Omdat de partlculiere kinderen biJna
nooit in de overwegmgen van de opzieners werden betrokken en alleen als aan-
tal werden opgegeven, kan over deze categorte beter gezwegen worden om spe-
culatles te vermlJden. Ten aanzien van Anslijn wilde de schoolcommlssle een
andere opvatting naar voren brengen. ZIJwilden weI voor de kinderen boven het
verplichte getal 24 mlnder schoolgeld ultbetalen, maar hem met verplichten zes
leerlingen meer te onderwiJzen voor hetzelfde salarts, "aangezien de aanstelling
van N. AnsliJn tot schoolonderwiJzer met de genoemde bepalmg daarbiJ berust
op eene mtntstertele tnstructle't.v!

De gemeenteraad oordeelde en besloot ntettemtn, dat de bUlijkheid en de
geliJke behandeling met de andere onderwlJzers vorderden, dat hlj zes extra
leerlingen kreeg aangewezen voor betzelfde salarts. Ten aanzten van bet verzoek
van de MaatschapplJ van Weldadighetd merkte de Raad nog op, dat de geldellJ-
ke positle van die MaatschappiJ heel zwak was en dat de doelstellingen, die in
haar reglement wettelijk waren vastgelegd, beoogden de onvermogende geloofs-
genoten geldeliJk en materteel te ondersteunen. Het oprtchten van een school
zou een inbreuk hierop zljn en de overbeld was gebonden toe te zien op de nale-
vmg van wetug gemaakte en vastgelegde bepaltngen.vs

Op I junt 1831 gingen de nieuwe schoolgelden in en de schoolcommissle
kreeg antwoord op haar vraag in boeverre ze nog kinderen op de landsscho1en
mocht toelaten; het werd baar toegestaan om blj de 87 reeds aanweztge lands-
kinderen er nog 22 (25%) in de landsscbolen op te nemen.e?

Tocb was in oktober 1831 bet jaarlijkse bed rag op f 266,46 na reeds be-
steed. De presIdent van bet gemeentebestuur vroeg goedkeurtng aan de Raad
om het tekort te betalen mgevolge artlkel 22 lid f van de InstrucUe voor bet
Gemeente Bestuur. Omdat er geen post op de begrotmg bestond waarutt de te-
korten van het schoolfonds konden worden afgeschreven, wees de Raad nu de
post Algemene inkomsten van het gemeentebestuur aan.94

Met het tekort van f 0,49 over 1831 konden geen moeilljkheden ontstaan; het
moest in een van de maandeliJkse rekenlngen worden opgenomen.w
• Het jaar 1833
Weer anders was het gesteld met het kasverslag over 1832. Het tekort van
f 403,-- was een gevolg van de autortsaue van bet gemeentebestuur aan de
schoolcommissie met betrekking tot het aantal aan te nemen landskinderen.
Volgens artlkel 22 lid I'van de Instructie voor bet gemeentebestuur werd het be-
drag betaald ult de algernene inkomsten en opgenomen in het deficit op de ad-
m1nistratle van 1832.96

Na het ontslag van Isaac Rodrigues stelde de schoolcommlssle voor om
geen nteuwe benoemtng te doen, maar het aantallandsscholen provlsoneel op
drte te laten. Door de beperkte geldmlddelen konden landskinderen geplaatst
worden op drie bestaande scholen. Nu de schoolgelden verlaagd waren konden
de onderwijzers hun aantallen behouden en dus bun inkomen. De gemeente-
raad besloot op dH voorstel in te gaan.97
• De jaren 1834 en 1835
De nieuwe maatregelen, die alle gertcht waren op bezuinlging, vonden in deze
Jaren zowel hun cumulaUe als bun culminatie. In een pertode van vijfUen jaar
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veranderde de hand op het hart in de hand op de beurs. De souplesse van de
begmjaren biJ het verlenen van suppleUes l1ep in de jaren dertig uit in verstar-
rtng en een onverblddelijke vastnageltng van het budget. Nood maakt vinding-
riJk. De ene maatregel na de andere moest bedacht worden om de tegenstnjdige
belangen van budget en aanvraag voor gratis onderwijs in balans te houden.

Het kasverslag over 1833 liet een batig saldo zten van f 87.19. Daar moest
evenwel biJ betrokken worden. dat de hali]aarllJkse huur van de dtaconleschool
a f 80.-- nog betaald moest worden. Dit gaf aanlelding tot de hernieuwe discus-
sie over het opheffen van die school. Lucas Hansz was veel ziek en een op-
heffing van die school zou hem niet benadelen. Deze kwestle zou eerst geregeld
worden na dtens overliJden in 1836.

Een andere kwesUe ondervond eveneens de gevolgen van de blokkade van
het budget. Vanutt Bonaire was een verzoek van een aantal tnwoners gekomen
om ook op dat elland de eerste begmselen van onderwijs te komen verzorgen.
De inwoners konden een onderwiJzer ruet zelf betalen en er was geen sprake
van een mogeliJkheid van substdie utt de koloniale kas, zodat het nog viJftlen
jaar zou duren eer de eerste onderwtjzer op Bonaire kon komen werken (1849)
(8.2).

BiJ de uttbetallng der schoolgelden werd opgemerkt. dat de namen van de
leerltngen, voor wte schoolgelden werden uttgekeerd, ntet op aIle kwitanUes
stonden vermeld. Deze omissie yond de schoolcommlsste "onordel1Jk" en ze be-
paalde. dat voortaan geen rekeningen voor schoolgelden zouden worden aange-
nomen of betaald, als de namen van de leerllngen. voor wie schoolgeld betaald
moest worden. daar ntet behoorl1Jk op stonden aangegeven. AIle onderwiJzers
kregen van deze besllsstng berlcht.98

BiJ de indiening van hun jaarverslag over 1833 hadden de opzteners ge-
vraagd of ze machtlgtng kregen de reeds aangemelde en de nog aan te melden
leerlingen van behoeftige ouders gratls op de landsscholen toe te laten. De ge-
zaghebber vreesde echter dat, wanneer de kinderen die ztch al hadden aange-
meld en die zich nog zouden aanmelden allen tegeliJk werden toegelaten, dtt
voor de kolontale kas "een aanmerkel1Jk bezwaar" zou opleveren. want het was
ntet te verwachten. dat de tegenwoordtge behoeftige toestand van de ouders
spoedtg zodantg zou verbeteren. dat ze zelf het schoolgeld zouden kunnen beta-
len. "AIwaarom wiJ rondborstig moeten bekennen dat wiJ hutvertg ziJn al dade-
lijk de cornmisste te magtlgen" die kinderen gratis toe te laten. Hij was er zich
overigens weI van bewust "dat het Gouvernement geen onderscheid behoort te
maken in die. welke zich reeds aangemeld hebben. en anderen die zich naar-
gaans tot hetzelve einde zuBen aanmelden". Hij nodigde de opzieners uit een
approximatleve begroting op te stellen waaruit het bestuur zou kunnen aflezen.
hoeveel meer suppleUe benodigd zou zlJn om een onbepaalde toelatlng van be-
hoefUge kinderen te kunnen toestaan. Met dat bedrag kon aan het gouverne-
ment-generaal een verzoek gedaan worden.99 De schoolcommissie berekende
dat het gewone bedrag van de uitgaven ten behoeve van het schoolwezen op on-
geveer f 2200.-- per Jaar stond; ze meende dat wanneer die som tot f 3000.--
verhoogd zou worden aIle huldige en toekomstlge aanvragen zouden kunnen
worden ingewilligd.1oo

In die vergadertng kwam ds. Muller met het iniUaUefvoorstel om een bepa-
ling te maken dat voor kinderen. die van gouvernementswege op de landsscho-
len geplaatst werden. niet meer schoolgeld rou mogen berekend worden dan de
onderwiJzers in de tweede klasse voor dat onderwijs ontvlngen. namel1Jk f 1.50
per maand. Dit hield in dat voor landskinderen. die in de eerste klasse waren
toegelaten. geen f 3.-- maar nu f 1,50 beta aid zou worden. De vergaderlng
overwoog dat deze maatregel een bezuiniging voor het schoolfonds betekende.
Daar werd de opvattlng aan gekoppeld "dat ook kinderen van behoefUge ouders
niet zoolang behoeven ter schole te gaan tot dat zij van het onderwiJs in de eer-
ste klasse gebruik kunnen maken". Het voorstel werd door de cornmissie aan-
genomen en ter kennis van de onderwiJzers gebrachLIOI

Opziener Van UlJtrecht merkte nog op, dat het getal leerl1ngen op de drie
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Iandsscholen "in het ooglopend toegenomen" was. waardoor men kon vrezen,
dat er te veel kinderen op de school waren; dlt beschouwde hiJ als nadeUg voor
het onderwiJs. HiJ vroeg zich daarom af, of het met raadzaam zou ziJn aan het
bestuur te verzoeken de bestaande vacature van een landsonderwiJzer aan te
vullen. Voor de kwaliteit van het onderwiJs was dit een importante opvattlng; de
uitwerking zou echter een wegvloeten van leerltngen hebben teweeggebracht
van de drie landsonderwiJzers naar de nleuwe vterde, BiJ de verlaagde school-
gelden zou dit hun inkomen aanmerkeliJk hebben aangetast, Want meer leer-
lingen toelaten zou een verhogtng van de ultgaven betekenen. De opzleners her-
tnnerden dan ook aan de huiver van de gezaghebber en achtten het daarom
raadzamer met het opvullen van de vacature te wachten, tot ze van het gouver-
nement hadden vernomen, of. en in welke mate. ze verder behoefUge kinderen
konden toeIaten.102 De gezaghebber legde het probleem en de begroting voor
aan de gouvemeur-generaal en verzocht om de verhogmg van f 800.--.103 Diens
antwoord was teleurstellend. HIJ gaf te kennen "dat de Ilnanclele toestand van
Curacao die zoodanig is dat de Kolonie ztch nlet anders dan door substdte van
het moederland kan staande houden, ons nlet toelaat authortsatie te verlenen
tot het vermeerderen der ultgaven op het respect lager onderwiJs met f 800.--".
Het voorgestelde plan ging niet door. De bezumtgtngen waren ook in het moe-
derland na 1830 een 'Lettmotlv': toen in 1832 WiJnbeek de opvolger werd van
hoofdinspekteur A van den Ende, die een jaarinkomen genoot van f 4.000.--
plus f 2.000.-- bureaukosten. ontvtng hiJ een jaarinkomen van f 3.000.-- zon-
der bureaukosten. terwiJI hlJ nog meer taken kreeg opgedragen.w-

De afwiJzlng had behoorlijke consequenUes. Het bovengenoemde voorstel
van opztener Muller werd nog uttgebretder. Nu er geen uitweg meer was door
middel van aanvuIlende subsidies moesten de touwtjes nog strakker worden
aangehaald. Op 2 januart 1835 werd het onderwtjsbudget deflnlttef bevroren.
De gouvemeur-generaal had de begroting van de kolonle Curacao voor 1835 als
ntet gearresteerd teruggezonden. De gezaghebber bepaalde nu, dat de toegesta-
ne som ten behoeve van het schoolwezen als volgt was samengesteld: f 1.600.--
voor het schooIwezen. f 160.-- voor de huur van de diaconieschool en f 400.--
buttengewone uttgaven "totdat nader zal zljn beschikt". Dtt Iaatste bedrag refe-
reerde aan de bepaltng in 1823 om 25 pesos per maand als voortdurende sup-
pIeUe te veschafTen. Het totaalbedrag f 2.160. -- "zal ziJn het maximum hetwelk
voor elk der bovengenoemde aspecten tn het gehele jaar vermag besteed wor-
den". De schoolcommlssle kon niets anders doen dan "ztch in de te doene uttga-
yen naar deze maatstaf te gedragen en alszoo deze disposlUe te houden voor in-
formatie en rlgtsnoer". In dezelfde vergadering was de schoolcommissle al
gedwongen verzoekschrtften voor gratis onderwiJs aan te houden. totdat er
plaatsen op de scholen waren opengevallen. want de uitgaven over 1834 had-
den reeds de toegestane som (f 2.160,--) met f 83.30 overschreden.

In deze Jaren. 1834 en 1835. kwamen aIle met elkaar samenhangende as-
pecten duldeliJk blJeen tot een bont weefsel waarvan de delen weI waren onder-
scheiden maar nlet geschelden: budget- schooIgeIden- toelattng- afwiJzing-
verwiJdertng- minimum en maximum leefUJd. duur van schoolperiode. behoef-
Ughetd en morele maatstaven. Het ene was vaak de achterkant van het andere.
In korte UJd werden een aantal nieuwe maatregelen genomen die veroorzaakt
werden "ulthoofde der bekrompene geldmlddelen". Samengebracht waren dlt de
volgende:

• Er kwam een strengere controle op het schoolverzulm; dat was nlet wegens
het ongemak voor de onderwiJzer of vanwege de stagnatle van het Ieerproces
van de leerling. maar omdat verzulmende leerlingen te kennen gaven. dat ze het
gratis onderwiJs nlet naar waarde wisten le schatten. Dlt sloeg ook en vooma-
meUJk op de ouders. Gebrek aan belangsteIltng, achteloosheld. laksheld. ver-
waarIoztng en dergeliJke woorden werden vaak als klacht gebruikt om de gertn-
ge vorderingen te verklaren. Nu werd de klacht een sanctie. Deze Ieerltngen
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werden zonder pardon van school verwlJderd en maakten zo plaats voor wach-
tenden (uttgebreider in 6.5.3);
• Er kwam ook een strengere controle op de naamliJsten van gratis leerltn-
gen. die door de onderwiJzers werden opgesteld om voor die Ieerlmgen de
schoolgelden in ontvangst te nemen. AI meermalen waren er bertchten van de
opzieners naar de onderwlJzers gezonden om hen er aan te hertnneren, dat ze
opgaven moesten doen van verzulmende Ieerlmgen, maar ook van leerltngen die
(soms al geruime tlJd) de school met (meer) bezochten;lOS
• Samen met de maatregelen hlerboven genoemd kon nu aan de naamlijsten
ook gezlen worden. of bepaalde behoefuge ouders met in betere doen geraakt
waren en dus het schoolgeld nu zelf konden betalen, of dat ouders, die door on-
gunstige omstandtgheden tlJdeliJk behoeftlg waren geworden. weer utt die sttu-
atle geraakt waren;
• Klnderen beneden de zeven jaar werden niet meer toegelaten, tenzlj om bUI-
tengewone redenen;
• "Landsktnderen" konden niet langer dan zes achtereenvolgende jaren gratis
onderwijs kriJgen;
• Klnderen die veertlen jaar of ouder waren werden met meer tot het gratis
onderwijs toegelaten;
• De maatregel van opziener Muller om voor landsktnderen niet meer te beta-
len dan f 1.50 was niet toepasseliJk voor kinderen die toen reeds in de Ie klas-
se zaten en waarvoor f 3.-- betaald werd; die maatregel gold alleen voor nieuwe
gevallen, zodat in het vervolg voor geen landskinderen meer dan f 1.50 per
maand in rekening gebracht mocht worden "hoezeer ook gevorderd". In het ver-
slag werd nog opgemerkt dat het nlet noodzakeliJk geacht werd ktnderen ult de
behoeftlge stand. wanneer de landskas het niet toeliet. hoger onderwijs te laten
gerueten, "tenzij dezelfde daartoe eenen buitengewone aanleg mogten bezitten
en daarvan overtulgende blijken gegeven worden. in welk geval deze bepaltng
ten behoeve van de zoodantgen eene uttzondertng zal kunnen dulden".106 De
doorstroming van landsktnderen naar de school der eerste klasse werd dus niet
afgesneden maar verengd. In 1836 werd besloten "het getal der scholieren voor
de eerste klasse voortaan eentgermate te verminderen, ten elnde voor nieuwe
scholieren plaats te wlnnen";I07
• Nieuwe plaatstngen werden alleen noggedaan als het budget nog ntet was
uitgeput of als er vacatures waren ontstaan; 108

• Een laatste maatregel was een dubleuse morallstlsche; de schoolcommissle
besloot bij de plaatslng van "nleuwe en Intevallene scholieren aan ktnderen van
meer waardige ouderen. ten mlnste aan die van echtelieden de voorkeur te ge-
ven".109 Men kan het met het moralistlsche karakter wel of nlet eens zljn; het
dubieuze schullt In de onjuiste toepasstng van het toelatmgsbeleid. Er is In de
regelgevtng ntmrner gewag gemaakt van een categorie onechte ktnderen. Bij de
eerste toewijzing in 1820 was zelfs een onecht kind toegelaten. Daarna werd In
de notulen meermalen gewag gemaakt van het afwijzen van onechte ktnderen of
van een moeder. die na voorafgaand onderzoek "niet heeft doen bUjken dat zij
de verzochte gunst (sic!) door haar gedrag waardlg Is". (1833). Het was ook In
strijd met het gelljke recht op gratis onderwt]s, ook al noemde de commissie dlt
altljd een "voorregt"; en Kikkert was al begonnen met de term "zonder onder-
scheid". De opzieners waren echter "volkomen gelast en gemagUgd ....... vandaar.

Reeds in februart 1834 schortte de schoolcommissie de toelatlng van twee
verzoeken op. totdat de mening van het bestuur bekend was "omtrent het al of
niet ter schole plaatsen van klnderen wier ouderen ongehuwd zIJn". In het ant-
woord van de gezaghebber werden aBe punten beantwoord behalve deze vraag.
Nogmaals werd de mening gevraagd op 3 Jull 1834 en nogmaals zweeg de ge-
zaghebber over deze overweging.l10 Het was duidelljk dat het argument van de
schoolcommissie gevoellg lag in de beleidsopvattlngen van de overheld endat
die er Uever het zwijgen toe deed (zie verder 6.5.2).
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Bij al deze maatregelen valt op, dat er geen sprake Is van het noemen van
kleur. Het onecht gekIeurd kind. dat werd afgewezen. ondervond dit vanwege
het onecht zijn.

6.5 LANDSKINDEREN

Nauw verbonden met het budgetbeheer en de aanwendtng van de schoolgel-
den was de hantertng van de doelgroep. Een belangrijk deel van de ultvoertng
van haar taak besteedde de schoolcommlssie aan het behandelen en controle-
ren van tngedtende verzoeken om gratis ondeIWijs. Kinderen van ouders, die zo
behoeftlg waren dat ze geen schoolgeld konden betalen en derhalve om gratis
onderwijs ten koste van het schoolfonds konden verzoeken. werden vaak lands-
klnderen genoemd. De verzoeken dienden gericht te worden aan de schoolcom-
mtsste.

Aanvankel1jk hadden de opzteners bepaald. dat ze per kwartaal ztttmg zou-
den houden en landskinderen zouden plaatsen. Die regelmaat heeft vriJwel
nimmer bestaan. De twee ulterste jaren in frequentie waren 1827 waartn elf
maal notulen van vergadertngen werden geschreven. hetgeen voornameliJk ver-
oorzaakt werd door de kwestie Anslljn (7.3.2) en 1828 waartn slechts twee
maal, in januart en oktober, vergadertngen werden genotuleerd. Het onregelma-
tig plaatsen op de scholen moet voor de onderwtjzers extra Iasttg zlJn geweest;
aan het opvangen in een kIassikaal systeem. zo dat werkeliJk bestond, diende
dan tmmers hoofdeliJke of Indtvtduele aandacht vooraf te gaan. Deze manter
van het bmnen laten van nieuwe leerlmgen van ongelijke leeftiJd en ongeliJk nt-
veau moet een voortdurende rustverstortng hebben teweeggebracht. Daar werd
overtgens nooit tets over genoteerd. ,

In het Provtsioneel Reglement werd in artikel 5 het recht van onvermogende
ouders op gratis onderwtjs omschreven (biJlage 3). Deze kinderen genoten met
de overtge scholieren geliJk onderwiJs. De opzleners waren geheel gelast en ge-
machtigd om blJ de besturtng van het schoolwezen voor die kinderen een school
aan te wljzen; de ouders dlenden zlch in deze besltsstng te schikken (artikel 7).
Datzelfde dlende te gebeuren blJ het verplaatsen van de ene school op de andere
(artlkel 8). Een opvallende mogelijkheid was de doorstromtng van de lands-
school van de tweede kIasse naar die van de eerste kIasse. Ook hierover beslls-
ten uttsluttend de opzleners; de ouders hadden daar geen stem In. Leer-
gtertgnetd, naarsttghetd en vltjt waren kwalificaties. die biJ een dergeliJke
bevordertng werden gebruikt. De leerllngen die In gunsttge zin opvielen konden
ofwel ontdekt worden blJ de schoolinspecties. of konden worden aangewezen
door de onderwiJzers. OndeIWiJzer Phoel heeft het ook wel eens zelf zo geregeld
en meldde dat daarna aan de opzieners; ziJ hebben dat toen geaccepteerd.

Dat arme kinderen deze kans op rulmere ontwikkeling kregen aangeboden
mag nlet gezten worden als een geboden kans om op de maatschappelijke lad-
der te kunnen stijgen; soclale mobilltelt was geen doelstelling en was in de
toenmallge standenmaatschapplJ ook beslist ongewenst blJ de naasthogere en
hogere standen. In dit licht bezten Is deze geboden mogelijkheld een moderne
houdtng van de opzleners. die op etgen initiatief dlt idee in hun Concept-Plan
hadden opgenomen (artikel 9). Het werd overgenomen in artikel 8 van het Pro-
visioneel Reglement. Het was een gedachte die ook in het moederland geuit
werd in het kader van de nleuwe denkbeelden over opvoedlng en onderwijs.
over vorming en ontwlkkeling. denkbeelden die In de Bataafse Republiek de
bouwstenen vormden voor de schoolwetten van 1801. 1803 en 1806. Boekholt
en De BooiJ wljzen er op dat de doelstelling. struktuur en methode van het on-
derwijs eeuwenlang vrijwel geliJk gebleven waren en dat er welnig of geen re-
fiex1eop dlt gebled was. III In de tweede helft van de achtUende eeuw verander-
de dat. Er ontstond een gedachtengoed. dat een incubatie vormde voor het
denken over onderwiJs en voor de praktijk ervan In de negentiende eeuw.
Onkunde en ongeschooldheid werden gezlen als oorzaken van armoede; armoe-
de was de wortel van aIle kwaad. Voeg biJ deze begrippen nog het bljgeloof en de
aanvalsdoelen van de Verllchting zijn gegeven.
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Het onderwijs had meer taken dan alleen iemand opleiden tot een goed bur-
ger of lid van een kerk. Door onderwtjs konden ook de menseliJke mogeliJkhe-
den tot ontwikkeling gebracht worden. De vormtng van een mens was mogelljk.
Daarvoor waren met aIleen een rijkere leerstof nodtg, maar ook een andere leer-
methode. Het klakkeloos opdreunen utt het geheugen moest plaatsmaken voor
het oefenen en aankweken van begrtp en lnzicht. Juist het lezen en met het
eindeloos spellen kon begrtp biJbrengen van het gelezene, het zogenoemde
"kunstmatlg lezen".112

Kon van het etnde van de achttlende eeuw gezegd worden. dat de oude on-
deIWiJsdenkbeelden overheersten maar dat de nieuwe met kracht doorbraken.
in de eerste helft van de negentiende eeuw stonden de nieuwe denkbeelden
vooraan, al waren er nog veel oude ldeeen in residu aanwezig. Voorultstrevend
in de achttlende eeuw was biJvoorbeeld Vatebender. rector van de tanjnse
school in Gouda. die van mening was dat er een geliJkvormlg nationaal onder-
wljs moest komen voor aile rangen en standen samen. De beschavtng zou dan
na dertig jaar, een generatle. overal ziJn doorgedrongen.ue Standen en bet nt-
veau van onderwiJs behoefden ruet meer parallel te lopeno Zo yond Vatebender
dat een arme maar intell!gente jongen met veroordeeld moest worden tot het le-
ren van slechts een minimum dat genoeg was voor het uitoefenen van ziJn be-
roep. Ieder had meer nodtg "aIs hiJ ook een mensch zal worden en met maar
Timmerman aIleen". Dwars op deze zlenswlJze vroeg Jacob van Lennep zlch in
1823 nog af "wat een man achter de ploeg aan moet met aardriJkskunde en ge-
schiedenis" .114

Ook op Curacao bestond een vermenging van vooruitstrevende en traditlo-
nele opvattmgen. Naast de mogeliJkheid om door te stromen naar het gratis on-
derwi]s in een school van de eerste klasse bestond ook de opvatttng, dat het nt-
veau van onderwijs moest passen biJ de soctale status. die de ouders in de
maatschapplJ innamen. BIJ het ontwerpen van het Concept-Plan in 1818 wer-
den wat lezen. schriJven en rekenen voldoende geacht voor "de wetnlge behoef-
ten van den gemenen man" (4.2). Nog in 1834 leefde dezelfde merung, al werd
die toen door de geldkrapte gesttmuleerd, "dat ook kinderen van behoeftlge ou-
ders ntet zolang behoeven ter schole te gaan totdat zlJ van het onderwijs in de
eerste klasse gebrulk kunnen rnaken". Ook In Nederland bestond deze opvat-
tlng. Toen in 1832 A van den Ende werd opgevolgd door Inspecteur Wijnbeek.
omschreef deze laatste de scholen als "leerende aileen hetgeen de leerlingen In
hun volgende leven noodtg hebben". Oat betekende dat het ntveau van het on-
derwljs in overeenstemmtng was gebracht met het soclale nrveau van de kinde-
ren en hun toekomstlge plaats In de samenleving. Armenscholen hadden de
vakken lezen, schriJven. rekenen "en wat zlngen"; de lets hogere stand kreeg
daarbiJ aardriJkskunde en geschiedenis. teIWiJI de "fatsoenl1Jke" stand ook nog
wat Frans en wlskunde ontvlng.1l5 Zo werd in 1836 besloten "het getal der
schol1eren voor de eerste klasse voortaan eenigermate te verminderen ten einde
voor nleuwe scholieren plaats te winnen".116 Op de vermindering van het
schoolgeld voor landskinderen der eerste klasse kon nog meer bespaard worden
door zo weinlg mogel1jk landskinderen in de eerste klasse toe te laten. Voor het-
zelfde schoolgeld konden nieuwe kinderen naar de tweede klasse. De breedte
van de groep ging voor de hoogte of diepte van de opleiding van de enkeling.
Door de verdergaande fixatie van het schoolbudget en de stlJging der aanvragen
werd de doorstromingsgedachte gefrustreerd en was reeds het schoolgeld voor
landskinderen in de eerste klasse teruggebracht van f 3.-- tot f 1.50 per
maand. eerst aIleen voor nieuw aan te wiJzen landskinderen en al snel daarna
voor allen. De mogel1Jkheid bleef weliswaar bestaan. ook na de vermindering
van het aantal. maar dan moest er sprake ziJn van een opvallend gunstlge ult-
zondering.

De daadwerkel1jke bemoelenissen van de schoolcomm1ssle met de landskin-
deren kwamen tot uitlng in de behandel1ng van de verzoeken. Verzoeken wer-
den gecontroleerd en de uitslag was 6f toegelaten 6f afgewezen. Nam het onder-
zoek enige tlJd in beslag dan werd zo'n ver.loek aangehouden tot een volgende
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vergadertng. De aanvragers dtenden de uttslag zelf te komen halen. Een enkele
maal besllste een opzlener persoonl1Jk over toelating en plaatslng bulten de ver-
gadertng om. In de eerstvolgende vergadertng meldde hlJ zljn handeling en er
was daarbij -volgens de verslagen- geen verweer van de andere opzleners.

Offlcteel bestonden er geen voorschrtften of artikelen over de voorwaarden
voor toelattng, behalve dat de ouders behoefug moesten zlJn. De schoolcommts-
ste was blJ de besturtng van het schoolwezen volledig gelast en gemachttgd, zo-
dat ze zelf een beleld kon en moest uttstlppelen. Dat daarbiJ ook normen utt de
moraal werden aangelegd kan geen bevreemdlng wekken. gelet op de samen-
stelling van de comrntsste en de behoudende hogere stand waartoe de opzieners
behoorden.

6.5.1 Toelatlng

6.5.1.1 Het budget
De belangnjkste voorwaarde voor toelatmg werd bepaald door de rutmte in

het budget. Een toelatmg legde ook gedurende een aantal jaren beslag op een
gedeelte van het budget. In de jaren dertlg werd de duur van het beslag of duur
van de schoolper1ode een argument om door verkorting te winnen aan budget-
rutmte, Was het budget geheel besteed dan kwam er eerst ruimte, wanneer te-
korten utt de landskas werden aangevuld door rniddel van extra toelagen; rutm-
te ontstond ook wanneer schol1eren de school verlleten. hetzt] vriJw1ll1ghetzt] na
de maxtmale schoolduur, hetziJ gedwongen wegens teveel verzutm. Tenslotte
kwamen er plaatsen vn]. en dus budgetrutrnte als bleek dat behoefttge ouders
(weer) in betere doen waren gekomen.

6.5.1.2 Behoeftigheid
De mate van behoeftigheid werd gecontroleerd en was in de kleine gemeen-

schap meestal wel bekend biJ de opzleners.
De omstandtghetd dat het schoolwezen beperkt bleef tot de stad, was voor

de controle en bekendheid gemakkeliJk. De groep vrtje mensen was er met haar
ledentai van 7000 ook klein genoeg voor. Zo kon het gebeuren dat de commtsste
wist dat, een aanvraagster "zoo onvermogend met (was) om van het voorregt
aan behoeftlge ouders toegestaan, te joulsseren" .117BiJ het krapper worden van
het budget was deze controle des te meer verelst. Twee kinderen werden niet
toegelaten omdat de ouder "een bestaan" had.118 BIJ het controleren van de
naamllJsten van de landskinderen vlel het oog van de commtsste op de kinderen
van "een gewezen sergeant.. .... thans het onderschoutsambt bekleedende en al-
dus een beter bestaan hebbende". De cornmtsste had het toen "noodig geoor-
deeld ziJne gratis onderwtjs genletende kinderen om die reden nlet langer dat
voorregt te laten genleten".1l9 Een jaar eerder werd een kind van een onder-
schout nog toegelaten: of dat verband hteld met het felt dat het metsje een von-
deling was. werd er niet blJ vermeld.120 Opziener Van UiJtrecht handelde bulten
de commlssie om. toen hiJ persoonliJk van lemand een verzoek ontvangen had
en het zevenJarig kind op een der landsscholen geplaatst had. "zijnde de ouders
van het aangenomen kind onvermogend".121

TiJdelijke toelatlng was ook mogeliJk. Voor een Jongen van elf jaar en een
meisje van negen Jaar werd om een plaats op de lands school verzocht; het ver-
zoek werd toegestaan "tot tlJd en wiJle de rekwestrant weder in staat zal zlJn de
ultgaven voor het onderwiJs ziJner kinderen zelf te bekostlgen". Toen deze kin-
deren blJna twee jaar later zander bencht nlet meer op school verschenen. wer-
den de twee plaatsen opgevuld met twee andere kinderen.122 Enkele maanden
later deelde opziener De Lima in een vergadermg mee. dat de vader van die kin-
deren thans in staat was de schoolgelden. die uit het schoolfonds voor zlJn kin-
deren betaald waren. "volgens belofte te restltueren". De commissle beval "de
invordenng dier penningen aan het gemelde lid als kassler"aan.123 Ook be-
schikte de commissie gunstlg op twee verzoeken "ult hoofde van het bekende



De uitvoering van de regelgeving 123

onvermogen dezer beide weduwen".124 Zo verging het ook een verzoek van een
weduwe om "utt consideratie dat ziJ met een zwaar huishouden beladen" was,
drie van haar kinderen een plaats op een landsschool te vergunnen: ze werden
toegelaten.125

Zonder alle gevallen van behoefttghetd en contr6le op te noemen kan gecon-
cludeerd worden, dat het weI of niet (meer) behoeftig ziJn van ouders of voogden
aan de schoolcommtsste bekend was en deze kennis de verantwoording vormde
voor hun besltsstngen op dit punt van beleid.

6.5.1.3 Soctale/rnorele nonnen
K1kkert wilde behoeftige kinderen "zonder onderscheid" toelaten. In een au-

tocratisch tiJdvak doet deze opstellmg democratisch aan. Het "egaltte" en "fra-
ternlte" klinken er in door, maar ook de opvattmg uit de schoolwet van 1806
dat de onderwijshervormtngen op de eerste plaats bedoeld waren voor de kinde-
ren utt de volksklasse.l26 De gedachte aan de Franse leuzen verdwiJnt onmld-
delliJk biJ het constateren, dat meer dan de helft van de bevolking op het efland
in slavernlJ verkeerde. Wie de gedachte uttte, dat entg onderwiJs ook aan slaven
toekwam, werd maatschappelijk als levensgevaarlijk beschouwd. Dat onder-
yond pastoor Niewindt in 1835 (7.10.5).

Een standenmaatschappij. en in sterkere mate nog een gesegmenteerde sa-
menlevtng, kan het best overleven bij strakke sociale en morele normen. Het
nieuwe onderwijs ondersteunde dat; het was standbevestigend en had derhalve
geen waardermg voor mobiliteit daarin. De tljd waarin iemand die als 'dubbel-
tje' geboren was het in zijn leven nog tot 'kwartje' kon brengen, was nog niet
aangebroken. De behoudende opvatting kwam dutdelljk tot uttmg in schoolboe-
ken als De brave Hendrtk en, na succes, in De brave Marta. Deze kinderen wa-
ren voorbeelden van hoe het hoorde in de samenleving; en het hoorde allemaal
hetzelfde te bliJven.l27

Moraliserende teksten in schoolboeken waren zeer geliefd. Vlak naast mo-
ralisme lag paternalisme. Bij de toelatlng tot de landsscholen werd het geUJke
recht door de schoolcommissie vaak aangeduid met "het voorregt" van gratis
onderwiJs. Dat betekende dat het een gunst was, die verdiend moest worden of
die iemand waardtg moest zljn, Die deugden werden dan verlangd van de ou-
ders. niet van de kinderen die het onderwijs nodig hadden. De aloude tekst
klonk er in door dat, wanneer de ouders zure drutven eten, de kinderen stroeve
tanden krljgen, Dat er een bijna even oude tekst is. die de collectieve schuldge-
dachte ontkrachtte en de persoonlijke verantwoordeliJkheid verkondigde
(Jeremias. 13. vers 29 en 30), was bij de opzieners minder aangeslagen.

Deugdzaamheid had betrekking op maatschappeliJke aanpassmg en disci-
pline.128 Het duidelijkst bleek dat als die gunst met verdiend werd. Want wie
van onbesproken gedrag was. bleef ook in de schoolcommisste onbesproken.
Van drie verzoekschriften werd het antwoord opgeschort: twee opzieners, voor-
zttter en kassier, kregen de opdracht "om naar den toestand en het gedrag der
moeders van de in de gemelde verzoekschriften bedoelde kinderen zlch eerst te
erkondlgen": aan hen beiden werd het overgelaten om. als er geen redenen van
het tegendeel aanwezig waren, de verzochte plaatstng namens de commtsste toe
te staan op de scholen in de nab1jheid van de wonmgen der respectleve moe-
ders. In de eerstvolgende vergadertng werd hun rapport verwacht.129

Wanneer toegelaten kinderen de school weer verlteten, betoonden vele ou-
ders hun Cura~aose hoffelijkheid door aan de commissie schrifteUJk hun dank
ult te spreken voor het genoten onderwiJs. Hiervan werd op vele plaatsen in de
notulen gewag gemaakt. Helaas is van deze binnengekomen post niets bewaard
gebleven.

6.5.2 Afwijzing

Voor afwijzing werd in de notulen vaak geen reden opgegeven. AfwiJzing was
vaak de keerzijde van toelating: geen budgetruimte- niet behoeftig- niet waar-
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dig. In de jaren na 1834/1835 was een tekort aan geld in de schoolkas de
meest voorkomende reden om verzoekschriften "terzljde te leggen". Toelagen
werden door de overheld niet meer verstrekt. AfwIjzing kon ook voortvloeien utt
de leeftljd van de kinderen. In felte waren de leeftijdsgrenzen ook weer afhanke-
lljk van de sttuatie van het schoolfonds. De grenzen van te jong of te oud waren
aan verandenng onderhevtg. Voor het eerst werd de leeftijd als norm vermeld in
de vergadertng van 26 januart 1823. Enkele verzoeken werden naar de aanvra-
gers teruggezonden omdat ze noch de namen, noch de leeftljd, noch de vorde-
rtngen van de kinderen hadden opgegeven. In dlezelfde bljeenkomst werd een
kind van zeven jaar toegelaten. Een half jaar later werden kinderen van twaalf,
tien en zes jaar toegelaten. Van een ander kind werd gezegd, dat het te jong was
voor de school.P? Daarutt zou kunnen volgen, dat In de eerste jaren na 1820 de
commtsste een minimum leeftijd van zes jaar aanhleld. Ntettemln verdutsterde
de commtssie die indruk een half jaar later weer door twee kinderen provtsio-
neel afte wijzen, "omdat zlj met meer dan zes jaren oud" waren. 131

Het varteren van leeftijdsgrenzen was een mlddel om een tekort aan budget
utt te stellen. In de jaren 1834 en 1835 (6.4) werden de leeftijden bepaald van
zeven jaar tot maximaal zes jaar later. de toegestane schoolperiode. Een meisje
van veertlen jaar werd niet meer toegelaten als zljnde te oud; toen de vader
meldde, dat hlj zich vergtst had en dat het meisje nog geen veertien jaar was,
werd het toegelaten.132 Kinderen van twaalf en dertien jaar werden steeds toe-
gelaten. Er werd niet vermeld hoe lang de schoolperlode voor deze kinderen nog
kon zijn.

In 6.5.1.2 werd als reden voor afwtjzing genoemd het niet behoeftig zlJn.
Voor de vrije sector waren blJ het Provlsloneel Reglement maximum schoolgel-
den vastgesteld. We lezen nlmmer dat de onderwiJzers elkaar beconcurreerden
door lagere schoolgelden te vragen. Well1cht lag htertn nog een marge om kinde-
ren wier ouders op de rand van behoeftigheld leefden nog in het partlcullere on-
derwijs op te nemen; een speculatie die overtgens met door bronnen wordt on-
dersteund.

Mwijzing geschledde als ntet voldaan werd aan morele normen (6.5.l.3).
Reeds in 6.4 werd vermeld dat in de loop van de jaren dert1g, toen de kraan van
de extra toelagen was dichtgedraaid, gevallen werden genoemd van ouders of
moeders die door hun gedrag niet waardig werden bevonden hun kind voor gra-
tis onderwijs in aanmerking te laten komen. Ook de kwestie van ntet gehuwde
ouders werd nu aan de overheid voorgelegd. Aanvragen werden terzlJde gelegd
totdat de mening van hogerhand hlerover bekend was. Tot tweemaal toe werd
die mening door de commlssle gevraagd en tweemaal gaf de gezaghebber daar
geen antwoord op. BIJ de behandellng van de Inhoud van de brief. waarin de za-
ken altijd puntsgewijs werden opgesomd om die dan weer puntsgewijs te beant-
woorden werd dU punt zelfs nlet eens opgenomen. Dat is vreemd. omdat pun-
ten waarover nog geen ultslultsel kon worden gegeven. weI genoemd werden als
onderdeel van de aanschrijvlng, maar vervolgens blj de beantwoordlng In advtes
werden gehouden. Doodse sUIte. Waarom? Er waren onechte kinderen toegela-
ten maar ook gewelgerd. Was het getal onechte kinderen groot en zou met uit-
schakellng van de categone een te groot gedeelte van de jeugd bulten het on-
derwijs bUjven? Wilde de overheid zlch niet met deze morele norm Inlaten?
Vond ze de 'stroeve tanden' onrechtvaardlg? Het zwijgen laat ook ons In onze-
kerheid. Anderzljds 'spreekt' daar ult, dat de overheld er nlet mee akkoord ging
(6.4).

Over huidskleur als norm Is nooit gesproken. In 1828 werd voor commlssa-
rls-generaal Van den Bosch een statisUeke memorie opgesteld waaruU bliJkt dat
van de 290 schoolgaande kinderen er 123 "van de kleur" waren. 42,4%, be-
staande ult 81 jongens en 42 melsjes. De ovenge 167 waren blank, 57.6% (biJ-
lage 7). Ze waren allen hetzlj van landswege, hetzlj in de vrije sector op school.
Kleur Is derhalve nooit als maatstaf genoemd voor afwijzlng tot gratis landson-
derwijs. Is het dat. onultgesproken, weI geweest?
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6.5.3 Verwijdedng

Voor het veIWijderen van landskinderen konden drie redenen bestaan. De
eerst In het oog sprtngende reden was de kwestle behoeftlg of ntet behoeftlg.
Verschillende malen bleek blj de contr6le van de leerlingenlljsten, dat de be-
hoeftige status van de ouders zich verbeterd had. of dat ze wederom uit een 0-
nancieel dal waren geklommen. De toelatlng verloor dan haar bestaansrecht.
De contr61e werd scherper naarmate het schoolfonds schraler werd.

Een andere reden voor veIWijdering was de overschrtjdlng van de leeftlJd
van derUen IiveerUen jaar en van de totale schollngsduur van zes jaar. Tenslot-
te was een derde reden tot verwijdertng het veelvuldig schoolverzuim van een
landsklnd. Reeds In 1821 besloot de cornmtsste een circulaire aan de landson-
deIWiJzers te zenden, waartn ze werden uitgenodtgd om maandeliJks een schrtf-
teliJke opgave bij de schoolcommtsste in te leveren met vermeldlng van de
landsktnderen, "die zlch van de school onthielden".l33 De uitvoertng van dit ver-
zoek verslapte. zodat de opzieners opnleuw de landsonderwijzers aanschreven
om nauwkeurtg aantekentng te houden van de namen der landskinderen, "wel-
ke met naar behooren ter schole komen" en daarvan aan de commissie melding
te maken.l34 VUfjaar later bleek het voor de derde maal nodig een clrculalre
aan de landsondeIWiJzers te zenden om hen te herlnneren aan de gemaakte be-
paling. die voorschreef de commtsste op de hoogte te brengen van het afwezig
bliJven van scholieren. die van gouvernementswege geplaatst waren.l35 Van de
antwoorden op deze drte ctrculalres is ntets ter vergadertng besproken of geno-
tuleerd.

Toen onderwiJzer Isaac Rodrigues met ingang van 1 januart 1833 was ont-
slagen, werden ziJn leerltngen verdeeld over de overige landsscholen (7.4.3).
Phoel kreeg er zes Ieerllngen biJ. Een maand later schreef hlj aan de schoolcom-
missie een brief met de kenntsgevtng, dat hij onder goedkeunng van de com-
mlssie In plaats van de zes leerllngen, die hem van Isaac Rodrigues waren toe-
gewezen. zes klnderen zou willen afschrijven "dewijl dezelve tegenwoordlg of In
het geheel ntet of zeer zelden van het ondeIWijs gebrulk maken", Phoel gaf hler-
mee te kennen dat hlj die situatle dus al gerutme tljd kende, maar daarvan
niets had doorgegeven, zoals de afspraak Iuldde. De commisste wist het ntet en
heeft naar aile waarschijnlijkheid de schoolgelden maande!iJks ultgekeerd.
Naamlijstcontr6les zullen wei noodzakelijk zljn geweest om een zo groot moge-
!ijk effect van de overheidsgelden te kunnen garanderen. De commissle gedoog-
de niettemln de afschriJvlng. deed er het zwijgen toe. maar plaatste twee van
deze klnderen over naar de school van Klaas van Eekhout op Pietermaal omdat
de moeder. die ook op Pletermaal woonde. haar wonlng te ver yond van de
school van Phoel op Otrabanda; 136door de overplaatslng spaarde ze ook het
pontJesgeld uit.

In 1834 werden twaalf leerlingen ineens van de lljsten afgeschreven "uit
hoofde van het niet behoorlijk ter schole komen"; ze werden onmiddellijk ver-
vangen door andere kinderen. Dft gebeurde "na vooraf vruchteloos gedane ver-
maningen en waarschuwing aan de ouders en voogden der nalaUge kinde-
ren".137 Vier scholleren werden wegens het slecht gebrulk maken van het
ondeIWi~van de schoollijst van Anslijn geschrapLl38 In 1837 wederom drie.l39
(Zie 00 6.4).

De eIWiJdertng van landskinderen wegens verzulm Is In de gehele bier be-
schreven perlode aan de orde geweest. Na de strlkte bezulnlglngen In de jaren
derUg was het winnen van ruimte In het budget een drijvend motlef om aan het
schoolverzuim een scherpere aandacht te geven en rigoreus plaatsen vrlJ te ma-
ken voor klnderen. die weI een goed gebrulk maakten van de kans om gratis
ondeIWiJs te ontvangen.

Tot slot Is het opvallend dat cen oorzaak voor veIWijdertng nooit Is vermeld:
wangedrag van leerllngen op school. Ofwei de ondeIWiJzers hadden er goed de
wind onder. eventueel met plak en roede. ofwel ze spaarden deze Instrumenten
en speelden het klaar met aanmoediglng en belonlng; Lea Rodrigues (7.5.1)
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kreeg op haar school alleen metsjes toegewezen en geen jongens "vanwege den
w1lderen jongensaard". Curacaose schoolkinderen zullen over het algemeen weI
met verschlld hebben van andere kmderen, waar ook.

6.6 VERSLAGGEVING

In de totallteit van het schoolwezen nam de schoolcommtsste een centrale
posltle In. De overheid had haar de opdracht gegeven de regelgevmg uit te voe-
ren en het schoolwezen te besturen; ze was volgens arUkel 6 van het
Provtsioneel Reglement daartoe "volkomen gelast en gemagtlgd". In de totstand-
kommg van dat reglement had ze een zeer groot aandeel gehad; dat betekende
dat ze geheel op de hoogte en vertrouwd was met zowel de letter als de geest.
Bovendten kenden de opzieners de plaatseliJke omstandtgheden: ze wlsten wat
op Curacao mogel1Jk en onmogeliJk was; ze kenden de segmenten van de (klel-
ne) samenlevtng, de aard, mentaliteit en gevoeligheden van de bevoIking. Door
die plaatseliJke omstandtgheden hebben ze de letdraad van de schoolwet van
1806 nlet in alles gevolgd. Er kwam geen "natlonaal uniform lager onderwlJs
voor riJk en arm"; er bleef een soctaal verschll tussen de landsscholen en de
drie toegelaten partlcul1ere scholen. Dat verschil hestond ook tussen de lands-
school van de eerste en de tweede klasse. De 'wel tngengte scholen" kwamen er
nlet door de wetgertng van de minister. Het jaarklassesysteem, dat inherent is
aan het klassikale prestatlesysteem. ondervond zeer grote moeillJkheden door
de wtllekeurtge toelattngen gedurende ieder moment van het [aar. WeI bestond
aan het etnde van het kalenderjaar het groot-examen. wat aan een jaarklasse
systeem met overgaan of zitten bliJven doet denken. Daar is echter geen enkele
opmerking over gemaakt. Dat zou kunnen betekenen dat de onderwlJzers nood-
gedwongen de leerlmgen van de ene niveaugroep naar een andere ruveaugroep
in hun school moesten verschuiven. En in die scholen kan nternand meer kiJ-
ken.

In overeenstemming met de centrale positle van de schoolcornmtsste had de
overheid steeds een gewlll1g oor en honoreerde ziJ vriJwel altlJd haar suggesttes,
verzoeken en aanbeveltngen. De enige moeiliJkheid en onmogel1jkheid kon lig-
gen op het terretn van de geldmiddelen. Immers ook de kolontale overheden l1e-
pen wat dat aspect betreft aan een strakke teugel.

In 6.4 werd beschreven hoe dominant het geldbeheer de werkzaamheden
van de commisste stuurde; haar meeste handelmgen ziJn daarop terug te voe-
reno De kasverslagen gtngen vaak gepaard met overwegmgen over de tegenstnj-
dlgheld tussen aanvragen en de aanweztge gelden.

In 6.5 werd gesproken over de personen voor wte of ten behoeve van wle de-
ze gelden bestemd waren: de landskinderen; daarbiJ behoorden diverse be-
stuurliJke werkzaamheden zoals toelatlng. afwiJzing en verwlJderlng.

Behalve met overheid en schoolkinderen had de commissie nog bemoelenis-
sen met een derde groep. die het geven van onderwijS moest ultvoeren: de on-
derwlJzers. Voor de hespreking van deze categorte Is het zevende hoofdstuk ge-
reserveerd.

Temidden van deze groepen had de schoolcommissie een intermedialre rol
tussen hoven (de overheld) en beneden (onderwiJzers en leerlingen). Een van de
aspecten was de terugkoppel1ng naar de opdrachtgever. Deze had plaats door
verslaggev1ng; de commissle was gehouden "van den bevondenen staat en den
toestand van aIle de scholen en van aIle hunne verrigtlngen aan den gouver-
neur-generaal behoorlijk verslag te doen" (artlkel 16). De commlssle bezocht,
inspecteerde en examineerde tweemaal per jaar de scholen. in de maand
Juli/augustus (het "klein examen") en in december (het "groot-examen"). Hoewel
de opzleners de opdracht hadden aIle scholen in de inspectle te betrekken. ver-
meldden ze zelden andere dan de landsscholen. Een enkele maal werd de dia-
conieschool vermeld. Over de toegelaten partlculiere scholen werden nimmer
opmerkingen gemaakt die inzicht zouden kunnen verschaffen in het onderwiJs-
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gebeuren. Slechts eenmaal werd over twee van de drie toegestane partJcuUere
scholen lets meegedeeld; dat was toen Cantz'laar In 1828 een totaaloverzlcht
vroeg In verband met het geven van tnformatie aan commlssarts-generaal Van
den Bosch. Inzlcht verschafte ook het daarblJ gevoegde "getal-rooster der leer-
llngen" (blJlage 7).

Het eerste jaarverslag over 1820 Is aan de orde geweest in 6.3.4 Daar werd
de opmerklng blJ gemaakt, dat vele volgende Jaarverslagen mlnder ultgebreld
waren en yager In bewoordtngen. Veel voorkomend waren de betutgtngen van
tevredenheld en het telkens noemen van de hlnderpalen die betere vordertngen
In de weg stonden. Hlertoe behoorden steevast een drietal gebreken: schoolver-
zutrn van de leerlingen, laksheld en ongelnteresseerdhetd van sommlge ouders,
en het gebrulk van de landstaal zowel In als bulten de school. Over het onder-
wlJS werd In fette nlets gezegd behalve algemeenheden; dan kan men al ver-
heugd zlJn als gemeld werd dat de ars docendl dezelfde was als In het moeder-
land. nameUJk "de verbeterde leerwljze", zonder verdere uttweldmg. Er waren
ups en downs In de resultaten van het gegeven onderwtjs. BIJ die constatertn-
gen werden de onderwlJzers meestal nlet met name genoemd. Toch vlel er wei
eens een reprlmande of een compliment met de naam erblJ. Een kletne bloernle-
zing kan dlt verdutdelljken,

Een plutm werd ultgeretkt aan onderwlJzer Van Eekhout toen hlJ na twee
jaar op Curacao gewerkt te hebben in 1822 op Aruba werd aangesteld, met
"goedkeunng over het onderwtjs en het gehouden gedrag".140 In 1824 daarente-
gen kreeg AnslIJn een reprimande. De commlsste besloot hem aan te schriJven
In de hoop "blJ een volgend schoolexamen meerdere vordertngen bIJ zIJne scho-
lteren te bespeurenv.i-i In het jaarverslag over 1824 schreef opzlener Bosch.
dat ze het examen In december gehouden hadden en dat zlJ "geene verandertn-
gen In de scholen ontdekt [hadden) als aIleen dit dat het getal der schoUeren
merkeUJk was afgenomen".142 Cantz'laar echter had uit de stilzwlJgendheld van
de opzteners en utt hetgeen hlJ van ter zlJde had vemomen het vermoeden ge-
kregen "dat de schoolhouders zich nlet meer naar wensch van hunnen pUgt
[kweten)" .143Het jaar daarop waren het vooral de onderwlJzers van de eerste
klasse die "met onafgebroken IJver" voortgingen In het geven van onderwljs.144
Over 1826 waren de opzleners nlet goed te spreken. Deze keer werd met de vIn-
ger naar de leerllngen gewezen. Het deed de commlssle leed. dat ze over het al-
gemeen "geene zeer loffeliJke getulgenis van de vordertng der leerllngen op de
landsscholen" konden afleggen. De meeste gevorderde leerllngen waren blJna
allen na de vakantie nog nlet terug In de school gekomen. terwljl de welnlg ge-
vorderde leerllngen nlet "dlen geest van aannemlng en vatbaarheld" Ueten zlen.
die de opzleners zo gewenst hadden.

Als deze jongelul van hun kant "al de poglngen en de oppassendheld aan-
wendden" die daar voor nodig waren om van de beschlkbare gelegenheld een
goed gebru1k te maken voor het verwerven van kennls en wetenschap. dan zou
het aan de onderwlJzers geweten moeten worden; maar omdat de leerllngen nlet
schenen te willen meewerken door "geregeld en aandachUg gedurende den leer-
tiJd ter schole te zIJn en de lessen blJ te wonen" durfden de opzleners de schuld
nlet op de leermeesters "ten mlnste nlet onbepaaldeUJk op allen" te leggen.
Vooral zouden de IJver en de moelte, die de onderwlJzers van de eerste klasse
zlch gaven. de opzleners "daartn de hand op den mond leggen". De reden voor
het gedrag van de Jeugd konden de opzleners nlet anders vlnden "dan In de al
te geringe belangstelllng der ouders In hunne klnderen. opzlgtel1Jk derzelver op-
voedlng. en ook In het gebrek aan orde en geregeldheld in vele hulsgezlnnen.
waardoor aan de klnderen, die geene genoegzame goede voorbeelden ter navol-
glng [vlnden). ook geen behoorliJk ontzag voor hunne ouders en leermeesters.
noch eene gewlJzIgde elgenliefde en den noodlgen lust om In kennls ulttemun-
ten. [werdenllngeboezemd".145

Hlermee was een belangrlJke hlnderpaal In het onderwlJs dUldel1Jk om-
schreven. Ult het verslag over 1827 komen we lets te weten over de methode.
'Wat de method us docendl aangaat. deze Is dezelfde als die in Nederland.- de
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aldaar tngevoerde verbeterde Ieerwtjze-, zodat dus in de drte genoemde scholen
(Phoel. David Rodrigues en zijn zoon Isaac) ook de nederduitsche taal grondig
geleerd wordt, hoewel zulks veelal bij vele kinderen die te zeer aan de negertaal
gewoon zijn (de schuld der Ouderen), met vele moette aan de zijde van den
Leermeester gepaard gaat''. Op de diaconteschool gaf Lucas Hansz les in lezen,
schrijven en rekenen "naar de oude manter", Genadeloos. maar wellicht realls-
tJsch in vergelljking met de nieuwe leerwijze, was het oordeel over een van de
toegelaten parUcullere scholen. waartn "voor een achttal gekleurde en negerkin-
deren van de laagste klasse door eenen neger Christoffel Martesz. in lezen en
schrtjven ellendig onderwijs" gegeven werd. In haar advtes terzelfder tlJd aan
gouverneur Cantz'laar over een rekest van V. Ras om ondersteuntng oordeelde
de schoolcomm1ss1e heel posltlef (zie 6.2.8).146

Over 1828 konden de opzleners ruet tevreden ziJn. Ze hadden het nodig ge-
oordeeld om enkele onderwiJzers "over hunne schljnbare, zoo niet wezenllJke.
nalatighetd en onverschilligheid in de waarnemtng hunner belangriJke beroeps-
pltgten ernstlgllJk te onderhouden". Ook Phoel kreeg te horen dat de opzleners
aanmerking maakten "wegens de ntet groote vordertng zlJner leerltngen" de ent-
ge keer dat dlt gebeurde. HIJ dlende van repl1ek en gar hen in overweging "de
veelvuldrge moeilljkheden met welke de onderwijzer in zljnen werkkrtng in de
West Indlen over het algemeen, en in het bljzonder op Curacao te kampen
heeft, en het schier onoverkombare beletsel in het aanleeren van het neder-
duttsch, het gedurtg gebrulk maken bulten de school van de inlandsche taal,
waardoor biJ de meeste kinderen de moeilljkheid ontstaat om hetgene zij in het
hollandsch lezen te verstaan en tot nut en kennlsvermeerdertng te doen strek-
ken". De commlssle was van de waarheld van het geopperde te zeer overtulgd
om het te betwiJfelen. Daarbij behoorde de onderwijzer ondersteund te worden
door de ouders. "Of dit laatste alhier wel plaats heeft, kan de commtsste niet
besl1ssen" .147Ntet, dus.

Hiermee Is ook het andere strulkelblok duidel1jk aangegeven: het kardinale
probleem van het begrijpend lezen. In datzelfde jaar 1828 schreef Van den
Bosch op weg naar huts, (zie 5.3.3 en voetnoot 14 van hoofdstuk 5). dat het on-
derwiJs op Curacao werd tegengewerkt door bljna onoverkomel1jke hinderpalen
"en wei voornamel1Jk daardoor dat slechts een gering getal klnderen de
Nederlandsche taal verstaat. veel minder spreekt. terwijl zij ook ntet dat nut
kunnen trekken van de Nederduitsche schoolboeken. welke grootendeels inge-
rigt zlJn op eene wijze. geheel gegrond op het aanschouwel1jke der voorwerpen
in Europa. en dus veelal vreemd aan de keerkrtngslanden".I48 Dat was op de
kop van twee spljkers: taal en leermethode.

Over 1829 heerste meer tevredenheid. Van Uijtrecht kwam op het Idee om
maandel1Jks de scholen te doen bezoeken door een der opzleners "en weI
beurtsgewiJze beginnende met het oudste lid Muller. en dat daarvan op onze
vergaderingen zal rapport gedaan worden".149 Van een rapport door Muller is
niets vermeld. Wei bezocht Bosch in april de scholen. zoals was afgesproken. en
gaf in de vergadering van juni te kennen. dat hlJ de nuttlgheid van dat besluit
had lngezien.150 Het was de eerste en tevens ook de laatste maal. dat in de no-
tulen van de vergaderingen een verslag volgens afspraak werd gegeven.
Discipline en motivatle ontbraken kenneliJk ook weI eens blJ de opzieners.

Tot slot kan nog een ander voornemen van de schoolcommlssle uit 1831
vermeld worden. Het had betrekking op een nteuwe vorm van bestuur van de
comm1ssie "ten einde aan de bezlgheden een beteren gang te geven". Het besIult
luldde als voIgt: "
• Het schriJfwerk zal beurtelings om het Jaar door een der leden worden
waargenomen;
• Die het sChriJfwerk heeft zal de waardlgheid van president der schoolcom-
mlssie bezltten;
• De president zal zorgen dat de schoolbezoeken en vergaderingen der com-
mlssle op den tiJd geschieden en de leden daarvan behoorl1jk kennis geven;
• Het zal den leden moe ten gelegen komen om aan arUkel 3 te voldoen. ten zlj
door wettlge redenen daarin verhinderd wordende, waama het aan den presi-
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dent en de overtge leden zal VI1Jstaan de werkzaamheden van Art. 3 op den be-
paalden UJd te volbrengen of tot de volgende maand uit te stellen" .151

Verdere organtsatortsche ontwerpen hebben zich daarna niet meer voorge-
daan. Met deze bloemleztng ult de jaarverslagen en andere stukken is een over-
zlcht gegeven van de vanatie der aangesneden onderwerpen. Andere onderwer-
pen betroffen meestal ad-hoczaken, zoals het zoeken van de balans tussen
aanvragen en het beschikbare budget. Na 1831 is nog slechts eenmaal de naam
van een onderwijzer genoemd; in haar verslag over 1835 venneldde de school-
commlsste, dat ze met de vordertngen der scholieren in het algemeen tevreden
waren, "bljzonder met die op de AnsliJnsche school".l52

A St. Annabaai
S Schottegat
1 Punda/Willemstad
2 Otrabanda
3 F1etennruaai
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SAMENVATTING
De samenstelllng van de schoolcommissie is geschied zoals verwacht kon wor-
den. De blanke bovenlaag, het toonaangevende segment in de Curacaose sa-
menlevtng, wees in de persoon van gouverneur-generaal Albert Kikkert de leden
utt haar midden aan. De verscheidenheld is dan ook alleen maar binnen die ge-
ledJng ontstaan: de dominee der Gereformeerden. de domtnee der Luthersen,
een hoge protestantse ambtenaar en een zakenman ult de Portugees-Joodse
groep. Ze hadden echter met elkaar gerneen dat ze geen aantoonbare pedagogt-
sche c.q. onderwijskundige antecedenten of kwalite1ten hebben laten zien. Ze
hebben daar in hun notulen of correspondenUe met de overheid nimmer gewag
van gemaakt. Geen enkele beschouwlng over het onderw1jS of de methode is op
schrift gesteld. Er zljn geen bljeenkomsten met de onderwijzers belegd om over
onderwijszaken te dtscussieren, De schoolbibl1otheek voor de commissie en de
onderwijsgevenden is gestart, maar niet van de grond gekomen.

Dodde kon een dtssertatie schrtjven over Het ryksschooltoezicht in de ba-
taajse republtek. vanuit de vasts telling "dat de departementale schoolbesturen
en schoolopzieners zich bij het ultoefenen van hun funcUe vrijwel ultslultend
met onderwijskundige vraagstukken geoccupeerd hebben". Daarom kan de le-
zer "geen andere probleemstellingen dan vraagstukken met betrekking tot het
onderrtcht aantreffen". De genoemde mstanties hebben zich niet bezig gehou-
den met pol1Ueke. soctale, culturele, tdeologtsche en economische problemen.l53

Bij eenzelfde benadertng van de Curacaose opzieners zou over onderwijs-
vraagstukken geen halve bladzljde gevuld kunnen worden. Wat de opzieners op
dit vlak te berde hebben gebracht in hun Concept-Plan is overtgens zeer loITel1jk
te noernen: daarna zwegen zlj over het fundament van hun taak. Ook de diverse
hoofden van de kolonle hebben gezwegen en derhalve geen discussies gesugge-
reerd of geiniUeerd.

Onmiddell1jk moet er op gewezen worden dat in de gegeven omstandighe-
den. dat wil zeggen in de maatschappelijke context. Curacao niet vergeleken
kan en mag worden met Nederland. In een bevolking van zeer beperkte omvang
kan moe1lijk beroep gedaan worden op gespecialiseerde deskurldigheid. Een
klein aantal bekwame mensen wordt dan tngezet op vele gebieden tegel1jk. Het
bezit van gezond verstand Is dan te meer van groot belang om redel1jk tot goed
te kunnen funcUoneren. Wanneer bovendten iedereen in een sociale groep is
ondergebracht. zal de bovenlaag wetntg support van 'onderaf kunnen verwach-
ten, als ze dat al zou willen.

VerschUlende malen werd door de opzleners vermeld dat de "verbeterde
leerwijze" weI ofnog ntet werd gehanteerd. Ze namen de schoolwet van 1806 tot
rtchtsnoer, zoals ook door de tnstructte voor het gemeentebestuur werd geadvl-
seerd. Ongetwljfeld hebben ze in ruime mate van gedachten gewlsseld biJ het
ontwerpen van hun Concept-Plan en daarbij de wet van 1806 vergeleken met
de specifieke maatschappeliJke vernoudtngen op hun eiland. En dan geeft het
Concept-Plan geen reden tot geringschattlng van de kwal1teiten van de ontwer-
pers Muller. Bosch en De Lima. Teleurstelllng is er, omdat ntets van die overwe-
gmgen en mentngen op schrtft is gesteld.

Het bestuur van de schoolcornmtsste bestond ult het uitvoeren van hetgeen
het Provlsioneel Reglement had vastgelegd, en ntet meer ult voortzetttng van de
discussle over onderwijsvraagstukken, die daaraan moet zljn voorafgegaan. In
die ultvoertng hebben de opzleners hun sporen verdlend. Bovendlen strekte het
hun tot eer, dat ze de erebaan van schoolopzlener onbezoldlgd hebben verrtcht.
terwiJI In Nederland een schoolopzlener. voor het leven benoemd. hetzlj goed
hetzlJ slecht funcUonerend. een bezoldlging ontvlng van f 400.-- per jaar,154
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SCHOLEN EN ONDERWIJZERS

7.1 INLEIDING

In de pertode van 1820 tot 1837 zijn er acht onderwijzers geweest, die op
landsscholen hun beroep hebben uttgeoefend.

Vergeleken met de organisane van het Nederlandse schoolwezen ziJn ze op
belangrtjke punten in het nadeel geweest. Een van de belangrtjkste punten,
waar ze dageliJks mee geconfronteerd werden, betrof de hutsvestmg, zowel die
voor henzelf. als die van hun school.

In Nederland was het Adrtanus van den Ende die er op aanstuurde, dat on-
derwiJzers behoorlijk gehuisvest werden. Een schoolgebouw bestond ult een
rutmte voor het Iesgeven en rulmten voor het gezin van de onderwijzer. Meestal
was alles onder een kap gebracht. Het voordeel was dat zo'n gebouw. indien het
was neergezet op kosten van de overheld, de gelegenheid bood om de onderwij-
zer als emolument vrtjdom van hutshuur te bieden. Het salarts kon daarbiJ dan
worden aangepast in het voordeel van de overheid. Op deze wiJze kon Van den
Ende er op toezten , dat een van de nieuwe doelstellingen, een wel-Ingertcht
schooIlokaal dat adequaat was aan de nieuwe leermethode. werd gerealiseerd.

Wle zal het verbazen. dat Van den Ende deze situaue eveneens toewenste
aan het schoolwezen op Curacao, toen hlJ in 1818 ziJn advtes op het Concept-
Plan uttgebracht. En wte zal het niet verbazen, dat een verkeerd begrepen
HoIlandse zutntghetd dtt advtes met een wetgertng voorgoed van tafel veegde.

De kans op vier weltngertchte scholen op vaste plaatsen ging htermee verlo-
ren met aIle remmende gevolgen voor een geuntformeerd onderwiJssysteem.

Over de hutsvestmg lezen we tweemaal zljdelings dat de school in het alge-
meen in de onderwijzerswoning werd gehouden; Isaac Rodrigues kreeg tiJdens
zijn zlekte de opdracht om ziJn school afgezonderd van zijn wontng te houden,
terwijl Anslijn een toelage kreeg, omdat hlJ een huts bewoonde waartn hij geen
school kon houden en daarom extra huur voor een lesruimte moest betalen.
Die toelage geeft weI aan, dat tweemaal huur betalen als ongewenst en onrede-
l1Jkwerd beschouwd.

De tnspectie van de scholen was aan de opzteners opgedragen. De lesloka-
len werden, ook na een eventuele verhuizing, door hen op deugdel1jkbeid voor
de taak beoordeeld. Hterover noch over de tnrtchtmg hebben ze notiues ge-
maakt. Omdat meubtlatr en leermiddelen door de onderwiJzers zelf betaald
moesten worden. zal ook in dat opztcht geen untformttett hebben bestaan.
Instructles voor de lnrtchting zijn onbekend.

Een tweede punt. waartn de positie van de onderwiJzers ongunsug afstak
tegen die van hun collega's in Nederland. werd veroorzaakt door de afwijzing
van het advies van Van den Ende om aan de onderwijzers een vast tnkomen,
hoe gertng ook, te geven. Voeg daarbij dat onderwijzers met als ambtenaar wer-
den beschouwd of benoemd, dan funcUoneerden ziJ, zelfs als landsonderwijzer.
in de sector van het vrtJe beroep. AIleen Anslijn, benoemd door de minister van
koloni~n, stond sinds 1 januarI 1830 blJ het gouvemement op de betaalrol der
ambtenaren en werd sindsdien niet meer door de kassier van het schoolfonds
betaald. maar rechtstreeks door het gouvemement. De naam 'landsondeIWijzer'
kon aIleen nog maar slaan op het felt, dat ze door de overheid waren benoemd
en aangesteld om onderwijs te geven aan landskinderen tegen de daarvoor
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staande tarteven. AI het andere, leslokalen, schoolinventaris, schooltnrtchtmg,
leermlddelen en dergelljke, was particulter initiaUef. Unlformertng in het onder-
wijs moest wachten tot de nleuwe onderwtjsverordentng van 1884.

Voor een grafische weergave van de vestiging in een stadsdeel en de pertode
van de ultoefentng van de onderwijsfunctle wordt verwezen naar bijlage 10, ter-
wijl een grafische weergave van de landsscholen met de daarin gefunctloneerd
hebbende landsonderwijzers in bijlage 11 kan worden aangetrofTen. Wanneer in
het nu volgende eerst aandacht wordt gegeven aan de school in een bepaald
stadsdeel, voorafgaande aan de bespreking van de onderwijzers op die school,
dan moet er op gewezen worden, dat de julste plaats van geen enkele school in
de bronnen wordt genoemd, met uitzondering van die van Anslijn In 1826
(7.4.3.1). Het geschrevene beoogt dan entgszms een sttuatieschets te zijn.

7.2 DE LANDSSCHOOL DER EERSTE KLASSE TE
WILLEMSTAD/PIETERMAAI

7.2.1 Deschool

Willemstad was het centrale bevolkingsgedeelte van het elland. Toen kort
na de verovering reeds in 1635 begonnen werd met het bouwen van een fort op
de punt (Punda) van de tngang van de st. Annabaai, vormde ztch ten Noord-
oosten van deze versterking een nederzetttng tot aan het Waalgat. Het fort kreeg
de naam Fort Amsterdam en de ommuurde nederzettlng werd omstreeks 1648
naar prins Wlllem II genoemd. De huizen die in baksteen werden opgetrokken
vertoonden de 'hollands-koloniale stijl'. Binnen het Fort stond de school van de
hervormde compagniesschoolmeester.

De aanwas van de bevolking gaf In de achttlende eeuw aanleidtng tot het
vestigen van partlcullere scholen. Die traditle ging voort in de negentlende eeuw
totdat de overheid in 1820 hlerin regelend optrad.

De plaats van de school van D. Rodrigues is onbekend. De bevolking van
Willemstad werd door de commissie van ovemame in 1816 per stadsdeel in
kaart gebracht in diverse categorteen. Iedere categone werd onderverdeeld in
mannen, vrouwen, jongens en melsjes. We veronderstellen dat de jeugd apart
venneld werd tot de leeftljd van veertien jaar.

man vrouw Jongen melsJe TOTAAL

Blanken 206 398 148 147 953

Gekleurde vnjen 49 239 96 110 494

Zwarte vrijen 3 26 4 5 38

Totaal 258 663 248 262 1485

Slaven 75 344 154 201 774

Generaal totaal 333 1007 402 463 2259

Het aantal schoolgaande kinderen werd in 1816 geschat op bljna negentig in
Willemstad (3.1). Dat is ongeveer 17,5% van de vrl]e kinderen en 6% van de to-
tale vnje bevolking in de stad. In het jaarverslag over 1820 (6.3.4) waren er on-
geveer viJftlg kinderen biJ David Rodrigues en evenveel blj Van Eekhout, samen
te stellen op honderd; dit is geen noemenswaardig verschil met 1816.
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7.2.2 David Rodrigues, 1 januarl1820 - 9 mel 1831

1. Vooraf
David de Isaac de Jeudah Rodrigues 1 was geboren te Amsterdam op 29 ja-

nuart 1774.2 Zljn ouders behoorden tot de sefardlsche Joden; hun oorsprong
lag waarschljnlijk in Portugal. Toen Benveniste, onderwijzer in de joodse ge-
meenschap op Curacao, gestorven was, plaatste de Parnasslm (het bestuur)
van deze gemeenschap in 1792 blj de geloofsgenoten in Amsterdam een oproep
voor een opvolger. David Rodrtgues was toen achtUen jaar en bleek bereld op
deze oproep in te gaan. Ter bestnjdtng van de kosten van de overtocht hlelp de
Amsterdamse Pamasslm hem met een voorschot van f 50,--. Eind 1792 of be-
gin 1793 kwam David op Curacao aan.s

De school waaraan David door de Parnasslm werd benoemd had een ander
karakter gekregen dan de tradlUonele joodse school. In deze laatste werd aan
de Joodse kinderen het joods-rel1g1euze onderwijs gegeven, maar ook werd ent-
germ ate in secullere vakken onderwezen. Tegen het etnde van de achtUende
eeuw waren er joodse ouders die de algemene opvoedtng en vormtng van hun
zonen wilden ultbrelden en voltooten. Soms, maar in mindere mate, gold dat
ook voor de dochters. De kinderen die voor dlt meer secul1er onderwiJs in aan-
merking kwamen werden, op inlUaUef van die ouders, bij elkaar gebracht in een
school. Het was David Rodrigues die de eerste ofllctele school van dlt type gtng
lelden (1.5).4 Door dtt secul1ere onderwijS zou hlJ tenslotte de basis leggen voor
zljn benoemtng tot landsonderwijzer in december 1819.

In 1797 trad David op 23-Jarlge leefUJd In het huweliJk met Branca, dochter
van Abraham Cardozo da Costa. BIJ zlJn huwellJk ontvtng hlJ een bruldsschat
van 500 pesos.s Ze kregen twee kinderen; in aprtl 1798 werd hun zoon Isaac
geboren en daama nog hun dochter Lea.f Het huwelijk duurde veertien jaar. De
Parnasslm beta aide David voor zlJn onderwijs aan gevorderde leerltngen een
jaarsalarts van pesos 82:4 plus andere voordelen.? Zijn Inkomsten waren in
1808 toegenomen tot 110 pesos per jaar. In dat jaar raakte h1J verw1kk.eld in
een twist met zljn college Isaac Idanha de Casseres, waardoor David een boete
van de Pamassim opl1ep van 5 pesos, bljna een half maandloon. Hlj nam het
nlet en trad onder protest af. Zljn opvolger werd Samuel Halm Da Fonseca.
Deze verdlende aanzienlijk meer dan David, namelljk 350 pesos per jaar: dlt be-
drag kan niet toegeschreven worden aan het onderwijzersschap, maar moet be-
relkt zijn door zljn andere funcUe van chtrurgijn.e Hoe David na zljn aftreden in
zijn levensonderhoud voorzag Is onbekend, maar na drie jaar kwam h1j in 1811
weer in dlenst van de Parnasstm.v Deze gaf David toestemmtng in zijn vrije Ujd
prtve-les in de Franse taal te geven tegen vier pesos per maand, wat in vergeliJ-
king met zljn reguhere taak een groot bedrag was. In datzelfde jaar sUerf op 16
november zlJn vrouw Branca en David bleef achter met twee jonge kinderen. Of
de herbenoemmg een gevolg was van zljn weduwnaarschap is nlet bekend.

Een jaar later (1812) huwde hlj volgens Joods gebrulk zlJn schoonzus R1bca
(Rebecca). Hij ontving btJ die gelegenheld geen bruidsschat.10 Ult dlt huweliJk
werden zeven kinderen geboren: Branca l± 1813), naar zlJn eerste vrouw ge-
noemd, Abraham, 1814, Jacob, 1815, Jozef, 1817, Daniel, 1820, Sarah, tussen
1821 en 1825, en Benjamin, 1826.11

Drte van de negen kinderen hadden belangstelling voor een loopbaan in het
onderwijs. De beide kinderen Isaac en Lea ult het eerste huweliJk zljn hulpon-
derwiJzer of assistent in de school van hun vader geweest en komen nog als
zelfstandlge schoolhouders ter sprake. Ult het tweede huwellJk was het Jacob,
die het plan had een school te openen met zijn oudere zus Lea.l2 Dat plan Is
nlet gereallseerd, omdat Lea het eiland verliet. Of Jacob ook zlJn vader assl-
steerde Is nlet vermeld; toen ziJn vader sUerf was hiJ zestlen jaar oud en al ge-
schikt om een leertlJd als assistent te volgen. In het moederland werden Jonge-
lIngen soms toegelaten om het vak van onderwiJzer te Ieren op een leefUJd, dat
ze zich konden scheren.13
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2. Onderwijzer der eerste klasse
Het was te danken aan de goede naam, die David slnds 1793 had verwor-

yen als onderwijzer van de jeugd van de Portugees-Israelitische gemeente op
Curacao, dat hlj blj de nteuwe wettel1jke organtsatte van het schoolwezen In
aanmerking kwam voor de post van landsonderwijzer der eerste klasse. Voor al-
le landsonderwtjzers gebeurde de benoemmg blj de publ1kaUe van het
Provtstoneel Reglement op 9 december 1819, met feltel1jke tngang op 1 januart
1820. De kwalltetten van Rodrigues waren bekend aan gouverneur-generaal
K1k.kert, al noemde hlj hem met blj naam, toen hij in zljn eerste kolonlale jaar-
verslag diens school als de enlge gunstige uttzondertng noemde te midden van
de andere bestaande scholen. In het overzicht van de opzieners utt 1818 kwam
de school van David ook als beste en belangrtjkste naar voren. Er is In 3.1.
reeds opgemerkt dat Changuton, gouverneur van 1804 tot 1807, In zijn belang-
riJke onderwijsbeschouwlngen, geen enkele maal aandacht besteedde aan
David en diens uitstekende school.

Voor David Rodrigues geldt, dat wie van onbesproken gedrag is grate kans
loopt onbesproken te bl1jven. Wanneer dan ook gezocht wordt naar concrete ge-
gevens, die een bodem zauden moeten kunnen leggen onder zljn goede faam als
onderwijzer, bl1jken die gegevens nauweliJks aanwezig te zljn, tenziJ een enkele
keer zljdelings. In de el1]arige loopbaan als onderwijzer der eerste klasse ver-
meldde de schoolcomrntsste hem in haar notulen aIleen maar, wanneer ze be-
sloot leerlingen op ziJn school te plaatsen of soms naar zijn school te verplaat-
sen. In vele, maar lang ntet aile gevallen betrof het Joodse kinderen. In haar
jaarlljkse verslagen had de schoolcommissle melding kunnen maken van de ge-
houden examens op zijn school, maar die verslagen waren te algemeen. te vaag,
en meestal zander namen. BiJ het dutdehjk in gebreke blljven van onderwtjzers
werden wel namen genoemd: dat we daarbiJ David's naam ntmmer aantreffen
geldt als een uit het negatleve gedestllleerde plutm. Het verslag over 1825 be-
vatte een uttzondertng op de regel: beide onderwijzers van de eerste klasse,
Rodrigues en Phoel, werden daarln hogelijk geprezen wegens hun onafgebraken
ijver, zonder verdere concrete gegevens.t- Ook in het verslag over 1826 werden
betde onderwiJzers in een gunstlg daglicht geplaatst: terwiJI de opzieners klaag-
den over de onverschilligheld van zowel leerltngen als ouders, haastten ze zich
op te merken dat dit In ieder geval ntet te wijten was aan de onderwijzerS van
de eerste klasse.1S

Het was In het midden van de Jaren twintig dat van "nertngloze tlJden" werd
gesproken en dat "het getal der schol1eren merkeliJk was afgenomen".16 Van de
landsonderwiJzers voelde David dat het meest. omdat het aantal particulier be-
talende klnderen sterk gedaald was: op het totaal van ongeveer vijftlg leerlingen
in ziJn school schommelde het aantallandsklnderen in 1824 en 1825 tussen de
vlJf en acht. Toen Cantz'laar In 1824 een overzlcht opvroeg van de opzleners
over de aantallen leerllngen, had David slechts 20 particuliere klnderen In ziJn
school, een verl1es van 22 a 25 betalers.17 Belast met een groot gezln moet hlJ
deze terugloop sterk gevoeld hebben. Samen met de andere landsonderwiJzer
diende hlJ een verzoek In voor een maandeliJkse toelage voor de huur van een
schooIlokaal. In het moederland behoorden een vriJe woning en school vaak tot
de emolumenten van schoolmeesters. Op Cura\;ao had Van Paddenburgh dit
ook gekregen totdat Klkkert dat emolument ophief. Met ingang van het
Provlsioneel Reglement werd dlt emolument nlet meer vermeld en ook niet meer
verleend. OnderwiJzers dienden zelf huis en schoollokaal te huren en schoolbe-
hoeften voor de particuliere kinderen aan te schaffen. Voor de landsklnderen
werden die uit het schoolfonds verstrekt. Het ver.loek werd door de opzieners biJ
de gouverneur ondersteund en ze wezen daarbij op de verslechterde economl-
sche toestand van het eiland. Behalve dat de landsonderwijzers geen voorrech-
ten hadden hoven de partlculiere, was aan hun functle nog het biJzondere be-
zwaar verhonden, dat ze zich biJ een woonhuis ook nog moesten voorzien van
een schoollokaal. De opzleners ondersteunden het verzoek verder nog, omdat
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het belang van het schoolwezen etste, dat er goede lokalen voor de scholen wa-
ren. Die wens hadden de opzleners al vaker aan de landsonderwiJzers kenbaar
gemaakt. Hun huishuur verkleinde echter de flnanclele rulmte voor het huren
van goede rutmten voor het onderwtjs.ie Cantz'laar wees een huurtoelage van
de hand. WeI beloofde hlJ de kwestle ter kennis van de minister te brengen om
dlens merung daarover te vernemen.w

De wljze waarop Cantz'laar de kwestie aan de minister voorlegde beloofde
geen gunstig antwoord. HiJ nam een zeer kritische houdtng aan en schreef er
ntet zeker van te ziJn, of een eventuele huurtoelage weI tot dat doel bestemd zou
worden. Als de onderwiJzers hun etgen wontng op gunstig gelegen plaatsen zou-
den huren, behoefden ze, naar de mentng van de gouverneur, met apart een
schoollokaal te huren. Formeel gesproken hadden de onderwlJzers geen aan-
spraak op een toelage voor huur van schoollokalen en een eventuele toekennlng
zou gebaseerd moeten ziJn op hun inkomen en de vraag, of dat inkomen een be-
hoorllJk bestaan opleverde. De klacht over inkomensverlles wegens nertngloze
tiJden vond hiJ zo algemeen, dat hlJ over het inkomen van de onderwljzers ntet
goed kon oordelen, maar utt de sttlzwijgendhetd van de opzleners en ult het-
geen hiJ van terzlJde had vemomen vermoedde hlj, dat met aIle schoolhouders
zlch naar wens van hun pllcht kweten.20 HIJ gaf toe dat enerziJds het onderwlJs
er beter voorstond dan het oolt geweest was, maar dat anderzlJds het maximum
nog nlet berelkt was. Cantz'laar meende "met mls te tasten", wanneer hlj zowel
blj de ouders als blj de onderwljzers te wetntg ijver en belangstelltng veronder-
stelde. Op grond van deze overwegtngen verzocht hiJ de minister hem te machti-
gen naar gelang der omstandtgheden en na gedaan onderzoek te mogen hande-
len naar bevtndtng.s! De huurtoelagen kwamen er niet. Gelet op de verdeling
per school in partlcullere en landskinderen moet de afwiJzlng van Cantz'laar
bllliJk geacht worden. Alleen David had door het vertrek van Joodse families
naar elders een grote terugslag gekregen, maar dat betrof uttsluttend partlcuhe-
re kinderen. Voor die categorte waren de landsgelden allerm1nst bedoeld.

Ook Davids verzoek in 1830 voor een vrlJ schoollokaal van landswege, on-
demomen met Phoel en zlJn zoon Isaac, werd afgewezen, nu reeds meteen door
de schoolcommlssle.22 Ook in dat jaar bestond het grootste deel van het inko-
men van Rodrtgues en van Phoel utt de parttcullere schoolgelden.

Overtgens betoonde David zich ntet een veeleisend man. HIJvroeg maar zel-
den de aandacht. Tweemaal deed hij een verzoek in het belang van ziJn kinde-
ren; in januart 1820 verzocht hiJ biJ de schoolcommissie om een akte van toela-
ttng voor ziJn zoon Isaac voor het geven van prtvaat onderwijs, die prompt werd
verleend.23 De tweede maal betrof het een verzoek om toelatmg van ziJn dochter
Lea tot schoolhoudster na zlJn dood (zte verder onder punt 3). .

Het aantal kinderen dat David ten laste van het schoolfonds onderwees was
met zo groot, omdat het een school van de eerste klasse betrof. De eerste twee
leerlmgen werden hem in augustus 1820 toegewezen. In aprtl steeg het getal
van vier plotseltng met nog eens vier leerlingen. Dit waren landskinderen van
de school van Van Eekhout die "het meest gevorderd" waren; ziJ waren het eer-
ste voorbeeld van doorstromlng van landskinderen naar ultgebrelder onder-
wlJS.24Van dat moment af varteerde het getal landskinderen van vljf tot negen.
Sinds februart 1829 werden meer en meer landskinderen aan hem toegewezen
voor onderwlJs op het niveau van de tweede klasse, terwljl het aantal landskin-
deren voor het onderwljs op eerste-klasniveau daalde tot drte. Het maxlmaal
aantal landskinderen is veertlen geweest van december 1830 tot ziJn dood in
mel 1831. De vier leerllngen die hem in maart 1831 werden toegewezen onder-
wees hiJ eveneens "onder betaling van schoolgeld als voor de tweede klasse" .25

Dat David zowel door Kikkert als door de opzieners tot de beste onderwlJzer
werd verklaard, moet betekend hebben, dat hiJ geschlkt was als persoonllJk-
held, en dat hij over bekwaamheden beschikte. Te weinig Is hlervan op schrift
gesteld. Na 1820 werd de "meuwe leermethode" gepropageerd en in 1828 werd
door de opzieners verklaard dat die methode nu door ledere landsonderwiJzer
werd gehanteerd.26
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Een van de opzieners. ds. Bosch, had niet zo'n hoge dunk van David gekre-
gen. Toen 'Shon Doml', zoals hlJ In de volksmond werd genoemd, blJ gelegen-
heid van de verjaardag van de kontng op 24 augustus 1823 vanaf de kansel een
leerrede had urtgesproken, werd hem daarna door Cantz'laar gevraagd, of hlJ
die leerrede met voor rekentng van het schoolfonds wilde laten drukken. De be-
doel1ng was om een aantal exemplaren daarvan aan de schoolonderw1Jzers ult
te re1ken met het verzoek ze uit te delen aan de leerl1ngen, die de beste vorde-
rtngen hadden gemaakt. Op deze manler zouden die leerl1ngen bekend gemaakt
worden met de geschledenls van het Huts van Oranje en die van de konmg zelf.
Domtnee Bosch bracht dit mondel1nge verzoek over tn de vergadertng van de
schoolcommlssle van 15 december 1823. Dat de mede-opzleners akkoord gin-
gen met het verzoek van de gouverneur, hoe kon het ook anders, bllJkt utt de
volmacht aan kashouder De Lima om de drukkosten te betalen, zlJnde een be-
drag van 54 pesos if 90,--). Van Uijtrecht kreeg het verzoek de onderwiJzers
met het verlangen van de gouverneur bekend te maken.s? Zo ontvtng ook David
exemplaren van de leerrede. Op de zlJranden van de gedrukte tekst had hij de
taal- en spelfouten opgetekend, zodat de ouders van de kinderen konden zten
"welke een bol der boIlen hlJ was". Bosch verhaalde dlt voorvaltn zlJn hoek en
verdedlgde ztch door er op te wiJzen, dat sornmige fouten veroorzaakt waren
door de slechte drukpers, dat andere twtjfelachtlg waren en dat er zelfs fouten
blJ waren die door David zelf waren opgetekend. De bekrttiseerde opziener be-
sloot om blj het eerstvolgende schoolexamen de onderwiJzer op het "onwelvoege-
llJke" van zlJn handelwiJze te attenderen. David wachtte dtt ruet af en had v66r
het examen alle randen met correctie van de gedrukte teksten laten afkn1ppen,
zodat hiJ, opziener, "slechts konde lagchen over deze vermengtng van school-
meesterachUgheld met Joodsche lawaatmaken]". Nletternln kwam Bosch twmtig
jaar na dato met verder dan David "een zeer taalkundlg man en groot letterzif-
ter' te noemen en als beoordeUng te noteren dat David's kunde "zlch ntet verder
uit (strekte) dan tot taal- en spelfouten".28

David had in zlJn zoon Isaac een trouwe helper tn zUn school en de opzte-
ners waren van mentng, dat hlJ In bekwaamheid ziJn vader evenaarde.29 Toen
Isaac van 1827 tot 1829 de geschorste onderwtjzer Nlcolaas Anslljn mocht ver-
vangen, kon David ztch gelukkig pnjzen, dat zijn oudste dochter Lea hem kon
asslsteren. Het schoolhouden zou hem anders met lIcht gevallen zlJn; zowel
door zlJn gevorderde leefUJd als door de omstandigheid, dat tegen het einde van
de Jaren twlntig er een algemene toename was van het aantal schoolgaande kin-
deren. Hlj had In 1828 negen landsklnderen en weer 39 betalende kinderen in
zlJn school, totaal 48. In dat Jaar gingen op de drie lands- en de drie particul1ere
scholen 290 k1nderen ter schoopo

3. Het etnde

Jutst toen de scholen weer voller begonnen te lopen met leerltngen van zelf-
betalende ouders en de werkzaamheden dientengevolge drukker werden, raakte
David aan het etnde van ziJn krachten. Dat bracht hem er toe ziJn aardse zaken
te gaan regelen en op 18 oktober 1830 maakte hiJ zlJn testament.31 BIJ het
groot-examen in december 1830 kon hij door zwakte zelf niet meer aanwezig
ziJn en liet hiJ zlch door ziJn dochter Lea vervangen.32 Op 18 maart 1831 diende
David blJ het gemeentebestuur een verzoek in om zljn dochter Lea toe te laten
tot het geven van openbaar onderwijs als schoolhouder der tweede klasse na
zlJn "vermoedelijk niet ver afzijnde dood".33 Voor die post bestond overlgens
geen vacature blj de landsscholen. Well!cht had David bange voorgevoelens over
het functioneren van zljn oudste zoon Isaac als landsonderwuzer der tweede
klasse. Want David maakte vlak voor zljn dood nog het begtn mee van de tneen-
stortlng van Isaac, die tn die dagen een gedwongen vakantie kreeg opgelegd we-
gens "zlelsverwarrtng" (7.5.3). Als Isaac onverhoopt zou ultvaIlen, zou Lea hem
tn die school kunnen opvolgen. De gemeenteraad vroeg de schoolcommissle om
advles.34 Ze antwoordde dat ze Lea een "onbetwiste bekwaamheid" toekende.
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Daarbij herinnerden de opzieners er aan, dat dergelijke toelattngen in het moe-
derland met vreemd waren. Met dit laatste bedoelden zlj een toelaUng van Lea
als hoofd van een meisjesschool. Tot slot voegden ziJ er een soctaal bewogen
overwegmg aan toe door de "noodlottige omstandtgheden, in dewelke de school-
onderwijzer David Rodrigues vrouw en kinderen [zou) achterlaten" in aanmer-
king te nemen.35

Het is David niet vergund geweest een antwoord op zijn verzoek te krtjgen.
In de vergadertng van 4 met was de gemeenteraad van oordeel, dat "eerst bij de-
zelfs overlijden" een besltssmg op het verzoek kon worden genomen en het be-
richt van de schoolcommtsste werd voor informatie aangenomen.36 David stierf
kort daama op 9 mel 1831 in de leeftljd van 57 jaar 3 maanden en 10 dagen.
Hij werd begraven op Beth Halm, het ommuurde kerkhof der Israelleten, gele-
gen op de noordelijke helling van het Schottegat. Hij kreeg graf no. 2278. afde-
ling 14. rij C.

De dood van David werd alom betreurd. Jaren nadien schreef Mozes C.
Henriquez in een brief. dat David altlJd goede orde en discipline in zijn school
had. dat veel ouders hem zeer dankbaar waren en dat zijn dood een groot ver-
lies voor de gemeenschap betekende.e? Het is daarom des te merkwaardiger,
dat in de eerste vergadertng na de dood van David de schoolcommlssie in haar
notulen van 14 junl 1831 geen enkele aandacht besteedde aan David. zijn bete-
kerns. zijn verdtensten of zljn dood. Na vljf weken was David voor hen verleden
tijd. Dat het onderwijs van David een pedagogtsch succes was. werd alom er-
kend, door overheid (Klkkert). schoolcommlssle en gemeenschap. Die waarde-
ring kon echter niet verhlnderen. dat David grote moette had om voor zijn gezin
van negen kinderen financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Bij diverse va-
ders van zijn leerltngen stond hlj in het krtjt; deze vaders schoten hem dan be-
dragen voor op rekenlng van de schoolgelden, die ze David verschuldtgd waren.
In zijn testament gaf hij blijk van zijn zorgen voor de achterbl1jvenden. ook van-
wege zijn schulden. Indien iemand van zijn kinderen zijn of haar erfdeel zou op-
eisen, zou dlt noott mogen worden ultgekeerd "voor dat de passive of te betalene
schulden, sprultende ult onkosten van mUne zlekte en begrafenis. als mede die
saldo's of overschotten welke lk aan eenlge ouders van mUne schol1eren ver-
schuldigd ben gebleven. ten volle betaald en ult den weg geruimd zullen zijn".38
Het graf van David werd bedekt met een blauwe steen waarop als opschrift in
het Nederlands (I) werd geschreven:

''David Rodrigues
May 09.1831

Grafstede
van den Hoog geachte

en weI edele Heer
David Rodrigues

in leven onderwijzer
van de eerste klasse

op Cura~ao
geboren te Amsterdam

op den 17en sebath 5534
of den 2genjanuary 1774

en overleden
op den 26en Yai 5591
of den gen may 1831

dlep betreurd
door zijne echtgenote

en negen kinderen

en door zo vele van zljne
dankbare leerllngen

de welke deze ter zljne
geheugenis hebben
doen vervaardigen

en het volgende
ten zijnen opzlgten
gevoel1gHjkuiten"

"Rust zacht. Rodrigues
Gij blj allen hoog geeerd
die zoo veel goed en zoo
veel nuttlgs hebt geleerd

der oudren mend
der kinderen wijze glds en baak

ontvange hun aller dank
na uw volbrachte taak".39
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Teenstra heeft ztch laatdunkend over het grafschrift uitgelaten en noemde het
"een allerzotst en ellendtg kreupel rtjmpje door hem zelven vervaardlgd wat Iron
dienen als bewijs van's mans smaak en kennis".40 Deze negatieve ultlating en
de srnalende van ds. Bosch. hierboven aangehaald, vormen de eruge twee dtsso-
nanten temldden van een harmonie van waarderende opmerktngen, met welke
ultzondertngen de algemene opvattlng. dat David een ultstekende onderwijzer
was. als bevestigd mag worden beschouwd.

7.2.3 NICOLAAS ANSLIJN. SINDS 8 JUNI 1831 EERSTE KLASSE
(PIETERMAAI)

Ansl1jn werd de opvolger van David Rodrigues aan de lands school der eer-
ste klasse. Stnds zijn hersteltn 1829 hield hij school op Otrabanda. doch na
zlJn bevordertng verplaatste de schoolcommtssle ziJn school naar Pletermaai om
zodoende een gel1Jke verdeltng over de stadswijken te herstellen. Omdat, op dlt
punt aangekomen, Ansl1jn al stnds 1822 een (geruchtmakende) pertode tn het
onderwiJs werkzaam was geweest, zal zljn eerdere loopbaan hler niet worden
geschetst. Deze komt In 7.4.3 aan de orde.

Het overl1jden van David Rodrigues op 9 met 1831 veroorzaakte een aantal
verandertngen. Het geheel van de nteuw ontstane situatie wordt tngepast In de
behandeltng van de kwestie met Van Eekhout In 7.4.6.2.

Op 11 mel 1831 plaatste het gemeentebestuur een oproep om de vacature
te vervullen, Ansl1Jn glng er op In en dlende dezelfde dag nog een rekest In.
Daartn wees hlj er tevens op, dat hlj het mmtsterteel bepaalde salarts van
f 1.000.-- per jaar wenste te behouden.

De gemeenteraad nam de verschillende solllcitaties In haar vergadertng van
1 junt 1831 In overwegtng. Wat de wens van AnsllJn betrofwaren de raadsleden
van menmg, dat zlJn salarts met verbonden was aan het onderwiJzen In een eer-
ste of tweede klasse, maar aan de verpltchting om daarvoor 24 leerltngen gratis
te onderwiJzen. In diezelfde vergadermg was dat getal met 25% verhoogd tot 30.
omdat de maxima der schoolgelden met 25% waren verlaagd. Het doel was om
met hetzelfde budget bij de 87 landskinderen er nog 22 meer te kunnen toela-
ten (6.4). Hoewel de notulen van de schoolcommissie ntets verrneldden over
Ansl1Jns solltcttatie. bUJkt ult de notulen van de gemeenteraad, dat de cornmts-
ste een bevordertng van Anslijn wegens zlJn bekwaamheden had aanbevolen.O
De voordracht tot benoemlng volgde, de dtrecteur keurde de benoerntng goed en
op 8 junt 1831 yond de felteliJke aanstelling plaats.42

Aan de schoolcommlssle werd verzocht de landsscholen opnleuw zodantg te
plaatsen als In het Provtstoneel Reglement was aangegeven.v' Anslijn kreeg nu
de opdracht zijn school te gaan houden op Pietermaai; daarmee werd een eer-
der gedaan voorstel, dat was afgewezen (zle 7.4.5.1). nu toch gerealiseerd. Dat
Van Eekhout zijn school van Pietermaal moest verplaatsen naar Otrabanda. en
dat bevel nlet opvolgde ondanks de opdracht van de gouverneur-generaal.
wordt beschreven In 7.4.6.2.
De bevolking van Pletermaal was in het rapport van de commlssie van overna-
me In 1816 als voIgt genoteerd:

man vrouw jongen meisje TOTAAL
Blanken 194 315 124 118 751

Gekleurde vrijen 92 227 102 87 508

Zwarte vrijen 70 196 36 41 343

Totaal 356 738 262 246 1602

Slaven 68 197 81 79 425

Generaal totaal 424 935 343 325 2027
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In 1816 was het aantal scholieren ongeveer 76, waarvan er rulm 70 gratis on-
derwijs ontvtngen vanwege de diaconie. Vergeleken met de bevolkingsaantallen
van Willemstad (7.2.1) en Otrabanda (7.3.1) ugt Pteterrnaat niet ver achter en
werd het een begerenswaardige wiJk om er een school te houden.

Toen de nieuwe schoolgelden bekend werden, kwam op 28 jult 1831 onmtd-
dellijk van Anslljn een brief blJ de schoolcomrntsste btnnen. Zoals zo vaak was
het een brief van klagen en vragen. HIJ beklaagde zich rowel over de verlagtng
van de maximum schoolgelden als over de verhogtng van 24 tot 30 kinderen
voor hetzelfde salarts. Volgens hem was het nu onmogellJk de schoolbehoeften
te betalen. Met een verwijztng naar artlkel 4B. van het schoolreglement. waar1n
landskinderen gratis schoolbehoeften ontvtngen utt het schoolfonds, had hiJ
ook een declaratie biJgevoegd voor schoolbehoeften, die hij voor de maanden
met, junl en jult had gekocht; daar voegde hiJ nog een begrotmg aan toe voor
schoolbehoeften voor augustus, september en oktober. Tot slot gaf hlj de wens
te kennen de tngedtende stukken terug te ontvangen. Hierdoor kunnen ze niet
meer geconsulteerd worden.

De klacht had als gunstlge uitwerking dat er een prtnctplele uitspraak no-
dig werd over de verstrekking van schoolbehoeften tncluslef schoolboeken. De
schoolcommissie was van mening, dat zowel de declaratie als de begrotmg on-
gepast waren, omdat de aankoop etgenmachtig en zonder aanvraag tot autort-
satie was geschied. Stemde de comrntsste hier in toe dan zouden de andere
schoolhouders evenveel rechten kunnen doen gelden. In het algemeen konden
de onderwijzers op billiJke en deugdelijke gronden een verzoek om ondersteu-
ntng doen; artlkel 4B. gaf daar de mogeliJkheid toe. En daarom was de school-
commtsste het weI eens met AnsUJns verzoek, althans voor rover dat het alge-
mene karakter van de kwestle betrof. Ze verzocht het gemeentebestuur het aan
haar over te laten te beoordelen, hoe ziJ ook de overige scholen met de eerste
schoolbehoeften aan papter, pennen en schoolboeken zou kunnen voorzten,
vanzelfsprekend dtt alles "met den regel der noodlge bezutntgtngen". 44 De ge-
meenteraad keurde de handelwijze van AnsliJn af en dacht er ntet over hem
geld te restitueren of te beloven. HiJ machUgde de schoolcommtsste haar tnge-
diende voorstel utt te voeren naar eigen inzicht.45

De opzieners verentgden de aanbevolen spaarzaamheid met de redellJkheid
en bepaalde het tantum der schoolbehoeften op 21/2 boek schriJfpapier en een
halve bos schriJfpennen per landsleerling per Jaar.46 Met deze vaststelllng werd
voor het eerst in concreto ultvoertng gegeven aan artlkel 4B. van het reglement
volgens een richtliJn. Daarv66r konden de onderwijzers een verzoek om school-
behoeften indienen. Van die verzoeken is, bliJkens de verslagen, zeer weinig ge-
bruik gemaakt. Van Eekhout koos al meteen in maart 1820 een andere weg en
vroeg verhoging van schoolgeld van 1,5 tot 2 pesos om daaruit de schoolbehoef-
ten te bekosUgen (zie 6.4 bij noot 63). De rase van ad-hoc-toekenning was nu
gesloten.

Een half jaar later vroeg AnsliJn twee banken en een tafel aan blJ de school-
commlssie, omdat hlj nu meer leerlingen had toegewezen gekregen en omdat er
slljtage aan de schoolmeubels was opgetreden. De opzieners controleerden ziJn
beweringen en gingen akkoord met het verLoek, dat door de gemeenteraad werd
bekrachUgd.47 Twee maanden later gar AnsUJn zeven leerlingen op die nlet
trouw naar school kwamen; ze werden van school verwiJderd.48 Was het een ni-
vellertng voor de verhoging van z1Jnverpllchte aantalleerlingen met zes?

Het werd daama wat rusUger met AnsliJn; zijn onderwijs werd zeer gepre-
zen en hij werd rowel in hetjuni-examen van 1835 als bij het groot examen van
dat jaar als enige genoemd bij wie goede vordertngen waren geconstateerd.49

Aan bekwaamheid had het Anslijn nimmer ontbroken. Op 2 maart 1836 maak-
te de gezaghebber bekend, dat AnsUjn een akte van toelaUng had gekregen om
als 'Translateur en Interpreteur van en in de Nederduitsche, Fransche, Engel-
sche en Spaansche talen, alsmede in de landspraak op dit eUand te ageren".50

Het is in deze onderLoeksperiode de eerste en enige keer, dat een onderwij-
zer openlijk bUJk gar het Papiamentu te kennen en. te spreken. Een opvallende
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gebeurtenls. Was het ook een gelukkige? Had de belangstelling voor de lands-
spraak alleen een Ilnanciele achtergrond vanwege de mogeliJkheid van bijver-
dienste, of hadden de ellenlange en herhaalde klachten over de zeer moeil1jke
aansluitlng van kinderen, die de landstaal spraken, aan het Nederlandstal1g
onderwijs, hem bewogen zlch in die taal te verdtepen omwille van de vordertn-
gen in het onderwijs? Heeft hij de aansluitlngskloof willen dichten of minstens
willen verkleinen? Heeft hij er bewust moelte voor gedaan utt didactlsche over-
wegingen? Hield hij zijn kennls van de landsspraak aIleen buiten school of liet
hij het mes van twee kanten snljden? Geen antwoord. Jammer genoeg juist bij
een man met de naam Anslijn (7.4.3.1).

7.3 DE LANDSSCBOOL DER EERSTE KLASSE TE OTRABANDA

7.3.1 De school
Otrabanda was het bebouwde gedeelte aan de 'over-zijde' van de St.

Annabaat. Het werd in het begin van de achttlende eeuw de uitw1jkplaats van
het volgepropte ommuurde stadsgedeelte. De onderllnge verbtndmg werd on-
derhouden door middel van pontjes die tegen betal1ng werden overgeroeid. Het
af- en aanvaren van vele pontjes tegelijk moet een boeiend schouwspel geweest
zijn.

Naarmate de wijk groeide werd de vraag naar onderwijs groter. In 1.5 Is ge-
schetst, dat een groep Joden een school vesttgde en dat tljdens Rodier twee par-
tlculiere scholen nodlg bleken. Van belang daarbiJ was dat een dagel1jkse over-
steek van kinderen een kostenfactor voor de ouders betekende, die met een
school op Otrabanda kon worden vermeden.

Phoel heeft zUn functle als onderwijzer geheel op Otrabanda ultgeoefend.
Hlj 15 in de perlode 1820-1837 de entge onderwijzer geweest zonder wtssellng of
opvolger. De plaats van zijn school is onbekend gebleven. .

De bevolking van Otrabanda werd in 1816 op dezelfde wijze door de com-
mtssie van ovemame genoteerd als voor Willemstad.
Het aantal schol1eren werd op Otrabanda in 1816 geschat op ongeveer veertig.
Dat is 7,2% van de vrlJe kinderen en 2,5% van de totale vrlje bevolking van

man vrouw jongen meisje TOTAAL

Blanken 168 227 75 103 573

Gekleurde vrljen 92 325 127 131 675

Zwarte vrljen 72 160 54 64 350

Totaal 332 712 256 298 1598

Slaven 202 349 190 188 929

Generaal totaal 534 1061 446 486 2527

Otrabanda. In hetjaarverslag over 1820 (6.3.4) telde de school van Phoel onge-
veer vijftlg leerltngen en die van Kramer ongeveer twaaIf, samen rond de twee-
enzestlg kinderen. Hlerdoor werden de percentages ongeveer 11% van de kinde-
ren in de schoolleefUjd, een Illnke snjgtng. en ongeveer 3,8% op de totale vrije
bevolking van Otrabanda.
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7.3.2 Pieter Phoel

Een onderverdel1ng Is in felte nret nodtg: Phoel heeft onafgebroken de
landsschool geleId, van 1 januart 1820 totdat hlJ op 1 januart 1846 met pen-
stoen gtng. Het was een onderwijsloopbaan die, na de 38 jange loopbaan van
David Rodrigues, met 30 jaar als tweede langste Is bekend geworden. Begonnen
als prIvaatonderwiJzer na zlJn aankomst In april 1816 startte hIJ op verzoek van
vele ouders, met toestemmtng van het gouvernement en de opzteners, In junl
1817 een partlculiere school (zle 3.10 voor zljn achtergrond). Samen met David
zlJn betde onderwIJzers ntet alleen stablele en constante krachten geweest,
maar hebben ze ook kwalltatlef een dusdarnge invloed uttgeoefend, dat ze bel-
den op het erepodlum geplaatst mogen worden. De aanvangsfase van het
Curacaose onderwijs had nlet beter bemand kunnen zlJn.

Phoel was ook, evenals David. van onbesproken gedrag: ook zljn naam Is
daardoor wetnig genoemd. BIJ tevredenhetdsbetutgmgen werden belden In een
adem genoemd als "de onderwIjzers der eerste klasse". Slechts eenmaal Is van
"de nlet groote vordertngen zlJner Ieerllngen" sprake geweest; het Jaarl1jks exa-
men In december 1828 had blj de opzteners, evenals hun examen In junl van
dat jaar, de tndruk gewekt dat slechts enkele leerlingen konden worden uttge-
zonderd blJ hun algemene klacht, dat de vordertngen te gering waren geweest.
Ze onderhlelden "de respectlve onderwIjzers over hunne schljnbare, zoo met we-
zenlijke. nalaughetd en onverschilligheld In de waarnemtng hunner belangrIjke
beroepspligten", en vonden het nodig hen "ernstlgliJk te onderhouden en aan te
sporen om in het toekomende met meerder vlljt, geduld en belangnem1ng hun
onderwIjs aan te wenden".51 Op die krItlek gaf Phoel meteen antwoord. In het
algemeen, zo gaf hlj de opzleners te kennen, hadden onderwIjzers In West-Indte
met veel moeillJkheden te kampen, maar op Curacao kwam daar nog blj "het
schier onoverkoombare beletsel In het aanleeren van het Nederduttsch", Oor-
zaak hiervan was volgens Phoel "het gedurtg gebrulk maken bulten de school
van de inlandsche taal". Daardoor ontstond bij de meeste kInderen de moellijk-
held om datgene, wat ze In de Hollandse taal lazen, ook te begnjpen en te kun-
nen gebruiken om hun kennts te vermeerderen.

Het was In hetzelfde jaar als waarIn commtssarts-generaal Van den Bosch
schreef over de gebrekkige kennls van de Nederlandse taal en de ongeschtkt-
held van de schoolboeken.52 Dit was een waarlijk kardinaal onderwIJsprobleem.
De nleuwe leermethode wilde het hoofdelijk van bulten opdreunen en eindeloos
spellen vervangen door de klankmethode voor het leesonderwIJs; hlerdoor leer-
den de kInderen woorden vormen en begrIJpen. Het zogenaamde kunstmatlg le-
zen (begrIJpend lezen) was en Is het fundament van alle onderwIjs. Hler stond
het Nederlands versus het Paplamentu. Het zou duren tot de laatste decennia
In onze tlJd eer de opvattIng van het omgekeerde In praktljk werd gebracht:
eerst de kInderen in de moedertaal onderwIJzen om van daar ult (eventueel)
Nederlands te leren (zle hoofdstuk 5. voetnoot 14).

De opzleners sloten zlch aan blJ de door Phoel geulte bezwaren en twlJfelden
nlet aan de waarheld van het geopperde bezwaar. Dat strulkelblok. waarvan le-
der jaarverslag gewag maakte. kon opgeruimd worden als de ouders van de
leerllngen de onderwIJzer daarIn zouden helpen. "Of dlt laatste alhler weI plaats
heeft. kan de commlssle nlet beslissen".53 NatuurlIJk wlsten de opzleners heel
goed dat dergel1Jke ouders nlet of nauwelijks aanwezlg waren. Tweehonderd Ja-
ren Nederlandstallg bewInd had de geleldeliJke overhand van het Paplamentu
over de Nederlandse taal nlet kunnen tegenhouden. ook al bleef het Nederlands
de officlele gouvernementstaal. NlettemIn kon het verwlJt van de opzleners aan
Phoel met deze terechte opmerkingen nlet worden weggeveegd, omdat In andere
Jaren. gedurende de gehele perIode 1816-1837, dezelfde bezwaren aanwezlg wa-
ren. Een troost voor Phoel kwam eerst In 1833. toen de opzleners zich zeer te-
vreden betoonden. vooral over hem. en dat ook duldelIjk aan hogerhand mede-
deelden.54
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De landsschool van de eerste klasse kreeg minder landskinderen toegewe-
zen; dat was ook het geval blJ David Rodrigues. De aantallen zlJn ult de kasver-
slagen te dtsulleren en over de gehele pertode 1820-1837 op te sporen met uit-
zondenng van de jaren 1831 en 1837. Van het aantal partlcullere kinderen zljn
slechts enkele momentopnamen bekend, nameliJk over 1820. 1824 en 1828. In
die jaren zag de samenstelling van Phoels schoolbevolking er als volgt ult:
1820. landskinderen 6. partlculiere ± 44. totaal ± 50. "te veel, schaarse assts-

tentle";
1824 landskinderen 12, partlculiere ± 44. totaal ± 56;
1828 landskinderen 10. partlculiere ± 67. totaal ± 77;
1837 landskinderen 27. partlculiere? totaal?

Over de landsleerlingen kan het volgende gezegd worden. Vanaf medto 1824
kreeg Phoel enkele leerlingen van Kramer. landsonderwljzer der tweede klasse,
die met zlekteverlof was gegaan (gezonden) (7.5.2). Sindsdien had Phoel leerlm-
gen voor het onderwijs der tweede klasse. Het aantalleerlingen der eerste klas-
se varteerde van zes in 1820 tot elf in 1830. Na de dood van David Rodrigues
had hlJ er elf tot zestien. Door de verlagtngen van de schoolgelden van de eerste
klasse en daarna het praktlsch blokkeren van doorstromlng van tweede naar
eerste klasse, telde ziJn school in 1836 slechts twee en tot slot een landskind in
de eerste klasse, maar llep het aantal voor het onderwiJs der tweede klasse op
tot maximaal 32 in 1836. Over de aantallen particultere kinderen Is verder
niets medegedeeld. Daarom is het inkomen van Phoel ntet te berekenen. Phoel
heeft financieel geen gebrek gekend. Het commentaar van de opzieners in 1820
over het aantal scholieren van Phoel hield in. dat hij te veel kinderen onderwees
en dat hiJ maar moeilijk aan een assistent kon komen. Bij het sujgen van het
aantal bleef dat commentaar utt, waaruit de conclusie mag worden getrokken,
dat Phoel zich van hulp in de school had voorzten.

Er zijn enkele namen gevonden van personen, die als secondant bij hem ge-
werkt hebben. Van een van hen geeft ds. Bosch een beschrtjving als een man
met een avontuurlijke levensloop. Het betrof een zekere Rtgaud, doctor in de
rechten, afkomstlg van Toulouse. die zich naar Santo Domingo had begeven.
HIJ werd president van een rechtbank aldaar, huwde met een mboorltnge, werd
eigenaar van een koffieplantage en kon blJ de omwentelmgen van 1795 ternau-
wernood het vege lijf redden. Aangekornen op Curacao wilde hlJ afgezonderd le-
ven en ging wonen op Bonaire. Op zijn rets naar Bonaire zag Bosch hem daar
met "eene defuge houdtng, zoo regt als eene kaars en eene haarvlecht in den
hals. met strtkken en hermnertngen aan den ouden tljd". Rtgaud leefde daar
met zijn ntcht, trouwde daar later mee en moest tenslotte door mtsoogsten alles
verkopen. Teruggekeerd naar Curacao trachtte hij in zijn onderhoud te voorzien
door het geven van rechtskundige adviezen, die nternand nodig bleek te hebben.
of door onderwiJs In Frans en Spaans. Met het geven van onderwijs In de
Franse taal had hiJ eindelijk een sober bestaan gevonden. Bosch sprak hem zo
nu en dan. vooral op de school van Phoel waar Rigaud iedere morgen kwam om
de meest gevorderde leerUngen te onderwljzen in het fljne van de Franse uit-
spraak en in het declameren. Hij was "ultra royalist en zeer roomsgezind". Ten
slotte werd hiJ zwak en ziekel1Jk. "hleld het hoofd nog weI regt. maar zijn been en
waggelden onder het tengere ligchaam". Het lesgeven. voor weinig geld. viel hem
telkens zwaarder. HIJ sHerf in 1833.55 een laatste representant van het ancien
regime. Het hoeft geen verwonderlng te wekken. dat Phoel van die lessen ook
lets had opgestoken. Een jaar later adverteerde hlJ met een opvallend plan:
"Gymnase de Lltterature Fran~als€ et de langue Latine. Histoire. Geographle.
Loglque et poesle. a un prix modere; pour les renselgnements. 's adressez tous
les jOurs de 9 a 2 heures a l'ecole de Hr. Phoel, Otrabanda".56 Behalve deze ad-
vertentle Is er niets meer over dit onderwljs(plan) vemomen. Andere secondan-
ten. die waarschlJnllJk hun zeer goede bekwaamheden in het yak van onderwlJ-
zen van Phoel geleerd hebben. waren Antoine Jean Pljpers. die ult het leger
trad. sinds Januart 1836 asslstent blj Phoel was en in 1839 een elgen gerenom-
meerde school begon 57 en Nicolaas Evertsz, die na een schraallnkomen als as-
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sistent blj Phoel in maart 1837 de merkwaardige vierde landsschool bernande,
totdat die school biJ de wijzlglngen op lO oktober 1837 muteerde in een partt-
culiere school (7.lO.1).58

Phoel woonde in "het nedertge Rozentak - zijnde een klein gebouw dat in de
laagte digt aan het Schottegat ltgt". Het was een kleine wonlng die erg in verval
was geraakt; de ruines leverden nog de bewijzen van haar vroegere bloei Op.59
Hij en ds. Bosch waren vnjgezel en bleven dat ook op Curacao. Phoel heeft nog
bekendheid gekregen door ziJn geschiedkundige "mengelmgen" die hij van tljd
tot tljd in de Cura.caosche Courant publiceerde. Hlj was een "oplettend natuur-
beschouwer" en ook daarvan legde hlj In de Curncaosche Courant getutgents
af.60 Op 1 januart 1846 legde hij zljn ambt neer en kreeg hij eervol ontslag; hlj
was toen 55 jaar. Na nog anderhalf jaar op Curacao gebleven te zljn repatneer-
de hiJ. Hij is 79 jaar oud geworden en stlerf op 6 junl 1869 te Utrecht.s'

7.4 DE LANDSSCHOOL DER TWEEDE KLASSE IN
WILLEMSTAD

7.4.1 De school

De school der tweede klasse heeft In Willemstad van 1820 tot 1837 de
meeste wtsselmgen in onderwiJzers gekend. In voIgorde waren dit Van Eekhout.
Anslijn, Isaac Rodrigues en wederom AnsliJn. Na dtens overs tap in 1830 naar
een school der eerste klasse trad Van Eekhout in zlJn plaats. doch vestigde zlJn
school op eigenztnnige wiJze op Pietermaal. Dlt Is een volkrijke en wat verder af-
gelegen wijk ten Zutdoosten van Willemstad. Voor verdere Inforrnatie wordt ver-
wezen naar 7.2.1 .

7.4.2 Klaas van Eekhout. 1 januarl1820 - 15 januarl1822

Het Zendeling Genootschap in Nederland had Klaas van Eekhout uttgezon-
den om als zendellng in Kaap de Goede Hoop te gaan werken. De oorlog, die in
de Franse tlJd woedde tussen FrankriJk en Engeland, verhinderde hem echter
dtt plan utt te voeren. Na vele omzwervtngen kwam hlJ op Curacao terecht, waar
ht], als gouvemementklerk en als hutsonderwtjzer in ztjn levensonderhoud
voorzag.62

Van ziJn achtergrond is verder ntets bekend. Op 5 april 1808 was hiJ opge-
nomen op de lijst van lidmaten der gereforrneerde gemeente op Curat;ao.63 Op
1 december 1817 stond hij verrneld als eerste klerk ter gouvemementssecreta-
rte met een jaartnkornen van f 975.-- per jaar. Een vergeliJkbare functle in het
moederland bracht f 1.200.-- op. HIJ was dit nog UJdens de kwesUe Van
Paddenburgh in 1818 (3.7). Kort daama vroeg hlJ op 21 november 1818 op ei-
gen verzoek ontslag. Bosch noemt hem nlet als klerk maar weI als hUlsonder-
wijzer.64 Van Eekhout heeft van Bosch. wellicht wegens lldmaatschap van de-
zelfde kerk. menlgmaal ondersteuning ondervonden. De schoolopzleners waren
In 1818 bezlg met een nleuwe onderwljsreglementerlng en droegen Van
Eekhout voor als onderwiJzer In plaats van de diaconleschoolmeester Lucas
Hansz (zie 4.4).

Per 1 januarl 1820 trad Van Eekhout blJ de Inwerklngtredlng van het
Provisloneel Reglement In dlenst als landsonderwiJzer der tweede klasse. ZIJn
school ontwikkelde zlch zeer snel; In februari telde ze 16 kinderen die voor re-
kening van het schoolfonds kwamen. in april waren het er 23. in de rnaand mei
24. in augustus 26 en in november 30. Op een totaal van 42 landskinderen be-
tekende dit een overwegende rol van Klaas van Eekhout. Oaarbij had hiJ nog
een aantal betalende kinderen in zijn school. zodat hlJ aan meer dan veerUg
kinderen onderwiJs gaf. Aangezien er ook enkele kinderen op de scholen der
eerste klasse werden gezonden. bleven er voor de andere landsschoolonderwiJ-
zer der tweede klasse. George Kramer. niet veel over. Deze laatste ontving in
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1820 slechts tweemaal een leerling op rekerung van het schoolfonds, een dulde-
liJke aanwijz1ng voor de voorkeur van de opzieners (7.5.2). Het schoollokaaI van
Van Eekhout werd door de schoolcommissie voorzien van twee tafels, die voor
dertig pesos (f 50,--) utt het schoolfonds werden aangernaakt.w Daar kwamen
nog vier banken en twee kapstokken biJ.66

Medio 1820 gaven enkele inwoners van Aruba aan de opzieners te Curacao
te kennen, dat ze gaarne een school- en godsdienstonderwijzer op Aruba zou-
den hebben. Slnds lang was daar niemand meer die deze functles vervulde. De
opzleners vonden Klaas van Eekhout de meest geschikte persoon en tnderdaad
toonde hij belangstelling voor die betrekking. Daarop volgde een voordracht
door de opzleners biJ de gouverneur-generaal a.t, (8.2).67 Bij die gelegenheid
maakten de opzteners tevens melding van de gevolgen voor het onderwijs, wan-
neer Klaas van Eekhout naar Aruba zou vertrekken: de vacature van de lands-
school zou namelijk opnteuw vervuld moeten worden. De opzieners hanteerden
daarbiJ de opinie van de hoofdinspecteur van het middelbaar- en lager onder-
wijs A. van den Ende, zoaIs hiJ die in het zevende artikel van zijn memorie aan
de minister d.d. 7 jull 1818 had geopperd, nameliJk dat bij het ontstaan van
een vacature onder de vier landsonderwijzers deze aIleen vervuld zou mogen
worden door een onderwiJzer uit het moederland, die aldaar behoorlijk was op-
geleid en tenminste de derde rang behaald had (4.3.4). De opzieners formuleer-
den ook de voorwaarden waarop naar hun mening een dergelijk persoon kon
worden uttgenodtgd. Het waren er vier:
• de onderwiJzer dlende een vast jaartnkomen van 600 pesos (f 1.000,--) te
ontvangen; hiJ zou daarvoor 24 kinderen moeten onderwiJzen, die door de
schoolcommtsste voor het ontvangen van gratis onderwiJs waren aangewezen.
Dat kwam neer op 25 pesos per kind per jaar, ongeveer hetzelfde wat de andere
landsonderwiJzers ontvtngen, De schoolcommissie zou deze landskinderen voor-
zien van de nodtge schoolboeken ten laste van het schoolfonds;
• de onderwiJzer kreeg het voorrecht om zoveel partlculiere (betalende) kinde-
ren in ziJn school op te nemen, tegen het daartoe wetteliJk bepaalde schoolgeld,
als hlJ redeliJkerwijs zou kunnen onderwiJzen;
• hiJ kreeg toestemmtng om bulten schooltijd privaatlessen te geven;
• hiJ kreeg vrije overtocht.
De opzleners waren tenslotte van oordeel, dat een persoon van goed zedelijk ge-
drag en kunde vooral in "de gronden der Nederduitse taal en de zangkunst"
zeer nodtg was op Curacao en daar veel goeds zou kunnen doen.68 Het was een
realtstlsch voorstel, dat veel aantrekkeliJks bood: een vast inkomen en een ver-
meerdertng van inkomen als mogeliJkheid voor wie tnttlatlef en werklust be-
toonde. Een vast inkomen was ook al door Van den Ende een noodzakeliJke
voorwaarde genoemd, zonder welk er geen "vastheid en zekerheid van bestaan"
bestond (4.3.1).
De gouverneur-generaal a.I., Elsevier sr. hield dlt verzoek een week in advtes en
zegde de opzieners toe, dat hij de minister de vervulltng van de vacature zou
verzoeken op de door de opzieners gestelde voorwaarden.w Maar de minister
hield het verzoek tot uitzending van een onderwiJzer vooralsnog aan, zonder
vermeldtng van redenen.tv hetgeen tot gevolg had, dat de opzieners Klaas van
Eekhout niet naar Aruba wilden laten vertrekken. Ze achtten het vertrek alleen
verantwoord, als de vacature op Curacao onmiddelliJk zou worden vervuld door
een uitgezonden onderwiJzer. Daar moest op gewacht worden, want de opzie-
ners kenden op Curacao geen enkel persoon die en bekwaam was en lust ver-
toonde tot het geven van orrderwljs. zeker niet als hlJ de school van Van
Eekhout slechts tiJdelijk zou kunnen waarnemen. De vacature laten bestaan
was evenmin verantwoord; dat zou betekenen dat meer dan veertlg kinderen
van onderwiJs verstoken bleven. En verder was het evenmin mogeliJk die kinde-
ren op de andere landsscholen over te plaatsen, omdat die al sterk bezet waren.
De opzieners zagen zlch nu weer genoodzaakt de gouverneur te verzoeken het
vertrek naar Aruba op te schorten."! Deze was het daar mee eens 72 en omdat
de minister de benoemlng voor Aruba had goedgekeurd, diende de gouverneur
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de minister weer het bezwaar van de ten uttvoerleggtng van dtens goedkeurtng
mede te delen.73 De hlerarchteke wegen waren lang en verplicht.

Een half jaar later werd het probleem opgelost: biJ mtnlstertele brief van 2
september 1821 werd, op voordracht van hoofdinspecteur A. van den Ende,
Nicolaas Anslijn tot onderwijzer der tweede klasse voor Curacao benoemd en
aangesteld op dezelfde voorwaarden als eerder door de opzteners waren gefor-
muleerd. Daarbij kreeg Anslijn, zoals gebruikeliJk, nog twee maanden salarts
als gratlficatle en twee maanden salarts als voorschot, in te gaan "met den dag
dat het schip waarmede hiJ de rets zal doen, in zee zal zeilen".74 Op 15 januart
1822 gaf Klaas van Eekhout ziJn school over aan Ansl1Jn en vertrok naar Aruba
op 13 februart daarop volgend, de schoolcommtsste met "gegronde verwachUn-
gen wegens den goeden uttslag van deszelfs onderwijs te Aruba" achterlaten-
de.75

7.4.3 Nlcolaas Anslijn 1822 - 1829

7.4.3.1 LandsonderwiJzer der tweede klasse,
15Januari 1822 - 3 september 1827

AnsliJn was de zoon van de beroemde Nicolaas AnsliJn, huisonderwiJzer te
Letden, die bij de familie Beets de jonge Nicolaas heeft leren lezen en schnjven.
Dit kind zou later als Hildebrand de Camera Obscura schrijven. In 1801 werd
een zoon geboren, die biJ ziJn doop in de Hooglandsche kerk te Letden op 4 april
eveneens de naam Ntcolaas kreeg. Vader AnsliJn vertrok naar een openbare
school te Haarlem. Daar werkte eveneens de beroemde P.J. Prinsen als dtrec-
teur van de rijkskweekschool te Haarlem.76 Roem heeft hij verworven met zijn
boekje De Brave Hendrik en zijn methode van aanschouwel1Jk onderwijs, zoals
die door Pestalozzi werd gepropageerd. Anslijn liet kinderen letterl1jk voorwer-
pen horen, zien, voelen, rutken en proeven. Met de letterkast ("leesmachine'1
van Prinsen en diens klankmethode werden lezen en begnjpen zeer efTectlef on-
derwezen en geleerd.??

'Onze' Nicolaas huwde op 18 augustus 1819; hiJ was toen achttlen jaar en
diende in het leger als fourier biJ de afdeltng Kurasslers no.9 in Haarlem. Zes
maanden na zijn huwel1jkssluitlng bracht ziJn vrouw Johanna Adriana Mey in
februart 1820 een kind ter wereld; ziJ stlerf kort daama en werd op 23 februari
begraven. Kort daarna stlerf ook de baby.78 Met de norrnen binnen z1Jn stand
voor ogen en gelet op de maatschappelijke positle van het ouderl1Jk geztn
Anstijn mag verwacht worden, dat in teder geval ruchtbaarheid over het gebeur-
de zoveel mogel1Jk verrneden werd. Verhutzen vim 'de steen des aanstoots' was
een probaat middel en velen. die zich in de samenleving 'misplaatst' voelden.
zouden naar de Oost verhuizen. Werd AnsliJn's vertrek gewenst?

In datzelfde jaar ging door het ophanden ziJnde vertrek van Van Eekhout
naar Aruba een verzoek naar het Ministerie van Kolonien om vanult Nederland
een onderwiJzer uit te zenden naar Cura'Yao. Na enig uitstel gaf de minister aan
A. van den Ende de opdracht een geschikt persoon te zoeken. Van den Ende
kende van ziJn inspectles biJna aile onderwiJzers in Nederland. Dat hiJ vader
Ansl1jn kende, mag niet betwiJfeld worden. Het is niet uitgesloten en wellicht
zelfs waarschiJnlijk dat hiJ voor een netelig probleem een oplossing zag die voor
de kwaliteit van het onderwiJs op Cura~ao verantwoord was, en die voor de pri-
vate en maatschappeliJke posiUe van AnsliJn het nodige soelaas kon bieden. HiJ
droeg Nicolaas jr voor.

Aan niets kon worden afgeleid of junior de onderwiJsmethode van senior
heeft meegenomen, maar dat junior is opgeleid volgens de "verbeterde leerwijze"
van de wet van 1806 mag, komend uit dat gezin, als vaststaand beschouwd
worden. Daarom had AnsliJn een riJke bron kunnen ziJn voor de geschiedenis
van het onderwiJs van Cura'Yao.

De onderwiJstraditie van de famille Anslijn Is door de klnderen, die op
Cura~ao geboren werden, niet voortgezet. Vier maanden na zijn aankomst op
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Curacao trouwde hij op 28 april 1822 met Dorothea Gaerste, 18 jaar oud.19 In
1823 werd een zoon geboren, wederom Nlcolaas genoemd. Deze werd in 1868
offlcter van gezondheld tweede klasse. In 1870 vertrok hlJ als offlcler van ge-
zondheld eerste klasse naar Suriname en daarna naar St.Maarten, waar hij tot
gouverneur werd benoemd. Hlj overleed in 1882.80 Anslijn de onderwljzer ging
per 1 januart 1844 met pensioen en overleed in 1871. In tegenstelling tot zljn
zoon de chirurgijn Is naar hem geen straat op Curacao genoemd.s!

AnsliJn arrtveerde medio december 1821 op Curacao. Hlj logeerde 16 dagen
in het logement van kastelein A Dixon, waar de opzleners plachten te vergade-
ren. Dlt korte verbliJf kwam het schoolfonds op 36 pesos If.50,-) te staan.82

Na de overname van de school van Klaas van Eekhout diende Anslijn me-
teen blj de opzieners een verzoek in. Gezlen zljn latere activitelten op dlt vlak
lijkt dtt typerend voor hem te zljn. HiJ verzocht van landswege een vrij schoollo-
kaal en schoolmeubels, zeggend dat hlJ na een omcit~leaanvrage blj de gouver-
neur de indruk had gekregen, dat hij mocht verwachten, dat er van gouverne-
mentswege lets aan gedaan zou worden. Maar de opzleners waren van oordeel,
dat een vriJ schoollokaal nlet behoorde onder de voorwaarden waarop hlj was
ultgezonden. BIJ mwtlltgtng van zlJn verzoek zouden de andere landsschoolon-
derwljzers geliJke aanspraken kunnen laten gelden. Wat de vrije schoolmeubels
betrof merkten de opzteners op, dat aIle landsonderwijzers hun eigen school-
meubels bekostigden. AnsliJn was verder al in het bezlt van twee schrtjltafels en
entge banken, die toebehoorden aan het schoolfonds. Verder had Van Eekhout
nog twee schnjftafels en zes banken achtergelaten. De twee borden en entge
landkaarten zou hlJ gemakkeliJk op etgen kosten kunnen aanschaffen.83 Het
verzoek werd afgewezen. De opzleners konden onmogelijk meer gelden voor het
schoolwezen ter beschlkking stellen dan het jaarliJks budget van f 2.000,--;
schoollokalen en schoolmeubels moesten daar bulten vallen.s+

Met het overnemen van de school nam Anslijn 23 leerllngen van het school-
fonds over. Gedurende de eerste jaren van zljn ambtsuttoefentng kreeg hlj door
de schoolcommlssle leerlingen toegewezen tot een aantal dat schommelde rond
de vereiste 24; het laagste getal was een maand lang 19, het hoogste een
maand lang 28. Zljn naam werd voor het eerst vermeld na het groot-examen
van december 1824, dat Is na bljna drte jaar dienst. In hun vergadenng van 28
december 1824 besloten de opzieners In een brief aan Anslijn te schrljven, dat
ze hoopten dat ze blj een volgend exam en bij zijn scholieren "meerdere vorde-
rtngen'' zouden kunnen waarnemen. Een verdere toelichtlng werd er in de notu-
len nlet bij gegeven.85 Het Is nlet onmogeliJk, dat toen al hUlseliJke omstandlg-
heden een nadellge Invloed op zljn werksituatle hebben ultgeoefend. Op
12 augustus 1825 stlerf zljn vrouw Dorothea Elisabeth Ga~rste, dochter van
David Ga~rste, de procureur des konlngs op Cura«;ao.86 Nicolaas bleef achter
met twee klelne klnderen; het oudste was achttien maanden, terwljl het jongste
nog geen twee maanden oud was. In Amalia Louisa, een jongere zus van zljn
vrouw, trof hlj lemand die liefderljk de zorgen van het gezin op zlch nam, hoe-
weI ze nog geen vljftien jaar oud was.87

In december 1826 moest Anslijn het huis verlaten waarin hlj school hleld.
HIJ vond een ander lokaal in de Breedestraat no. 98 wat hem op 18 pesos per
maand kwam te staan. Hlj wendde zlch nu per brief tot de opzleners 88 met het
verzoek een vrlj schoollokaal te krijgen, omdat met dat bedrag anders eenderde
van zljn Inkomen wegsmolt. De opzleners hadden daar begrip voor en onder-
steunden blJ de gouverneur zlJn verzoek, niet omdat AnsliJn beweerde dat hem
blj zlJn benoemlng mondeling een vriJ schoollokaal was toegezegd, maar omdat
hlj nu tegen wil en dank een dergeliJk bedrag moest gaan betaIen, zonder dat
hlj er zelfs een vrlJe woning in had; om te wonen moest hlJ dan nog apart een
huls huren. ZlJvroegen de gouverneur derhalve of zlJ "zoo niet ten volle, dan ge-
deeltelijk" AnsliJn tegemoet mochten komen.89 Het antwoord van de gouverneur
was, dat de schoolcommlssle provlsloneel de helft, 9 pesos, per maand aan
AnsliJn mocht ultbetalen.90 Anslijn maakte zijn verhuizing in de Curacaosche
Courant bekend en gaf daarblJ tevens te kennen, dat hij van plan was om's
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avonds van half zeven tot half negen onderwiJs te geven aan jonge mensen die
overdag moesten werken. De aanmelding stond open tot 15 januart 1827 en
wanneer ztch tien jongelmgen zouden aanbieden, zou het onderwijs per 1 fe-
bruart 1827 starten "in de gronden van de Nederduitsche en Fransehe talen,
aardrtjks- en gesehiedkunde en in andere vakken van onderwiJs".91

Het geven van extra avondonderwiJs was voor AnsllJn een btttere noodzaak.
HlJ had geld nodtg om zijn sehulden te betalen en de grote stok aehter de deur
hanteerden niet zijn schuldelsers, maar ziJn schoonvader David Gaerste, Dat
deze zich met die zaak inUet werd hem niet tngegeven door ziJn functle van
openbare aanklager, maar door de opbloeiende romance tussen zijn dochter
Amalia en Anslljn. Nicolaas had in de loop van de tiJd, dat ziJn schoonzusje voor
hem en zijn kinderen zorgde, l1efde voor haar opgevat, welke l1efde "met de
grootste llefde beantwoord werd". David echter had alle mogel1Jkemoelte aange-
wend "om den voortgang van deze comedie te stulten" maar, zoals gebruikelljk
Is, slaagde hiJ er met in. Toen hiJ tenslotte merkte dat "nog door strenge neg
door goede middelen iets te doen was" deelde hiJ Nicolaas in een wat komisch
aandoende constructie mede dat, als Nlcolaas per 1januart a.s. met kwitanties
kon aantonen dat hlJ zlJn schulden betaald had, mevrouw Gaerste dan, "en an-
ders volstrekt nlet" zou trachten hem, Gaerste, over te halen in te stemmen met
een verzoek aan de koning om dlspensatle voor een huweliJk, welk verzoek "als
dan, en eerder nlet zoude worden gepresenteerd".92

De avondlessen lagen duldeltjk in de lijn van het verwerven van noodzake-
liJke blJverdlensten. Maar het scheelde ntet veel of hiJ had Juist aan salarts tnge-
boet. Per 1 januart 1827 werd in de kolonie Curacao de gulden als standpen-
ntng mgevoerd. DaarbiJ werd tevens de peso van achten met 20% in waarde
verlaagd van f 1,666 naar f 1,333. In het zeer ingewikkelde geldverkeer en -ge-
bruik nam de peso een vooraanstaande plaats in en in de kasverslagen van de
schoolcommlssie werd tot 1827 dan ook steeds de peso als geldeenheid gehan-
teerd. Het salaris van AnsUJn was op f 1.000,-- per jaar gesteld en het was hem
op Curacao altlJd ultbetaald met 600 pesos. Toen Anslijn elnd januart 1827 ziJn
traktement ging aIhalen blJ HA. de Lima, die hem als penntngmeester van het
schoolfonds namens het gouvernement uttbetaalde, wetgerde AnsllJn het salaris
in ontvangst te nemen, omdat door het gouvernement de omgekeerde bereke-
rung was toegepast: zijn salaris werd nu in guldens uitbetaald volgens de 600
In waarde verminderde pesos. Daardoor was het jaarsalarts van f 1.000,--
eveneens met 20% geslonken tot f 800,--. Dit was volgens AnsUJn in strtJd met
de mtntstertele beschikking waarin nooit sprake was geweest van pesos; Im-
mers ook de gratificaties en het voorschot bij zijn vertrek ult Nederland waren
hem in guldens uitbetaald. AnsliJn glng nog verder; hlJ betoogde dat hlJ dus al
die tiJd, vanaf 15 Januari 1822, uitbetaalde zljnde in pesos, 200Alte weinlg had
ontvangen, zodat hlJ over die tljd nog f l.041,665 na te vorderen had. De aan-
val Is weliswaar de beste verdediglng, maar deze vlleger ging niet op. De gouver-
neur besl1ste dat het traktement "gulden voor gulden" moest worden ultbetaald,
doch dat in het andere verzoek niet werd getreden.93 Voortaan ontving Anslijn
als traktement f 83,33 per maand voor het onderwljs aan 24 leerlingen. Dat is
de afgesproken f 1.000,-- per Jaar ofweI f 3,50 per leerling per maand.

Verder yond AnsliJn nog een kwitanUe tot een bedrag van 6 pesos voor de
leien die hiJ in 1823, 1824 en 1825 zelf had gekocht en aan ziJn leerllngen had
uitgereikt. Op ziJn verzoek restitueerden de opzieners hem dit bedrag ult het
schoolfonds. Het leek op blJeengeschraapt geld ult blJeengeschraapte hertnne-
ring. ZiJn geldnood was weI groot.94

7.4.3.2 De sehorsing van AnsliJn, 3 september 1827 - 16 september 1829
In de nacht van zondag 22 Juli op maandag 23 Juli 1827 bIeek Amalia

Louisa Gaerste ult de ouderlljke wonlng verdwenen te zlJn. Op dinsdag daarna
kwam het de gouverneur ter ore, dat het hler een ontvluehtlng betrof, die be-
werkt was door de onderwiJzer Anslijn; deze laatste was bovendlen al twee da-
gen niet in ziJn school verschenen.
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Door deze fetten had de zaak Ansl1jn een drletal aspecten verkregen,
Vooreerst was er de kwestle van toestemming en dtspensatie voor z1jn huwelijk
met z1jn schoonzus; dat was een probleem dat In de pnvesfeer lag. Vervolgens
ontstond de vraag, of er door het verdwijnen van Amalia sprake was van het
mtsdrlJf van ontvoertng. Tenslotte hestond er de zekerhetd, dat Ansl1Jn zlch als
ambtenaar en landsonderwlJzer aan pllchtsverzutrn had schuldtg gemaakt. De
laatste twee aspecten lagen In de publieke sfeer en noopten derhalve de gouver-
neur de zaak "ntet onaangemerkt" te laten en zowel aan de Raad Ftscaal als aan
de schoolcomrntsste te gelasten een onderzoek In te stellen naar de reden van
het pl1chtsverzulm.95

De Raad Ftscaal ging op onderzoek utt en vroeg de schoolcornmtsste om op-
heldenng: hiJ.wendde zlch ook tot de vader van het mets]e, David Gaerste. De
opzteners konden de Raad Ftscaal ntet rneer mededelen dan ze dezelfde dag al
aan de gouverneur hadden medegedeeld.es nameliJk dat ze In spoedztttmg blJ-
een waren gekomen. toen het gerucht van Anslljns verdwtjntng tot hen was
doorgedrongen. Op dlnsdagochtend waren enkele ouders het hun komen mel-
den. Hun pogtngen om ult te vinden waar hij zlch ophield. waren vruchteloos
gebleven en hun kennis beperkte zlch derhalve tot de constaterlng dat hiJ ver
dwenen was.97 am de landsgoederen van zlJn school. bestaande ult banken en
lessenaars, niet onbeheerd. d.w.z. "slechts onder het opzigt van eene hutsbe-
waardster" te laten, namen ze die goederen In bewartng. Oat was hun entge ac-
tie tot nu toe.98

De volgende dag beantwoordde David Gaerste de vragen van de Raad
Ftscaal en verhaalde de toedracht van de zaak. Hlj deelde mee dat hiJ zljn
schoonzoon AnsllJn had gezegd met eerder aan een verzoekschrtft om dispensa-
tie voor een huwellJk te willen denken. dan nadat de onderwlJzer zlJn schulden
betaald had. Vanaf die dag dwaalde Anshjn, die aan het verzoek van ztjn
schoonvader nog ntet had kunnen voldoen, dag en nacht rond David's huts,
"want daartn mogt hlJ nog nlet kornen". Omdat Nlcolaas toch contact met
Amalia probeerde te leggen Bet David Gaerste "een vengster waardoor hlJ met
(zlJnl dogter op dlstantie sprak, digt spljkeren". Maar toen de weerbarsttge va-
der op de rnaandagochtend opstond, was zijn dochter verdwenen. "zijnde zeer
apparent door een dakvengster. hetwelk open gevonden werd. weggevlugt".
Volgens Ingewonnen informatle waren de twee geliefden "In de beneden contriJe
gez1en biJ of omtrent de Plantagie Sieberle".99

De Raad Fiscaal gar onmiddelliJk aan de districtsmeester van het tweede
district In de West-divlsie opdracht om AnsliJn op te sporen en te zeggen onver-
wlJld naar huis en school terug te keren "op poene van nadere mesures". Naar
aanleidlng van de brlef van vader Gaerste moest de Raad Fiscaal aan de gou-
verneur opmerken. dat hierln uit niets bleek dat er een "klagte wegens ontvoe-
ring of anderslns" werd ingediend. HiJ had er de vakllteratuur op nageslagen
onder het hoofdstuk "de raptu virgin urn" 100 en daaruit concludeerde hiJ. dat
men niet competent was een actle te ondememen, te meer nlet daar de vader
toch reeds vooraf. "volgens zljn eigen aveu", een voorwaardellJke toestemmlng
tot een huwellJk scheen gegeven te hebben. Maar volgens de Raad Fiscaal nam
dat alles nlet weg. dat Anslijns gedrag als ambtenaar en speclaal als onderwlJ-
zer der jeugd onbehoorlljk was en dat de gouverneur tot een "mlddel van cor-
rectle" zou kunnen beslulten. als hlJ dat nodlg achtte.IOI

Anslljn vlucht was weliswaar een romantische, maar eveneens een onbe-
zonnen daad zonder ultzlcht. HIJ kon het eiland nlet gemakkeliJk verlaten. de
koenoekoe zou hem geen voedsel kunnen leveren en op de plantages zou hlJ
snel geslgnaleerd zlJn. De patient was gedoemd te genezen door de elgen antl
stotTen , die door de tlJdsduur werden gevonnd. En na enige tiJd, op zaterdag 28
Juli. kwam hlJ weer hoven water. Hij meld de zich vol berouw blJ Cantz'laar. Deze
zond hem meteen naar de Raad Fiscaal. omdat het voorval nu eenmaal niet van
die aard was "om het bloote berouw daarover aannemelijk te maken en zoo
maar daarover heen te kunnen stappen".I02 Na ziJn bezoek aan de Raad Fiscaal
wendde AnsliJn zlch eveneens tot de schoolopzieners met het verzoek om verglf-
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ferns en beschenning.103 Door hen gevraagd naar het waarom van z1Jn daad
verklaarde de onderwiJzer, dat de oorzaak was gelegen in het felt, dat de ouders
van Amalia eerst mondeling beloofd hadden in te zuilen stemmen in een huwe-
liJk, doch daarna hun toestemmtng hadden tngetrokken. HiJ bekende nu een
grove mlsstap begaan te hebben waarvoor hl], naar etgen zeggen, geen veront-
schuldlgtng kon vinden. De opzteners aanhoorden alles "met alle verdlende ver-
ontwaardlgtng' en kenmerkten zlJn handelswiJze "als een verfoeiliJk mlsdr1Jf en
als eene schandeliJke aanval op het vaderliJk en moederliJk regt, en evenzoo als
eene stellige overtredlng der hoge verpugung, dte als leermeester op hernIrust-
tel, voor de jeugd een voorbeeld van deugd en goede zeden te z1Jn". De veront-
waardtgmg over AnsliJns zonde tegen de soclale regels voerde blJ de opzleners
de boventoon, omdat een onderwiJzer jutst op dat gebled een voorbeeldfunctie
had.

De opzieners brachten nu verslag utt aan de gouverneur en opperden, ntet
in te zien hoe AnsliJn nog verder met succes zlJn functie zou kunnen vervullen
nu hiJ aile achting van de ouders en het vertrouwen van de opgroetende jeugd
had verbeurd. Toch deden ze nlet alle deuren dtcht, want wellicht wilde de gou-
verneur de zaak anders beoordelen en wel vanuit het begtnsel "de mensch kan
vallen, doch weder opstaan", een beglnsel dat ook door de opzteners zelf werd
gehuldtgd. Die zienswiJze lleten ze gaarne aan "des gouverneurs hoogere wiJS-
held en bekende menschllevendheld" over.iv- Ondanks de scherpe veroordeling
zouden de opmerkingen van de opzleners tevens gelezen kunnen worden als ut-
ting van hun gedachten, dat vergevtngsgeztndhetd uiteindeliJk zou dtenen te ze-
gev1eren.

Het zag er somber ult voor AnsliJn. Het entge lichtpunt was voor hem de re-
geling van het huweliJk; de schoonvader zwtchtte en blJ de terugkeer van
AnsliJn ondertekende hlJ mede een rekwest aan de kontng om dtspensatle voor
een huweliJk van AnsliJn met zljn schoonzus.we De gouverneur kreeg desge-
vraagd van president en raden van clvlele en crtmlnele justiue als antwoord,
dat er geen bezwaren waren op het rekwest posiUef te advtseren en Cantz'laar
zond het naar Nederland.Ioo

De gevolgen van Anslijns daad waren ernsug voor hem. AIle overwegingen
en besliSSingen betrofTen van nu af zljn plichtsver.lUlm en zijn choquenng van
de fatsoensnormen. Zoals reeds gezegd is kon Anslijn voor zijn ontvluchtlng ju-
rldlsch niet ter verantwoordlng geroepen worden. Met betrekklng tot zljn
plichtsverzulm had Cantz'laar officieel van de Raad Fiscaal vernomen, dat
AnsliJn Juridisch "corrlglbel" was. Toch wilde de gouverneur nog nlet meteen
een correctie toepassen. Hlj wilde eerst weten of de onderwijzer het vertrouwen
van de ouders had verloren. AIs dat het geval was, wu er geen enkele conslde-
ratie meer ziJn om Anslijn in zijn post te handhaven. In een gehelme brief van
I augustus 1827 verzocht de gouverneur de opzieners om Anslijn tot nadere
maatregel weer onderwijs te laten geven.I07 De bedoeling was te kunnen na-
gaan hoe de houding en de menlng van de ouders van de leerlingen wuden
zlJn. Na het verstrtjken van een maand kon dan een balans worden opgemaakt.
Van de ultslag daarvan wenste Cantz'laar bericht te ontvangen.

De opzleners meenden in deze brief te kunnen lezen dat de gouverneur tot
de veronderstelling was gekomen, dat de opzieners Anslijn ondanks ziJn mls-
stap toch gunstig wilden aanbevelen. Nu hadden de opzieners weI gestrengheid
en mlldheid biJ elkaar geschreven, maar in de praktiJk bleven ze zeer krttisch,
w niet afwijzend tegenover de onderwijzer staan. BiJ zljn terugkeer had Anslijn
gepoogd de opzieners tot gunsuge ondersteuning van ziJn berouw te bewegen
door hen een verklartng te overhandigen, die door een aantal ouders van zlJn
leerlingen was ondertekend. Die poglng mislukte. De opzleners hechtten er
geen waarde aan en wnden de verklarlng niet eens door aan de gouverneur. Ze
gaven de onderwljzer voor zlJn elgen bestwil de raad "om het voorwerp zlJner
doling" nlet langer bij zlch In huls te houden. AIs schoolonderwijzer van Jonge
mensen mocht hij die raad nlet in de wind slaan, wilde hlj geen aanstoot geven
"aan het alzlend oog der wereld". Het zou ook geen bewiJs zljn van zlJn wil om
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zich te beteren en dat zou tot gevoIg hebben, dat hlJ het verzwakte vertrouwen
der ouders niet gemakkellJk zou herwinnen.108

De maand augustus was bestemd om een en ander ult te zoeken. am te be-
gmnen lleten de schooIopzieners een oproep uttgaan naar de ouders die kinde-
ren blJ AnsllJn op school hadden. In de daaropvolgende biJeenkomst polsten ze,
of de ouders hun kinderen nog verder aan het onderwiJs van AnsllJn wilden toe-
vertrouwen. DaarblJ kwamen de opzleners tot een drtetal bevtndtngen. Ten eer-
ste bleken de aanweztge ouders alleen te bestaan ult onvermogenden, "meestal
van de laagste klasse", wier kinderen gratls onderwljs ontvtngen. De betalende
ouders waren nlet ter vergadertng gekomen. Later vernamen de opzieners dat
dezen meenden daartoe nlet verpllcht te zijn. Ten tweede bleek dat de meeste
onvermogende ouders dezelfde waren die kort te voren de verklarlng, die AnsUjn
"in zlJne vuUe zaak" had tngeleverd, hadden ondertekend. Dit hadden ze naar
de menmg van de opzieners "onoverlegd en utt opgewonden mededogen" ge-
daan. Het viel nlet te verwonderen dat deze ouders, die van gratls onderwiJs af-
hankellJk waren, hun kinderen weI weer aan AnsliJn wilden toevertrouwen. Ten
derde waren er onder de onvermogende ouders, die ntet de verklaring hadden
ondertekend, een drtetal die hun kinderen, "bijzonder hunnen dochters", niet
langer naar de school van AnsliJn wilden zenden. Het ging daarblj om zeven
kinderen. Een van deze ouders bleek later biJ het schoolonderzoek toch zlJn
twee kinderen gezonden te hebben, waarschljnlijk "uit armoede en nood en om
in schoolcathegorte te blljven".

Toen de maand augustus ten elnde liep, deden de opzieners een tweede on-
derzoek. Ze brachten op 30 augustus onverwacht een bezoek aan de school van
AnsllJn. De school telde op dat moment in totaal 37 leerUngen; hlervan werden
er 23 door het schoolfonds betaald. Twee betalende ouders hadden hun kind
van de school afgenomen ("men begrtjpt ligt, waarorn"). Het was voor de opzte-
ners voldoende om de conclusle te trekken dat het te voorzten was, dat nte-
mand "van eentge distlnctle" In de toekomst zijn klnderen biJ AnsllJn op school
zou zenden. Als er nog zeven kinderen van school waren genomen, zouden er
blJ hun bezoek dertig kinderen aanweztg moeten zljn. Maar de opzleners telden
er slechts zeventlen, waarvan er negen door hen waren geplaatst. Ze vroegen
AnsllJn waar de andere kinderen waren, waarop "het geregelde antwoord volgde:
de ouders hebben laten weten dat de kinderen geene schoenen hebben". Nu,
zowel aan dat "laten weten" als aan "de eenpartgheld van zulk een antwoord"
twljfelden ze geheel en aI, hoewel de opzieners toegaven dat "de annoede en
slordlghetd van vele ouders" hen overbekend was. Een laatste bevtnding ten-
slotte was, dat "het voorwerp zijner lieve dwaasheld" nog steeds blj hem in zljn
klelne wontng hutsde, En daarin werd ook school gehouden, "voorzeker nlet tot
stlchtlng der jonge lleden". Zoals hen door de gouverneur gevraagd was, gaven
de opzleners hem verslag van hun bevtndlngen en ze voegden daar "onbewtm-
peld en onzijdtg" hun menlng aan toe. Ze beklaagden AnsliJn omdat deze zljn
pllcht en etgen belang nlet beter kende en behartigde. maar ze vonden htertn
geen reden hem te verontschuldtgen en te verdedlgen. Ze zagen het somber in
voor AnsllJn; aIle onderzoek gaf hen geen reden nog veel goeds van zlJn school
te verwachten. En de openbare geruchten waren "wat zljn overtg zedellJk ge-
drag" aanglng niet In ziJn voordeel. "Doch romelnsche Censores ziJn wlJ niet"
schreef ds. Muller namens de schoolcommlssle. De opzleners Ueten hlerbij de
zaak geheel over aan de gouverneur. 109

Op de keper beschouwd hadden ze nlet duidel1jk kunnen aantonen, dat
AnsllJn bIiJvend het vertrouwen van de ouders verloren had. En julst deze vraag
vormde voor Cantz'laar de kern voor zijn beslisslng, omdat het "onbehoorllJk
zoude ziJn eenen schoolonderwijzer in bezoldlging te houden, wanneer de ou-
ders of voogden hunne kinderen of pupillen blj hem nlet ter schole willen zen-
den".

Uit aIle correspondenUestukken trok Canlz'laar tenslotte de conclusle, dat
AnsUJn als ongeschlkt kon en behoorde te worden beschouwd om nog langer de
functle van onderwiJzer der jeugd uit te oefenen. Derhalve schorste hlJ Anslijn.
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De suspensie was altlJd provtsloneel, omdat gewacht moest worden op de de-
finitleve besltsstng utt het moederland. Cantz'laar gaf in zijn toeltchtmg een
drietal overwegingen voor de schorstng op. Vooreerst wees hiJ op het bertspeliJ-
ke gedrag van Ansl1Jn met betrekking tot de ontvluchtlng, een grove schending
van alles wat behoorl1Jk was. Vervolgens had AnsliJn zich enkele dagen aan ziJn
onderwijsverpltchttng onttrokken. Tenslotte noemde hiJ nog "andere redenen".
Omdat geen andere klachten zlJn tngebracht moet in dtt laatste waarschiJnl1Jk
Ansl1Jns leven in concubinaat gezten worden. ZIJn bekwaarnheid als onderwiJzer
werd nimmer ter dtscusste gesteld, De ontvluchUng zelf gold niet als een jun-
disch vergrijp, maar als een fout tegen de soclale regels, Vanwege dit gedrag en
het daarutt voortvloeiende plichtsverzuim mocht Ansl1Jn tlJdens ziJn schorsmg
geen school houden, noch onderwijs of lessen geven, hetzl] openbaar of prtve, of
hoe het ook mocht heten. Om intussen met van aIle mlddelen van bestaan be-
roofd te ziJn zou hiJ tlJdens zlJn schorstng in het bezlt van ziJn traktement bl1J-
yen, totdat in het moederland nader was beslist.110 Voor het geval AnsliJn de-
fln1tlef ontslagen zou worden, vroeg Cantz'laar In ziJn bertcht meteen om zo
spoedig mogellJk een bekwame en geschikte onderwijzer "der tweede klasse"
naar Curacao te zenden. Dtt was temeer nodig omdat de andere onderwiJzer der
tweede klasse, George Kramer, wegens ouderdom en zlekte nlet meer in staat
was zlJn pl1chten naar behoren te vervullen III (7.5.2).

Op 3 september 1827 ging de landsschool der tweede klasse in Willemstad
dlcht. Opzlener Habinun de Lima nam de banken en lessenaars in bewartng.u>
De andere landsschool van George Kramer was al bljna drte en een half jaar
butten dienst. Nu was er voor 24 van de 42 landskinderen geen onderwijs meer
voorhanden; de overige 18 gtngen naar de betde landsscholen der eerste klasse.

Voor AnsliJn was het verhaal nog nlet afgelopen; hiJ zou nog een hardere
klap te verduren krtjgen. Wel1swaar gmg zijn hartewens in vervull1ng en kon hiJ
op 19 maart 1828 in het huwel1jk treden met Amalia Louisa,1l3 die twee weken
daarvoor zeventlen jaar geworden was, maar de maatregel die tntussen van ho-
gerhand tegen hem werd genomen maakt het twiJfelachtlg, of er biJ hem in die
omstandigheden weI 'wittebrood' op de plank lag. De bedoelde maatregel vloelde
voort uft de regelingen die bij de bestuurshervorming werden getroffen. Wat
was het geval? In het begin van het jaar 1828 was Johannes van den Bosch
naar Curac;ao gezonden; hij trad op als commlssarls generaal van Zijne MaJes-
teft voor de West-Indische Bezlttlngen. De bestuurlijke reorganlsatle van die be-
zitUngen was een van de doelstellingen van zijn werkzaamheden. En een van de
belangrijkste driJfveren tot het invoeren van veranderingen was het opvoeren
van de bezuinlging bij de uitgaven van de kolonie. In de gemaakte begrotlngen
van onkosten dlende voorkomen te worden, dat er een deficit ontstond. Voor
Ansl1Jn werd dlt rampzalig. Toen de schoolcommissle in een brief om meer gel-
del1jke ondersteuning van het schoolfonds vroeg omdat tljdens de schorsing
van Ansl1Jn dit fonds bezwaard werd met f 60,-- per maand voor de waame-
ming door Isaac Rodrigues, terwijl Anslijn ziJn traktement gewoon ontving,I14
kwam Cantz'laar tot de conclusle, dat en de uitbetal1ng van Ansl1Jn ult de gou-
vernementkas en betaling van de waarnemer ult het schoolfonds een dubbele
uitgave was, die nlet strookte met de opdracht tot zuinigheld. Hlj richtte zich tot
Van den Bosch met de vraag of de betal1ng van AnsllJn nlet onmiddell1Jk diende
te worden gestaakt. en weI per 1 maart 1828 a.s .. de datum waarop de nieuwe
organlsatle in werking zou treden. Hij overhandigde daarblJ aIle stukken over
de redenen tot schorsing die hlJ ook naar Nederland had verzonden en verklaar-
de er nlet aan te twijfelen, dat Anslijn uiteindeliJk ontslagen zou worden. IIS De
commissarts generaal zag evenmin redenen om een onderwijzer. die zljn roeping
onwaardig was geworden. nog langer in het genot van zlJn traktement te laten;
hlJ machtlgde Cantz'laar om dat voorloplg In te houden, totdat de besliSSing van
de minister van marine en kolonit~n, C.T. Elout, bekend was geworden.1l6

Toen Anslljn elnd maart 1828, een dag of negen na z1JnhuweliJk. bemerkte
dat hem het maandgeld van f 83,33 niet meer werd ultbetaald, zat er voor hem
nlets anders op dan een rekwest in te dlenen blj de directeur a.!. van Curac;ao
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Rammelman Elsevter sr. (de nieuwe functionarls krachtens de nteuwe be-
stuursregellng). HIJvroeg In zljn rekwest om als onderwijzer hersteld te worden.
Rammelman Elsevier vroeg aan hogerhand advtes, maar daarblj trof AnsllJn het
nlet: met de bestuurshervormlng per I maart 1828 was Cantz'laar gepromo-
veerd van gouverneur van Curacao tot gouverneur-generaal van de Nederlandse
West-Indlsche Bezlttingen. Omdat Cantz'laar nog ntet naar ziJn zetel Para-
martbo was vertrokken en dus nog op Curacao vertoefde. kwam zijn antwoord
reeds daags daama. ZIJn verandertng van functie had geen verandertng van
optnte veroorzaakt. Cantz'laar hertnnerde er vooreerst aan dat de zaak nog han-
gende was blJ de minister van marine en kolonlen; vervolgens gaf hlj als ziJn
menmg te kennen dat AnsllJns gedrag zodanlg was geweest, dat hiJ als onge-
schikt beschouwd moest worden "om In deze kolonle den post van schoolonder-
wiJzer immermeer te bekleeden't.U" In een confldenttele brtef aan de minister
berichtte Cantz'laar dat Ansltjn "welligt overal elders". doch niet meer op
Curacao als onderwiJzer kon worden toegelaten. omdat hlJ daar geheel en al het
vertrouwen der Inwoners had verloren.Uf BliJkens het vooronderzoek. dat de
schoolopzleners In augustus 1827 hadden verrtcht, was deze opvattmg op zlJn
mtnst sterk overdreven. Nietternin bleef AnsliJn intussen door de mhoudtng van
ziJn traktement en door het verbod van onderwijsgeven verstoken van entg In-
komen.

7.4.4 Isaac Rodrlgues, 24 oktober 1827 - 16 september 1829;
waarnemlng

De sluiting van de landsschool der tweede klasse werd voor Klaas van
Eekhout. die als school- en godsdlenstonderwiJzer naar Aruba was gegaan een
aanletdmg de gouverneur door middel van een rekwest te verzoeken hem weer
In zlJn oude functle te Curacao te benoemen. wanneer die be trekking opnieuw
vervuld zou moeten worden. HIJ vroeg daarbij tevens om in dat geval hetzelfde
traktement te ontvangen als "zljn opvolger" Anslijn had genoten en hem te ont-
slaan van zijn ambten op Aruba.rrv (Voor de pogtngen tot terugkeer naar
Curacao, zie 8.2.2.6). De gouverneur besloot hierover advtes In te winnen van
de schoolopzleners.

In hun vergadertng van 22 oktober 1827 hagen ziJ zich ntet alleen over het
verzoek van Klaas van Eekhout maar ook over een verzoek van Isaac Rodrigues
om de vacature te mogen vervullen. Hoewel de opzteners Van Eekhout wel gaar-
ne In het onderwijs op Curacao terug zouden willen zten, achtten ze hem toch
op Aruba op de jutste plaats, vooral ook om zljn achtergrond als zendellng.
Isaac werd beoordeeld als bekwaam en als een man van "onopsprakelljk ge-
drag"; hij was dus ook geschlkt en verdlende derhalve alle aanbevellng. Wat de
situatie van het onderwtjs betrof vesugden de opzieners er de aandacht op, dat
de schorsing van de onderwijzer en de stopzettmg van het onderwiJs op die
school tot gevolg had. dat nu 24 klnderen van onvermogende ouders van leder
onderwiJs verstoken bleven; ze spraken de hoop ult dat deze hinder nlet lang
zou duren.120

Cantz'laar reageerde zoals de opzieners adviseerden. doch deed dit vanult
een ander stand punt en voor de beleidslijn was zijn oplossing consequenter.
Isaac Rodrtgues mocht benoemd worden tot onderwiJzer der tweede klasse doch
de benoemlng gold slechts voor de duur van Anslijns schorslng. De belonIng
zou bestaan uit het normale schoolgeld en er zou aan Isaac geen traktement of
enlg ander vast inkomen worden ultgekeerd. Cantz'laar ondersteunde blJ de mi-
nister het verzoek van Klaas van Eekhout, wanneer AnsliJn althans zou worden
ontslagen. De reden van deze ondersteuning lag In de verdlensten die Van
Eekhout op Aruba had verworven. Werd het verl.:Oekvan Van Eekhout Ingewil-
llgd. dan stelde Cantz'laar voor de vacature op Aruba In te vullen door een
school- en godsdlenstonderwiJzer ult Nederland. Als dat niet mogeliJk was. dan
stelde Cantz'laar voor om blj ontslag van Anslijn een schoolonderwijzer ult het
moederland over te zenden om de vacature op Cura~ao op te lossen.121
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Cantz'laar was daarblJ consequenter en formeler dan de opzteners, die blJ het
vertrek van Klaas van Eekhout naar Aruba wel hadden verzocht de vacature te
laten vervuUen door een ultgezonden onderwljzer. Dat was ook conform de drtn-
gende ets die Adrtaan van den Ende, de hoofdinspecteur van het mlddel- en la-
ger onderwtjs, had geopperd bl] het ontwerpen van wat het Provlstoneel
Reglement was geworden. BIJ deze opvatttng sloot Cantz'laar ztch aan. Overt-
gens gaven de opzleners nlet aan waarom ze afweken van hun eerder gevolgde
gedragslijn: evenmln hebben ze de reden geformuleerd waarom ze Isaac
Rodrigues de voorkeur wilden geven. Een feit is da t ze in de twee ultgezonden
krachten, Van Paddenburgh en Anslt]n, nlet de gemakkel1jkste personen had-
den getrofTen. Met Isaac wist men wat men had, en wat een nleuwe kracht zou
brengen moest maar worden afgewacht. Wat er ook van zlJ, in de voorstellen
van Cantz'laar kwam Isaac er in het geheel niet aan te pas.

De opzleners gaven Isaac bertcht met het onderwi]s aan de landskinderen
te begmnen.l22 Bl1Jkens het kasverslag over 1827 was dat op 1 november 1827.
Voor de laatste twee maanden van dat jaar ontvtng hiJ f 120,-- hetgeen overeen
kwam met f 2,50 schoolgeld per leerling per maand. Omgerekend had Ansl1Jn
f 3,50 per maand per leerl1ng ontvangen. De schoolmeubels van Anslljns
school, die in september in bewartng waren genomen en voor 56 centen trans-
portkosten naar "een lokaal btnnen het hoofdfortress" waren gebracht. werden
Isaac ter beschlkk1ng gesteld.123

Over de naam van de school van Isaac berichtte de schoolcommlssie ver-
schillend. In een door Cantz'laar opgevraagd overzlcht van de stand van zaken
van het onderwijs werd die school gerekend tot de drte landsscholen en wei als
school der tweede klasse. In de daarblJ gevoegde statistieke opgave werd de
school met de twee particul1ere scholen van Victor Ras en ChristofTel Martisz
tot "geadmltteerde school" gerekend en bleven de beide scholen van de eerste
klasse van Phoel en David Rodrigues aileen als landsschool genoemd. De laat-
ste voorstelling zou de consequentie kunnen zijn van Cantz'laars opvatttng dat
Isaac werd toegelaten, totdat na AnsliJns ontslag ofwel Klaas van Eekhout ofwel
een uitgezonden kracht de school zou voortzetten. De stattstlek was opgemaakt
en ondertekend door Caspar L. van Uijtrecht. ambtenaar en Raad Contrarolleur
van Ftnancten ad Interim, als een van de opzieners. Wellicht heeft hlJ zlch pre-
ciezer ultgedrukt dan de opsteller(s) van het verslag.

De beoordelmg van Isaac was heel gunsug. In het jaarverslag over 1827,
dat enkele dagen na het bovengenoemde overzicht werd Ingedlend, verklaarden
de opzieners zeer voldaan te zijn over met name de school van Isaac "die zich
blj zijn onderwljs zeer vele moette" gar. Voor die moeite ontvtng hlj maandeliJks
f 60,-- oplopend In januart 1828 tot f 69.32 en in februari tot f 80,--. De
schoolkas werd tevens bezwaard met het maandgeld van f 83,33 aan Ansl1Jn
en de opzteners wezen op neutrale wiJze op deze dubbele uttgave, Daaraan ver-
bonden ze het verzoek tot "eenen ruimeren geldonderstand" aan de schoolkas.
Wat dit voor Anslljn ging betekenen is reeds beschreven: Cantz'laar wees
Johannes van den Bosch er op. dat deze dubbele uttgave met strookte met het
streven naar bezulntgtng en de ultbetaling aan AnsliJn werd opgeschort (noot
116).

De waarneming van Isaac was van korte duur. Voordat er twee jaar verstre-
ken waren werd hij op 16 september 1829 weer ontslagen, omdat de schorstng
van AnsliJn was opgeheven. am te voorkomen dat Isaac door de beemdtglng
van het waarnemerschap plotseling van aile inkomen beroofd zou worden, be-
dachten de opzleners als oplosstng om van 34 landsleerllngen er voorloptg 10
aan Isaac te laten; de 24 andere leerlingen vormden het aantal dat Ansl1jn ver-
pl1cht was voor ziJn traktement gratis te onderwljzen.124 Het was van de opzte-
ners wei een barmhartige maatregel, maar blijkens de gemeenteraad geen lega-
le. De raad wilde zo spoedtg mogel1Jk de vacature, die door het ontslag van
George Kramer was ontstaan. laten opvullen. Op dat zelfde moment zouden die
10 leerlingen dan op die school geplaatst kunnen worden.125 Gelukkig voor
Isaac vergde de hierarchieke correspondenUe enige Ujd en toen de besliSSing
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van de gemeenteraad bekend werd, dat de 10 leerlingen van Isaac moesten wor-
den afgenomen. verUepen er slechts zes weken waartn hiJ geen inkomen had;
want op 17 december 1829 werd hlJ benoemd tot opvolger van George Kramer
en kreeg hlJ de 10 leerlingen alsnog te ondeIWIJzen.126

7.4.5 Berstel van Anslijn 16 september 1829 - 8 juni 1831

Nicolaas AnsliJn was voor de tweede maal gehuwd met een dochter van de
procureur des kontngs op Curacao, Het zou ntet vreemd zlJn als hem door faml-
lie of relatles de weg gewezen was. hoe hiJ utt zlJn benarde sttuatie kon geraken.
Behalve dat hlJ verstoken was van erug tnkomen van landswege was hem ook
niet toegestaan als prtve- of hulsonderwtjzer werkzaam te ziJn. Toen etnd maart
1828 de uitbetaltng van ziJn maandgeld stopte, richtte hiJ een rekwest aan de
minister van marine en kolonten waartn hiJ zowel om ophefIlng van de schor-
sing verzocht, als om entge tegemoetkomtng In Ilnanclen voor de tlJd dat hlJ
geen traktement meer ontvangen had.

De minister kon een wending in de zaak brengen. HiJ beschikte namellJk
over twee feiten die hem tot gunstige overwegmgen over het verzoek bewogen.
HiJ bracht deze aan Cantz'laar ter kennis: vooreerst had Anslljn de minister een
certificaat van de directeur van Curacao, gedateerd 9 februart 1829. kunnen
toezenden waartn "de loffeltjkste getutgenissen'' over AnsliJn werden gegeven.
Vervolgens oordeelde de minister. dat door's konings toestemmmg voor het hu-
weliJk van AnsliJn met zijn schoonzus de oorzaken voor de schorsing geacht
konden worden te zlJn weggenomen. Als dat bertcht van toesternmtng eerder op
Curacao was aangekomen dan zou het, volgens de minister. vast en zeker van
Invloed zlJn geweest op de beslissing van de commlssarts generaal Van den
Bosch. welke tot Inhouding van het traktement van AnsliJn had geleid. Wellicht
kon Cantz'laar nu, gezten het rekwest en het cerUficaat. nagaan of er geen aan-
letdtng bestond gunstiger over de kwesUe te gaan denken en de minister nodtg-
de Cantz'laar utt te bezten, of Ansltjn ntet op Curacao of elders tot nut van het
onderwijs zou kunnen worden benoemd; dit alles werd aan het oordeel van de
gouvemeur-generaalovergelaten.127

Het valt op dat de minister slechts zijdeltngs het overtreden van het sociaal
gedrag aanduidde met de woorden "op Curacao of elders". maar nog meer valt
het op, dat hij In het geheel geen melding maakte van het pUchtsverzuim en het
dagenlang van school wegbliJven. En teIWIjljulst dtt de reden tot schorsmg was
geweest, stelde de minister het voor alsof voor de schorsmg al1e grond was weg-
gevallen door's konlngs toestemmlng voor een huwelijk. twee zaken die formeel
niet met elkaar In verband stonden. Wat er ook van zij. de minister vermeed
met zljn zienswijze een wiJzIglng te moeten voorstellen van een KoninkliJk
Beslult. Aan Cantz'laar werd tevens een achterdeur geopend voor een terug-
tocht zonder gezichtsverlies. want noch diens overtuiglng dat AnsliJn ontslagen
dlende te worden. noch diens menlng dat Anslijn niet meer op Curac;ao als on-
deIWIjzer werkzaam zou mogen ziJn. werden door de zienswijze van de minister
gehonoreerd. Cantz'-laar begreep het en autoriseerde de directeur van Curac;ao
om Anslijn weer In zijn vorige be trekking te herstellen en hem vanaf 1 Jull 1829
weer op de betaalrol te plaatsen. indien er tenminste slnds de afgifte van het
certificaat geen redenen waren ontstaan. die de gedachten van de directeur
zouden hebben kunnen veranderen. Het duurde nog vijf weken eer de brief op
Curac;ao aankwam en op 31 augustus 1829 herstelde de directeur AnsliJn.l28

In hun zlttlng van 3 september 1829 regelden de opzieners de terugkeer
van AnsliJn. Omdat Anslijn nu weer ten laste van het schoolfonds kwam. was
het zaak dat hiJ zo snel mogeliJk weer In [uncUe trad en dat de pertode van dub-
bele uitbetallng. die door de waameming sinds I jul! weer ontstaan was. zo kort
mogeliJk zou zijn. Het schooigeid begon te tellen met de eerste van de maand.
Het bertcht van het herstellen van Anslijn was eerst op de derde dag van de
maand ontvangen en omdat de opzieners veronderstelden dat Anslijn toch weI
enige tiJd nodig zou hebben om zijn school in te richten. bepaalden zij de her-
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opening van de school op 16 september, dat was met de tweede helft van de
maand. Op ziJn verzoek kreeg Anslt]n toestemming om ziJn school naar
Otrabanda te verplaatsen. Ook zljn verzoek om de toelage, die hiJ v66r ziJn
schorsing als biJdrage voor huishuur had ontvangen, werd door de opzleners
ondersteund. Die toelage bedroeg toch f 15,-- of9 pesos. Door de verlagtng van
de peso bleven daar nu f 12,-- van over. Dit verzoek was een typtsch "AnsllJnse
handtghetd'', want de verplaatstng van de school betekende niet automatlsch
dat de reden van de toelage dezelfde bleef. De gemeenteraad ging met belde ver-
zoeken akkoord, maar stond met toe dat van de 34 landskinderen er een tlental
aan Isaac Rodrigues bleven toegewezen, zoals de opzleners barmhartig hadden
verzocht. De door Isaac gebruikte schooltafels en -banken werden nu weer ter
beschikking van AnsllJn gesteld. De opzleners hertnnerden hem biJ ziJn terug-
keer "aan ziJne schuldlge pligtkwiJt1ng".l29 In hun jaarverslag over 1829 gaven
de opzleners in algemene termen hun tevredenheld over de toestand van de
scholen te kennen, zonder daarbiJ namen ofbiJzonderheden te noemen.l30

De verplaatstng van de school naar Otrabanda bleek in de praktljk moeiUjk-
heden op te leveren. In augustus 1830 werd door wethouder B.A. Cancnjn aan
de gemeenteraad in overwegtng gegeven, of het met wensel1Jker zou ziJn de
school van Anslljn weer terug te plaatsen naar Ptetermaat, omdat zowel Ansl1jn
als de meeste kinderen van z1Jn school op Pietermaai woonden. De raad wilde
daarover eerst het advtes van de schoolcommlssle inwinnen en verzocht haar
deswege van bertcht te dienen. Toen dat berlcht echter zeven weken later nog
nlet binnen was gekomen, herhaalde de raad het verzoek met toevoegtng van de
opmerking dat hiJ op deze manter ntet kon beslissen. De schoolcomrntsste l1et
toen weten dat ze oordeelde, dat het beter was als die school op Otrabanda
bleef. De raad conformeerde zlch aan dat advtes en besloot, vier maanden na
het voorstellen van de kwestie, dat de school van Ansl1Jn vooralsnog bleef waar
ze was: op Otrabanda.is!

7.4.6 Klaas van Eekhout, terugkeer naar Curacao

7.4.6.1 Gedoogd clandestien onderwijs op Curacao
Het was gebruikel1jk dat de schoolcornmtssle van Curacao jaarl1jks een rap-

port ontvmg over het schoolwezen op Aruba. Het was de taak van de opzleners
aldaar dit verslag ult te brengen (8.2.2.3). Op 3 maart 1831 kwam het jaarver-
slag van Aruba aan bij de Curacaose opzteners: het was echter verzonden door
Klaas van Eekhout.132 Nog geen twee weken later vemam de president van het
gemeentebestuur b1J geruchte, dat Klaas van Eekhout op Curacao een school
was begonnen of zich in ieder geval met het geven van onderwijs aan diverse
kinderen beztg hield, en wel op Pletermaat, een volkriJke wijk die oosteliJk tegen
W1llemstad was gelegen. De president verzocht de schoolcommissie op onder-
zoek uit te gaan en hem haar bevtndtngen te rapporteren.133

De schoolcommissie besloot Van Eekhout een brief met een aantal vragen
te schrijven, omdat hiJzelf Immers het best op de hoogte was en omdat hlJ gold
als iemand "aan wiens opregtheid geen twijfel bestond". De eerste vraag luidde,
of hiJ zich werkeliJk met een of andere vorm van onderwiJsgeven bezighield. Zo
Ja, dan diende hiJ zich weI in herlnnerlng te brengen, dat dat dwars tegen de
bestaande bepalmgen mging, ZiJn plaats behoorde op Aruba en het pastte hem
niet zlch in te drtngen in het schoolonderwiJs op Cura<;:aoen zeker niet ongeroe-
pen. De opzieners zegden hem de wacht aan ziJn elgenmachtige bemoeienissen
met het onderwiJs te staken. In ziJn Jaarverslag hadden ze gelezen, dat een ze-
kere P.D. Kock de school op Aruba waarnam, maar die man zeiden ze niet te
kennen als waarnemer van het onderwiJs in Van Eekhouts plaats. Op het jaar-
verslag konden de opzieners oveIigens geen acht slaan, omdat het niet van de
Arubaanse schoolopzieners afkomstig was; nu was het te beschouwen als "ge-
tuigenis in eigen zaak, dus van verdacht niet vIiJ'. Het verslag werd dan ook als
niet ontvangen terziJde gelegd.134 Uit de vraagstelling van de brief bleek wet dat
de opzieners de antwoorden al kenden; een dergelijk optreden kon in een kleine
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gemeenschap ntet verborgen en dus nlet onbesproken blijven. Voorts waren er
altljd nog de andere ondeIWIJzers, die angstvallig waakten tegen concurrentle
en er ziJn verschillende malen klachten over ongeoorloofd gegeven ondeIWIjs biJ
de opzleners bmnen gekomen. In dlt geval moeten de opzteners mondeltng van
de zaak op de hoogte ziJn geraakt.

Er volgden nu snel achter elkaar een aantal correspondentlestukken tussen
de schoolcommtsste en Klaas van Eekhout. Door de korte afstanden in de stad
nam het Oaten) bezorgen van brteven wetntg Ujd In beslag, Een antwoord op een
brtef kon gemakkelijk dezelfde dag tngeleverd worden, ja zelfs een herhaald
schrtjven op zo'n antwoord. Op dezelfde dag dat de schoolcomrntsste haar vra-
gen voor Van Eekhout op schrtft stelde, dlende deze biJ de opzieners een rek-
west In.l35 Het rekwest zelf is niet bewaard gebleven, omdat dat meestal aan de
tndieners werd teruggegeven. Wei is het antwoord van de schoolcommtsste daar
op bekend. Van Eekhout deelde mee, dat hiJ op dlt moment met verlof utt
Aruba was en nu toestemrntng verzocht om op Curacao op etgen kosten een
school te begtnnen. De opzteners lieten hem daarop weten, dat ze op dat ver-
zoek niet In konden gaan, het derhalve van de hand wezen en het ook met be-
schouwden als geschikt voor een aanbevellng. Ze konden overtgens n1et tnzlen
dat Van Eekhout. die zelf zet ondeIWIJzer op Aruba te zljn, tegel1JkertlJd een
school op Curacao kon houden. Misschien veronderstelde Van Eekhout dat de
opzieners hem konden ontslaan als onderwiJzer van Aruba, maar daar was
geen sprake van. De gronden waarop Van Eekhout ziJn verzoek bouwde ztjn
door het ontbreken van het stuk niet duidelijk, maar de opzleners vonden die
gronden In ieder geval "grootendeels onvoldoende en zeer gezocht". De twee be-
langriJkste redenen om het verzoek af te moe ten wiJzen waren het ontbreken
van een behoefte aan een biJzondere school en het feit, dat een nleuwe particu-
Here school strtjdig was met het Provtstoneel Reglement. En dan was Van
Eekhout ook nog gebonden aan de functle van ondeIWIJzer van Aruba. 136

De volgende dag schreef Van Eekhout een wijdlopig antwoord op de brtef
van de opzteners, Ook dit schnjven is verdwenen en het belangnjkste van de In-
houd moet afgeleid worden utt het antwoord, dat er op werd gegeven. Die brief
vtel heel slecht biJ de opzieners. De zienswijze en de bl1krichtlng van Van
Eekhout worden ntet geheel dUidel1Jk. maar een aantal aangevoerde argumen-
ten werden door de opzieners als nlet ter zake en derhalve als nieUg be-
schouwd. BiJzonder kwaliJk namen ze de uitdrukking van Van Eekhout "als Iee-
ne de president van het gemeentebestuur zijne ooren aan verkl1kkers en
valsche raadgevers". Dat was toch al te kras "dewijl het aan den voUen dag" was
dat Van Eekhout op Pietermaai niet aIleen aan neefjes. maar ook aan verschil-
Iende partIculiere kinderen schoolonderrtcht gar; dat betekende. dat hiJ eigen-
machUg schoolhield en zich dus nlets gelegen llet liggen aan de wet op het
schoolwezen. Die wet werd door het optreden van Van Eekhout ''bespot en bela-
chelijk gemaakt". Het verwonderde de opzieners ten zeerste. dat Van Eekhout
"zoo koen en tegen aIle openbare waarheid aan" durfde te ontkennen dat hij op
eigen houtje schoolhield. Hoe was het mogellJk dat Van Eekhout zich "eenen
mend van orde [durfde) noemen en als niet in staat om zich zo laag aan te stel-
len"? De opzieners herhaalden onverblddeliJk hun aanzegglng om onmiddelliJk
het geven van schoolondeIWIJs aan particuliere kinderen te staken. "al moge
ook aan dit uw geheim en onderhandsche bedrljf de schijn van geen school op-
rlgten. en van geen publiek schoolonderwijs geven verleend. of met welke ande-
re averechtsche benamlng ook hetzelve moge omsluierd worde".137

Zolang het ondeIWIJs zlch beperkte tot neelJes kon het gerekend worden
huisondeIWIJs te zijn; zodra er echter kinderen ult andere gezlnnen bij werden
betrokken gold het als schoolonderwiJs. Hiermee hadden de opzieners hun ulti-
matum In de zaak uitgesproken en ze hielden de correspondenUe hlerover met
Van Eekhout van nu af voor gesloten. Het onder/.Oek was beelndigd en de resul-
taten werden aan de president van het gemeentebestuur bekend gemaakt.I38

Op 5 aprll diende Klaas van Eekhout een rekwest in biJ het gemeentebe-
stuur. In de vergadering van 6 april werd het ter tafel gebracht; het bevatte we-



ScMlen en Onderwyzers 157

derom het verzoek op etgen kosten een school te mogen begtnnen, "bepaaldeliJk
op Pietermaai". Na deliberatie besloten de raadsleden met meerderheld van
stemmen dit rekwest tot nader tijdsUp in advies te houden. Dat kwarn omdat
een van de raadsleden. A W. Hellmund die aan de beslultvormIng niet had deel-
genomen, ziJn etgen menlng genotuleerd wilde hebben. HiJ vond het voldoende
dat, wanneer Van Eekhout het bewtjs zou kunnen geven van de noodzakeliJk-
heid van een school of biJschool. hem weI het verzoek kon worden toegestaan.
Zo'n bewiJs zou een "teekenblad van ouders of inwoners van Pietermaal" kun-
nen zljn. De tussenkomst van de schoolcommissie achtte Hellmund verder ntet
meer nodtg, omdat die de zaak met Van Eekhout reeds geheel en al had afge-
handeld.139

Intussen had zlch lets anders afgespeeld. Op 26 maart ontsloeg directeur
Rammelman Elsevier sr. Klaas van Eekhout op dlens verzoek als school- en
godsdienstonderwijzer van Aruba en als lid van het vredegerecht aldaar. Wat
hler merkwaardig aan Is ugt in het felt. dat de schoolcommlssle op Curacao
eerst In haar vergadertng van 2 april melding maakte van het ontslag, doordat
ze notuleerde dat ze dlt ontslag aan het gemeentebestuur zou mededelen. Ze
vermeldde niet door wie ze van dtt ontslag op de hoogte was gebracht. Meestal
werden besltssmgen van hogerhand zeer snel aan de belanghebbenden bekend
gemaakt. Op 29 maart nog schreef de schoolcommissle dat Van Eekhout aan
ziJn post op Aruba was gebonden (noot 138). In haar vergadertng van 19 april
werd geen melding gemaakt van een ontvangen disposlUe in die tussenUjd. Het
besluit van de dtrecteur werd eerst in de notulen van de vergadertng van 28
april vermeld. Er werd ook geen commentaar blJ gegeven. De dtrecteur dlende
zljn besllsstng op 4 mel in biJ de gouvemeur-generaal te Suriname. (ook vriJ
laat).l40 Deze laatste ging met de beslissing akkoord.141 Geen enkele medede-
ling of toelichUng is in de correspondenUe terecht gekomen. Van Eekhout han-
delde nu in de geest van het standpunt van Hellmund. Op 3 met leverde hiJ blJ
het gemeentebestuur een brief in waarblj hlJ ter ondersteuntng van zlJn eerder
Ingedlend verzoek een lijst voegde, die door negentien ouders van klnderen was
ondertekend. Die ouders vertegenwoordtgden 34 klnderen, wonend op Pteter-
maal of Scharlo, een wijk ten noord-oosten van Willemstad. De raad oordeelde
het verzoek van de ouders dan wei ntet van "drtngende noodzakellJkheld". maar
toch als een wens die met in strijd was met de bestaande bepaltngen. Van de
betreffende klnderen bezochten er geen of zeer wetntgen de bestaande lands-
scholen. zodat een aparte "blj of private school" het getal leerltngen nlet zou ver-
lagen en derhalve aan de fungerende landsschoolonderwijzers geen schade door
verIaging van inkomen zou toebrengen. De raad overwoog daarblj. dat Klaas
van Eekhout al eerder landsonderwijzer der tweede klasse op Curacao was ge-
weest. Nu had de directeur Van Eekhout slechts voorwaardeliJk ontslagen. om-
dat het bestuur van Aruba zlch zorgen maakte over de vacature In de geesteliJ-
ke bedtentngen, als Van Eekhout van het elland vertrok. De raad yond echter
dat het onderhavige verzoek van Van Eekhout dat bezwaar geheel ontzenuwd
had. Het was een onbegrtjpehjke concluste waaraan geen verdere toelichtlng
werd gegeven.

Zo kreeg Van Eekhout toestemmlng om op elgen kosten een private school
op Pletermaai te begmnen, die onderworpen was aan aIle bestaande en nog te
maken bepalingen. De opzleners dlenden nog van hem de plaats van de school
en het tijdsUp van het begin te vememen. Klaas van Eekhout ontving zljn origl-
nele stukken terug (weshalve ze niet in het archlef voorkomen) en de school-
commissie werd over de beslissing geinformeerd.142 Klaas moet wei over een
machUge protectie beschlkt hebben. want de Indruk bestaat dat de waarheld
achter de scherrnen gezocht moet worden. Van Eekhout had het klaar gekregen
op Cura~ao terug te keren.143 De manier waarop dit gebeurd was kon nlet ele-
gant genoemd worden; het duurde nlet lang of hij vervolgde deze weg met de-
zelfde eigengereidheid. Spoedig deed zich een nieuwe kans voor en hlj nam die.
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7.4.6.2 Opnieuw landsschoolonderwijzer der tweede klasse
8 juni 1831 - 11 juli 1839

Vljf dagen na de verleende toestemming aan Van Eekhout stterf op 9 mel
1831 David Rodrigues. landsschoolonderwijzer der eerste klasse. Dat gebeuren
veroorzaakte een aantal verandertngen en verschutvingen:
• Op 11 mel plaatste de president van het gemeentebestuur een oproep In de
Curacaosche Courant ter vervulling van de vacature van landsschoolonderw1jzer
der eerste klasse, ontstaan door het overlljden van David Rodrigues. Ieder die
"onder het genot van het daartoe staande kindergeld" die functie zou willen be-
kleden, dtende blnnen veertien dagen, dus voor 25 mel. ztch schriftelijk blj het
gemeentebestuur aan te melden. De dag waarop het examen voor de bestaande
schoolcornmtsste afgelegd moest worden. zou daama bepaald en bekend ge-
maakt worden;
• Op dlezelfde dag reeds kwam blj het gemeentebestuur een brief van Anslljn
bmnen met een verzoek om bevordertng van de tweede klasse naar de eerste
klasse;
• Op 16 mel diende ook Klaas van Eekhout een verzoek In om als onderwijzer
der tweede klasse "andermaal" benoemd te worden. wanneer een der onderwij-
zers van de tweede klasse bevorderd zou worden tot de eerste klasse:
• De derde sollicitant was een zekere Paul Hain die opteerde voor beide klas-
sen. ofwel eerste ofwel tweede;
• Het gemeentebestuur handelde nu ook het rekwest van David Rodrigues af
waartn hiJ vroeg of zt]n dochter Lea hem mocht opvolgen na zljn dood. Het be-
stuur had dit laten llggen totdat van opvolglng sprake kon zijn: na zijn dood. De
besllsstng resulteerde tn de oprichting van een meisjesschool der tweede klasse
met Lea als onderwiJzeres (7.6);

Ten aanzien van Klaas van Eekhout overwoog de gemeenteraad dat er geen
bezwaren waren om hem de post van onderwijzer der tweede klasse te laten
vervullen, als een andere onderwijzer der tweede klasse bevorderd werd tot de
eerste klasse. Ze bestemden hem derhalve voor landsschoolonderwiJzer der
tweede klasse.ws Er was verder nlemand geweest die voor die post gesolliclteerd
had. want Ham vtel ntet In de termen voor een benoemmg. Gezlen het Ieit dat
Van Eekhout al eens landsonderwiJzer op Curacao was geweest. mocht worden
opgemaakt dat hij daar nog steeds bekwaam en geschlkt voor geacht kon wor-
den. De gemeenteraad stelde nu een voorstel tot benoemtng Op;14Sdaarop volg-
de de goedkeurlng van hogerhand 146en daaruit resulteerde de feitelljke aan-
stelling door het gemeentebestuur.t+? De schoolcommissfe, aan welke tnstantte
ntets gevraagd was. werd uttgenodtgd de nu vier bestaande landsscholen te
plaatsen zoals artikel 1 van het Provtstoneel Reglement dat regelde. Over een
examen, voor de schoolcornmtsste af te leggen. werd met meer gesproken. ook
niet met de overwegmg dat het In dit geval niet (meer) nodig was. Het betekende
een volkomen negeren van de schoolcommlsste. zoals ook de voorstelltng van
zaken van het raadslld Hellmund luidde.l48

De aandacht voor de jutste verdeling van de landsscholen aan beide ziJden
van de haven was nodig. Er waren nu twee scholen van de eerste rang op
Otrabanda. die van Phoel en die van Anslljn: twee scholen van de tweede rang
stonden "In en om de Willems tad", de ene onder Isaac Rodrigues en de andere
onder Van Eekhout (Pietermaai). Dan was er op Punda nog de metsjesschool
der tweede klasse van Lea Rodrigues. De opdracht tot een juiste verdeltng leek
terloops gegeven. doch zou nog wat voeten in aarde hebben. De schoolcornrms-
sle gaf Anslijn de opdracht zijn school van de eerste klasse van Otrabanda te
verplaatsen naar Willemstad of Pietermaai. Klaas van Eekhout kreeg nu de op-
dracht zljn school van de tweede klasse te verplaatsen van Pietermaai naar
Otrabanda. Daarmee was de verdeling in evenwicht conform de wet op het
schoolwezen. De regeling was billljk; de verplaatsing van Anslijn naar Pieter-
maal was al eerder In de gemeenteraad onderwerp van bespreklng geweest.
toen raadslid Cancrijn de wenseliJkheld daartoe had geopperd. omdat Immers
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de meeste klnderen op Pletermaal woonden evenals Anslijn zelf. De verplaatslng
gmg toen (augustus 1830) ntet door. Nu Anslijn een school van de eerste klasse
glng letden was het redel1jker dat hlj verhuisde. dan dat Phoel die opdracht
kreeg. Phoel had zijn school op Otrabanda al gestart In mel 1816 en was al-
daar stnds 1 januart 1820 landsonderwljzer der eerste klasse (en zou dat daar
blijven tot 1 januart 1846; Phoel. een zeldzaam constante factor in het onder-
wljs op Curacao). Als er een school van de tweede klasse naar Otrabanda ver-
plaatst moest worden dan was het redeliJker dat Klaas van Eekhout verhutsde
dan Isaac Rodrigues. Voor deze laatste golden als overwegtngen, dat zijn school
voor het grootste deel bestond ult klnderen "van de Israeltttsche gemeente", die
op Punda woonden. BIj verhutztng naar Otrabanda zouden de onvermogende
ouders bovendlen pontjesgeld moeten gaan betalen en dat konden ze nlet op-
brengen. Vele malen klaagden ouders hierover en vroegen dan blj de school-
commtssie een zodaruge verplaatslng van de school aan, dat ze van die Ilnancte-
le last bevrljd waren. In alle gevallen hlelden de opzteners rekentng met een
dergelijk verzoek en steeds willigden ze die verzoeken In. Ook blj de toelatlng
van arme kinderen waren het pontjesgeld en de verdere afstand van de wontng
doorslaggevende redenen voor de schoolcommissie bij de aanwtjztng van een
school. Daarentegen kon van de ouders. die hun kinderen blj Van Eekhout ter
school wilden zenden, verwacht worden, dat ze als vermogende en zelf school-
geld betalende ouders het pontjesgeld konden betalen. Hoewel In de correspon-
dentie het argument van het pontjesgeld ntet werd aangevoerd kwam het te
vaak in andere stukken voor om te veronderstellen dat de schoolcommlssle
daar geen aandacht aan zou hebben besteed. Ook een andere ntet uttgesproken
overwegtng kan een rol gespeeld hebben bij de beslissing van de schoolcommis-
ste, Onlangs nog, rnedto juni 1831. had Isaac na zijn ziekte zljn onderwljs her-
vat. waarbij het al duldelljk werd dat er meer moeilijkheden op komst waren.
Een eventuele overplaatsmg van zijn school zou nog meer moeilijkheden heb-
ben opgeleverd.

De nieuwe hertndellng veroorzaakte nlet bij iedereen tevredenheid. Een vijf-
tiental Inwoners van Pietermaal en daaraan grenzende districten diende bij dt-
recteur Rammelman Elsevier een rekwest in waarln ze verzochten Klaas van
Eekhout "bij voortdurmg" als onderwljzer op Pietermaai te laten fungeren. De
dlrecteur ging op hun verzoek In en schorste "om hem moverende redenen" de
verplaatsmg van Van Eekhout.l+s Eerst hiema wenste de dlrecteur door het ge-
meentebestuur geinformeerd te worden. Vooreerst wilde hlj de overwegingen
vememen over de vraag of het plaatsen van een Iandsschool op Pletermaal ge-
rechtvaardlgd was op het punt van het verschaffen van onderwtjsfactlttett en
het daarutt resulterende nut, gekoppeld aan een wijziglng in de bestaande ver-
ordentngen. Vervolgens, voortvloeiend uit de eerste vraag, verzocht hij het ge-
meentebestuur aan te geven, of er redenen bestonden om In de gegeven om-
standtgheden de school van Klaas van Eekhout op Pletermaai te vestigen en
daardoor de rekwestranten tegemoet te komen. zonder nadeel voor de andere
onderwlJzers.1SO

Over beide vragen boog de gemeenteraad zich In zlJn vergaderlng van
3 augustus 1831. De overwegingen ten aanzlen van de eerste vraag leverden
geen verschil van mening op. Met eenparlgheid van stemmen werd het oordeel
ultgesproken dat er op Pietermaai en daaraan grenzende dlstricten werkellJk
een behoefte bestond aan een landsschool ter plekke. Daarom ook had de raad
toentertljd het verzoek van een aantallngezetenen. om Van Eekhout een private
school te laten oprtchten. Ingewilligd. Die private school was geen lang leven
beschoren geweest omdat Van Eekhout op eigen ver.loek een aanstelling had
gekregen als landsonderwljzer. Als conclusle kon nu gesteld worden. dat het zo-
weI doelmaUg Inzake het verstrekken van onderwijs. alsook billiJk en rechtvaar-
dig ten aanzien van de ouders van schoolgaande kinderen geacht kon worden,
wanneer een van de landsscholen op Pietermaai werd gevesUgd.

MoeiliJker lag het bij de beantwoording van de vraag of die school per se
door Klaas van Eekhout bemand moest worden. Het uitgangspunt van de raad
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was, en moest ook zijn. het stellen van het algemeen belang boven dat van en-
kele personen. Daarom meende de raad, dat de school van Van Eekhout in de
hutdtge omstandlgheden nlet op Pieterrnaai gevestigd kon worden. Dat zou
nadeUg en onb1lliJk zlJn ten aanzlen van de andere onderwiJzers en van de tnge-
zetenen van de andere dlstrtcten. Het aantal kinderen, dat op Otrabanda woon-
achtlg was, maakte de aanweztghetd aldaar van een school van de eerste klasse
en een van de tweede klasse noodzakel1Jk. Het overplaatsen van Isaac Rodrt-
gues was, naast bovengenoemde overwegtngen, niet in het belang van het on-
derwijs. De opdracht voor de regeltng en de verplaatsmg door de schoolcomrnts-
sle was gegeven, en ook reeds door Anslijn opgevolgd, voordat de dtrecteur de
verplaatstng van Van Eekhout in zljn beslutt had opgeschort. Op dat laatste
moment was echter de opdracht door Van Eekhout na zes weken nog met uit-
gevoerd; deze was om motleven, die de raad onbekend waren, op Pieterrnaal
blijven schoolhouden. "etgendunkelijk In openliJke verbreking" van de lastge-
vtng die op wetteliJke bepallngen berustte. Daardoor was er een sttuatie ont-
staan dat er op Otrabanda slechts een school was. die van de eerste klasse van
Phoel, en dat er In de stad nu drte landsscholen waren, een van de eerste en
twee van de tweede klasse. de school van Lea Rodrigues niet meegerekend.
Deze opeenhoplng van scholen in een district leverde volgens de raad nadeel op
voor de andere onderwiJzers. maar vooral voor Ansl1jn. die zich wel had gevoegd
naar de opdracht van de schoolcommissie. Het was ntet bllllJk te noemen wan-
neer door een verzoek van slechts vijftien tngezetenen opnleuw een verplaatstng
van scholen zou moeten volgen. terwiJI op Pieterrnaai een van de bestaande
landsscholen was gevestigd. Immers geen enkele onderwiJzer was benoemd als
hlJ met bekwaam en geschlkt was. Als In de behoefte voorzien werd, deed de
persoon van de onderwijzer er nlet toe. De raad zou voortaan aan handen en
voeten gebonden zlJn als slechts vtjfuen personen utt andere dtstrtcten, die toch
geliJke rechten hadden. voldoende In aantal zouden zijn om via een petitie de
een of andere onderwiJzer. ten nadele van de andere. In zo'n district te plaatsen.
Het gevolg daarvan zou zijn. dat geen enkele wettel1jke bepaling meer gehand-
haafd zou kunnen worden. Wat voor Van Eekhout gold. zou ook voor de andere
onderwiJzers behoren te gelden: op een vaste plaats voor Van Eekhout zou ook
een vaste plaats voor de andere landsonderwijzers moe ten volgen. En dan zou
de raad geen gelegenheld meer hebben om scholen daar te plaatsen. waar ze in
het algemeen belang en nut geplaatst behoorden te worden. Derhalve zag de
raad biJ meerderheld van stemmen geen gronden om Klaas van Eekhout van de
algemene regel ult te zonderen.

Dutdelljker kon het nlet en deze mouvertng leek van de reeds genomen be-
slisstng van de directeur ten gunste van Klaas van Eekhout en een handjevol
tngezetenen van Pieterrnaal een voorbartge handelwijze te maken. tenzlj protec-
tie en/of partljdlgheld de ratione Ie overwegingen naar het tweede plan brach-
ten.

Zoals gezegd Is ontbrak eenparigheid van stemmen. Daarom werden de op-
vatUngen van de raadsleden apart genotuleerd. drie leden. twee wethouders en
tot slot en als laatste de president. 151 Het lid J.C. Jandroep was het eens met
de verdeling zoals de schoolcommissie die had gemaakt. maar hlj kon het niet
eens ziJn met de "uitsluitelijke plaatsing" van Van Eekhout op Pleterrnaai; inte-
gendeel Klaas van Eekhout diende zich te vestigen op de plaats die hem was
aangewezen. Het lid M. Romer zou gaarne aan het ver~oek van de rekestranten
voldoen als er andere bepalingen gemaakt konden worden. De plaatslng van
Van Eekhout ultsluitend op Pieterrnaai ging voigens hem ten nadele van de an-
dere onderwijzers. tenzij men deswege het gehele reglement wilden veranderen.
Het lid A.W. Hellmund beriep zich op de opvatting. die hiJ In de zitUng van 6 Jul!
1831 had ultgesproken en had laten notuleren. Hij had toen het rekwest gaarne
in handen van de directeur gezlen. omdat de raad zelf te zeer aan de wetten ge-
bonden was. Verder zag hij in een verplaatsing van Van Eekhout op Pieterrnaal
geen nadeel voor de andere onderwiJzers. De tweede wethouder G. Vos JZ uitte
zlch als M. ROmer. De eerste wethouder B.A. CancriJn had dezelfde opvattingen



Seholen en Onderwfjzers 161

als Jandroep met de toevoegtng, dat als de wet geheel veranderd werd, de plaat-
stng van de school van Van Eekhout op Pietermaai ntet ten nadele van de ande-
re onderwijzers zou ultvallen. De president Theodorus Jutting hleld het bij de
overwegmgen die al eerder in de raad waren geformuleerd en stond achter de
wijze waarop de schoolcommlssie aan het raadsbesluit gevolg had gegeven.
Zolang geen klachten van het tegendeel werden mgebracht, beschouwde hiJ de
landsonderw1jzers geschikt en bekwaam tot de vervulling van hun functies. Aan
de behoefte aan een school op Ptetermaat werd door de plaatsing van een
school aldaar voldaan. Daar mocht een klein deel inwoners Diets aan verande-
ren want "eenmaal een precedent deswege bestaande. is het moeillJk te voorzien
waar men met de afwiJk1ngen ten behoeve van eentgen en ten bezware van al-
len. zal ophouden. aangezten toch alle burgers gel1jke regten hebben en even-
eens dergellJke petltles als de mgezondene zouden kunnen inleveren". Aan de
reeds gemaakte overwegmgen van de meeste andere raadsleden voegde hij nog
de opmerktng toe. dat iedere wetswtjztgtng, zowel voor dtt geval in het bljzonder
als voor het onderwijs in het algemeen, in overeenstemmtng diende te zijn met
het reglement op het beleid der regermg van de Nederlandsche West-Indische
Bezlttlngen.152

Het raadsbesluit werd met opgave van de mentng der afzonderlijke leden
aan de dtrecteur bekend gemaakt.153 De dlrecteur yond de aparte vermelding
van de individuele raadsleden "wel een Ingredient voor de notulen der vergade-
ring zelve maar geenszins voor het gerequlreerd berigt".I54 Ondanks de afwij-
zende vtste van de schoolcommtssie en die van de gehele raad op een persoon
na, hteld de directeur het verzoek van de rekestranten toch in overwegtng, HiJ
wilde eerst de gouvemeur-generaal van het probleem in kennls stellen en dtens
antwoord afwachten.w'' hoezeer hij ook overtutgd was "van de faculteit [hem)
competerende om tn deze te besltssen". Het verzoek van de inwoners kwam hem
voor als steunend op een hem plausibele reden; dat kon hij ntet veronachtza-
men. Van de andere kant ltep hij gevaar het gemeentebestuur af te vallen in
zljn handel1ngen en beslutten en dat zou "verlles van autorttelt" veroorzaken.
Het l1jkt er op dat zljn eigen voorkeur blj het verzoekschrtft lag. maar dat hlj
daar Diet openl1jk voor utt wilde komen. Wellicht dat hlj daarom een uitspraak
van de gouvemeur-generaal wtlde provoceren "om spectate redenen [hem) daar-
toe moverende". Hij heeft die speciale redenen nooit aan de openbaarheid prijs
gegeven. ook nlet aan hogerhand. en ze zljn dan ook verborgen gebleven.

De schoolcommlssle onMng van het gemeentebestuur het bericht. dat de
opschorttng van de verplaatslng van de school van Van Eekhout ten volle van
kracht bleef. totdat de gouvemeur-generaal zijn mening daarover bekend ge-
maakt had.l56 In haar eerstvolgende vergadering maakte de schoolcommlssle
melding van aIle ingekomen stukken. ''Voor kennlsgeving aangenomen" was het
enlge wat genotuleerd werd.157

De president van het gemeentebestuur had de dlrecteur weI een handreiking
gedaan met de principle Ie vraag of bepaalde artikelen van het regeringsregle-
ment. waaronder met name de arUkelen 112 en 113. inmiddels van toepassing
waren verklaard. En deze vraag legde de dlrecteur weer aan de gouvemeur-ge-
neraal voor.l58 Als reden voor zljn ver~oek om een akkoord van de gouvemeur-
generaal gar hlj op het vermljden van "aIle contestaUen" ingeval het gemeente-
bestuur moeite zou hebben met zlJn genomen beslissingen. Want het verzoek
van de burgers was. zo schreef de directeur, niet onbilllJk. noch voor wat betrof
de vestiging van een der landsscholen op Pietermaal noch voor wat betrof de
onderwiJzer "dewelke berelds als partlcul1ere schoolhouder aldaar gevestigd
was". Derhalve achtte de dlrecteur het nlet ondoelmaUg om enlge wijzlgingen in
de bestaande verordeningen aan te brengen die een vestiging van een lands-
school op Pletermaal mogeliJk zou maken.159

In de voorstelling van zaken ontbraken een tweetal felten. De dlrecteur ver-
meldde nlet dat Klaas van Eekhout slechts vij[ weken als particul1ere school-
houder op Pletermaal werkzaam was geweest, van 4 mel tot 6 Junl. zodat hij
leek te wijzen op een reeds lang bestaande toestand. Verder legde hlJ nlet utt.
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welke speciale redenen hem had den bewogen Van Eekhout tegen de orders van
het gemeentebestuur en de advtezen van de schoo!commissie in te sauveren en
hem op Ptetermaat te laten schoolhouden. De vraagt rtjst ook waarom zijn brief
van 15 oktober 1831 eerst vier maanden later. op 11 februart 1832. naar Suri-
name werd verzonden.

Er zat ook verder geen schot in de afhandeling van de kwestie. Gouverneur-
generaal E.C. van Heeckeren. opvolger van de overleden Cantz'laar, antwoordde
eerst op 1 oktober 1832 en vroeg daarblj hem per eerste scheepsgelegenheid
een exemplaar van het reglement op het schoolwezen te Curacao toe te zenden,
omdat dtt reglernent in Paramaribo met voorhanden was; er kon dus nog niet
besllst worden. 160 Het antwoord van de dtrecteur van Curacao volgde op 31 ok-
tober met bijvoegtng van het Provisioneel Reglement en de daarin reeds aange-
brachte wtjzigmgen betreffende de schoolgelden. De verzending per eerste
scheepsgelegenheid yond plaats op 15 november daarop volgend.161 Het lang
verwachte Iaatste woord in de zaak bereikte Curacao eerst op 1 april 1833; dat
is bijna twee jaar na de gerezen kwestie. De gouvemeur-generaal gaf te kennen
dat hij. na aandachttge overweglng van aIle redenen die van beide zijden te ber-
de waren gebracht. zich moest verenigen met het meerderheidsstandpunt van
de gemeenteraad. zoals dat in de notulen van 3 augustus 1831 was neergelegd.
Derhalve nodlgde hij de dtrecteur utt om conform dat standpunt te beschikken
en weI "in dien geest namelijk dat er bij voortduring te Pietermaat eene lands-
school gevestigd blijve, maar dat de schoolonderwiJzer der tweede klasse K. van
Eekhout van daar verplaatst worde". Wat de artikelen 112 en 113 van het rege-
ringsreglement betroffen waren per 1 januart 1833 het armenwezen. het onder-
wijs en de kerkeliJke zaken onder onmiddellijke bernoelenis van de gouverneur-
generaal zelf gebracht.162 Aan een slepende zaak was een einde gekomen.
althans in de offlciele sfeer: want Van Eekhout bleef zttten waar hij al bijna
twee jaar zat: op Pletermaai. Hoe kon de directeur dit laten geschteden en zlch
deze insubordinatie veroorloven? De waarheid moet dan weI achter de scher-
men gelegen hebben bij het kwartet: famllie - aanverwanten - vrtenden - rela-
ties.

Van Eekhout had a tort et a travers zijn doel bereikt: hij was voorgoed terug
op Curacao, hlj zat geheid op Pietermaai en hij was terug ill zijn vroegere func-
tie. Hij had aIle redenen utt het brandpunt van de belangstelling vandaan te
blljven en hiJ roerde zich dan ook ntet meer. In de rest van de onderzoeksperto-
de werd, behalve bij het toewiJzen van landsleerlingen. ztjn naam nog maar
tweemaal genoemd, beide keren In 1834:

Toen opziener Bosch te kennen had gegeven dat hiJ wilde repatneren "utt
hoofde van ligchaams zlekte" met aansluitend pensioen. kwam de Verenigde
Protestantse Gemeente ill de situatie dat er slechts een dominee aanwezlg was.
Hoewel ds Muller een man was "van gezonde ligchaams en ziele sterkte". zou bij
een eventuele ziekte "of zoo genoemde Heer iets menschelijks mogte overko-
men" de protestantse gemeente beroofd zijn van de eredienst en de bedienillg
van de sacramenten. Dan waren de protestantse ouders weer genoodzaakt hun
kirJderen door rooms katholieke geestelijken te laten dopen. Bovendien zouden
de Arubaanse protestanten geheel en al van de eredienst verstoken blijven. De
directeur van Cura~ao. Rammelman Elsevier sr.. wees de gouvemeur-generaal
erop. dat zich op Cura~ao een zendeling van het hervormd kerkgenootschap in
het moederland beyond die ook op Aruba met volkomen genoegen het prediken
en onderwijzen van de godsdienst had waargenomen. namelijk de onderwijzer
Klaas van Eekhout. De situatie zou gered worden door Van Eekhout "te doen
ordenen aIleen als noodprediker en de bediening der sacramenten biJ ontstente-
nis van eenen tweeden leeraar". Als de vacature bleef bestaan zou het " zeer ten
faveure van de zoo zeer met de tractementen der geestelijke ambtenaren be-
zwaarde koloniale kas" zijn. Van Eekhout zou zich ongetwijfeld hlertoe met een
kleine toelage willen lenen. HiJ was gehuwd en "van onbesproken. braaf en
godsdienstig gedrag". Het was het oordeel van dezelfde man. die hem in 1831
bij zijn terugkeer van Aruba gesauveerd had.163
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De tweede en laatste maal dat Van Eekhout genoemd werd, was op het em-
de van dat jaar, Van Eekhout vroeg verlof om iemand in dienst te nemen op zijn
school. die het onderwijs zou kunnen verzorgen in Engels. LaUjn. Frans en
Spaans.

De schoolcommissie overwoog dat er vier redenen waren om het verzoek
niet toe te staan:
• de onderwijzers der tweede klasse dienden zich enkel te bepalen tot het on-
derwijs in het lezen, schrijven. rekenen en de Hollandse spraakkunst;
• het was de bedoeling van het gouvemement om maar twee scholen van de
eerste klasse te hebben;
• een inwill1gingvan zijn verzoek zou in het nadeel werken van de onderwij-
zers der eerste klasse;
• als de verzoeker zichzelf niet in staat achtte het onderwtjs in de vreemde ta-
len te geven, zou hiJ geen toezicht daarop kunnen houden en zlch afhankelijk
maken van die persoon.
De opzieners hadden deze opinie aan Van Eekhout reeds medegedeeld bij gele-
genheid van het groot-examen op ziJn school van 3 december 1834 en maakten
deze mondelinge mededeltng in haar vergadering tot beslult.l64

Oft was de laatste acUe van Van Eekhout. Hlj stlerf op 1 jull 1839 in de ouder-
dom van 58 jaar,16S

7.5 DE LANDSSCHOOL DER TWEEDE KLASSE
OP OTRABANDA

7.5.1 De school

Met deze landsschool is het ntet goed gegaan, George Kramer was in ziJn
kwaliteit van onderwijzer de zwakste der landsonderwijzers. Ook fysiek was hlj
zwak geworden. waardoor hij maar kort funcUoneerde. In april 1824 gaf hij zijn
laatste lessen. De schoolcommlssie gaf hem ziekteverlof met een onderstand ge-
lijk aan zljn inkomen en loodste hem julst over de minimumgrens van het recht
op pensioen. Intussen bleef de school onbemand en gesloten. Isaac Rodrigues
kon hem vijf jaar later wel opvolgen, maar dat geschiedde niet op Otrabanda
maar in W1llemstad. Na 1 mel 1824 Is er geen landsschool van de tweede klasse
meer op Otrabanda geweest. Wegens dat tekort hebben de opzieners sinds
1833 meer landskinderen in de school van Phoel ondergebracht.

7.5.2 George Kramer, 1 januarl 1820 - 1 mel 1824

Van George Kramer zijn welnig biografische gegevens bekend.
Bij de nieuwe schoolinrtchtmg werd de school van George Kramer op

Otrabanda bevorderd tot een landsschool van de tweede klasse (bljlage 3).
Kramer kon bogen op een lange staat van dlenst als partlculter onderwijzer; in
de waardertng gold hij als een man van tweede garrutuur, maar werd een goede
rekenmeester genoemd. In het jaarverslag over 1820 werd zljn school beschre-
ven als "onbeduldender" dan sommige andere scholen en hljzelf als een man die
ouderwets was gebleven in zlJn onderwijzen.l66 Vergeleken met de drie andere
landsscholen. die ieder tussen de 40 en 50 leerlingen telde. en vergeleken met
de andere landsschool van de tweede klasse. waarop meestal tussen de 24 en
30 kinderen door de schoolcommlssle geplaatst waren, stak die van Kramer
schril af. Het aantal leerllngen was blj hem teruggelopen van twtnttg leerltngen
voor de nieuwe schoolregeling tot een twaalftal in de aanvang van 1820. De
schoolcommtsste begon met slechts een kind voor rekenlng van het schoolfonds
aan hem toe te wijzen. Dlt aantalliep in 1824 op tot zeven. Oat was waarschljn-
lijk nlet zonder bljbedoelmg. Medlo 1824 was de zlekelljke toestand van Kramer
kennelljk van die aard geworden, dat de opzleners besloten hem van het school-
houden te ontslaan. echter met behoud van het salaris dat hlJ gewend was ult
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het schoolfonds te ontvangen.167 Het was een milde maatregel. Sinds augustus
1821 had Kramer drie leerltngen van het schoolfonds, stnds september 1822
waren het er vijf, in januart 1824 waren het er zes en in februart, maart en april
sto~ten de opzteners hem zeven leerltngen toe. Hij ontvtng hler per maand
10 /2 pesos voor (f 17,50). Nu kon hem vanaf mel 1824 dit bedrag als blJstand
worden uitgekeerd. Door de verlaging van de Peso in 1827 van f 1,66 naar
f 1,33 bleef van dit bedrag nog f 14,-- per maand over,168De landskinderen
werden bij de landsonderwijzer Phoel geplaatst, omdat die ook op Otrabanda
school hield.

De positle van een van de landsscholen was nu onduideHjk geworden. Vijf
en een half jaar lang was er slechts een landsschool van de tweede klasse. En
er was geen vacature, omdat Kramer niet was ontslagen maar toesternmtng had
gekregen slechts tijdens zijn ziekte, blj wijze van verlof, zijn school te slutten,
Soll1citatles voor deze post konden dus ntet in overwegtng genomen worden. De
gennge omvang van de school van Kramer vormde geen bedreiging voor de in-
komsten van de andere landsonderwijzers. Phoel had er zeven overgenomen
maar had er aan het elnd van 1824 nog maar drte over. De leerllngenstaat over
1824 Het zlen dat er totaal 145 kinderen onderwtjs ontvtngen, 102 betalend en
43 vanwege het schoolfonds. Een tekort aan opnameruirnte voor onvermogende
kinderen was er ook ntet omdat de kastekorten van het schoolfonds het toela-
ten tot het gratis onderwt]s in grote getale ntet gedoogden. In 1824 was het te-
kort 143 pesos en 3 realen (± f 240,--). in 1825 50 pesos en 1 reaal (± f 84,--)
en over 1827 f 260,66. Het bang saldo over 1826 was aIleen te danken aan een
extra subsidle.169 Voor Kramer leverde de situatie voordeel op; hIj hoefde nlet
ziek voor de klas, hij behield zljn (schamel) inkomen en hij bleef penstoenpre-
mte betalen en misschien was dat laatste wel de opzet van de opzieners.

Eindelijk stelde de schoolcommissie op 5 augustus 1828 aan de dlrecteur
a.t, een oplosstng voor, die naar hun verwachtlng voor aile betrokkenen accep-
tabel zou kunnen zijn. George Kramer was reeds 68 jaar, was voortdurend zlek
en leek met meer te zullen herstellen. Voor het schoolwezen was het nlet voor-
delig dat Kramer steeds in het genot bleef van de onderstand die het school-
fonds hem verleende, terwijl de jeugd van dat geld geen nut of voordeel had.
Daarom was er miss chien een andere weg om zowel in de behoeften van de "af-
geleefde man" te voorzien als voor het belang van de jeugd te werken. Nu
Kramer sinds 1820 voldoende in het pensioenfonds had btjgedragen om aan-
spraakop een uttkertng te kunnen maken, kon hij ontslagen worden. De school-
commtsste zou dan de vacature kunnen laten vervullen. Was in 1824 het aantal
leerltngen "merkelijk teruggelopen", tegen het einde van de jaren twtntig had er
een toename plaats. Het werd nu uit ruimtegebrek noodzakelijk dat er weer een
landsschool bij kwam om het groter geworden aantal onderwijszoekende kinde-
ren te kunnen plaatsen. In 1828 was het aantal betaIende kinderen opgeklom-
men van 102 tot 123; met de 44 landskinderen was het totaal aantaI op de drte
landsscholen nu 167 geworden. Voor het vervullen van de vacature zou "den tot
heden gepermttteerden schoolonderwijzer" Josef Victor Ras in aanmerklng kun-
nen kornen.t"v (Zie 6.2.8 bij voetnoot 42).

Het gemeentebestuur was het eens met het voorstel om Kramer te pensto-
neren en zond de benodtgde stukken naar de directeur a.I, Over het vervullen
van de vacature dacht het gemeentebestuur anders dan het voorstel van de
schoolcommissie luidde. Het wilde liever via een advertenUe aIle gegadigden op-
roepen, die dan door de opzieners "als de bevoegde regters" zouden kunnen
worden beoordeeld. Uit hen zouden de opzieners vervolgens een voordracht
kunnen opsteIlen.171

Rammelman Elsevier Sf. was korte tijd later in staat de vereiste stukken
over Kramer te zenden naar Cantz'laar, thans gouvemeur-generaal over de
West-Indische BezitUngen te Suriname. Tot die stukken behoorde de staat van
dienst, de daarbij behorende stukken en een geneeskundige verklartng waaruit
de fysieke onmacht van Kramer bleek. Cantz'laar, nog maar juist naar
Suriname vertrokken, was zo goed met de omstandigheden van Kramer bekend



Selwlen en Onderunjzers 165

dat Rammelman Elsevier sr. In de merung verkeerde geen beschnjvtng van
Kramer's toestand of aanbevellng te behoeven geven.l72 Cantz'laar vond de In-
geleverde stukken wellswaar ntet voldoende om aan te tonen dat Kramer recht
op penstoen had. maar met het oog op de behoefttge toestand van Kramer
machtlgde h1J de dtrecteur provtstoneel een onderstand ult de kas van de ge-
meente utt te keren, die gel1Jkwas aan het pensloen waarop Kramer gezlen zlJn
dlensttiJd aanspraak kon maken.173

Na entg heen en weer geschriJf was de kwestle na bljna anderhalf jaar offl-
cleel In orde. Voor het betalen van pensloenpremle gedurende negen jaren
(stnds 1820) over een jaartnkomen van f 505.-- ontvtng hlJ een uttkertng van
f 151.50 per jaar, te weten f 68.171/2 utt het pensloenfonds en f 83.321/2 utt
de kolonlale kas. Een dankbrlef van Kramer aan het gemeentebestuur "voor de
Jaarl1Jkse onderstand" vormde het slultstuk van de kwestie.174 Kramer stlerf op
9 november 1842 tn de ouderdom van 81 Jaar.175

7.5.3 Isaac Rodrigues, 17 december 1829 - 1 januarl 1833

Het gemeentebestuur l1et een advertentie uitgaan tot oproep van gegadtg-
den voor de open post van landsonderwiJzer der tweede klasse. Hterop reageer-
de als entge Isaac Rodrigues, zoon van David, de landsonderwiJzer der eerste
klasse. Victor Ras, de partlcultere schoolmeester van 44 roomse kleurltngen.
solllctteerde nlet. Gaf hlJ zlchzelf weintg kans? Begin 1828 had hiJ een rekest
geschreven om ondersteuntng door het gouvernement, warm ondersteund door
de schoolcommlssle. Sindsdien Is hlJ ult de bronnen verdwenen (zle 6.2.8 en
7.8). De schoolcommtsste ontvlng daarop van het gemeentebestuur het verzoek
de sollicitant al dan ntet te examlneren en daarvan rapport utt te brengen.
Omdat Isaac al gerutme tijd zljn vader David geasststeerd had en twee jaar de
school van de geschorste Ansl1jn had waargenomen, waren de opzieners vol-
doende bekend met zlJn bekwaamheld. Ze waren dan ook van rnening dat de
functie hem gerust kon worden toevertrouwd. Examtnertng bleef derhalve ach-
terwege. Daarop volgde op 17 december 1829 de benoemmg.t?s Voor Isaac was
het een gelukkige zaak, dat hlJ na de waarneming van AnsliJn slechts zes weken
zonder Inkomen behoefde te overbruggen.

Toch glng het niet goed met Isaac. Bekwaam was hlj wel, maar zljn ge-
schlktheid voor het beroep ondergtng een achteruitgang die fataal voor hem af-
liep. Rulm een jaar ging het nog goed in zljn nieuwe baan, maar In het vooIjaar
van 1831 was hij nlet meer In staat het onderwijs "naar pligt en behooren" te
verzorgen. Op zijn school waren wanorde en verwarrlng ontstaan op een wijze,
die het nodig maakte daar paal en perk aan te stellen. De opzleners boden
Isaac de gelegenheid zljn gezondheld te herkrijgen door zljn school een vakanUe
te geven van twee weken (24 aprll- 8 mel). Daarna zou hlj zljn school weer mo-
gen openen maar op voorwaarde, dat de opzleners aan een schrlftel1jk attest
van zljn geneesheer konden zien, dat hlj weer In staat was behoorliJk onderwijs
te geven.l77 In hun berlchtgevlng aan het gemeentebestuur spraken de opzle-
ners over een hervatUng van Isaac's werkzaamheden na "terugkeer tot gezond-
held en rede" ,178

In die dagen stierf DaVid, 9 mel. Eerst In Junl daarop volgend kon Isaac zlJn
werk weer hervatten In een schoollokaal, dat op last van de opzleners afgezon-
derd was van ziJn woonhulS.179 Weer mislukte zljn onderwijs. In hetJaarverslag
over 1831 moesten de opzleners medede\en, dat ze na het examen In december
genoodzaakt waren geweest Isaac ernstig te vermanen; zlJ hadden daarom zlJn
school onder bijzonder toezicht gesteld In de hoop, dat ze In de toekomst betere
berlchten zouden kunnen geven, zowel voor wat betrof de IJver van de onderwlJ-
zer, als wat de vordertngen van de leerlingen aanging.180

In maart 1832 werd de kwesUe In de gemeenteraad aan de orde gesteld. Er
werd op gewezen dat de opzleners de ware reden van de zlekte van Isaac wel1s-
waar nlet speclaal genoemd hadden, maar dat het algemeen bekend was, dat
Isaac was gaan liJden aan "men tele ziekte", waardoor hlj verhlnderd werd zlJn
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werk naar behoren te verrtchten. De "zachte maatregel" van de schoolcomrnls-
sie om hem onder een bijzonder toezicht te stellen achtten de Raadsleden in de
meeste gevallen weI voldoende, maar in het onderhavtge geval zouden, naar
hun menmg, de opzteners spoedtg in de gelegenhetd komen zich er van te over-
tuigen, of ze met die maatregel het beoogde doel konden bereiken. De opzteners
werden dan ook uttgenodtgd om de Raad nader rapport uit te brengen zodra ze
daartoe in staat waren. 181

In oktober 1832 waren de opzteners gedwongen de consequenties te trek-
ken utt de vele mondelinge en schriftelijke klachten van ouders, die kinderen
hadden op de school van Isaac. Hoezeer de opzieners ook gehoopt hadden dat
na verloop van tiJd de gezondheid van Isaac zou verbeteren en dat hun "verma-
ntngen en bedretgtngen" een gunstig effect zouden uitoefenen, begonnen ziJ zich
nu af te vragen of het ruet beter was een andere weg in te slaan. Zij formuleer-
den aan het gemeentebestuur een voorstel om Isaac drte of zes maanden als
schoolhouder te schorsen om te kunnen constateren, of een totale onthoudtng
van alle onderw1jsbezigheden een verbetertng in Isaac's toestand zou brengen.
Al twee jaar hadden ze geen nieuwe landskinderen meer aan Isaac toever-
trouwd en de 19 leerltngen, die van landswege bij hem waren geplaatst, zouden
zolang over de andere landsscholen verdeeld kunnen worden. De opzieners
hoopten dat de andere landsonderwtjzers "uit menschlievendheid en medelijden
met een ongelukkigen ambtgenoot" die kinderen zouden willen onderwijzen
voor de helft of driekwart van het schoolgeld. Met het overschot van het school-
geld, hoe gering ook, zou Isaac ztch Ujdens zijn schorstng in het leven kunnen
houden.182 De lasten voor het schoolfonds zouden daarblj niet vermeerderd
worden en er zouden ook geen kinderen behoeven te wachten op gratis onder-
wijs. Het voorstel vergde een offer van Isaac en zijn collega's,

Bij de behandeltng van dlt rapport overwoog de gemeenteraad, dat het met
te verwachten was dat Isaac Rodrigues van zijn ztekte, "welke algemeen bekend
stond als bij tusschen tijden aan ztelsverwarrtng te grenzen" zou genezen en dat
hij "tot reden en eene behoorlijke pligtsbetrachting" terug te brengen zou zijn,
ondanks aIle gedane en voorgestelde rnaatregelen van de opzieners. De mlld-
hetd, lankmoedlghetd en sociale bekornrnernts, die..Qe opzteners kenmerkten,
werden door het gemeentebestuur met gedeeld. Isaac werd uit zijn ambt ontsla-
gen en de landskinderen moesten op de andere landsscholen worden overge-
plaatst. De dtrecteur keurde het ontslag goed en deed melding htervan aan de
gouvemeur- generaal.183

TerwIjI Isaac ntet op de hoogte was van de voor hem fatale correspondentle
tussen zijn overheden diende hij, voordat hij op de hoogte was van het hem toe-
bedachte ontsIag, op 5 december 1832 een rekest in bij het gemeentebestuur.
Hij was zelf ntet in staat dat rekest te schrijven en moest het een ander laten
doen. Die deed dat in zulk erbarmelljk Nederlands, dat het een onderwijzer on-
waardig was. Met bevende hand ondertekende Isaac het. Hij gaf in dit rekest te
kennen, dat hij van landswege slechts negenUen kinderen had ontvangen en
dat zijn maandelijks inkomen hiervoor, na verlaging van het schoolgeld van
f 2,66 per kind per maand naar f 1,50, slechls f 28,50 bedroeg; daar moesten
dan nog f 10.-- van afvoor de huur van een schoollokaal, omdat hij van de op-
zieners niet meer aan huls school mocht houden. Zijn gezln leed honger en voor
ziJn kinderen had hiJ geen voorultzlcht op welzijn en geluk, "welk hartbrekende
en jammerachtig gezlcht voor zulke ouders". Hij kon geen ander middel van be-
staan bedenken en derhalve moest hij hel gemeentebestuur verzoeken om het
schoolgeld weer op het oude bedrag van f 2,66 te brengen en hem tevens meer
leerlingen te geven.184

Op diezelfde dag werd het rekest nog in de gemeenteraad gebracht. Als
punt drie op de agenda stond het fiat vermeld, dat de d1recteur op het ontslag
van Isaac had gegeven. Daarop besloot de Raad dat deze beslissing nu aan
Isaac bekend gemaakt kon worden. Om administratieve redenen was het het
gemakkelijkst wanneer dit ontslag inging per 1 januari 1833. Het rekwest van
Isaac stond als punt vier op de agenda. Wegens de beslisslng tot ontslag werd
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op dlt rekwest geen acht meer geslagen.IB5 Acht weken later. op 30 januart
1833. stierf Isaac. biJna 34 jaar oud.IBGHiJ liet een vrouw en drie kinderen in
honger achter.

Nu de landskinderen al waren ondergebracht op de andere landsscholen,
was er geen drtngende noodzaak opn!euw een landsschool van de tweede klasse
in werking te brengen. De schoolcommissie stelde het gemeentebestuur voor
om het aantal landsscholen provis!oneel op drie te laten en de vacante post
voorlopig niet te vervullen. De Raad gmg met dit voorstel akkoord.IB7 De hier-
mee ontstane situatie in het Iandsonderwtjs zou nog enkele jaren provisioneel
blljven om ultelndelijk, na een intermezzo door N. Evertsz van 11 maart 1837
tot 10 oktober 1837 (7.10). op 10 oktober 1837 met de wijziging in het
Provtsloneel Reglement officieel te worden.

7.6 EEN PARTICULIERE MEISJESSCHOOL DER
TWEEDE KLASSE TE WILLEMSTAD

7.6.1 Lea Rodrigues, 6 junl1831 - 28 februarl 1834

Het overlljden van David Rodrigues efTectueerde het voornemen van de ge-
meenteraad om eerst na diens overliJden zijn verzoek betrefTende de opvolgmg
van zijn dochter Lea in behandeling te nemen. In de raadsvergadertng van 1 jU-
nt 1831 werden de overwegmgen besproken. die de Schoolopzieners in hun
brief van 19 april aan de gemeenteraad hadden bericht. In deze brief beaamden
de opzieners de stelltng van David dat zijn dochter bijzonder geschikt was om
hem in het onderwijs op te volgen. In hun verslag over het examen van decem-
ber 1830 hadden ze al gemeld, dat Lea blijk had gegeven over de nodlge be-
kwaamheden tot het houden van een school te beschikken. Door een jarenlange
asststentie was ze voor het onderwijs geheel gevormd en de opzieners zetden het
zelfs een verlies voor de maatschappij te vtnden als Lea na de dood van haar
vader genoodzaakt zou ziJn haar beroep op te geven. Bij al hun aanbevelmgen
wilden de opzieners slechts een restrictle maken: men kon niet verwachten dat
een onderwijzeres haar gezag over jongens behoorliJk zou kunnen handhaven.
Daarom achtten ze het raadzaam om aan een onderwijzeres aIleen metsjes toe
te vertrouwen. Met het oog op haar "onbetwiste bekwaamheid" en tevens gelet
op de noodlotttge omstandlgheden waarin David's vrouw en kinderen na dlens
dood terecht zouden komen. hadden de opzieners geen bezwaar om Lea aan te
bevelen "als onderwijzeres van eene metsjesschool, en wel met den rang en de
daaraan annexe voorregten van eene Landsschool der tweede klasse". Ze wezen
het gemeentebestuur er op. dat dergeliJke toelattngen ook in het moederland
geen ultzondertngen waren. Op de andere landsscholen zou deze maatregel
geen nadelige invloed ultoefenen, omdat er op Curacao een groot aantal kinde-
ren was dat voor het onderwijs op een school van de tweede klasse in aanmer-
king kwam.l88

In navolgmg van de opvatting van de opz!eners was ook de gemeenteraad
van mentng, dat het ntet raadzaam was om aan een vrouw het onderwijs van
jongens op te dragen "ult aanmerking van het moeiJeliJke om eene goede tucht
over dezelve te onderhouden". Daarom achtten de raadsleden het beter om de
vacature van een landsschool der tweede klasse door een man te doen vervul-
len. Die vacature was er op dat moment omdat Anslijn, tot opvolger van David
bestemd. een vacature tweede klasse veroorzaakte, Overtgens werd het oprtch-
ten van een private melsjesschool naast en bij de bestaande landsscholen be-
schouwd als doelmatig en als bevorderend voor het lager onderwiJs. Het Pro-
visioneel Reglement stond maximaal drie parUculiere scholen toe en in deze
categorte paste een melsjesschool. De bepalingen van het schoolwezen golden
ulteraard ook voor deze melsjesschool, Het bijzondere was echter de overwegmg
dat "in dlt geval" ook de voorrechten. die de andere landsscholen genoten, zou-
den moeten worden toegekend: de gemeentekas mocht daar echter met door be-
zwaard worden.IB9 Dat gebeurde ovengens ook niet. wanneer de meisJes. die op
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de landsscholen gratis onderwijs ontvtngen, werden overgebracht naar de mels-
jesschool van Lea.l90

Met de opdracht aan Lea om de plaats van de school en de openmgstljd aan
de schoolcommtsste kenbaar te maken en met de uttnodtgmg aan de school-
commissie om de meisjes van de landsscholen over te brengen op de school van
Lea en de schoolgelden voor deze klnderen aan haar utt te betalen, gaf tenslotte
de gemeenteraad uttvoertng aan de goedkeurtng die de dlrecteur op 6 junt aan
deze opzet had gegeven.191 Blj het jul1-examen verwisselden de opzieners de
jongens, die nog als restant van David's school blj Lea ter school gtngen, tegen
een gelljk aantal melsjes van de school van Isaac. 192

Toen Lea na verloop van tijd toch jongens op haar school ging aannemen
om daarmee haar inkomen te verhogen (en wellicht joodse ouders terwille te
zijn?) beval de schoolcommtsste haar schriftelijk deze jongens weer van haar
school te verwijderen. omdat dit handelen strtjdtg was met de inhoud van haar
aanstell1ng.193

In het jaarverslag over 1831 werd door de schoolcommIssle ntet gerept over
de school van Lea. Blj het groot examen in december 1832 echter vonden de
opzieners redenen haar te vermanen "tot het aanwenden van meerder vl1jt en
oppassendheld in het betrachten harer pligten als onderwijzeres" welke verrna-
ntngen in februari daaraan volgend, 1833, schriftel1jk "ernstlglljk" werden her-
haald.194 In die maand werden haar door de schoolcommissie twee leerlmgen
toegewezen en dtt was de enige keer dat daar melding van werd gemaakt. Op
2 december 1833, dat is vlak voor het groot examen, schreef Lea een brief aan
de Schoolopzleners waarin ze ontslag ult haar betrekking verzocht, omdat ze
Curacao wilde verlaten. De opzieners besloten om twaalf melsjes die blj haar
besteed waren gel1jkel1jkover de andere landsscholen te verdelen en in afwach-
ting van de goedkeurtng van het gouvemement het verzoek om ontslag "stllzwij-
gend toe te staan".195 Met de goedkeuring van dlt ontslag kwam op 28 februart
1834 een einde aan deze school.

Over de reden behoeft men ntet in het duister te tasten. Op Lea hadden de
zorgen voor het geztn van haar vader gedrukt en well1cht ook nog die van het
geztn van haar broer Isaac, die kort tevoren was overleden. Zo had haar vader
David in zljn testament zljn volwassen kinderen voorgehouden "al het hunne bij
te dragen om die vaderlooze en onnoozele schepselen het noodige onderhoud te
verschaffen". Zo zijn vrouw of kinderen naar elders wilden vertrekken dan "met
voorkeur naar St.Thomas. alwaar zich thans mijn zoon Abraham bevtndt". Lea
had, evenals haar zussen Branca en Sarah. een van de drte negerrnetsjes, kln-
deren van Davids slavin Marla. met de naam Amauma, van haar vader geerfd.
Het mulattenjongetje Isidoor. ook een kind van Maria. was bestemd voor zijn
zoon Abraham. Of deze slaven meegegaan zijn of verkocht is niet vermeld.196
Aan Inkomsten had ze 12 x f 1,50 = f 18.-- per maand in een periode dat er
groot gebrek op het eiland heerste. In 1833 werden bijvoorbeeld in totaal meer
dan 500 slaven door slavenhouders verkocht en uttgevoerd om met de op-
brengst voedsel voor de overblijvende slaven te kunnen kopen, opdat zij nlet
van honger zouden sterven.197 In ieder geval had ze op Cura~ao geen enkel per-
spectief meer; het getal meisjes. dat door de schoolcommissie aan haar onder-
wijs werd toevertrouwd. was te klein om op betere Ujden te kunnen hopen en
betalende melsjes had ze in de twee en een half jaar durende ultoefening van
haar beroep niet gekregen. Het betekende een tragisch einde van een famllie.
die met name door David meer dan veerUg jaren grote verdiensten had verwor-
ven door hun onderwijs aan de jeugd van Cura~ao.

Het was een hybrldlsch school type geweest; enerzijds was het een particu-
llere school, anderzljds had ze de kwalificatle "van de tweede klasse" ontvangen
waarheen de schoolcommlssle onvermogende meisjes zond. Ook het verzoek om
ontslag en het wachten op inwilllging door de overheid verwacht men nlet bij
een particul1ere onderwiJzeres. Het lijkt er meer op dat hler gesproken kan wor-
den van een soepele aanpassing aan of inspeling op de plaatselijke omstandlg-
heden, zander rigide houding in legibus.
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7.7 DE DIACONIESCHOOL

7.7.1 Lucas Hansz

In 1.5 Is vermeld dat de WIC vanaf de vestigtng van de Hollanders op
Curacao steeds een schoolmeester aanstelde die tevens de functles van voor-
zanger en aanspreker vervulde. De Compagnie en de Kerk waren van gerefor-
meerde stgnatuur en nauw met elkaar verbonden. De schoolmeester oefende
behalve de funcUe van voorzanger in de kerk ook wel die van koster utt, Zo had
hiJ als Compagnlesschoolmeester nauw kontakt met de kerkel1Jke diensten.

De diaconte was een kerkel1Jke instell1ng die de armenzorg behartlgde: daar
behoorde ook een school biJ die aan arme klnderen gratis godsdienstonderrtcht
en enig profaan onderrtcht verstrekte. waarbiJ het kunnen lezen een hoofddoel
was. Hoewel Hamelberg het begrtp dtaconteschool ntet hanteert zlJn de compag-
niesschoolmeester in het Fort en de dlaconleschoolmeester waarschiJnliJk een
en dezelfde persoon geweest.

Een naam die in dit verband opvalt, is die van .Johannes Hansz Lucasz; hlJ
was door de zorg van dtrecteur Rodier (1764-1781) aangesteld tot compagntes-
schoolmeester. Afgaande op ziJn naam kan hlJ de vader geweest ziJn van Lucas
Hansz, geboren in 1768. die van ± 1785 tot 1836 dtaconteschoolmeester, kos-
ter, voorzanger en aanspreker van Curacao is geweest. HiJ stond op de nomina-
Ue om biJ de nieuwe regeltng in 1819 benoemd te worden to.t Iandsonderwijzer
der tweede klasse. Op het laatste moment vervmgen de opzteners hem. door
Klaas van Eekhout voor die post voor te dragen. Hansz was toen 51 jaar oud en
onderwees "naar den ouden trant", wanneer hiJ althans niet door zlJn andere
funcUes werd weggeroepen. Changuton had daar in zljn Memorte harde woor-
den aan gewiJd (3.1.).

Eind 1816 stond Hansz op de 11Jstvan in leven zlJnde ambtenaren onder
no.17. Htertn werd aangegeven, dat de koster en voorzanger van de hervormde
kerk door het gouvemement werd aangesteld en belast was met alle kerkeUJke
zaken, die tot die bedieningen behoorden. HIJwas tevens schoolmeester van de
klnderen die utt het armenfonds van die gemeente onderstand ontvtngen. Hij
was aan de kerkeraad van de hervormde gemeente ondergeschikt en ko.n o.nder
de kerke11Jke ambtenaren gerangschikt worden. "BIJde begravenissen van zwar-
ten en l1eden van de couleur adslsteert hiJ niet. tenzlJ dezelve to.t de Protestant-
sche godsdienst behooren".I98

De diaco.nlescho.ol nam een speciale plaats in het scho.o.lwezen in. EnerziJds
was ze geen landsschool. hoewel de schoolmeester een ambteliJk inko.men had
en de huur van het schoollokaal ten laste van het schoolfonds kwam. en ander-
ziJds behoorde ze nlet tot de drie geadmitteerde partlcul1ere scholen. De o.pzie-
ners hadden de o.pdracht alle partlculiere scho.len o.nder toezicht te ho.uden en
te examineren. De diaconiescho.ol' werd weI enkele malen genoemd in de Jaar-
verslagen. als ziJnde gemspecteerd.

Over het onderwiJs van Lucas Hansz is zowel met aikeuring gespro.ken
(Changuion). als met maUge waardering door de opzieners. Het ontbreken van
ziJn o.nderwiJs. doordat hiJ voor het verrichten van de andere functies werd weg-
gero.epen. gaf een even ongeregeld schoolbezoek te zien als vele leerlingen ver-
to.o.nden. Ze o.ntvingen van hun meester in dat o.Pzicht een slecht voorbeeld.
ZiJn o.nderwiJsmethode was van de o.ude achttiende eeuwse stempel en het zal
niet verbazen. wanneer de man reeds te ver in Jaren gevo.rderd was om no.g met
inzet zelf "de verbeterde leerwiJze" te leren. Gezien de opmerklngen die in de Ja-
ren dertlg door de o.Pzieners gemaakt werden. is die nieuwe methode o.o.kniet
do.o.rhem toegepast. Daardoor paste zijn onderwiJs niet meer in het bestaande
systeem. noch vanwege de methode van onderwijs. noch vanwege de bestaande
regelgev1ng omtrent het gratis o.nderwiJs aan kinderen van o.nvermo.gende o.U-
ders. Zo ontsto.nd de gedachte om het gratis onderwiJs van de diaco.nleschool te
laten fuseren met dat van de landsscholen.
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7.7.2 De opbefflng
Tijdens de examens van december 1833 vonden de opzieners de dtacorue-

school gesloten wegens ziekte van de onderwijzer. Het aantal arme kinderen,
dat op de dtaconteschool werd onderwezen, was klein en die kinderen kwamen
bovendien door gebrek aan schoenen en kleren heel ongeregeld naar school.

In de vergadering die na afloop van de examens werd gehouden, gaf opzle-
ner Bosch in overweglng, of het niet wenselljk zou zijn dat de diaconieschool
werd opgeheven. Na gedachtenwissellng opperde de Commissie een aantal over-
wegtngen, Vooreerst was het onderwijs van de diaconieschoolmeester niet doel-
matig en zelfs gebrekkig; vervolgens was het aantal behoeftlge kinderen, dat ge-
regeld de school bezocht, te klein om daarvoor een aparte onderwiJzer in functle
te hebben; verder werd ieder jaar utt het schoolfonds f 160,-- aan huur betaald
voor een schoollokaal; voor dat bedrag konden even veel of mtsschten weI meer
kinderen in de landsscholen worden opgenomen dan er nu in fette onderwtjs
genoten; tens lotte zou het opheffen van de school geen schade toebrengen aan
het inkomen van de onderwijzer , omdat hij In deze funcUe hoegenaamd geen
voordeel genooLl99 Voor de huurprijs van f 13.33 per maand zouden negen
landsklnderen kunnen worden opgenomen; zoveel kinderen bezochten het dta-
conieonderwijs niet geregeld. Hansz ontvtng bij de bestuurshervorming in 1833
als beedigd ambtenaar. zonder wedde maar op emolumenten. een bedrag van
f 700.-- per jaar als personele toelage voor ztjn funcUe van koster, voorzanger.
aanspreker en dtaconieschoolhouder der protestantse gemeente.2OO De gezag-
hebber hield de overwegtngen provtstoneel in advtes en de toestand met de dta-
conieschool bleef onbevredtgend.P?!

In de vergadertng van 2 februari 1835 was het voorzitter Van UiJtrecht die
het probleem weer aansneed. Hlj hertnnerde aan de nuttelooshetd van de post
huurgelden ten behoeve van de dlaconteschool. De opzieners besloten opnieuw
aan het gouvemement voor te stellen de school op te heffen, de kinderen over te
plaatsen naar de landsscholen en de huurgelden te besteden voor schoolgelden.
De geldnood was op dat moment groot; in dezelfde vergadenng werden ingrtj-
pende bezutnigtngen opgesteld door de minimum leefUjd op zeven jaar te stel-
len, de schoolduur tot maxtrnaal zes jaar te beperken en de schoolgelden voor
aIle landskinderen te bepalen op f 1.50 per maand, ongeacht de klasse (6.4).
De Ilnanctele argumenten wogen nu zeker zo zwaar als de onderwtjskundlge;
daarbij moet worden opgemerkt dat de wijziging en opheffing het onderwiJs aan
de voormaltge dlaconleklnderen ten goede kwam.

Van Uijtrecht bepleitte in het jaarverslag over 1835 om "die, wij mogen zeg-
gen, onnoodtge uttgave voor hulshuur te doen ophouden" en het huurgeld "te
beztgen tot het betalen van schoolgeld van zoveel meer kinderen, die zeker van
een beter onderwijS meer voordeel zullen oogsten". Het voordeel was tweevou-
dig: een bespartng op het budget en kwaliteitswinst van onderwijs voor de dia-
conieklnderen. De koster had "slechts moeite en geen voordeel hoegenaamd".
Bovendlen was hlj nlet meer In staat onderwijs te geven zoals het vereist
werd.202

Bij dit herhaald verzoek achtte de gezaghebber zich niet bevoegd daar reeds
onmiddellijk over te beslissen; bij de eerstkomende gelegenheld zou hlj de gou-
vemeur-generaal hierover benaderen.203 De ver.lOeken hadden geen succes en
in het jaarverslag over 1836 werd nlet meer voor een derde maal over de op-
heffing gesproken.

Het probleem kreeg een natuurlijke oplossing; "in de namlddag" van 26 no-
vember 1836 sUerf Hansz in de ouderdom van 68 jaar.204 BlJ beschlkking van 2
december daaropvolgend werd de diaconieschool voor vervallen verklaard en
hield de betal1ng van de huur op per 1 januari 1837. De schoolcommlssie heeft
van dlt slot nlets genotuleerd. Het besteden van de huurgelden voor schoolgel-
den was het doel geweest van de verzoeken tot (voortljdlge) opheffing van de
dlaconieschool. Of dat in 1837 zo gebeurd is, Is niet achterhaald kunnen wor-
den.205
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7.8 DE TOEGELATEN PARTICULIERE SCHOLEN

De bestaande parUculiere scholen pasten in 1816 niet in het streven van
Kikkert om het lager ondeIWijs grondtg en definitief op een hoger plan te bren-
gen. zoals de ondeIWijswet van 1806 dat orgarusatortsch, methodisch en didak-
tisch mogeliJk maakte. Er is op gewezen dat de toestand van de parUculiere
scholen, die na 1820 werden toegelaten, in de mist bl1jft. Ook de gegevens over
de parUculiere kinderen op de landsscholen ontbreken bljna geheel. Het is alsof
de opzieners ztch enkel bekommerden om de kinderen voor wie ze flnanctele
verantwoordtng moesten afleggen, dus enkel de landskinderen (7.9.1.2). De op-
zieners waren de entgen die gegevens over deze categorieen hadden kunnen
verschafIen. Een enkele maal kan utt opgaven van schoolgaande kinderen het
aantal parUculiere kinderen worden berekend door de landskinderen van het
totaal af te trekken. Die spaarzame gevallen betroffen dan ook nog enkel de to-
tale aantallen op de landsscholen. De statistieke memorie van 1828 (biJlage 7)
was de enlge tabel die aIle reguliere scholen noemde. Daartn stonden als toege-
laten partlcultere scholen die van Victor Ras en Christoffel Martlsz vermeld. De
"geadmltteerde" school van Isaac Rodrigues was de door hem waargenomen
school van de geschorste Anslijn. Van de school van Victor Ras werd na 1828
ntets meer vernomen. Ook de naam van Martisz kwam niet meer terug.
Misschien was gebeurd wat de opzieners hadden voorzien: dat ze "van zelve ver-
vallen" zouden. In 1832 uitte AnsliJn een klacht over Graham (7.9.4). DaarbiJ
noemde hiJ als parUcul1ere scholen die van Lea Rodrigues en mevrouw
Spengler. Verrassend was de naam van Joh. Lemberg "wiens school op dtt mo-
ment nog bestaat" als derde partlcullere schoolhouder. ZUn naam werd voor de
eerste en laatste maal genoemd.

In de vergadertng van de schoolcornmtssle van 20 december 1831 namen
de opzieners kennls van een brief van de weduwe W.A. van Spengler, en de da-
mes S.W. Spengler en S.M. Jutting waartn hun voomemen werd kenbaar ge-
maakt om een opvoedtngstnstituut op te richten voor een klein aantal metsjes
"van meer aanzienlijken, die dezelven naar de openbare scholen immers nlet
zenden" .206 De gemeenteraad beraadslaagde over dit verzoek en over de optnie
van de opzieners in haar vergadering van 4 januart 1832. Theodorus JutUng,
president van de gemeenteraad (zle bijlage 12). was op etgen verzoek afweztg
vanwege bloedverwantschap met twee van de drte aanvraagsters. De school-
commissie stelde vast dat het verzoek ntet strtjdtg was met het Provtsloneel
Reglement; een dergelijk tnstttuut was ook niet nadelig voor de bestaande
landsscholen. nuts het getal van de op te letden jonge dochters niet boven de
twaalf klom, "ten etnde dlt Instltuut nlet in eene gewone landsschool ontaarde".
Het tnstltuut kon dan beschouwd worden als nlet In de termen der landsscho-
len te vallen maar integendeel als een zuiver parUculiere ondernemtng, die het
verschaffen van een beschaafde opvoedtng der jeugd tot strekking had. DaarbiJ
werd verwezen naar arUkel 5, lid P punt 7 van de Instructie voor het gemeente-
bestuur, waarbij de bevordering van aIle parUculiere ondernemtngen, die deze
strekking hadden aan het gemeentebestuur werden aanbevolen (5.3.3). De toe-
stemming werd gegeven voor een getal "van ntet meer dan twaalf jonge jufvrou-
wen" .207 In de jaarverslagen van de schoolcommlssle werden de dames niet
meer vermeld.

Omstreeks 1830 zijn de 'gedoogde' parUculiere scholen voor kinderen van
de volksklasse vermoedelijk verdwenen. In de bronnen wordt er geen melding
meer van gemaakt. Gebruik makend van de wettelijke mogeliJkheid om een par-
tlcullere school te houden, kan de school voor de kinderen "van meer aanzien-
lljken" gezlen worden als het begin van een ontwikkeling waartn de parttcultere
school 'opklom' van de onderste sporten van de maatschappelljke ladder naar
de bovenste.

In april 1836 kwam opnieuw een verzoek bij de schoolcornmtssle btnnen
voor het mogen oprtchten van een parUculiere schoo1.208 Het werd ingediend
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door de weduwe Alma S.S. Jutting, geboren Basden en ondersteund door de
commisste (zie ook 7.10.4). Het werd de "behoeftige suppllante" toegestaan on-
der een aantal voorwaarden: haar school zou aIleen "jonge melsjes of juffers"
opnemen zonder toelaUng van "[ongelmgen''. Verder mocht het getal scholleren
met hoger zijn dan zesUen of twintlg. Haar school mocht nlmmer scholleren, die
reeds de landsscholen bezochten, van deze "aflokken" of ovememen. Het onder-
wijs dtende te bestaan "In al hetgene der jeugdige sexe zal nutUg en dtenstig
zijn met mslutting van goede zeden en manieren".209 Aan de schoolcornmtsste
werd door de gezaghebber aanbevolen om zich van tlJd tot Ujd te vergewtssen of
het schoolonderwijs zodanlg was tngertcht, dat het aan het beoogde doel beant-
woordde.210 Over het schoolonderwljs werd geen verdere uttweidmg gegeven.
Vakken werden met genoemd. De partlculiere scholen werden na toelaUng met
rust gelaten. De schoolopzieners stonden wel aan de wieg maar volgden met de
verdere opgroe1. De aandacht werd besteed aan de landsscholen en dan nog
vooral aan de landskinderen. Na 10 oktober 1837 zou het zwaartepunt verlegd
worden en dat zou gaan betekenen dat de schoolcommlssie haar greep behield
op het kletner wordende gedeeUe van het onderwlJssysteem. De partlculiere
scholen van J.C. Timmer en N. Evertz in 1837 worden besproken In 7.10.4.

7.9 DIVERS ONDERWIJS

7.9.1 Begdpsbepalingen

7.9.l.1 Lager onderwtjs en lagere school
De schoolwet van 1806 was van kracht verklaard voor de Nederlandse kolo-

ntes: hiJ werd daardoor het richtsnoer voor het schoolwezen op Curacao, Dat
gebeurde nog ntet In het reglement van 1816 maar eerst in het Provisloneel
Reglement van 1819. Overheld en opzieners maakten gebruik van de mogelijk-
hetd om van die wet af te wijken wanneer de plaatselijke -omstandigheden te
zeer verschilden van die In het moederland. Ook een andere sttuatie was rnoge-
llJk wanneer somrntge regels op Curacao nlet bestonden, maar In de loop der ja-
ren een adaptaUe von den aan de regels van de wet van 1806. Dit is nlet alUJd
duidelijk aan te tonen, omdat gewijzlgde opvatUngen of regels, waaraan toch
beraadslagtngen en overwegtngen voorafgegaan zullen zljn, ntet op schrtft zijn
gesteld. Dan kan verandering aIleen utt de feiten te voorschlJn komen en daar-
biJ is de procesgang ntet alUjd te volgen. Deze gang van zaken was het geval
met de diverse ondeJWijsvormen. Waar eerst vrljheid en etgen lnitlaUef beston-
den, waren later acten en toelatmgen verelst.

Voordat de onderwijsvormen op Curacao worden besproken worden de offi-
ctele begrippen utt de wet van 1806 en het daarbij behorende reglement om-
schreven.
• Wat werd met lager onderwijs bedoeld?
In het Reglement voor het Lager schoolwezen en Onderwijs binnen de Bataafse
RepubUek, behorend biJ de wet. werd aangegeven. dat lager onderwiJs het on-
derricht was in de eerste beginselen van kennis en beschaving; daarbij behoor-
de een aantal vakken. Wie zlch met het onderwijzen van een van die vakken be-
zig hield, gaf lager onderwijs en diende aan een viertal voorwaarden te voldoen,
waaronder een acte van algemene toelaUng. Als vakken die deel uitmaakten van
lager onderwiJs werden genoemd: lezen, schrijven. rekenen, Nederlandse taal,
Franse taal "en andere hedendaagse of ook geleerde talen". aardriJkskunde, ge-
schiedenis "en dergelijke" (artikel 1)
• Wat was een lagere school?
Lagere scholen waren aile plaatsen waar. onder welke benaming ook (school
- college - Insutuut of dergeliJke). de jeugd van allerlei ouderdom en van beider-
lei kunne. hetzij gezamenlijk. hetziJ ieder afzonderlijk. in de eerste beglnselen
van genoemde vakken werd onderwezen (artikel 1).
• Wie werden geacht lager onderwijs te geven?
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Deeis waren dat onderw1jzers of onderwijzeressen die in een lagere school lesga-
ven in genoemde vakken, of zij die in een van die scholen met entg afzonderllJk
vak van het lager onderwljs ''bepaaldelljk belast" waren; deels waren het onder-
wtjzers van beiderlei kunne die "hetzij in hunne eigene, hetzlj aan de hutzen
van anderen, aan eenen of meerdere leerltngen in eemg gedeelte van het Lager
Onderw1js onderrtcht geven" (artikel 4).
Samengevat gold, dat wie onderwljs gaf in de eerste beglnselen in een van de
genoemde vakken van lager onderwijs, aan wte van de jeugd dan ook, aan hoe-
velen dan ook, op welke plaats dan ook, een acte van algemene toelattng nodig
had. Er viel nlet aan te ontsnappen; alleen gouvemeurs en gouvemantes ont-
kwamen het fljnmazige net. Zlj waren onderwijzers en onderwijzeressen die in
particullere hulzen woonden en onderwijs gaven aan kinderen dIe tot dat huts
behoorden. Zodra zlj echter een ander kind tegelljk met de kinderen van het
hulsgezin onderwezen, muteerde hutsonderwtjs in lager onderwljs en de plaats
in een school.

7.9.1.2 Reguller en nlet-regulter onderwijs
In de correspondentlestukken Is sprake van onderwijs onder diverse bena-

mmgen. Doordat deflntues of omschrijvingen voor de verschillende soorten on-
derwijs ontbreken, zal eruge structuur worden aangebracht door een tweedellng
te maken, dIe markante verschillen laat zlen. Het criterium daarblj is de regel-
gevtng,
• In de verdellng zal gesproken worden van reguller onderwljs wanneer het
gaat over onderwijs, dat door de overheld is geregeld. In de pertode van 1816 tot
1818 behoorde daartoe aIleen de landsschool van Van Paddenburgh. Na 1820
omvatte deze categorte de vier landsscholen en de drie toegelaten particullere
scholen. Fundamenteel voor het reguliere onderwijs was, dat de schoolcommis-
ste belast was met toezicht, bestuur en verantwoording.
• Het nlet-regullere onderwijs v66r 1820 viel geheel bulten de competentle
van de schoolopzieners. Er bestond nog de sttuatle die Kikkert in zijn eerste ko-
lonlale jaarversiag beschreef met de uitspraak: "elk die maar nlets te verdienen
had, ngtte eene school op, ofschoon hij zelf nlet In staat was goed te lezen en te
schrljven (3.1). Tot dtt onderwtjs behoorde in 1816 een achttal scho-
len, die in het overzicht van de opzteners in 1818 werden opgesomd en beschre-
yen (3.1), dus ook de school van de Portugees-Joodse gemeente onder letdtng
van David Rodrigues en de diaconieschool van de hervormde gemeente onder
letdtng van Lucas Hansz, koster, voorzanger, aanspreker en onderw1jzer. Deze
laatste school was een hybridisch bUitenbeentje in deze ordening. Een uitzon-
dering gold voor de diaconieschool die, hoewel niet onder het bestuur van de
schoolcommissie vallend, door deze commissie werd grexamineerd en waarover
ze verslag uitbracht. De opzieners hebben geprobeerd om, in het belang van het
regullere onderwijs en van de inkomensposiUe van de onderwijzers, zeggen-
schap te krijgen over het niet-reguliere onderwijs. Ze poogden dat ofwel door
verbodsbepallngen ult te lokken van de overheid, ofwei door acten van toelaUng
verplicht te laten stellen. Tot het nlet-reguliere onderwijs na 1820 worden drle
vormen gerekend: huisonderwijs, privaatonderwijs en clandestlen onderwiJs.

7,9.2 Huisonderwtjs

De duidelijkheid van de wet van 1806 en het daarbij behorende reglement,
hierboven in 7.9.1 ulteengezet, bestond niet op Cura~ao, althans niet v66r
1830. AI in de achttlende eeuw waren huisonderwijzers bekend, zowel in de
stad als op sommlge landhuizen in de buitendistrlcten. Ze konden hulsonder-
wijs geven aan kinderen van verschillende families. maar kenmerkend voor het
hulsonderwijs was dat het slechts aan kinderen van een gezin tegelijk werd ge-
geven. Of op Cura~ao zogenoemde gouvemeurs of gouvemantes werkzaam zlJn
geweest is niet vermeld. al doet het onderwijs op de landhuizen dat vermoeden.

Het beroep van huisonderwiJzer leverde een arrpoedig bestaan op en werd
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ook we! ultgeoefend als neveninkomen. Komelis Antonle Erkelens legde getul-
gents af van zlJn posltle als hulsonderwlJzer, toen hlJ probeerde zlJn bestaan te
verbeteren. In 1824 dlende hiJ een rekwest in om een publ1eke school te mogen
openen. Hlj vermeldde daartn dat hlj, stnds 1791, al 33 jaar vaste mgezetene
van Curacao was en dat hlJ steeds werkzaam was geweest als "schoolonderwij-
zer van ktnderen In onderscheidene zeer respectabele hutsgeztnnen des
Ellands". Ole werkzaarnheden hadden hem slechts een zeer gering bestaan en
met meer dan "een schraal onderhoud voor kost en klederen" opgeleverd.211
Van een toelatmgsakte als hulsonderwljzer sprak hij met. WeI stlchtte hij ver-
warring met de term "schoolonderwtjzer".

Huisonderwijs leek een strtkt persoonUjke aangelegenheld zonder pubUeke
tnmengtng te zljn. Tot 1830 werd nlet gesproken over toestemming noch over
een benodtgde acte, Oat kan de reden ziJn dat geen namen van hutsonderwij-
zers In de bronnen van de offlctele Instantles worden aangetroffen, bulten die
van Erkelens. Oat er geen klachten werden geult door de toegelaten onderwij-
zers is een dutdelljk bewijs, dat hutsonderwijzers geen bedreigmg voor hun In-
komen vormden en dat ze geen reglementen overtraden.

In 1830 bleek de sttuatie gewijzlgd te zlJn. W.H.F. de Goey dtende biJ de
schoolcommtsste een acte van algemene toelating tot het geven van hulsonder-
wiJs In. De opzteners besloten hem als zodantg op Curacao te erkennen en hem
de acte weer ter hand te stellen, als hiJ het eiland verliet.212 Een half jaar later
adverteerde De Goey en deelde het publiek mede, dat degenen, die lessen wens-
ten "In de Hollandse en Fransche taal, reken-, aardrlJks- en teekenkunde,
Vaderlandsche en Rometnsche geschtedents en verdere wetenschappen tot de
opvoedtng der jeugd betrekking hebbende", zich bij hem konden vervoegen tot
nader InformaUe "ten hutze van den opzigter Kroese In het fort amsterdam, 20
november 1830".213 Voor het onderwljzen in vakken van lager onderwljs was In
het moederland een acte van algemene toelaung nodtg. echter "hler onder niet
begrepen de onderwlJzers, welke in parUculiere huizen Inwonen. en aan kinde-
ren, tot dat huts behorende, onderwijs geven" (wet 1806, artikel 13). De vraag
ontstaat nu waar De Goey ziJn genoemde akte verkregen had. In Nederland was
die voor hutsonderwtjs ntet nodig. Ook op Curacao ziJn geen voorschrtften ge-
maakt over hutsacten. De schoolcommissie gaf geen verdere InformaUe. Het is
In de periode 1816-1837 een eenmalig voorval gebleven, waarover de sluier met
is opgelicht.

7.9.3 Prlvaatonderwijs

Wat prtvaatonderwijs precies was, Is nergens omschreven. In de klacht van
Van Paddenburgh over Phoelln 1816 was sprake van "ntet aIleen prtvaat, maar
zelfs een soort van openbaar onderwtjs" (3.5). Doordat het privaatonderwiJs zich
niet strtkt tot leden van een gezin behoefde te beperken, maar ook tegeliJkertlJd
aan anderen gegeven mocht worden, was het in de zln van de wet een lagere
school, niet een openbare of publieke school maar een soort thuis- of huis-
school. Als zodanig kon het gelden als een overgangsvorm of als een tussen-
vorm tussen huis- en publiek onderwlJs. Toen de opzieners Phoel In bescher-
mlng namen tegen de klacht van Van Paddenburgh verklaarden ze, dat Phoel
geen openbaar of een soort van openbaar onderwljs gaf, maar prlvaatonderwijs.
Het stond naar de mening van de opzieners iedere inwoner vrij dit soort onder-
wijs te geven en ouders mochten voor hun kinderen op elgen gezag een privaat-
onderwlJzer ultzoeken. Zo mocht ook Jan Janssen. asslstent aan de Waag, op
Pietermaal privaatonderwlJs geven. Deze opvatting was in strijd met artlkel 13
van de wet van 1806, waarin aan het geven van lager onderwljs (hetgeen Phoel
verstrekte) vier elsen verbonden waren:
• "vooreerst: dat hiJ ziJn goed burgerlijk en zedelijk gedrag door een of meer
voldoende getulgschrifteU kan bewiJzen;
• Ten tweede: dat hij de Algemene ToelaUng tot het geven van OnderwlJs er-
langd hebbe;



Seholen en Onderw(jzers 175

• Ten derden: dat hiJ, na en hoven deze Algemene Toelatlng, eene spectate be-
roeping, aanstelllng of adrntssie tot deze of gene school, of voor deze of gene
plaats wettellJk verkregen hebbe;
• Ten vierden: dat hlJ zlch, na het verkrijgen van eene speciale beroeptng,
aanstelllng of admlsste, met de bewiJsstukken, daartoe betrekkel1Jk. blJ den
schoolopzlener van het district, of de plaatsellJke schoolcornmtsste in persoon of
schrtftellJk vervoegd hebbe".

Na het inwerking treden van het Provisioneel Reglement kwam toch het
probleem naar voren, of het geven van prtvaatonderwljs aan een leder vr1J
stond, of dat er een acte van toelatlng voor vereist werd. Hlerin Is een voorbeeld
te zlen van een groetende adaptaUe aan een regel in de wet van 1806. Reeds in
de eerste vergadertng van de schoolcommlssie op 17 januart 1820 was daar
sprake van. David Rodrigues, pas benoemd tot onderwiJzer aan de landsschool
der eerste klasse, diende blJ de commtsste een verzoek in om aan ziJn zoon
Isaac, die hem in ziJn school asslsteerde, "eene acte van toelatlng tot het uttdee-
len van pnvaatonderwijs te geven", hetgeen meteen werd tngewtlltgd. Hlerop
voortbordurend verhood de schoolcornmtsste de ontslagen Van Paddenburgh
het geven van prtvaatonderwtjs. Deze gaf het overmoedtge antwoord, dat hiJ
voortgtng met het geven van prtvaatlessen "als ztjnde daartoe van een permit
reeds lang voorzten''. De commtsste besloot daarop "hem aan te zeggen om aan
de schoolcornmtsste zlJne akte te vertoonen".214 De afloop van deze kwestle is
ruet in de notulen van de cornmisste vermeld, maar in de advertentles, die Van
Paddenburgh in de korte tlJd die hiJ daarna nog te leven had, in de Curacaosche
Courant plaatste, werd nlet meer geworven voor vakken die tot het lager onder-
wiJs behoorden.

Hlermee leek de kwestle van een benodtgde akte van toelatmg duldelijk.
Doch anderhalf [aar later diende de opzleners een klacht in biJ Cantz'laar. Ze
waren te weten gekomen dat van tlJd tot UJd lleden zlch opwierpen om "aan de
hulzen van tngezetenen" prtvaaUessen te geven In lezen, schrlJven, rekenen,
taalkunde en wat verder tot het schoolonderwtjs behoorde, zonder daartoe
goedkeurtng van de overheld te hebben en zonder een acte van toelatlng van de
schoolcornmtsste te bezltten: ze vroegen Cantz'laar om orders te geven, dat
voortaan niemand prtvaaUessen in de genoemde vakken mocht geven, tenzlJ hiJ
daartoe een acte van toelatlng van de schoolcommlssie bezat "aan welke hlJ de
bewiJzen van goed gedrag en van de noodtge bekwaarnheden [zou] moeten doen
bllJken". Ze voerden biJ het verzoek een drtetal redenen op. Vooreerst was het
onderwijsgeven aan hulzen zonder de benodtgde toestemming te hebben strtJdig
met de goede orde en met een geregeld plan van onderwiJs. Vervolgens was het
nadellg voor de wettlge schoolhouders, die dan ook hun beklag blj de comrnis-
sie hadden ingedlend. Tenslotte was het gevaarlijk voor het algemeen welziJn
omdat vreemdellngen met wier bekwaamheden en gedrag de opzleners onbe-
kend waren, gemakkeliJk "kwade grondbeginselen" konden versprelden.21S Dat
de kwesUe nlet zo dUldelljk was als het leek, bleek weI ult de reacUe van
Cantz'laar. Hlj was te zeer een stlpte bestuurder om nlet ultgezocht te hebben
of en hoe deze zaak geregeld was. Het vermoeden bestaat dat er met betrekking
tot privaatonderwlJs op Cura~ao geen regellng bestond of bestaan had.
Cantz'laar besllste "de onderhavige zaak te houden in advies ter nadere overwe-
ging".216Daar is het blJ gebleven.

De grens tussen hulSOnderwijs en prlvaatonderwiJs kon in de praktljk heel
vaag ztjn. Onder het morn van huisonderwiJs konden geleldellJk en ongemerkt
klnderen ult andere hulsgezlnnen worden opgenomen. Zo probeerde Van
Eekhout In 1831 vergeefs blj een rulm aantal "neeijes" nog andere kinderen in
zljn (clandestlen) onderwiJs op te nemen (7.4.6.1). Dergel1Jke handelwiJzen ble-
yen niet lang onbekend aan de wetUge onderw1Jzers. Hun klachten zetten de
opzteners in acUe. Het verlaten van het strtkte hulsonderwijs of prtvaatonder-
wiJs vormde vaak de overgang naar het clandesUen onderwiJs.
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7.9.4 Clandestienonderwijs

Het meest navrant voor de onderwijzersstand en de samenlevtng was weI
het clandestlene onderwijs. dat door crtmlnele gedeporteerden werd gegeven. In
5.4.3 Is de kwestie rand dit clandestiene onderwijs beschreven. De min1ster re-
ageerde alleen maar op het formele vlak met voarbljzien van de sociale aspec-
ten. Gedeporteerden kon het geven van onderwtjs verboden worden. omdat ze
met voldeden aan de reglementen op het schoalwezen. Met de daaropvolgende
publlcatie van 9 januart 1821 maakte Cantz'laar aan die situaue een einde (bij-
lage 6).

In 1826 klaagden de landsonderwijzers biJ opztener Bosch. dat enkele mdt-
viduen en zelfs millta1ren onder de naam van privaatonderwijS kleine scholen
hlelden. De vage grenzen tussen de diverse vonnen van onderwiJs moeten er
oak in die tijd geweest ziJn. De opzleners kwamen na verricht onderzoek met
meer op de klacht terug.217

Het onderwiJs voar of door mllttalren viel nlet onder het reglement voor het
schoolwezen. Dat was ook het geval met onderwijs in de wts- en zeevaartkunde.
In 1820 gaf P.L. Laude te kennen dat hlJ met toesternrntng van Cantz'laar het
voornemen had am de genoemde vakken te onderwijzen; gegadtgden konden
ztch melden bt] hem thuis op Scharloo. Van tnformatie aan of van toesternmtng
van de schoolcommlssle werd geen gewag gemaakt.218 Het militaire onderwijs
kon ook gegeven worden door burgeronderwtjzers. Zo had Rosenveldt een
school mogen openen in het hoofdfort volgens arUkel 5 lld P van de Instructie
voor het gemeentebestuur (zte 5.3.3); dat is in of na 1828 geweest. Omstreeks
1830 had hij geprobeerd burgerkinderen in zljn klas te krljgen. Daartegen wa-
ren de wettige onderwijzers onmlddelliJk In het geweer gekomen. De schoolcorn-
mtsste kwam in acne en noemde het met alleen strtjdtg met de voorschriften,
maar oak stnjdig "met de publtcatien en ordonnantien omtrent het schoolwe-
zen in Nederland ons door het mlntsterte van kolonlen toegezonden".219 Welke
dat waren Is ntet venneld, maar het geeft wederom aan, dat geleldelijk aanpass-
tngen aan de Nederlandse wet plaats hadden en dat daardoor de plaatselijke
omstandtgheden nlet alUjd meer doorslaggevend waren of bleven.

In 1832 werd opnleuw een klacht tngedtend door de oplettende Anslijn. Het
betrof William Graham, die in het fort een school hield en "openbaar onderwijs"
gaf. Op aanbeveling en onder toezicht van de officleren van het garntzoen had
hiJ reeds "enkele jongelieden utt de fatsoenlijke stand" als leerling aangenomen
voor onderwijs in de Franse taal, de Mathests, het tekenen en andere vakken.
Ansl1jn hertnnerde eraan, dat Graham's "persoonlijke bevoegdheld tot den dell-
eaten post van onderwijzer" juist met werd aanbevolen, gelet op de wijze waarop
Graham in de kolonie terechtgekomen was. Hoewel iedereen op Cura~ao dat
wist. was het een stoot onder de gordel. Graham, geboren in Sluis. was luite-
nant der pontonniers geweest. Hlj was bij vonnis naar de West verbannen 220
en prabeerde op vele manleren aan de kost te komen. De schoolcommissie ont-
bood Graham in haar vergadering en uit het gesprek bleek dat Grahams bla-
zoen schoon was. Van de president van het gemeentebestuur kreeg Anslijn nu
een reprimande; de school van Graham in het fort Amsterdam kon niet worden
aangemerkt als een school, die onder de bepalingen van het schooireglement
viel. "met intimaUe wijders om zich voor het vervolg te onthouden van asserUes
die niet voldoende bewezen zijn".221 De laatste opmerklng over clandesUen on-
derwiJs in de onderzochte periode kwam wederam van Anslijn. De klacht was
gericht tegen Nicolaas Evertsz. Deze kwesUe wordt bespraken in 7.10.1.

7.10 1837: PRINCIPIELE WIJZIGINGVAN BET
OVERHEIDS-BELEID

Vooraf
Een principiele wijziging in het overheidsbeleid op Cura~ao met betrekking

tot het schoolwezen yond plaats op 10 oktober 1837. Het was geleldelijk duide-
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UJkgeworden, dat het voortdurende gebrek aan Ilnanclele rulmte In de kolonla-
Ie begroting een verandertng van standpunt onvermlJdeUJk maakte. En het geld
was ook hler de bepalende factor. Ofschoon de schoolcommlssle als haar me-
ntng ultsprak, dat "het gouvemement geen onderschetd behoort te maken In
die welke zlch reeds aangemeld hebben en anderen die zlch naargaans tot het-
zelve etnde zullen aanmelden",222 kon het gouvemement het begtnsel, dat tede-
re onvermogende ouder of voogd in prtnctpe gelljke rechten had op gratis onder-
wlJs voor hun kind, door de flxatle van het budget met honoreren.

Een ander aspect, dat mlnder duldelljk naar voren komt en dat als het wa-
re tussen de regels door te lezen Is, kan gevonden worden In de sociale ongeUJk-
held In de bevolklng. De opzleners hadden In hun overwegtngen biJ het
Concept-Plan van 1818 reeds daarop gewezen. Dat vele ouders die het onder-
w1js konden betalen llever zelf een onderwijzer uitzochten voor hun kinderen,
bewees weI de uttbretdtng van het aantal parUculiere scholen die ontstond, na-
dat op 10 oktober 1837 rulm baan aan het parttcullere onderwijs werd gegeven.
Die scholen hadden ook het voordeel dat ze meer gevarteerd en speclfiek kon-
den zljn wat het aangeboden onderwtjspakket betrof. Maar deze ontwikkeUng
drutste In tegen een van de grondslagen van de wet van 1806: een nationale ge-
liJkheid van lager onderwi]s voor arm en riJk met een gelijk onderwlJspakket
voor alle leerltngen. De schoolcornmtsste had namens de overheid weI het toe-
zicht over de particuliere scholen en de diaconleschool en diende ook deze
scholen te examlneren en van alle scholen verslag over de toestand te geven,
maar ze had ntet het bestuur erover; dat was In handen van parUculieren
(Provisioneel Reglement, artlkel 15 en 16, biJlage 3). In de loop van 1837 droeg
een aantal voorvallen biJ tot herziening van het offlclele standpunt inzake het
schoolwezen.

7.10.1 De heroprlchting van de vlerde landsschool,
11 maart 1837 - 10 oktober 1837

Op 2 januart 1837 ontving de schoolcommissle een beschikklng van de ge-
zaghebber waartn er nog eens aan werd herinnerd, dat het schoolwezen voor
1837 kon beschikken over het oorspronkelijke bedrag van f 2.000,-- dat tevens
het maximum was.223 Er bestonden op dat moment drte landsschoIen; de
landsleerltngen waren over deze drie scholen verdeeld en vrijwel het gehele bud-
get werd besteed aan de betaling van de schoolgelden voor deze leerUngen. Het
opnleuw oprichten van een vterde lands school kon daar ntets aan wlJzlgen; er
zouden ntet meer landsleerlingen kunnen worden toegelaten en het verplaatsen
van leerltngen van de andere landsscholen ten behoeve van de vierde lands-
school had aIleen tot gevolg, dat het inkomen van de andere landsonderwtjzers
achterutt zou gaan, Telkens ontvtng de schoolcommtsste "een menlgte verzoek-
schrtften om gratis onderwtjs, aan welke allen echter ntet Ikon) voldaan wor-
den".224 Nood maakt inventief en de schoolcommlssle had aUerhande manleren
bedacht om het toegewezen budget zo effectief mogeliJk te besteden en daar een
zo groot mogeliJk getal kinderen van te laten profiteren. Zo waren de schoolgel-
den verlaagd; ook was de totale duur van de schoolperiode verkort om de roula-
tie in de onderwlJsbehoevende kinderen te versnellen; de mogeliJkheid om door
te stromen van de tweede naar de eerste klasse werd biJna afgesneden; er wer-
den strengere normen aangelegd biJ het beoordelen of ouders de gunst van gra-
tis onderwlJs voor hun klnderen waardig waren en nog enkele andere maatrege-
len (6.4). Eens raakten de mogeliJkheden ultgeput en werd het moment berelkt
waarop de klnderen, die gratis onderwlJs behoefden, nlet alle meer dezelfde be-
handeling konden kriJgen. De opzieners voelden en beschouwden dit als een
betreurenswaardlge maar onvermljdelijke ongeliJkheld. In hun Jaarverslag over
1836 merkten ze op, "dat het bepaalde maximum der ultgaven. geliJk voorheen,
zoo ook thans nlet strekt om aan aIle beden van onvermogenden ter bekoming
van gratis onderwljs voor hunne kinderen te voldoen".225 De gezaghebber tiet
echter weten "dat de geldeliJke toestand der kolonie niet Igedoogde) om de ge-
raamde toelage voor het schoolwezen te verhogen".226
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Toch werd besloten tot het opnteuw in werking stell en van een vterde lands-
school. Deze functioneerde echter niet op dezelfde wiJze als de andere drte
landsscholen. De nieuwe sttuatle ontstond na het rekest van Nicolaas Evertsz,
waartn hiJ verzocht om de bestaande vacature van landsschoolonderwiJzer der
tweede klasse te mogen vervullen. HIJ was korte tiJd werkzaam geweest als se-
condant van Phoel, "tegen een matlge beloonlng". Evertsz verlangde die school
te openen en te leiden "zelfs met die strekking, dat daardoor de thans aanwezig
ziJnde landsschoolonderwiJzers in geene deelen zouden kunnen benadeeld wor-
den, zljnde het stell1g voomemen van den Rekwestrant om geen groot getal leer-
llngen aan te nemen, aangezien hij biJ ondervinding bevonden heeft, dat zulks
veel eer na- dan voordeelig is voor de te makene vordermgen der leerlingen,
vooral op dit elland".227 Deze laatste woorden sloegen op de moelliJkheden voor
de leerlingen tussen de landstaal en de op de scholen gebeztgde Nederlandse
taal. Die moelliJkheden hadden hun weerslag op het gehele onderwiJs, hetgeen
een vergrottng van de aandacht door de onderwlJzer opetste. De opzieners
schreven hun antwoord, waar de gezaghebber hen om had verzocht, achterop
het rekest en adviseerden de vacature van een vterde landsschool te doen ver-
vullen. De gezaghebber overwoog dat volgens het vtgerende Provtstoneel Regle-
ment er vier landsscholen behoorden te zljn en bezorgde Evertsz de verzochte
benoeming.228 De schoolcommissie diende de plaats aan te wiJzen waar die
lands school gewenst was. In de notulen van de schoolcommissie ziJn noch de
benoemtng, noch de plaats van vesngtng, noch een exarntnertng van Evertsz op-
genomen. Dit wiJkt sterk af van de gebruikelijke handelwijze en het waarom
bliJft onbekend. Uit een klacht, die Anslljn in oktober Indtende, valt op te ma-
ken dat de vterde landsschool in Willems tad was gevestigd.229

7.10.2 De overbevolkingvan de landsscholen

Het advies van de schoolcommissle om tot wederinstelling van een vierde
landsschool over te gaan paste in haar plicht en streven de kwalltett van het
onderwiJs te bewaken. Het was niet in het belang van die kwaliteit, wanneer het
getal leerltngen per school te hoog opliep. Bekwame en geschikte ondermees-
ters, secondanten. assistenten of helpers waren op Curacao dun gezaaid en de
schoolcommissie had geen dtrecte beoordelingsbevoegdheid over hun kwalitei-
ten. De benoemmg van dergeliJke person en hing geheel af van het Inzlcht van
de onderwiJzer. De opzteners constateerden slechts de gunstlge of ongunstige
uitslag van die werkzaamheden op het gehele onderwijs en beschouwden dit als
een verantwoordeliJkheid van de onderwijzers. die deze helpers op etgen initia-
tief hadden aangetrokken. Op die scholen nu was toename van het aantal
landsleerl1ngen met mogeltjk, omdat het budget reeds geheel besteed was.
Wilden de opzieners voorkomen dat de bestaande landsonderwiJzers nog meer
partlculiere kinderen zouden aannemen? Ze hadden de gezaghebber als hun
mening te kennen gegeven "dat op de overige scholen geen grooter getal kinde-
ren behoorde toegelaten te worden". Daarom ook achtten ze het raadzaam het
verzoek van Evertsz te ondersteunen. Immers de schoolcommissie kon wetteliJk
niet verbieden. dat de landsonderwijzerS partlculiere betalende kinderen toelie-
ten. Het Provisioneel Reglement gaf geen maximum aantal kinderen per onder-
wiJzer of per secondant aan. Op overbevolking was nooit gerekend en daar kre-
gen de opzleners nu mee te maken. Evertsz had in zijn rekest geschreven, dat
hiJ die landsonderwiJzers geen nadeel wilde berokkenen. Het gevolg was, dat
Evertsz weI een landsschool der tweede klasse kon openen. maar dat hiJ gedu-
rende het bestaan van ziJn landsschool geen kinderen van de schoolcommlssle
kreeg toegewezen. Omdat de leerllngen die ziJn school bezochten uitsluitend
partlculler betaald werden. had de school evengoed een partlcul1ere school kun-
nen zlJn. Maar dat kon officieel niet worden toegestaan. omdat het maximaal
gestelde aantal van drte partlculiere scholen bereikt was. Ja zelfs was overschre-
den, zoals AnsliJn in herlnnertng bracht. Aan de aparte sltuaUe van de vierde
landsschool kwam op 10 oktober 1837 weer een elnde; de school werd opgehe-
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yen en muteerde onder Evertsz tot een toegelaten partlcullere school. "zoo als
deszelfs aanzoek tot toelating daartoe, ook prtmtttvehjk schiJnt te hebben ge-
doeld".230

Het koloniaal verslag over 1837 vermeldde 81 leerlingen die van landswege
gratis onderwijs ontvtngen en de 30 leerlingen, die AnsliJn verplicht was voor
ziJn salarts van f 1.000,-- te onderwiJzen. Dat was een totaal van III landsleer-
lingen.231 Dat verschUde niet veel van de 104 tot 113 landskinderen die in 1836
de scholen bevolkten. De aantallen partlcullere leerlingen werden in de jaarver-
slagen van de schoolcommlssie meestal met vermeld, omdat ze over hen geen
flnanciele verantwoordtng behoefde af te leggen. Landsleerlingen konden ntet
voor "overbevolking" zorgen omdat hun aantal budgettalr beperkt was. Parti-
culiere kinderen konden onbeperkt worden aangenomen. WeI was er oott een
vage beperking geformuleerd; biJ de voorwaarden voor benoemtng van een on-
derwijzer utt Nederland werd door de opzleners gesteld, dat de onderwiJzer het
voorrecht dlende te kriJgen om zoveel partlcultere (betalende) kinderen in ziJn
school op te nemen als hlJ redeliJkerwiJs zou kunnen onderwiJzen (7.4.2). Aan
dat "redeliJkerwiJs" was geen getal verbonden.232 Het zou nu het moment ge-
weest ziJn om in het belang van het onderwijs te bepalen, hoeveel leerltngen per
onderwiJzer en per secondant mochten worden aangenomen. De oplosstng die
gekozen werd, lag echter meer In de liberale sfeer: het geven van vriJheid om
een parttcullere school te openen, rntts de onderwiJzer bekwaam en geschikt
was en die school in een behoefte voorzag. Voor die oplosstng werd op 10 okto-
ber 1837 gekozen.

7.10.3 De maatschappelijke situatie van de landsscholen

Het rekest van Evertsz bevatte nog een aspect dat de aandacht verdient. Hij
legde daartn utt, dat hlJ heel lang had geaarzeld een etgen school op te rtchten
utt vrees bij de landsonderwijzers, "welke door de Heeren schoolopzieners na-
mens en vanwege het gouvernement geprotecteerd worden", zo nlet nadeel, dan
toch aanleiding tot ongenoegen te veroorzaken. Uiteindelijk hadden "de aan-
houdende aanzoeken van verscheidende ouders en het groote getal kinderen
welke nlet van die scholen gebrutk maken" hem over de drempel geholpen. De
vraag riJst waarom Evertsz nu jutst een benoerntng tot landsonderwijzer ver-
zocht, wanneer zoveel klnderen "van die scholen" (=landsscholen) geen gebruik
maakten. Zijn twee klippen waren enerzijds de wetteliJke onmogelijkheid om
een partlculiere school te openen, omdat het maximum aantal van drie bereikt
was, en anderzijds het gevaar dat de klnderen, die geen landsscholen bezoch-
ten, ook niet blj hem zouden komen als hij een landsschool had. Hij moet v66r
het indienen van ziJn verzoek dlt dilemma met de schoolopzleners besproken
hebben. HiJ schreef in ziJn rekest namelijk, dat hiJ een onderhoud met de opzie-
ners had gehad "en van dezelven eene voorloopige goedkeuring van ziJn voome-
men [had) mogen erlangen". Hij was toen tot de overtuiging gekomen "niet lan-
ger te moeten aarzelen aan zijne neiging en het verzoek der ouders gehoor te
geven". Het is goed mogellJk dat het onderhoud, waarover de opzieners overl-
gens ruets in hun notulen vermeldden, heeft geleid tot een soort 'agreement'.
dat enerzijds Evertsz tussen de klippen door kon loodsen en dat anderzljds te-
yens in het verlengde lag van de zorg van de opzieners voor de kwalitelt van het
onderwiJs. De oplossing was, dat de schoolcommlssie aan Evertsz nimmer
landsleerlingen zou toewijzen; het maximum was immers bereikt en verplaat-
sing leidde tot daling van het inkomen der andere landsonderwlJzers. Als
Evertsz geen landskinderen zou onderwijzen zou zijn lands school een ander ka-
rakter krijgen waarheen de kinderen, die tot dan toe van een landsschool geen
gebrulk maakten, nu wellicht weI ter school zouden komen. De ouders zouden
op de hoogte moeten zijn (of gebracht worden). dat deze landsschool aIleen be-
talende kinderen zou aannemen. Die landsschool leek dan op een partlcullere
school. Er was trouwens ook nooit bepaald dat ledere landsschool ook lands-
kinderen m6est onderwiJzen. Uit het plan voor een dergeUjke school en ult de
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verleende toesternmtng mag worden afgeleid, dat bij de overheid en de school-
commtsste de overtutgtng leefde, dat er aan zo'n school behoefte bestond.

Er is nog een vraag: waarom zouden betalende ouders hun kinderen nlet
naar een landsschool laten gaan? Evertsz had zich daar ntet over utt gelaten.
Een te verre afstand, het bezwaar van pontjesgeld of gebrek aan schoenen of
kledlng kunnen de redenen ntet geweest ztjn. Onverschll11gheid van de ouders
Is in deze categone jutst ntet te verwachten. Was de soctale status van de
landsschool het 'piece de resistance'? Er zijn aanwijztngen die deze vraag recht-
vaardigen. BIJ de opstelltng van het Concept-Plan in 1818 hebben de opzieners
zich in hun beschouwmgen ultgelaten over het verschll In ntveau tussen een
school van de tweede klasse en een van de eerste klasse, zowel wat betreft het
onderwiJs als .wat betreft het standsverschil. De soctale geleding van de bevel-
king had hen de gedachte tngegeven, dat kinderen van de hogere standen op
school geschelden moesten blljven van "de gertngere volksklasse"; een mlddel
daartoe was het ontwerpen van een landsschool van de tweede klasse als "ge-
rtngere landsschool" en een van de eerste klasse voor "fatsoenUJkere en meer
vermogende Ingezetenen". Arme klnderen dienden eveneens onderwiJs te kriJ-
gen. maar dat mocht de beschaving der hogere standen nlet hinderen. BIJ ge-
scheiden onderwtjs zou aIle aanstoot worden weggenomen. De woorden eerste
en tweede klasse gaven dus geen sequenttele jaargroepen aan, maar waren
aandutdtngen voor verschil In onderwijspakkel, derhalve verschll in onderwtjs-
niveau en ook nog verschll in soctaal ntveau. Die strtkte schetdtng van Ieerlln-
gen van verschillend sociaal niveau heeft In de praktiJk ntet geheel en al plaats
gevonden; de mogeUJkheld bestond om de beste landsleerltngen de gelegenhetd
te geven verder te studeren in een school van de eerste klasse. Dat zullen vast
geen kinderen ziJn geweest die "meestal ntet dan haveloos, slordtg en morstg ge-
kleed, en doorgaans barrevoets ter school" kwamen. Daarom mag verwacht
worden, dat de opzleners bij bevordertng van landskinderen rekentng hebben
gehouden met het sociale nlveau van die kinderen. Er Is echter geen enkele
aanwiJzing gevonden die dtt vermoeden In geschrtfte ondersteunt. WeI Is er nog
een dutdeltjke verwijzing naar de standsverschillen gemaakt In een rekest van
de dames Spengler en Jutting. Zij vroegen in december 1831 aan de schoolcom-
mtsste om ondersteuntng van hun voornemen om een opvoedtngstnstituut op te
rtchten "voor een klein getal rnetsjes van meer aanzienlijken. die dezelven naar
de openbare scholen immers ntet zenden".233

In 1837 onderwezen de drte landsscholen leerlingen die door de schoolcom-
missie op 's lands kosten daarop waren geplaatst. De voortzetting van de studie
van de tweede naar de eerste klasse was voor landsleerllngen in principe altiJd
mogel!Jk geweest. In de loop der tijd werd om zuinigheidsredenen besloten voor
de doorgestroomde landsleerllngen niet langer meer het hogere schoolgeld voor
de eerste klasse te betalen If 3,--), maar heizelfde bed rag als gold voor de twee-
de klasse If 1.50). De volgende stap was geweest om enkelin uitzonderliJke ge-
vallen nieuwe landsleerlingen in de eersle klasse le plaatsen. Hoewel de flnan-
cieie reden voor deze beslissing de belangrijksle was, werkte ze niettemin het
vermiJden van standsverschillen in dezelfde klas in de hand. am te voorkomen
dat het Inkomen van de landsonderwijzer plotseling zou dalen, was deze maat-
regel niet van toepassing op de beslaande toestand. maar gold ze voor het ver-
volg. In 1836 bevonden zich de volgende aanlallen landsleerllngen op de drle
landsscholen exclusief de zelf betalende leerllngen:
bij Phoel: 2 In de eerste klasse en 28 tot 32 in de tweede klasse;
biJ AnsliJn: 10 in de eerste klasse en 30 in de tweede klasse voor ziJn salaris, 2
extra;
biJ Van Eekhout: 32 tot 37 in de tweede klasse.
Dat ziJn 12 in de eerste klasse en 92 tot 101 in de tweede klasse, totaal 104 tot
113IeerUngen.234

Medio Jull 1837 constateerde de gezaghebber uit de financiele stukken van
de schoolcommissie, dat de landskinderen ongelijk over de scholen verdeeld
waren. Zo telde hiJ biJ Phoel 27, biJ Anslijn 45 en bij Van Eekhout 48 kinderen
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die op 's lands kosten onderwijs ontvtngen (totaal 120). HIJ wilde van de school-
commtssie weten hoe dat kwam en hiJ vroeg tevens, of het met z6 geregeld kon
worden, "dat elk der gezegde onderwtjzers een geliJk getal derzelven zou krlJ-
gen".235In hun vergadertng van 19 Jull 1837 bespraken de opzieners de kwestie
en formuleerden diezelfde dag een brief als antwoord. Ze konden ztch voorstel-
len dat de bestaande ongelijke verdeUng bevreemdtng kon wekken, maar die
zou spoedtg verdwiJnen als men bedacht, dat die verdeUng ultsluttend voort-
kwam "in de verschillende Itggmg der wontngen en in het verzoek der behoefUge
ouderen, om zich van de naastbljgelegene school te mogen bed1enen, ten emde
hunnen kinderen van eenen te verren schoolgang, of ook van den dagellJkschen
last der overvaart van de haven. en ook zlch zelven van pontgeld te vnjwaren, In
welke gevallen het schoolopzigt het altoos voor billlJk geoordeeld heeft den ou-
deren alle mogeliJke tegemoetkomlng te moeten bewtjzen". Deze handelwiJze
was verder In overeenstemming met het gouvemementsvoorschrtft waartn "tot
gertjf der Inwoners" de landsscholen verdeeld waren over Otrabanda, de stad en
Pietermaai. Deze laatste wiJk was uitgestrekter en meer afgelegen en daar
woonden meer onvermogende ouders dan in de stad en "op de Otra Banda". Om
die redenen bevatte de school van Van Eekhout meer landsscholleren dan de
betde andere scholen. Phoel had de rrunste Iandsleerllngen en had daar ook al
eens vragen over gesteld. De schoolcommtsste had hem toen dezelfde overwe-
gmgen voorgehouden. AI deze redenen maakte het ongewenst om een gellJke
verdeUng toe te passen, tenziJ de argumenten van afgelegen woonplaats en be-
hoeftighetd van de ouders nlet werden meegeteld. Maar in dat geval vermoed-
den de opzleners dat een aantal ouders hun kinderen met naar school zou kun-
nen zenden. Bovendlen vreesden de opzieners. dat die maatregel biJ veel
scholleren "een slordtg ter schole gaan zal ten gevolg hebben" .236 Deze utteen-
zettmg was overtuigend genoeg en er volgde geen herschikking van leerUngen.

7.10.4 De particuliere scholen
In het Provtstoneel Reglement werden particullere scholen toegelaten tot

een maximaal aantal van drte. De bedoeltng daarblJ was dat ze vanzelf zouden
verdwijnen. Dat Is nlet gebeurd, Integendeel. Hoewel aan de schoolcommissie
ook het toeztcht op de particullere scholen was opgedragen, gaven de opzieners
In hun verslagen geen beoordelingen over deze categoric: zelfs is met na te gaan
of ze die scholen inspecteerden. Aan tallen leerltngen werden aIleen bekend ge-
maakt als daar om gevraagd werd. Dat was In 1818 toen de schoolcommissie
een beschnjvtng gaf van de algehele onderwtjssttuatte. Dat geschiedde eveneens
In 1828 toen In een Statistieke Mernorte ten behoeve van commissarts-generaal
Van den Bosch wederom een overzicht van de onderwiJssituatie werd gegeven.
Deze memorle gar twee partlcullere scholen op: die van Josephus Victortanus
Ras met 44 leerlingen en die van Christoffel Martisz met 8 leerllngen (zle biJlage
7). Van het ophe1Ten of verdwiJnen van particuliere scholen werd geen melding
gemaakt. met ultzonderIng van de meisJesschool van Lea Rodrigues. zodat deze
categorle met tot klaarheid komt.

Na een aanvrage In 1831 voor het oprichten van een partlcullere school
voor melsjes van de betere stand (zle 7.8), werden in 1836 twee aanvragen Inge-
dlend voor het mogen geven van particulier onderwljs. In februarl dlende E.
Tovar, komend uit Suriname, een verwekschrift in om zlch op het elland te mo-
gen vestigen en daar een school te beginnen. De opzieners zagen daar nlets In
en waren van menlng dat "met het voorbiJ gaan van alle andere motieven, die
daar toe zouden kunnen dlenen om den requestrant voomoemd tot het school-
onderwiJs nlet toe te laten" er aan de oprlchtlng van een nleuwe landsschool tot
op heden geen behoefte bestond.237

Het tweede verzoek was van de weduwe Anna S.S. Juttlng, geboren Basden.
Dit verzoek is vermeld In 7.8. Er zijn geen berlchten waaruit zou kunnen wor-
den opgemaakt of met deze particuliere school het getal van drte was overschre-
den. In het geval van Lea Rodrigues In 1831 werd haar melsJesschool met In
het getal drle betrokken.
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In september 1837 werd door J.C. Timmer een "bldschrtft" bt] gezaghebber
Van Raders tngedtend met het verzoek een particullere school te mogen openen.
De opzteners gaven desgevraagd te kennen dat, hoewel ult het rekest met de
kundlgheden bleken waarmee Timmer het onderwtjs dtenstbaar wilde zljn (I). zlJ
twee redenen hadden om het verzoek te ondersteunen. Vooreerst wezen zt] er
op "dat onaangezten er drte landsscholen bestaan, evenwel het getal van onder-
wiJs benoodigde kinderen van tlJd tot tlJd schljnt toe te nemen"; vervolgens wa-
ren ze van merung dat het verzoek kon worden toegestaan "utt aanmerking van
zlJnen armoedtgen toestand", maar ook "op grond van gellJksoortlge vergunntn-
gen aan anderen verleend". Het Is volstrekt onduidelljk waarom ze slechts drte
landsscholen noemden. terwi]l ze een half jaar eerder onder Evertsz de vierde
landsschool hadden heropgencht. Een onderwiJzer voor benoemlng voordragen,
omdat hiJ ztch in armoede beyond. Is een unteke uttlatmg, al waren de opzle-
ners biJ andere voordrachten wel gevoellg voor zo'n sttuatie. Een vergunnmg
voorstellen zonder het afnemen van een examen was mlsschien blJ Evertsz nog
te begnjpen, maar julst blJ Timmer nlet. De te onderwiJzen vakken werden met
eens genoemd. Voor het eerst zou de handelwijze van de opzleners de gedach-
ten aan willekeur kunnen oproepen. ware het niet dat ze steeds een voorbeeld
z1Jn geweest van weloverwogen objectieve besltsstngen. Dan rtJst de vraag, of er
geen opzet aanwezlg Is geweest om het parUculier onderwijs te bevorderen. De
onlangs plaats gehad hebbende mutatle In de samenstelltng van de schoolcom-
mtsste zou blj een dergeliJke opzet een rol gespeeld kunnen hebben.

7.10.5 25 juli 1837. pastoor Niewindt wordt lid van de scboolcommissie

Begin 1837 bestond de schoolcommlssie utt de leden ds. J. Muller J. Azn,
predlkant blj de Lutherse gemeente. stnds 1825 biJ de Verenigde Protestantse
Gemeenten. vervolgens Benjamin S. de Casseres. adjunct assessor en secreta-
rts van de Israelttische gemeente en ten slotte Caspar LodewiJk van Uijtrecht,
gouvernementsambtenaar met de functle van lid van de raad van policle en
plaatsvervangend raad contrarolleur der Ilnancten, Ds. G.B. Bosch. predlkant
blJ de Hervormde Gemeente. had in een vergadertng van de schoolcommissle
etnd 1833 aangekondtgd, dat hiJ in het voorjaar van 1834 zou repatneren "ult
hoofde zijner voortdurende ongesteldheid In deze luchtstreek" .238 Kort daarna
vroeg hij de gezaghebber zijn verlofsalaris en een daaropvolgend pensloen in
Nederland.239 In de avond van 5 september 1837 overleed De Casseres in de
leeftlJd van veertlg Jaar.240 HIJwerd op 19 september daaraanvolgend opgevolgd
door Abraham H. Senior. eveneens van de Israelitische gemeente.241 De sprel-
ding van de leden over de religieuze en maatschappeliJke geledingen bleef de
leldende gedachte blJ de samenstelling van de schoolcommlssle. Nlettemin was
de pastoor van de Rooms Katholleke gemeente daarblJ steeds overgeslagen. ook
toen de plaats van ds. Bosch enkele Jaren onbezet bleef. En de pastoor was toch
al. sinds 1824. derUen jaar op het eiland (6.2.8). Vanaf 1820 had de samenstel-
ling van de schoolcommlssie altiJd bestaan uit twee domlnees. ren lid van de
Israelitlsche gemeente en een gouvernementsambtenaar.

Op 25 Jull 1837 werd Martlnus Joannes Nlewindt. pastoor blj de Rooms-
Katholieke gemeente. In de plaats van de gepensloneerde ds. Bosch tot lid van
de schoolcommlssle benoemd.242 De nieuw benoemde betulgde ziJn dank "voor
deze onderscheldlng" en zel het als een aangename taak te beschouwen om. zo-
veel als in zljn vermogen lag. mede te werken aan al hetgeen het onderwiJs en
de beschavlng der Jeugd in de kolonle zou kunnen bevorderen.243 De betrekke-
liJk late benoemlng van een katholieke pastoor in de schoolcommlssle had een
voorgeschledenls. hoewel daarvan geen enkel woord In de bronnen getulgt. In
1828 verlangde commlssaIis-generaal Van den Bosch overzlchten van alle in-
stellingen. dIe hem tot basis konden dienen om bestuurshervormingen en be-
zuinlgingen te conclpleren. Het gouvernement stelde de reeds eerder genoemde
StatlsUeke MemoIie op. waartn een totaal overLicht van het gehele wetUge on-
derwijs werd gegeven. Nlewindt gaf een overLIcht van de staat der rooms-katho-
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lleke gemeente van Curacao, Aruba en Bonaire. Daartn stelde hlJ onder andere,
dat een gering godsdtenstonderwfjs, ook aan de slaven, veel zou kunnen blJdra-
gen aan de verbetertng der beschavlng.244 In 1835 zond Nlewtndt aan Van den
Bosch, Inmlddels minister van kolonten, een verslag "ntet door middel der al-
hter ziJnde authorttetten, maar regtstreeks aan Uwe Excel1entle", vooreerst om-
dat hlJ dat als een verzoekschrtft Indtende en verder omdat het als aanhangsel
moest dienen van zlJn rapport van 1828. Wederom pleitte hiJ voor ondeIWlJs
aan de "lage volksklasse" en voor ondersteunlng daarbiJ door het gouvemement
"om op de eene of de andere wiJze leermeesters aan te schaff en welke den be-
hoefUgen onderwiJs In het lezen en schnjven konden geven". BelangriJk en voor
de Curacaose samenlevtng onrust wekkend was zlJn opmerklng, dat dit onder-
wiJs zich ook zou kunnen uttstrekken "tot den slavenstand" (6.2.8).245 Niewindt
had een goed contact gehad met generaal Van den Bosch en toen deze benoemd
was tot minister van kolonten. Iellctteerde hiJ hem en maakte hlJ van de gele-
genheid gebruik het aanhangsel blJ ziJn vroeger rapport onder diens aandacht
te brengen. De mlnlster vroeg, correct via de hterarchieke weg terug, advies aan
de gouverneur-generaal te Surlname,246 die het verzoek en de blJlage weer ver-
der zond naar de gezaghebber van Curacao.a-? (zle 6.2.8.)

Het schriJven van Ntewtndt kon licht opgevat worden als een aanval In de
rug, omdat hlJ een aantal maatschappelljke verschlJnselen aan de orde stelde
waarvoor de verantwoordel1Jkheld blJ de gezaghebber lag. Deze laatste probeer-
de ztch dan ook te rechtvaardtgen en zag achter de opmerkingen van Niewlndt
een streven om meer roomse geesteliJken op het eiland te krlJgen; en met bevor-
dertng der beschavtng zou Nlewindt etgenltjk slechts bevordertng der rooms-ka-
tholleke leer bedoelen. Deze voorstellmg van zaken behoorde, volgens de gezag-
hebber, typlsch blj de gehele manter van handelen van de pastoor. Wat betrof
het onderwtjs aan slaven verklaarde de gezaghebber, dat naar zljn mentng
"ntets met de duurzame rust der kolonle mmder bestaanbaar zoude zljn: - sla-
vernlj en geestesbeschavlng zlJn elkander ultslultende denkbeelden: de men-
schel1Jke geest die zlch eens begint te ontwikkelen wordt nlet gemakkeliJk perk
gesteld: de beschavlng van het verstand wekt het gevoel van elgenwaarde te
sterk op dan dat het den slaaf met geduld zijn juk zoude doen dragen, hoe zeer
dan ook milde wetten en instell1ngen alles tot leeniging van zUne stand blJdra-
ge". Een dergeliJke scherpe analyse van de toestand der slaven kllnkt cynisch
uit de mond van een blanke, machthebbende Christen, maar werd toen In die
groep als normaal beschouwd. Het zou dan ook nog blJna dertlg Jaar duren eer
die visle werd bewaarheld en de slavemlj werd afgeschaft (1863).

In dlt l1cht kon Nlewindt beschouwd worden als een potentlele onruststoker
en het kan geen verbazing wekken, als een zo denkende overheld een dergeliJk
persoon nlet de meest geschlkte figuur zou vlnden om zlttlng te nemen In de
schoolcommlssle. En ds. Bosch was op dat moment met pensloen. Misschien
dacht RF. baron van Raders, die in 1837 ge'.laghebber was (bljlage 12), daar
anders over want op 25 juli 1837 benoemde hiJ Nlewindt tot schoolopzlener.
nadat de vacature drle jaar lang had bestaan.246 Redenen werden nlet opgege-
yen, die waren vervat in artikel 64 van het regeringsreglement voor Cura~ao en
onderhorigheden van 1833: "geen godsdlenst noch kleur zal overigens den vriJ-
en burger van het bekleeden van eenlg ambt of bedlening kunnen ultslulten".
Het was de eerste maal dat die opvattlng In Cura~ao werd vastgelegd. In de no-
tulen van de schoolcommlssle van elnd september 1837 werd aIleen de benoe-
mlng geconstateerd.249 Dat was overigens de normale reactle, ook blJ de vroeger
plaats gevonden hebbende benoemlngen van opzleners; "En wordt zlJn
Weleerwaarde als lid van het schoolopzigt erkend", luldden de notulen lakontek.

7,10.6 10 oktober 1837; verschuiving van het zwaartepunt in bet
schoolwezen

Zoals al vaak eerder was gebeurd constateerde Anslijn overtredingen van de
onderwljsbepal1ngen, die hem bovendien financleel nadeel berokkenden.
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Nteolaas Evertsz overtrad volgens hem op twee punten het reglernent: vooreerst
was zijn landsschoolin de Willemstad gevesUgd en dat mocht met vanwege het
felt. dat Van Eekhout reeds op Pietermaai een school had. In dat geval diende
de tweede landsschool der tweede klasse op Otrabanda gevestigd te worden.
Vervolgens had Evertsz in maart 1837 openlijk in de Cumcaose Courant aange-
kondtgd dat hiJ onderwijs ging geven "in de Hollandsche, Fransche, Engelsche
en Spaansche taal, benevens in de aardrlJks- en geschiedkunde, de begmselen
der stel- en meetkunst, ook in het schnjven, rekenen en lezen, en wat verder
tot eene goede opvoedmg behoort".2SO Vooral het onderwtjs in vreemde talen
werd als een bedreigtng gevoeld en was ook in strijd met het voorgeschreven on-
derwiJspakket van een landsschool der tweede klasse. Het Provisioneel Regle-
ment noemdede vreemde talen als bestanddelen van een onderwiJspakket van
de eerste klasse, voorzover de onderwiJzers daartoe bekwaam waren (artikel 9).
Waren ze dat met en werd de behoefte aan onderwiJs in die talen nlet op de
lands school der eerste klasse vervuld, dan kon een parUculiere school worden
toegelaten, maar aIleen met bijzondere goedkeuring en toestemming van de
gouverneur-generaal (artikel 11). De landsschool van de tweede klasse vertoon-
de derhalve een hinken op twee gedachten. Anslijn onderwees zelf slechts viJf
leerlingen in die talen en had "dus gelegenheid ter plaatstng voor meerdere leer-
lmgen". Bovendien leed ziJn inkomen schade door de kostenbesparende bepa-
ling van de schoolcommissie, dat "voortaan geen leerlingen van de eerste klasse
meer te goed gedaan zullen worden behalven de reeds bestaande", Op alle blJ-
zondere scholen werden de vreemde talen reeds onderwezen. Het getal bljzon-
dere scholen was reeds boven de drie gestegen, die wettelijk waren toegestaan,
"zonder nog van de ongewetugde scholen te spreken". Door verrneerdertng van
andere scholen zou AnsliJn zljn school moeten "bekrtmpen". AnsllJn vroeg de ge-
zaghebber om Evertsz het onderwiJs In vreemde talen te verbleden, zljn school
op Otrabanda te vestigen en, even openlijk als zljn aankondtgtng. het publiek in
te llchten betreiTende het onderwljs In vreemde talen.

De schoolcomrntsste had in het rekest van Evertsz kunnen lezen, dat hlJ
vreemde talen en nog andere vakken wilde onderwiJzen, die met tot het onder-
wiJspakket van een landsschool der tweede klasse behoorden. Drte jaar eerder
nog, etnd 1834, had Klaas van Eekhout aan de schoolcommissle verzocht om
lemand te rnogen aannemen die In staat was In zljn school onderwiJs te geven
"ntet aIleen In de Engelsche en LatlJnsche, maar ook In de Fransche en
Spaansche talen". De' opzieners wezen dit af, omda t "de schoolonderwijzers der
tweede klasse zlch alleen (moesten) bepalen biJ het onderwtjs in het lezen,
schriJven, rekenen en de Hollandsche spraakkunst" (7.4.6.2 blJ noot 164). Het
gouvernement had voor die andere vakken jutst twee scholen van de eerste
klasse opgertcht en toesternmtng aan Van Eekhout zou een voordeel betekenen
dat ten nadele van de onderwiJzers op de landsscholen der eerste klasse zou
strekken.251 Anslijn had op dit punt gelijk met zijn klacht. De schoolcommtssle
moet vervolgens ook geweten hebben, dat Evertsz zlJn lands school in de stad
had gevesugd, terwt]l Van Eekhout reeds op Pietermaal school hleld. AnsliJn
had ook op dlt punt geliJk toen hij er op wees. dat het Provisioneel Reglement
sprak van "in de Willems tad 6f aan Pielermaai en aan de overzijde".

Voor partlculiere scholen gold die verdeling nlet. Beschouwden de opzleners
de school van Evertsz eigenlljk als een parUculiere school qua vakken en qua
leerlingen, maar hadden ze de toelaUng van die school kunnen bewerkstelligen
onder de naam van een landsschool? Hadden ze nlet onlangs in september, in
hun antwoord op het rekest van TImmer, gesproken van drie landsscholen, ter-
wiJI er toch officleel vier waren? Het weer snel opheiTen van dIe landsschool, de
mutaUe in een parUculiere school en de opmerking van de gezaghebber, dat het
ook aanvankelijk de bedoeling was geweest om een partlculiere school te vestl-
gen, staven het vermoeden, dat een school van dat karakter en met dat onder-
wiJspakket nodlg bevonden werd en dat de realisatle aIleen mogelijk was in de
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vonn van een lands school van de tweede klasse. Het vakkenpakket kon dan
door de vmgers gezten worden.

Anslijn, wiens opmerkingsvennogen vertrouwen wekt op grond van zljn et-
genbelang, had er ook op gewezen, dat er een aantal onwettige scholen bestond;
ook deze situatie moet aan de schoolcommlssle bekend geweest zijn. Was nu
nlet het moment aangebroken om de consequentles te trekken uit de ontwikke-
lingen en de status quo een wettelijke basis te geven? Op 6 oktober, daags na
het rekest van Anslijn, convoceerde de kolonlaal secretarls, mr. Rammelman
Elsevier jr., de opzleners "tegen aanstaande dlngsdag den lOe deze des rnorgens
te 10 ure op het gouvernementshuls, ten elnde ZHEG daardoor In staat te stel-
len om met genoemde heeren over de belangen van het schoolwezen te kunnen
beraadslagen ".252 De vergadertng had plaats onder de gezaghebber, "zoo naar
aanleldlng der door den landsschoolhouder N. Anslljn aan het bestuur tnge-
dlende bezwaren, als onder den indruk dat er andere punten betreffende het
schoolwezen te behandelen zouden zijn".

7.10.6.1 De overwegmgen
Ten aanzten van de bepalingen die in het Provisioneel Reglement van 29 no-

vember 1819 waren opgenomen met betrekklng tot de lands- en partlcultere
scholen bestond in de vergadenng de overwegtng, dat het wenselijk was het
aantal landsscholen te beperken voor zover de locallteit en de omstandigheden
zouden toelaten. Het doel van een beperklng was am de in functle zijnde lands-
onderwljzers steeds een blllljk Inkomen te verzekeren. Daarblj moesten die
scholen gemakkelijk toegankelijk blijven voor de mgezetenen die in verschlllen-
de gedeelten van de stad en In haar randgebleden woonden. Het was moeilijk
om voor de partlculiere scholen regeltngen te treffen die voor alle gel1jk waren.
Ze werden Irnmers "mgertgt naar de behoefte van de meer gegoede bevolklng" en
ze boden onderltng verschlllende onderwljspakketten aan. Maar hoezeer deze
scholen daardoor nlet gelijk waren, toch was de vergadenng van menmg, dat al
die partlcul1ere scholen dienden te beschikken over een erkennlng door en toe-
stemming van het gouvernement, alvorens ze hun deuren mochten openen. Dat
hleld tevens in dat scholen, die buiten deze erkende scholen bestonden of zou-
den worden opgertcht, geweerd moesten worden. Deze regeltng was niet nieuw,
maar de uttvoertng was verwaterd.

Voor het gratis onderwtjs aan kinderen van onvermogende ouders was jaar-
l1jks een bedrag van f 2.000,-- beschikbaar. Htermee rekentng houdend en met
het felt dat er een groot aantal onvermogende klnderen onderwljs behoefde, was
het zaak het onderwljs aan deze kinderen te beperken tot de vakken "Holland-
sche taal, het lezen, schrijven en rekenen", zodat ze "na behoorlijken tlJd", (dat
Is: na de tijd die daarvoor behoorde en niet langer) de school konden verlaten
om plaats te maken voor andere klnderen. Een onderwljsaanbod dat tot het
hoogst nodige was beperkt en dat de schoolperlode kort zou houden, zou de
roulatie van kinderen versnellen en derhalve In de sarnenleving het totale getal
kinderen, dat gratis onderwljs kon krijgen. vergroten,

7.lO.6.2 De bepalingen
• Na het experiment met de vterde lands school onder Evertsz werd nu beslo-
ten dat het aantal landsscholen tot het klelnst mogelijke getal zou worden be-
perkt. Dtt hleld in dat er voortaan geen vier maar drte landsscholen op Curacao
zouden bestaan, welke door de schoolcommlssie, al naargelang de behoeften, In
de verschlllende delen van het stadsdistrlct werden geplaatst.
• De schoolgelden voor gratis onderwtjsgentetende kinderen waren gel1jk aan
de schoolgelden die betalende klnderen voor de lands school der tweede klasse
moesten betalen. Het was een herhaling van de bestaande regel met dlt ver-
schil, dat de mogelijkheid tot doorstromen naar een school van de eerste klasse
slechts zeer sporadisch kon zijn. Onvermogende klnderen verloren hiermee ult-
zicht op een uitgebreider onderwljspakket en werden voortaan aIleen onderwe-
zen in de vier genoemde elementaire vakken: lezen, schrijven , rekenen en
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Nederlandse taal. Lager schoolgeld, kortere schoolperlode en snellere roulatie
van onvermogende leerllngen waren de bouwstenen voor deze maatregel.
Omdat sociale mob1lltelt op dat moment geen punt van overwegmg was, Is er
ruimte voor de opmerkmg, dat in de onderwtjsvoorztentng voor onverrnogende
kinderen toch soclale bewogenheid verpakt zat, gekoppeld aan en gedragen
door de Idealen van de Verlichting,
• Het aantal partlculiere scholen was in het Provtsloneel Reglement op maxi-
maal drie gesteld. BIJ hun ontwerp van die nteuwe regeltng hadden de opzieners
twee of drie "mmdere scholen" ten behoeve van de laagste volksklasse willen la-
ten bestaan met de onderllggende gedachte: "men gedoge alle deze scholen, tot
ziJ eens van zelve vervallen". Dat is tegen de verwachting in ntet gebeurd. Waren
de landsscholen der eerste klasse aanvankelijk tngesteld met aIleen vanwege
het ultgebreidere onderwijspakket, maar ook om de kinderen van de soclaal ho-
gere en meer verrnogende ouders onderwijs te kunnen geven, geschelden van de
soctaal lagere klasse, in de loop der tijd ontstond de behoefte aan aparte scho-
len voor kinderen voor deze geledtng, met name voor de meisjes. De partlculiere
scholen hadden er een functie blj gekregen; eerst lag de nadruk op de behoef-
tigheid van de onderwijzers, die biJ afschalTing het brood utt de mond werd ge-
stoten; bovendlen waren er altiJd nog ouders, die het zeer gertnge schoolgeld op
die scholen konden betalen. GeleldeliJk ontstond behoefte aan partlcultere
scholen voor bepaalde socta Ie groepen ('de meer gegoede bevolking van het ei-
land'). Ze boden spectfleke onderwijspakketten op hoger nlveau, Hier werd de
kern gelegd van de versplintertng In het onderwijS, die de biJzondere scholen na
1837 te zten zouden geven. Ten behoeve van deze ontwikkel1ng werd nu be-
paald, dat het aantal partlcultere scholen "onbepaald zal zt]n, als zich zullende
rlgten naar de behoefte welke daaraan, naar het oordeel van de schoolcornmts-
ste, zal bl1Jken te bestaan", Deze bepaling vormde de kern van de wijzlging in
het overheldsstandpunt. De overheld maakte hiermee een einde aan het over-
wicht van het landsonderwtjs. WeI hield ze de elndbesltsstng over het toelaten of
afwijzen van nieuwe scholen in etgen hand, maar de aanvankelijke prtorttelt
van het landsonderwijs was met deze bepaling ten etnde. Het laatste woord van
de overheid bij het wei of ntet toelaten van parUcullere scholen was bedoeld om
de behoefte te pellen en daarop te reageren en om een teveel aan scholen te
voorkomen. Deze laatste sltuaUe zou nameliJk een bedreiglng vorrnen voor zo-
weI de kwallteit van het onderwijs als voor een redelijk inkomen van de onder-
wijzers. Ook tijdens het bestuur van Rodier werd gewaakt tegen een teveel aan
scholen (zle 1.5).
• Nleuwe particuliere scholen mochten voortaan eerst geopend worden. nadat
de onderwijzer door de schooicommlssle was geexamineerd en bekwaam was
bevonden voor het Yak of de vakken waarin hij onderwijs wilde gaan geven.
Vervolgens was een officiele toelatlng door het gouvernement nodig, dat daar-
van openbare mededeling deed. Voor onderwijzers van parUculiere scholen was
in het Provisioneel Reglement geen examinerlng voorgeschreven maar aIleen de
toestemming door de gouverneur-generaal (artikel 3). Onderwijzers voor een
landsschool dienden te beschlkken over de benodigde kunde en bekwaamheld
in het yak van onderwiJs, alsmede over een onbesproken gedrag (artlkel 2). Het
beoordelen van een en ander werd door de overheid aan de schooicommissie
overgelaten. Dat is niet consequent gebeurd; er zijn onderwijzers benoemd zon-
der ten overstaan van de schooicommissle een examen te hebben afgelegd. Nu
een opbloei van het parUculiere onderwiJs te verwachten was betekende deze
exarneneis een gunsUge wending in de mogelijkheid de kwaliteit van het onder-
wijs te bewaken.
• De bepalingen van het Provisloneel Regiement, die nu striJdlg waren met de
nleuwe bepalingen. werden voor vervallen verklaard.
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7.10.6.3 De regelmgen
Na het vaststellen van de nteuwe wetteliJke bepalingen werden nog enkele

regelmgen getroffen die daarutt voortvloeiden.
• Ntcolaas Evertsz werd als partrculler onderwijzer toegelaten en ziJn (vterde)
landsschool werd opgeheven. Hem was in de zeven maanden van zijn functle
geen enkel lands kind toegewezen. Volgens de overweging van de gezaghebber
was het aanvankeliJk ook Evertsz' bedoeling geweest een particullere school te
openen.
• Vanaf 1 november 1837 kon de schoolcommtsste voor het kleine getal gratis
leerltngen niet meer de schoolgelden voor de eerste klasse verstrekken. Deze
maatregel was al eerder getroffen maar ze gold toen aileen voor nieuwe gevallen:
de bestaande situatie bleef gehandhaafd. Daar kwam nu een etnde aan en het
betekende inkomensverUes voor de landsonderwiJzers der eerste klasse, maar:
• Ter tegemoetkoming aan het inkomen van de landsonderwiJzers zou zoveel
mogeliJk getracht worden het schoolgeld voor kinderen van de tweede klasse
van f 1,50 terug te brengen op het oorspronkeliJke bedrag van f 2,--. BIJ het
geleideliJk invoeren werd het billlJk gevonden dat deze maatregel het eerst zou
gelden voor Phoel; hlJ had op Otrabanda altlJd mlnder leerlingen gekregen dan
ziJn collega's op Punda en was dus in zlJn Inkomen altijd meer beperkt geweest.
Een naberekenmg levert de volgende getallen op:
Phoel had 2 landskinderen in de eerste klasse: verlies 2 xf 1,--,
25 landskinderen in de tweede klasse: winst 25 x f 0,50 = f 12,50.
Phoel werd er dus f 10,50 per maand beter op.
AnsliJn had 30 leerlingen voor f l.OOO,-- per jaar, dat Is f 2,78 per leerUng.
Daartn had hlj een uitzonderingspositie vergeleken met de anderen.
10 leerlmgen in de eerste klasse: verlies f 10,--,
5 extra leerllngen in de tweede klasse: winst f 2,50.
Anslijn werd er f 7,50 armer van, maar mocht ntet klagen met zlJn vast tnko-
men van f l.ooO,-- per jaar.
Van Eekhout had in 1837 48 landskinderen: winst 48 x f 0,50 = f 24,--
Voor het schoolfonds ging het betekenen dat f 12,-- werden uttgespaard in de
eerste klasse, maar dat voor 78 landsklnderen van de tweede klasse f 39,--
meer betaald moest worden; dat is op jaarbasts f 468,-- - f 144,-- =
f 324,-- ten laste van het schoolfonds. De opheffing van de diaconieschool in
1836 spaarde waarschiJnlijk weer f 160,-- per jaar ult aan huur utt het school-
fonds, zodat ulteindeUJk de schade voor het onderwijsbudget neer kwam op
f 164,-- per jaar,
• De opzieners kregen de opdracht een algemene bepaltng te maken met be-
trekking tot de "duurtljd van het gratis onderwijs en den ouderdom der kinde-
ren". Omdat de opzieners geen regeltngen meer in hun notulen hebben opgeno-
men moet verondersteld worden, dat ze hun laatst genomen bepaling
handhaafden, te weten: een minimum leefUjd van zeven jaren en een maximum
duur van zes jaar,
• De procureur des konlngs werd attent gemaakt op de gekregen lnformatle,
dat er verscheidene niet erkende scholen op het elland bestonden en dat onder
andere op Otrabanda een nlet erkende school werd gehouden door J .H.W.
Lmgstuyl, die niet officieel was toegelaten. De procureur werd verzocht zo veel
mogeUJk tegen de overtredtng van het schoolreglement te waken.

Tenslotte werd aan de schoolcommissie overgelaten de belanghebbenden op
de hoogte te brengen.253 De gezaghebber gaf AnsliJn te kennen, dat hlJ dlens be-
zwaren tegeliJk met andere aangelegenheden van de schoolcommlssie in over-
weglng had genomen en dat het gouvernement enlge bepalingen In het
Provisloneel Reglement had gewiJzlgd, waarvoor hlJ AnslJJn naar de schoolcom-
missie verwees.254 Met de openlijke bekendmaking In de Curacaose Courant
waren enerzlJds een elndpunt en anderzljds een nieuw begin een felt gewor-
den.255
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• de scholen.
De wetgenng op het verzoek tot het bouwen van vier landsscholen met onder-
wljzerswontng heeft voorgoed een ongewenste sttuatie In het schoolwezen ge-
schapen. Vanwege het k1nderaantal werden de volkrijkste stadsdelen aangewe-
zen voor de plaatslng van een landsschool. Daaraan zat tevens het nadeel
gekoppeld dat de hoge graad van bebouwtng, vooral het oudste gedeelte, de
mmste kansen hood op schoollokalen die aan de gewenste voorwaarden konden
voldoen; rutm, ltcht. luchtlg en rusug,

Vaste scholen van de overhetd zouden untforme tnrtchttngen hebben gekre-
gen, adequaat aan de nteuwe leennethode. Nu Is van geen enkele school, op
een uttzondertng na, bekend waar ze heeft gelegen en hoe ledere onderw1jzer ze
had mgertcht. De dlversUett zou commentaar van de opzleners hebben moeten
uttlokken; ze hebben slechts enkele malen genoteerd dat de onderwljzers moet-
te hadden goede lokalen te huren.
• de landsonderwljzers.
Van Paddenburgh, Phoel en Anslijn zljn vanuit Nederland ultgezonden. Van de
eerstgenoemde werd de onderwljsbevoegdheld door Van den Ende ontkend; de
andere twee hadden een rang behaald, die zeer waarschijnlljk stoelde op een
opletdmg In de nteuwe methode van de wet van 1806. Van Eekhout was een ca-
techtsator van het zendel1ng genootschap In Nederland, die bij toeval op
Curacao was beland. Voor zljn benoemlng In 1820 had hlj o.a. het beroep van
hutsonderwijzer ultgeoefend. Van zijn adaptaUe aan de nleuwe leerwtjze Is ntrn-
mer gewag gemaakt, behalve in de algemene opmerking In 1828, dat alle onder-
wljzers nu volgens de nieuwe leennethode les gaven. Over die hele ontwtkke-
ling, waarover toch mededellngen verwacht zouden mogen worden omtrent
dlscusstes. vakliteratuur of onderlinge uttwtsseltng, wordt gezwegen. Het ver-
moeden bestaat. dat de schoolopzleners verstek hebben laten gaan en ntets In
pedagogtsche zln hebben geinltleerd.

De overige vljf onderwijzers David, Isaac en Lea Rodrigues, Kramer en
Evertsz woonden op Curacao. Over hun onderwijsbevoegdhetd werd ntet ge-
sproken. Zlj waren in de praktljk bekwaam geworden, zij het nlet In de prakUjk
van de nteuwe onderwljseisen. De schoolcommissie had een goede dunk van
hen, vooral van de familleleden Rodrigues.

Van een corpsgeest blljkt nlets. Veel meer hlelden de onderwljzers elkaar
goed In het oog, hoewel ook van solldarlteit sprake is geweest. Tegenover clan-
desUene collega's toonden zij een scherpe aandacht. omdat hun werkzaamhe-
den een tnkornensbedretgmg vonnden. Anslijn spande de kroon in het Indienen
van klachten op dit gebled.

Hoewel de opzleners In hun jaarverslagen kang waren In het noemen van
namen, kan gezegd worden, ondanks enkele ups en downs, dat de onderwljzers
hun pllcht deden. Met de soms grote aantallen leerlingen, vaak zonder de hulp
van asslstenten, zullen ze het In het hete klima at niet gemakkelijk gehad heb-
ben. Als ze daarover klachten hebben geuit dan Is er geen enkele In de notulen
gekomen.

AIleen Anslljn en Van Eekhout hebben kwestles veroorzaakt. In de "kwesUe
AnsIijn" wordt de maatschappelljke reacue dutdelijk op het aantasten van de
voorbeeldfunctle van een onderwljzer. De verontwaardigtng bestond op aIle nt-
veaus, bij de overhetd, de opzleners en de ouders. De onderwtjzer vertegenwoor-
digde het maatschappijbeeld van de dag en diende hlerdoor en door zlJn vor-
mend onderwlJs de Jeugd klaar te maken om als volwassene eenzelfde gedrag te
tonen, als haar geleerd en voorgehouden was. Het maatschappijbeeld was dul-
deIiJk staUsch. Het "goed voorbeeld doet goed volgen" werd meer gewaardeerd
dan tndlviduele afwijkende initiatieven. Vorming en ontwikkeling behoorden
blnnen de bestaande kaders te blijven. Dat was des te meer noodzakeliJk tn een
gesegmenteerde samenleving waarvoor ledere veranderlng bedreigend was. De
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bovenlaag, blJ wie de macht lag, had derhalve aIle belang blJ het handhaven van
de tradltle.

Dat de onderwiJzer als een zeer belangnjk Instrument voor die traditle werd
beschouwd kan verder overtgens met worden ontdekt. Lofpnjzmgen of waarde-
rlng van hogerhand werden ntet genoteerd, zelfs ntet blj pensioen, vertrek of
dood van een onderwiJzer.

De "kwestle Van Eekhout" liet een ander aspect zten en wel een van protec-
tle, gerttsel achter de schermen. Hoe kon hlJ anders een opdracht van het gou-
vernement-generaal naast zlch neerleggen. Overtgens heeft hlJ verder alUjd gun-
sttge beoordeUngen over zlJn aard en gedrag gekregen.

De lnkomens ult het onderwljs zljn In het algemeen van dien aard geweest.
dat de onderwlJzers nlet echt gebrek hebben geleden. Een uitzondertng moet ge-
maakt worden voor Isaac en Lea Rodrigues na de dood van hun vader, en
enigsztns voor Kramer, die op een m1nlmum moet hebben geleefd. Phoel heeft
zelfs royaal verdtend, meer dan Van Paddenburgh met zlJn "aanzlenlijke tracte-
ment" van f 2000,-- per jaar. Overtgens varleerden de salartssen gemakkelijk.
omdat ze ntet vast waren en de betalende ouders in ongunsttge economtsche
perloden verstek konden laten gaan.
• de parUculiere onderwijzers
Het is onbegnjpeujk dat de opzteners, die geen Ilnanctele verantwoordlng over
de parUculiere scholen of over de parUcullere klnderen op de landsscholen be-
hoefden af te leggen, verder geen mlichtmgen in hun verslagen hebben gegeven,
die 1nzlcht in die materle kunnen verschaffen. Toch hadden ze de plicht van In-
specUe en verslaggevtng. De overhetd heeft noolt op deze nalattghetd geatten-
deerd. Deze sector zal derhalve een bHnde vlek In het schoolwezen blijven.
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HOOFDSTUK8

HET SCHOOLWEZEN OP DE ONDERHORIGE EILANDEN

8.1 INLEIDING

Aruba Is een klein elland met een oppervlakte van ongeveer 190 km>: het
llgt slechts 25 Ian van de kust van Venuzuela verwijderd: de kortste afstand
tussen Aruba en Curacao is 42 zeemiJlen (76 Ian). De lengte van het elland is
30 km en de grootste breedte biJna 9 km. Het vlakke land kent enkele heuvels
met een hoogste punt van 109 m.

De bevolklng bestond utt Arowakken-Indianen, komend van het vasteland,
zoals utt rotstekeningen is geconcludeerd. Het indiaanse karakter van de
Arubaanse bevolklng is de eeuwen door zeer sterk gebleven; het negrtde karak-
ter Is. vergeleken met Curacao, aanzienllJk mmder vertegenwoordigd, Toch is
ook hier het Papiamentu de volkstaal geworden.

Het rapport van de commissie tot overname geeft een goede Indruk van het
kleinschallg karakter dat Aruba in 1816 vertoonde.

Het elland telde 1732 inwoners. Het blanke gedeelte bestond uit 211 perso-
nen, samengesteld ult 4 Nederlanders, 187 autochtone en 20 vreemde blanken.
Tot de vnje lleden behoorden 564 "echte Indianen", 584 kleurlingen en 37 zwar-
ten. die gezamenliJk een groep van 1185 personen vormden. Met 133 gekleurde
en 203 zwarte slaven was de bevolking compleet.

Niet alle bewoners waren lidmaat van een kerkgenootschap. De opgave van
de comrntsste noemt 1106 Katholieken, 279 Gereformeerden, 11 Luthersen en
19 Joden.

De economische betekenls was gering. Het rapport vermeldt 194 planters
en 78 zeelleden als de grootste groepen; daama volgden kletnere aantallen voor
vissers (9), kooplieden, tlmmerlieden, schoenmakers en winkeliers (8 voor ieder
beroep). De UJst van beroepen sloot met 3 ambtenaren, 2 goudsmeden en
1 kleermaker.

Er stonden 281 huizen op Aruba en het aantal "tutnen" (grotere of kleinere
plantages of stukken bebouwde grond) bedroeg 261.

Het getal van 2502 getten en 2082 schapen is een aanduldtng van het voed-
sel dat er kon groeien. Het hoornvee telde 459 stuks; het heeft nirnmer grazige
weiden gekend. Dat gold ook voor de 467 ezels en 141 paarden. De fokkerlJ van
paarden heeft entge betekenis gehad. Aan de kust was een geschikte baal voor
het inschepen en debarkeren, waardoor de naam 'Paardebaat' ontstond.
Domlnee Bosch heeft gezten hoe dat verUep en beschreef het In ziJn Retzen in
West-Indie. BiJ de Paardebaal ontstond Oranjestad. De "Staat der Beesttaalen"
besloot de opgave met zes varkens.

In 1824 werd er goud gevonden. Deze gebeurtenls was voor gouverneur
Cantz'laar een reden het eiland te vtstteren. Voor het onderwqs was het van be-
lang dat hiJ biJ die gelegenheid het schoolopzlcht regelde.

De commisste tot de ovemame wterp in hoofdstuk 11"Inwoonderen" llcht op
de toestand van de beschavtng. De vraag die zlJ moesten beantwoorden luidde:
"Hoe Is het met de beschavlng op leder eiland gelegen? In welke toestand be-
vindt zig de opvoedlng der jeugd? de scholen? en andere stukken met de be-
schavtng In betrekklng staande"? Het antwoord betreffende Aruba was: "Met de
beschavtng op dlt elland Is het zodarug getegen, dat een leder weI christen IS,
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maar er zljn geene leeraren om verder onderwtjs te geven, ook geene school-
meesteren om de opvoedlng der jeugd te sotgneren". De ondertekenlng ge-
schiedde door: H.W. de Quartel. J.F.G. Ziegler en Frans Rojer.!

De eerstvolgende gegevens over onderwljs en onderwijzers op Aruba kwa-
men medio 1820 aan het llcht. In 7.4.2 Is beschreven hoe een aantal bewoners
van Aruba, al vele jaren verstoken van een onderwljzer voor school- en gods-
dlenstonderwljs, te kennen had gegeven een dergelijke functtonarts ''bartelljk''
te verlangen. Ze verzochten de schoolcornmtsste op Curacao om hiervoor "een
kundlg en goed zedelljk persoon" te benaderen. De opzieners vestlgden toen
hun aandacht op Klaas van Eekhout, omdat deze Indertljd door het zendeltng-
genootschap In Nederland voor een dergelijke post was ultgezonden. Klaas van
Eekhout gaf op zljn beurt te kennen, dat hlj weI genegen was die functle te ver-
vullen als de voorwaarden behoorl1jk waren.P

De gevolgen echter die een vertrek van Van Eekhout voor het schoolwezen
op Curacao gmgen betekenen en het lange wachten op een plaatsvervanger ult
Nederland waren er de oorzaak van, dat Van Eekhout eerst anderhalf jaar later,
op 13 februart 1822, op Aruba arrlveerde.

8.2 ARUBA

8.2.1 De organisatie van het schoolwezen op Aruba

Blj de organtsatie van het schoolwezen ging het om een drtetal aspecten:
het salarts voor de onderwijzer, de aanvulllng van de armenkas van Aruba en
de hutsvestmg voor zowel de onderwljzer, als voor het houden van de school- en
de godsdtenstoefenmgen.

8.2.1.1. Het inkomen van de ondeIWiJzer
Over het salarts van de onderwijzer was tedereen die het aangtng het spoe-

dig eens. De opzteners beheerden het schoolfonds voor het bekostigen van het
schoolwezen op Curacao en de toegewezen som was ntet toereikend genoeg om
daar ook nog de behoeften van Aruba mee te dekken. De oplosstng lag In de
jaarl1jkse verstrekking van een toelage ult de kolonlale kas ten behoeve van
Aruba. De opzleners waren van mentng dat dat een bedrag zou moeten zljn van
400 pesos van achten per jaar (± f 666,66 per jaar). Voor dat mkomen kreeg
de onderwljzer opdracht aIle kinderen van onvermogende ouders te onderwlj-
zen.s
De bekosugtng van de schoolbehoeften was voor rekening van de onderwljzer

en 11/2 peso werd te gering geacht om daaraan naar behoren te kunnen vol-
doen.s

Het voorgestelde salarts was overtgens een derde mmder dan het tnkornen
dat de opzteners voor zijn opvolger ult Nederland voorstelden. Dat was een be-
drag van f 1.000,-- per jaar, geliJk staande aan 600 pesos.

Of het leven op Aruba goedkoper was dan op Curacao, of dat de levensbe-
hoeften lager waren, of wat de reden ook kon zijn om een lager inkomen voor te
stellen, er ztjn hlerover in teder geval geen overwegingen op schrtft gesteld.
Zolang met bekend was hoeveel arme kinderen zich voor gratis onderwljs zou-
den aanmelden, kon ook nlet gezegd worden of de beloning ruim, voldoende of
te gering was. Voor 400 pesos konden bij eenzelfde schoolgeld 16 kinderen gra-
tls onderwijs ontvangen. DaarblJ kon Van Eekhout nog betalende kinderen aan-
nemen, waarvoor het maxtmale schoolgeld door het provlsloneel reglement was
vastgesteld en dat ook verhoogd was van 12 naar 16 realen (2 pesos). Van de
andere kant werd zljn inkomen gespaard doordat hem nog v66r ziJn vertrek was
toegezegd, dat de schoolbehoeften jaarlljks ult het schoolfonds van Cura~ao
zouden worden verschaft.5

Dat was een royale toezegglng en ze stond gelijk met een uitsparing van de
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kosten voor schoolbehoeften. Voor 16 kinderen betekende dat een bedrag van
16 x 1/2 peso per maand of96 pesos per jaar (f 160,--) die hiJ nlet behoefde ult
te geven, omdat die halve peso verhogmg Juist was bedoeld voor de aankoop
van schoolbehoeften. Voor Van Eekhout was dit alles in ieder geval acceptabel.
VergeUJken we dtt inkomen met de salartssen die hoofdinspecteur Van den
Ende in ziJn memorte aan een onderwiJzer had toebedacht, namellJk f 400,-- en
f 350,-- per jaar, dan behoeft het accepteren van f 666,66 per jaar geen ver-
wondertng te wekken. DaarbiJ ontvtng hiJ nog 100 pesos if 166,66) per jaar als
toelage utt de kerkekas, beschikbaar gesteld door de kerkeraad van de prote-
stantse gemeente van Curacao.s Dtt bracht het totale vaste inkomen op
f 833,33 of 500 pesos, exelustef de schoolgelden van betalende ouders.

Van Eekhout had nog een belangnjke voorsprong op de fungerende lands-
onderwiJzers op Curacao: hlJ was zeker van zUn inkomen en wisselvalligheid
daartn kon alleen boven die grens uggen. De gouvemeur-generaal a.t. stemde in
met de voorstellen van de schoolcommtsste, benoemde Klaas van Eekhout tot
onderwiJzer op Aruba en besloot hem "te gedogen om onderwiJs in den gods-
dienst aldaar te geven": het onderwtjs zou komen te vallen onder de verordenin-
gen die hiJ nodtg zou oordelen utt te vaardtgen "met overleg der opzieneren van
het schoolwezen op dtt eiland". Daarmee was een begin gemaakt met het aange-
yen van de hlerarchtsche weg van Aruba via de schoolcomrntsste van Curacao
naar de koloniale overheid. Een begin. want al doende zouden nog vragen en
botstngen over competenties en correspondentieroutes ontstaan. Het salarts
van 400 pesos werd eveneens goedgekeurd, maar het was met de bedoellng dat
het bedrag geheel ten laste van de koloniale kas kwam; een vterde gedeelte, 100
pesos, werd gehaald uit de armenkas van Aruba." Voor het geval de armenkas
het vterde gedeelte van de jaarsorn niet kon opbrengen vroeg Elsevier toestern-
mmg aan de minister om dan het volle bedrag van 400 pesos ult de koloniale
kas te mogen doen uttbetalen.e In zijn overwegingen en utteenzetttngen aan de
minister gaf Elsevier aan, dat het hoog UJd was toe te zien op de zedellJke toe-
stand en de bevordertng van de beschavtng van een groot aantal mensen dat
aan ziJn zorgen en aandacht was toevertrouwd. Het bedrag van 400 pesos
noemde hiJ een gertnge toelage in vergelijking met het belangrlJke doel dat daar-
mee bereikt kon worden. Het was het Verltchtlngstdeaal, dat door kennis een
bevordertng van beschavtng en deugd werd berelkt en dat onderwiJs het meest
geschlkte middel was om jonge mensen later tot nutUge en deugdzame leden
van de maatschappiJ te vormen.

De reactie van de minister op de voorstellen van Elsevier berelkte Cura~ao
op 5 Januart 182l. HIJ keurde het salans goed. ook het gedeeUe ult de armen-
kas van Aruba, en eveneens een eventuele volledige betaling uft de koloniale
kas. Conform de tolerante sfeer werd aan Van Eekhout de vriJheld gelaten om
godsdlenstlg onderwiJs te geven. OaarblJ behoorde echter weI de opdracht er
voor te zorgen, dat het geven van godsdlensUg onderwiJs nlet plaats yond gedu-
rende de schooltiJd en in ieder geval aIleen aan kinderen gegeven mocht worden
wier ouders dat verlangden.9

De wet van 1806 had het neutrale openbare onderwiJs voor ogen. Op die
scholen werden de verstandeliJke vermogens der kinderen door "het aanleeren
van gepaste en nuttlge kundlgheden" ontwikkeld en zo werden de kinderen op-
geleid "tot alle maatschappeliJke en chnstelijke deugden" (artikel 22). ArUkel 23
wilde echter nlet dat de schoolkinderen verstoken zouden bliJven van "het on-
derwiJs in het leerstelUge" van het kerkgenootschap waartoe ze behoorden.
Maar dat onderwiJs mocht nlet door de schoolmeester gegeven worden. Een do-
minee, pastoor of rabbiJn mocht in de tiJd, dat de kinderen op school waren, les
in ziJn godsdlenst geven. Op Aruba was dat door ontstentenis van geesteUJke
lelders niet mogeliJk. Om die reden mocht Van Eekhout als onderwiJzer weI
godsdienstonderncht geven, maar rnet gedurende de schooltlJden. Het is nooit
opgeschreven of er ook katholieke kinderen zlJn school bezochten; Joden woon-
den er nauweliJks op Aruba. Wanneer dat het geval was, konden ze na de nor-
male lessen naar huls, of wegbliJven van de zondagsschool.
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8.2.1.2 Het aanvuilen van de armenkas
De vice-commandeur van Aruba. Jan van der Blest. kreeg opdracht goed

toe te zten, dat blJ de ultgaven van de armenkas de grootst mogellJke besparmg
in acht werd genomen. Dat werd als billljk voorgesteld, omdat een gedeelte van
die kas nu bestemd was voor de onderwljzer, die daarrnee gratis onderwlJs voor
arme klnderen kon verzorgen. Van de andere kant moesten de inkomsten van
die kas ruimer worden. Elsevier beval de aanwas van de armenkas ten zeerste
aan en zei te hopen dat hlJ de goede optnte, welke hlJ van Aruba's tngezetenen
koesterde, met zou behoeven op te schorten.w

Behalve zlJn opwekklng aan de bevolking van Aruba om biJ te dragen in de
arrnenkas deed Elsevier van zijn kant een zestal mogelijkheden aan de hand om
te worden aangewend "tot stiJving en ten voordeele der armenkas". De maatre-
gelen die voor dit doel nog in werking konden worden gebracht, waren de vol-
gende:
• aIle vaartutgen die op zon- en feestdagen uitzeilden, dienden tonnengeld als
voIgt te betalen:
- 2 pesos door Nederlandse vaartutgen van ntet meer dan 20 ton,
- 3 pesos door Nederlandse vaartutgen van meer dan 20 ton.
- 3 pesos door vreemde vaartutgen van niet meer dan 20 ton,
- 4 pesos door vreemde vaartuigen van meer dan 20 ton groot;
Vaartutgen echter die de baai uitgezeild waren. maar wegens de stromtngen of
anderszins verplicht waren geweest weer af te tutgen, waren bij het weer ultzel-
len op zon- en Ieestdagen van deze heffing vnjgesteld:
• 11/2 peso (= 1 peso en 4 realen) voor het laden of lossen van vaartulgen of
voor het werken aan of op vaartulgen op zon- en feestdagen, wanneer het een
Nederlands vaartutg betrof;
• 1/2 peso (= 4 realen) om op zon- of feestdagen "op tulnen te arbeiden"; ofwel
al het werk dat tot de landbouw behoorde. 11/2 peso echter voor al het andere
werk wat ntet genoemd werd. '
BiJ de laatste bepaling werd de commandeur er aan herlnnerd, dat de genoem-
de werkzaamheden In principe wettelijk verboden waren en dat alleen in geval
van nood of andere drtngende omstandlgheden verl of daartoe kon worden gege-
yen. Die beoordellng en dat verlof werden aan zijn lnztcht overgelaten. Niet-
temin zou de commandeur nooit mogen wetgeren verIof te geven tot het laden of
lossen van vaartutgen of tot het werken op of aan die vaartutgen, omdat de gou-
verneur-generaal vanrnentng was, dat het belang van de handel op Aruba deze
toegevendheld drtngend verelste;
• 11/2 peso voor het toestaan van het laden of lossen van "beestialen" aan de
Paardebaat, op de plaats die het Zand of het Zandpunt werd genoemd, alwaar
dat laden of lossen gemakkelijk was;
• 1/2% van aIle gehouden venduen;
• 25 pesos maxtrnaal als boete "wegens vegterijen of andere gertnge verschtl-
len" onder verwljzlng naar de betreffende arUkelen 51, 52 en 53 van de com-
mandeurs mstructie.u

8.2.1.3 De hutsvestlng
Vtce-cornmandeur Van der Blest kreeg van Elsevier de opdracht te zorgen

voor een wonmg ten behoeve van de onderwijzer, die een vrije wontng moest
hebben, en bovendien nog voor een huts dat geschikt was voor het verzorgen
van het school- en godsdienstonderwljs. Elsevier verwachtte geen bezwaar van
de tnwoners om gezamenlijk door middel van bijdragen het benodtgde bedrag
voor die gebouwen bijeen te brengen. Alles was immers voor het welzijn en het
belang van de tngezetenen opgezet. Van der Blest diende deze plannen "met ge-
paste ernst" aan de inwoners bekend te maken en hen uit te nodtgen, ieder
naar ziJn vermogen. ziJn aandeelin het daartoe bestemde fonds te storten.12

Van der Blest riep terstond een gedeeJte van de ingezetenen op zljn bureau
blJeen. sprak hen met ernst toe en verzocht om de gewenste bljdragen. HIJ legde
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hen twee intekenbladen voor, een besternd voor de vermogenden, die In contan-
ten konden biJdragen en een voor de onvermogenden, die "met hunne arbeid de
toeriJkende hand [zouden) bieden".13 Behalve een verslag van het gebeuren
zond hlJ kopteen van de twee intekenbladen naar Elsevier en voegde daar aan
toe, dat hiJ ntet meer toezeggingen had kunnen krtjgen vanwege de toestand
waartn het eUand zlch bevond en gaf de verzekertng "dat de genegenheld groot
is, maar de macht ontbreekt hun". Het resultaat was 334 pesos en 2 realen aan
geld, plus de dienst die sommtge onvermogenden hadden toegezegd in de vorm
van arbeid.i- De vtce-cornmandeur drong er op aan om Van Eekhout naar
Aruba te sturen: dan kon hlJ bekijken of een reeds bestaand huts geschtkt was
voor school- en godsdtenstoeferungen. Er bestond een mogeliJkheid dat huts te
kopen. In dlt jaar, 1820, zag hlJ namelijk geen kans de betreffende hutzen te
bouwen.is

Aan het verzoek om Van Eekhout naar Aruba te zenden kon ntet worden
voldaan, omdat deze moest wachten tot er een nieuwe landsonderwlJzer ult
Nederland was gearnveerd. Intussen had men op Aruba de UJd om de benodlg-
de gebouwen te verwerven en alles in gereedheid te brengen. De gelegenhetd
deed ztch voor om een van de benodlgde gebouwen te kopen. Simon Prince
bood voor 800 pesos een huts aan. Dat bedrag mocht betaald worden met 400
pesos blj de koop en met vier jaarlijkse termijnen van 100 pesos. Het huts was
groot, geschlkt en goed gelegen, hoewel er nog een gertnge restauraUe nodtg
was. Voor het andere gebouw kon de commandeur een begrottng van kosten
opmaken met vermeldIng van de benodlgde matertalen. Elsevier kon dan na-
gaan In hoeverre het gouvernement van Curacao daarln kon voorzlen door toe-
zendtng van arUkelen, die op Curacao gemist konden worden, btjvoorbeeld een
parUJ sparren waarvan er op Curacao nog een voldoende voorraad aanweztg
was. De kalk kon op Aruba zelf gebrand worden. Als het gebouw blJ de aan-
komst van Van Eekhout nog ntet gereed was, dan mocht er Intussen een huts
gehuurd worden.tf De commandeur kwam met een etgen voorstel: het gouver-
nement kon het huts van Prince voor zichzelf kopen en een ander huts, dat voor
450 pesos te koop was, voor school- en godsdtenstoefentngen aanschaffen. De
gevraagde begroUng kon hlJ ntet inleveren, omdat hiJ ntet wist hoe groot de te
bouwen woning moest zljn. HiJ wist trouwens in het geheel niet hoe een derge-
liJke begroUng diende te worden gemaakt. 17

Het gouvernement van Cura~ao deed er verder niets meer mee. Wellicht
heeft de wisselIng in het bestuur tot vertraging geleid. Op 20 november1820
werd plaatsvervanger mr. I.J. Elsevier opgevolgd door gouverneur P.R. Cantz'-
laar. Een vol Jaar later was de schoolcommissie verplicht de bal weer aan het
rollen te brengen. Het liep nlet vlot met de huisvesting. Toen het bertcht was
ontvangen, dat Anslijn tot landsonderwiJzer was benoemd en dat hlJ medio de-
cember 1821 op Cura~ao arrlveerde, kon Klaas van Eekhout naar Aruba ver-
trekken. De schoolcommlssle vond het nodig de gouverneur er op te wlJzen "dat
het school- en woonhuis voor genoemden Klaas van Eekhout, hetwelke tevens
zal kunnen dienen om des Zondags eene openliJke godsdlenstoefening te hou-
den en aan hetwelk berelds een aanvang gemaakt Is", nu toch weI voltoold
moest worden, omdat hlJ anders geen geschikte rulmten had om ziJn ambtsbe-
zlgheden te kunnen ultoefenen.18

Cantz'laar reageerde op een dUideliJke wlJze; hlJ verlangde ten spoedlgste
bericht van de commandeur van Aruba over de beste manler waarop de behui-
zing kon worden gekocht of gebouwd. Hij was ook benleuwd of de invorderlng
van de vriJwl1ligeblJdragen al had plaats gehad en zo ja, hoeveel dat had opge-
bracht. De inlichUngen moesten er toe kunnen leiden dat Cantz'laar nu deflni-
Ueve besliSSingen kon nemen. Aan de schoolcommlssle werd de suggestle ge-
daan, of het nlet goed zou zijn om Van Eekhout intussen naar Aruba te laten
vertrekken, zodat hlJ zlJn oplnle over de betreffende hulzen aan de commandeur
kon mededelen omzo alles des te beter aan de doelstelllngen te kunnen laten
beantwoorden.19 De schoolcommlssie was het er volkomen mee eens. Ze deelde
Van Eekhout schrtfteliJk mede, dat ziJn werkzaamheden op Cura~ao op 15 ja-
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nuart 1822 ten etnde kwamen en dat de school op die dag aan AnsliJn zou wor-
den overgedragen.w

Er moest nu snel een huts voor Van Eekhout beschikbaar komen. Aan de
Paardebaai op Aruba stond het 'landshuis' dat voor de commandeur bestemd
was; dit huts werd nu voortaan de woning voor de onderwiJzer, die daartn ook
school en de godsdtenstoefentngen kon houden. Het huts moest weI eerst de
vereiste reparatles ondergaan en verder moest er nog een kamer aan het huts
worden aangebouwd. Jan Hendrtk Godfrled Eman en Laurens Oduber waren
beretd de reparatle en de aanbouw aan te nemen voor een bedrag van 345 pe-
sos en 6 realen, ziJnde het bedrag dat de tngezetenen van Aruba vrlJwillig bljeen
hadden gebracht ten behoeve van het schoolwezen op hun efland. Dlt huts bleef
het eigendomvan het gouvernement en het gebruik voor het schoolwezen zou
zonder huur zlJn. De Inwoners van Aruba kregen de verpllchtlng om dat ge-
bouw alUJd In een goede staat te houden door van UJd tot UJd de voorkomende
reparatles op hun eigen kosten te laten verrtchten.

Voor de commandeur was een ander huts aan de Paardebaal bedoeld. Het
behoorde toe aan de op Curacao wonende Jacobus Naar. Een uttgevoerde taxa-
Ue wees een waarde van 900 pesos aan. Dlt huts kon "voor den Lande ten
meesten voordeele" aangekocht worden, maar niet hoger dan de getaxeerde
som. Eenmaal In etgendorn van het gouvernement overgegaan zou het voortaan
bestemd bl1Jven als woning voor de commandeur van Aruba. Het gouvernement
had al onderhandeld met J. Naar en daarutt resulteerde het gouvernements-
aanbod van 800 pesos, te betalen na zes maanden.s!

Het huts voor de onderwijzer voldeed niet. Van Eekhout probeerde daar ver-
betertng in te krijgen. In mel 1823 vroeg hlJ verlof om naar Curacao te mogen
gaan ("wegens zaken van aanbelang").22
Toen dat werd toegestaan maakte hij van zijn aanwezighetd op Curacao gebruik
om mondelmg aan de gouverneur zijn wens omtrent een deugdeliJke wonlng
kenbaar te maken. HiJ had daar aIle belang bij, omdat hiJ op Curacao was om
te huwen en zlJn brutd mee naar Aruba te nemen. Weer terug op Aruba pro-
beerde hij het na een half jaar opnieuw. Van Eekhout en de school- en kerkop-
zleners van Aruba wezen gezamenliJk de commandeur van Aruba er op, dat in-
tussen toch weI duldelfjk was geworden, dat het noodzakellJk was om de school
en de godsdienstoefeningen In een rutmte te houden, die afgescheiden was van
de wonlng van de onderwiJzer. De commandeur ondersteunde hun verzoek blJ
de gouverneur. Die gaf op zijn beurt de l e kapttetn-tngerueur een tweeledtge op-
dracht: een begroting.van kosten op te stellen voor een school- en kerkgebouw
op Aruba met een lengte van vijfUg voet en een breedte van twtntig voet, en ver-
der te berekenen of het minder kostbaar was een wontng voor de onderwijzer te
bouwen dan het genoemde "kerk en schoolhuis".23

Twee maanden later was er nog geen duidelijkheid over wat er gedaan zou
worden, terwiJI de kapltetn-tngenteur op 2 december 1823 al geantwoord had.24
Het zal weI te duur zlJn geweest, want begin 1824 vroeg Van Eekhout aan de
schoolcommlssle op Curacao zljn ver.wek om een woonhuis voor hem te laten
bouwen blJ de gouverneur te ondersteunen.25 De schoolcommlssle deed dlt
"ernsUgliJk", want onlangs was ds. Bosch. medelid in de schoolcommissle, nog
op Aruba geweest en had daar de hoge noodzakelijkheld van zo'n woning inge-
zlen. De opzleners wezen er tevens op dat die wonlng voor het gouvernement
geen hoge kosten met zlch mee zou brengen.26 Doch de gouverneur wilde nog
nlet meteen een beslisslng nemen.27

Van Eekhout gaf het nlet op. Op 12 april 1824 diende hiJ wederom een re-
kest blJ de gouverneur In. Hij hertnnerde eraan dat hem al In augustus 1820
als voorwaarde biJ zijn benoeming een vrtje woning was toegezegd en zo had hlJ
In februart 1822 ook zljn post op Aruba aanvaard. En hoewel hij als vrlJgezel
toen al nauwelijks voldoende ruimte had, zelfs met de aangebouwde kamer
meegerekend, was hiJ toch met zijn werk begonnen. Toen ds. Bosch het elland
bezocht vond deze de rulmte voor de school en de godsdlenstoefenlngen te
klein, vooral blJ de bedienlng van de sacramenten, en trok een deel van de wo-
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rung er biJ. Met die verkleinde wonlng kon Van Eekhout nlet meer toekomen.
ook al nlet omdat hiJ sindsdien was getrouwd.28 HiJ was dus genoodzaakt een
wontng te huren. Noch zljn inkomen noch de wekeliJkse collecten biJ de gods-
dienstoefentngen waren ruim genoeg om de kosten van de huur te dekken. HlJ
verzocht derhalve een maandeliJkse huurtoeslag van 8 pattinJes (= 12 pesos =
f 20.--).29

Ook nu weer hleld de gouverneur de kwesUe In overweglng.30 Eind jult
kwam er een regeltng. In de overweging "dat het, vooral nu, nlet zal raadzaam
wezen" om een ander kerkgebouw of woning op Aruba te bouwen. werd aan
Van Eekhout provtsloneel een maandelijks bedrag van 10 pesos en 4 realen (= 7
pattinjes = f 17.50) toegekend utt de koloruale kas; deze oplosstng gold met te-
rugwerkende kracht vanaf 1 jull 1824.31 Een kruimellge beknlbbellng op het
gevraagde?

De economische malaise in het midden van de jaren twtnttg en de geldmld-
delen, die krap waren vanwege de substdtertng van alle kosten door het moe-
derland. brachten als eenvoudigste oplosstng het overgaan tot het huren van
gebouwen. Nu die huur 126 pesos (= f 210.--) per jaar bellep is het de vraag, of
het toch niet economischer was geweest om voor 800 of 900 pesos een huts te
kopen, immers na zes of zeven jaar was dat bedrag aan huur uttgegeven.

In augustus 1824 bracht Cantz'laar een bezoek aan Aruba. HIJwisselde van
gedachten met de biJ hem geconvoceerde commandeur. de magistraten van het
vredegerecht, de administrateurs van de armenkas en de opzieners van het
kerkwezen. Ieder was in de gelegenheid de belangen en aangelegenheden van
zlJn werkterrein naar voren te brengen. Met betrekking tot het school en gods-
dienstonderwiJs concludeerde Cantz'laar "dat deze instelling, strekkende tot de
zedeliJke beschaving der tngezetenen in het algemeen en ter vorming van het
aankomend geslacht tot nuttige leden der maatschapplJ" een sterke ondersteu-
ntng van het gouvernement verdiende "opdat de ztgtbare heilzame uitwerking
daarvan zlch meer en meer ultbreide". Ook hier treffen we het Verllchttngs-
ideaal aan dat als proces kende: kennls letdt tot deugd en derhalve tot geluk.
Wle met de jeugd begon verzekerde dat geluk oak voor de toekomst.

Tljdens ziJn visttane van Aruba regelde Cantz'laar een drietal zaken: het
vredegerecht, dat hler butten beschouwing blijft, de armenkas en het school- en
godsdtenstonderwijs.
• De armenkas diende als nuttlge instelling gevuld te blljven of aangevuld te
worden. Als de kans bestond dat ze geheel "geabsorbeerd" geraakte en er geen
middel meer te bedenken was om de kas aan te vullen, dan kon een voordracht
tot ondersteuning aan de gouverneur gedaan worden. Hoewel het inkomen van
de onderwiJzer geen gevaar liep als de armenkas leeg was, was het toch de be-
doeling dat de 100 pesos uit de armenkas kwamen en niet op dlrecte wijze door
de kolonlale kas behoefden te worden verstrekt.
• Met betrekking tot het school- en godsdienstonderwijs vielen er een vijftal
besliSSingen. waarvan de eerste drie de gebouwen aangingen.

De eerste regeling betrof het gouvernementsgebouw dat voor de school en
de godsdienstoefeningen dlende. Cantz'laar was van mening dat dlt gebouw als
gouvernementselgendom "vanwege en op kosten van den Lande steeds in goe-
den staat [moestl worden gehouden". Het was een veranderlng van de besJIssing
die hiJ in 1822 had genomen en waarbij de ingezetenen de opdracht tot onder-
houd hadden gekregen. HIJ moet de onmogeliJkheid hiervan voor de inwoners
hebben begrepen.

De tweede regeling volgde op een informaUe van Van Eekhout dat er al
sinds lange tijd een klok aanwezlg was, die bedoeld was om op het school- en
godsdlenstgebouw geplaatst te worden. Dit had nog niet plaatsgevonden. omdat
tot nu toe geen fondsen gevormd hadden kunnen worden om voor die klok een
toren te bouwen. Cantz'laar besliste nu dat die toren op 's landskosten aan het
betrefTende gebouwkon worden aangebouwd.

Ten derde: zoals gezegd is in het eerste punt. zou het gebouw waarin ook
godsdlenstonderwtjs en -oefeningen werden ver.mrgd door het gouvernement als



198 Tot slot

etgenaar worden onderhouden. "De opzleners van het kerkwezen" hadden daar-
door geen andere ultgaven te doen dan de kosten voor het schoonhouden van
het gebouw en de kosten van het luiden der klok blJ begrafentssen. Cantz'laar
schreefnu voor, dat de opbrengsten van de collecten op zon- en feestdagen, als-
mede de opbrengsten voor het lulden der klok, in de armenkas gestort werden.
De schoonmaakkosten en de kosten voor het laten lulden konden daarvan wor-
den afgetrokken.

8.2.1.4 De regelmg van het schooltoezicht
De vierde en viJfde besltssmg waren belangrljk voor de organtsatle van het

schoolwezen op Aruba en de jutste hlerarchleke ordenlng in het algemene kader
van de kolonie Curacao en onderhortgheden. "Opzleners der kerk" waren Jan
Hendrlk Godfrled Eman, reeds eerder genoemd als aannemer, en Comells
Specht. Cantz'laar stelde hen tevens tot "opzleners van het schoolwezen op
Aruba" aan, met de opmerklng dat deze laatste benoemtng niet afhlng van de
kerkeraad der hervormde gemeente op Curacao. Belde functles werden dus weI
door dezelfde personen ultgeoefend, maar bleven onderscheiden in taak en ook
geschelden in de respectleve lastgevers: het gouvemement en de kerkeraad,
betde op Curacao,

De vIJfde regeltng was het toekennen van de bevoegdheid aan de opzieners
met de school- en godsdienstonderwljzer om tezamen vergaderlngen te hou-
den en daartn over de belangen en aangelegenheden van betde sectoren te be-
raadslagen. Mochten daarult voorstellen resulteren dan dtenden die gertcht te
worden aan de kerkeraad der hervormde gemeente te Curacao als het de gods-
dienst betrof en "betrelTende het schoolwezen aan de commtsste welke daarme-
de ten gemelden ellande belast Is". Beslulten mochten ze echter niet nemen
noch bepalingen maken alvorens daartoe geautortseerd te zijn. De hterarchteke
lljnen waren hlermee aangegeven.w De schoolcornmtssle op Curacao notuleerde
de benoemtng van de opzteners te Aruba "welke bevoegd ziJn vergadertngen te
houden en de schoolcommissie alhier over hunne belangen te raadplegen en
aan dezelve voordragten te doen".33 Strlkt genomen zou hleruit gelezen kunnen
worden dat ook het raadplegen over de belangen van Aruba moest gebeuren
met de schoolcommlssle van Curacao. De disposiUe sprak aIleen over de plicht
om voordrachten uit beraadslagingen aan die schoolcommlssie te rlchten. In de
praktlJk kwam het er op neer dat er geen moeilijkheden tussen belde groepen
ontstonden. Dlt bleek, blj het overlijden van de Arubaanse opzlener C. Specht in
maart 1825. "Het schoolopztgt" gaf aan de schoolcommlssle te Curacao te ken-
nen dat het na het overllJden van C. Specht de koloniale schrljver B.A. Schultz
provtsloneel had benoemd. De schoolcommissie op Curacao geloofde dat die
man de benodtgde geschlktheid voor die Iuncue bezat en verzocht de gouver-
neur die benoeming goed te keuren.Ps Schultz suerf reeds in 1829 en volgens
dezelfde procedure werd toen in diens plaats Willem Specht aangesteld. Deze
afwtkkeling is precles wat de dispositie bedoelde. De hterarchleke weg voor de
Arubaanse opzieners liep (nog) nlet via de commandeur van Aruba, maar recht-
streeks naar de schoolcommissle van Curacao. Na 1828 stond Aruba onmlddel-
lIjk onder de dlrecteur van Curacao. De hierarchteke weg lIep toen van de
Arubaanse opzieners naar de commandeur van Aruba en via hem naar de dl-
recteur. Over Arubaanse onderwijsaangelegenheden rlchtte de dlrecteur zlch
rechtstreeks tot de schoolcommlssle van Curacao. Het gemeentebestuur werd
daarbt] gepasseerd, omdat het geen taak had ten aanzlen van Aruba.

8.2.2 Klaas van Eekhout in funetie. 13 februari 1822 - 26 maart 1831

8.2.2.1 De start
Van Eekhout moet met hooggeslemde verwachtlngen naar Aruba zlJn ge-

gaan. Op het Ideele vlak lagen zlJn amblsbezigheden in de lIjn van de ambltle
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die hij vroeger reeds koesterde en waarom hij zich door het zendellnggenoot-
schap had laten u1tzenden. Op materteel gebied was zijn sttuatle gunsttg: zijn
inkomen was ruimschoots voldoende en vooral vast; zijn toekomst was roos-
kleurtg, Op het gebted van het onderwijs en het uitdragen van het evangeHe
was hij op Aruba eenoog in het land der blinden. Respect en entge autortteit
mochten daarvan verwacht worden, zodat ook zijn soctale status begerenswaar-
dig was.

AI spoedtg voelde hij de behoefte ziJn bliJdschap over de gang van zaken of-
flcteel te uiten. Binnen twee maanden na de aanvang van ziJn werkzaamheden
scbreef hiJ aan gouverneur Cantz'laar. dat hetgeen hiJ zich met betrekking tot
de levenswtjze van en de omgang met de ingezetenen van Aruba had voorge-
steld boven verwachtlng was uitgevallen. In ziJn antwoord hoopte de gouver-
neur, dat Van Eekhout zijn ambt "tot nut en hell der Ingezetenen" zou uttoefe-
nen en dat Jong en oud zich van ziJn "zedelijke en godsvruchttge onderwijzing"
zouden bedienen.35 Blj die gelegenheld tlkte Cantz'laar hem eveneens zachtjes
en vrtendelljk op de vtngers, omdat Van Eekhout in de genoemde brief nog an-
dere zaken aan de orde had gesteld. Wat de tevredenheld betrof kon en wilde
Cantz'laar zlch weI rechtstreeks met Van Eekhout Inlaten en de gouverneur
verheugde zich ook over die sttuatte, maar als het ging over concrete onderwijs-
zaken diende Van Eekhout zich te rtchten tot de schoolcommlssie van Curacao:
wilde hiJ daarentegen corresponderen over het gouvernementshuis dat voor
schoolgebouw bestemd was dan diende hij zich te rtchten tot de commandeur
van Aruba; deze laatste zou de aan hem gerichte verzoeken dan weer aan hem,
gouverneur, ter kennis brengen. Zo werd de route van de offlctele hterarchte
aangegeven,

Ult de notulen van de schoolcommlssie bliJkt, dat Van Eekhout in zijn ge-
noemde brtef aan de gouverneur tevens om hout verzocht voor het laten ver-
vaardlgen van twee tafels, zes banken en een lessenaar.36 Hij had die hard no-
dig en de schoolcommissie vond ook dat het verzoek billijk was, omdat Van
Eekhout twee schrtjftafels en zes banken die hem toebehoorden op de lands-
school op Curacao had achtergelaten. Ze werden daar nu door Anslljn ge-
brulkt.s"
De schoolcommissie maakte van dezelfde gelegenheid gebruik om de gouver-
neur te verzoeken het traktement aan Van Eekhout uit te betalen vanaf 13 fe-
bruart 1822, de dag waarop hiJ naar Aruba was vertrokken. De gouverneur ho-
noreerde het verzoek en gelastte de daarbiJ betrokken ambtenaren, te weten de
raad contrarolleur der Ilnancten, de commandeur van Aruba en de adrntntstra-
teurs van de armenkas van Aruba, aan Van Eekhout maandeliJks en geregeld
1/12e gedeelte van het traktement ult de koloniale kas, respectlevelJjk armen-
kas van Aruba, utt te betalen.38

8.2.2.2 Het onderwijs
Het mag verwacht worden dat Klaas van Eekhout op Aruba voortgmg met

de rnanier van schoolhouden zoals hij dat van 1 januart 1820 tot 15 Januart
18:7:2op Curacao had gedaan, nu zelfs met eruge ervartng. De opzteners van
Cara<;ao beoordeelden zijn werk zeer gunsUg en In hun jaarverslag over 1821
namen ze de gelegenheld te baat om hun "goedkeurtng over het onderwiJs en
het gehouden gedragen van den gewezen onderwiJzer der tweede klasse Klaas
van Eekhout" neer te schrtjven, alsook "hun gegronde verwachtlngen wegens
den goeden uitslag van deszelfs onderwijs te Aruba". Van Eekhout was toen
julst op Aruba begonnen.39

Het ligt voor de hand dat het onderwijs op Aruba, dat geregeld werd door de
schoolcommlssle van Cura~ao, aan hetzelfde provisioneel reglement was onder-
worpen. Daartn werden de vakken genoemd die op een school van de tweede
klasse gegeven moesten worden; het onderwijs behelsde het norrnale, nlet uJt-
gebrelde, lager onderwijs in lezen. schrtjven en rekenen. Deze vakken werden
slechts eenmaal genoemd: dat was in augustus 1824. Gouverneur Cantz'laar
ondernam een inspectierels naar Aruba en regelde daar onder andere het
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schooltoez1cht op Aruba en de hlerarchieke conslructie met betrekking tot de
schoolcommtsste van Curacao en het gouvemement. In zljn joumaal vermeldde
Cantz'laar dat hij het kerk- en schoolgebouw had geinspecteerd "in hetwelk des
zondags en op feestdagen godsdtenstoefentngen gehouden en op andere dagen
onderwijs in het lezen, schrijven, rekenen en der eerste beglnselen van den
godsdienst gegeven wordt door den gewezenen schoolonderwijzer der tweede
klasse Klaas van Eekhout, de welke voormaals tot het zendelinggenootschap
behoorde". Er waren bij de tnspectle 36 leerlingen aanweztg "van beide kunnen
en verschillende ouderdorn", Cantz'laar merkte nog op dat hij de indruk had,
dat er "regel en orde" heerste. Van de onderwijzer kreeg hij bij die gelegenheid
te horen, dat de meeste inwoners nog zeer traag waren in het voortdurend naar
school zenden van hun klnderen. Cantz'laar yond het spljtig dit te horen "daar
de zedelijke beschaving en het onderwijs der jeugd alhier voortijds en tot de
vermelde instelling toe, zeer verwaarloosd zijn geworden ".40

De leerltngen kwamen met altijd allemaal naar school. AI in zijn jaarverslag
over 1823 klaagde Van Eekhout over de absentle. De schoolcommlsste van
Curacao verzocht naar aanletdtng van deze klacht aan gouverneur Cantz'laar
het onderwijs op Aruba te ondersteunen en aan te moedtgen, "dewijl de ouders
der leerltngen aldaar, volgens het bengt van den schoolonderwijzer, ons min of
meer traag en ook zeer arrnoedtg voorkomenr.s! Het schoolverzulm was ook op
Curacao reden tot telkens terugkerende klachten; het werd veelal veroorzaakt
door laksheid van ouders, maar ook wegens gebrek aan schoetsel of kleren.
Kinderen met slechts een stel kleren moesten soms thuls bliJven. De ouders die
gratis onderrtcht voor hun klnderen kregen, beseften vaak met het belang van
contlnuttett in het onderwijs.

Nergens wordt vermeld of ouders. die zelf schoolgeld betaalden, in drt op-
ztcht eveneens verstek lteten gaan. Deze sttuaue verbeterde niet. In de Statts-
Ueke Memorle die Cantz'laar In februarl 1828 aan cornmtssarts-generaal
Johannes van den Bosch moest tndienen, schreef hlJ over Van Eekhout en het
onderwijs op Aruba: "hoezeer de voornoemde persoon alle geschlktheld bezit tot
het geven van onderwijS In het lezen, schrijven en rekenen, en denzelven geen
lust daartoe ontbreekt, ondervlndt men nogtans dat er met zoo algemeen daar-
van gebruik gemaakt wordt als men ter bevorderlng der beschavtng op dat et-
land zoude wenschen". 42

In het inspectieverslag was ook sprake van doordeweeks gegeven gods-
dlenstonderwijs. Dit zou in strijd geweest hebbcn kunnen zijn met de bepaltng,
die de minister aan de goedkeuring van de benoeming had verbonden en waar-
In ultdrukkeHjk gesteld was, dat weliswaar de vriJheld bestond tot het geven
van godsdlenstonderwijs, maar dat dil niet tijdens de schooluren werd toege-
staan en verder ook aIleen maar aan kinderen van ouders die daarom gevraagd
hadden. Door de formele stiptheld van Cantz'laar bestaat het vermoeden, dat
hlj op dlt punt geen overtreding had geconstateerd en dat het godsdlenstonder-
wiJs, behalve op zon- en feestdagen, doordeweeks na schooltiJd werd gegeven.

De vermelding dat er jongens en meisjes van verschillende lee[Ujden blj el-
kaar in de (ene) klas zaten geeft aan, dat Van Eekhout alles aIleen deed en weI
gedwongen was dlt op de ouderwetse manier te doen, dat wil zeggen nlet vol-
gens de nleuwe opvatUngen van de schoolwet van 1806. Daarin werd geplelt
voor klasslkaal en gelljk onderwijs aan klnderen van dezelfde leefUjd. Door de
verschillenoe leefUjden van de klnderen zal Klaas van Eekhout veel Indlvidueel
onderwijs In ziJn klas hebben moeten geven. Zonder assistentie zal het aantal
leerl1ngen van 36 hem constant aan hel werk gehouden hebben. Regel en orde
moeten in een dergelijke enerverende en gecompliceerde sltuatie een 'conditio
sine qua non' geweest zijn, wilde er lets van onderwijs terecht kunnen komen.
En wat daar dan ulteindelljk van terecht is gekomen, Is achtera[ nlet meer te
meten omdat ons, nogmaals, geen blik in de klas is gegund.

8.2.2.3 Verslaggeving en inspectie
1\vee en een half Jaar heeft Van Eekhout het onderwijs aIleen tn handen ge-

had, van 13 februart 1822 lot de komst van Cantz'laar op 17 augustus 1824.
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Het is nlet bekend of de schoolopzieners van Curacao aan Van Eekhout biJ zlJn
vertrek naar Aruba nog instrucUes hebben meegegeven, hoe de ondeIWiJzer ziJn
onderwijs moest inrichten of hoe hiJ zlch tegenover de Curacaose schoolcom-
rnisste diende op te stellen. De uitzending naar Aruba en de gehele of gedeelte-
liJke betallng door het gouvernement wiJzen in de rtchtlng van het landsonder-
wiJs en derhalve naar een ondergeschikte posiUe van de onderwtjzer aan de
schoolcommlsste van Curacao. In ieder geval bracht Van Eekhout jaarlljks ver-
slag ult van de toestand van zijn school en de schoolcommissie vermelde in
haar notulen de ontvangst van die verslagen over 1822 43 en 1823 44 zonder
weergave van de inhoud. Een verslag over 1824 wordt met vermeld. In dat jaar
kwamen er schoolopzieners op Aruba die voortaan voor het jaaroverzicht zorg
droegen.

Toch is er in 1823 reeds van "school- en kerkopzteners" sprake in het jour-
naal van de gouverneur van 17 november 1823. Daarin meldde hiJ de ontvangst
van een brief van de commandeur van Aruba "aIs mede de daarbiJ kopijelljk
overgelegde missive van de school en godsdienst onderwiJzer & van de school-
en kerkopzteners ten gemelde elland over de noodzakeliJkheid van eene woning
voor den school- en godsdienstonderwijzer, afgeschelden van het kerk en
schoolgebouw".45

Het begrtp 'school' blJ de kerkopzieners kan nlet betekenen dat zlJ zeggen-
schap hadden over een profane leerschool; de opdracht htertoe werd hun pas in
1824 verstrekt. Hler moet met dat begrtp bedoeld zlJn het ondeIWijs in de eerste
beginselen van de godsdtenst, ofwel van godsdlenstoefeningen voor kinderen en
volwassenen, waarover zij toezicht hadden vanwege de kerkeraad der hervorm-
de gemeente te Curacao. Het is nlet ultgesloten dat genoemde kerkeraad de
nleuwe profane leerschool ook tot haar zeggenschap rekende. In april 1822
schreef hij een brief aan de "kommlsste tot de zaken der protestantsche kerken
in Nederlands Oost en West Indlen te 's Gravenhage" die Cantz'laar bewoog aan
de minister van publlek onderwtjs, de naUonale nlJverheld en de kolonten A.R
Falck de inlichUng te verschatTen "dat al hetgenen de benoemlng van den per-
soon van Klaas van Eekhout tot school- en godsdlenstondeIWiJzer op het eUand
Aruba aangaat, door het gouvernement zelve, met medewerking van de opzte-
ners van het schoolwezen alhter, is tot stand gebragt, zoo als het aan uwe ex-
cellenUe ult de correspondenUen deswegens zal zljn geblekenv.w Hiermee Is ook
de mentng geprectseerd dat de Curacaose kerkeraad Van Eekhout betaalde of
medebetaalde.s? In 1824 legde Cantz'laar nog eens dutdelljk utt, dat school en
godsdienst weI door dezelfde onderwijzer en opzteners werden beharUgd, maar
dat de lastgevers onderscheiden en gescheiden waren: gouvernement en kerke-
raad.48

Van een verslag over 1824 wordt geen melding gemaakt. Het rapport van de
opzleners van Aruba over 1825 werd met een begeleldende brief ontvangen; bei-
de documenten werden "voor notlficatle gehouden" door de schoolcommlssie op
Curacao 49 zonder vermelding van de Inhoud. Daardoor is nlets bekend gewor-
den over inspecUes op school. Over 1826 ontbreekt het rapport; in de notulen
van de schoolcommlssie werd zelfs niet vermeld dat er een verslag was ontvan-
gen. Over 1827 en 1828 werd niets over verslaggeving vermeld. Pas in de verga-
dering van de schoolcommlssle van 10 Junl 1830 werden "gelezen de jaarlijk-
sche rapporten van de schoolopzieners en van den schoolonderwijzer K. van
Eekhout te Aruba; het verzoek van laatstgenoemden om te mogen hebben de
schoolbehoeften over het jaar 1829 wordt toegestaan en het lid de Lima geaut-
horiseerd hetzelve aan te kopen; ingevolgde onze resoluUe van den 13 december
1821".50 Het rapport over 1830 werd door Van Eekhout op 3 maart 1831 aan
de schoolcommissie van Curacao toegezonden. Dit werd door de schoolcommls-
sie niet aanvaard Hals niet komende vanwege het schoolopzigt te Aruba, getui-
genls in eigene zaak, dus van verdacht nlet vrij".51 Daarmee zljn we midden in
de perikelen beland, die de terugkeer van Van Eekhout naar Curacao begeleid-
den (8.2.2.6.).

Over de inspecUe op Aruba zlJn geen gegevens bekend geworden. De rap-
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porten daarover hebben welllcht ultsluttsel gegeven aan de schoolcommissie te
Curacao of via de commandeur rechtstreeks aan de directeur. De schoolcom-
mtsste heeft echter geen enkele maal acues ondernomen of advtezen, verzoeken
of suggestles aan de overheid gedaan. Daaruit kan de conclusie getrokken wor-
den dat alles Uep zoals het behoorde te lopen en dat er geen schokkende of on-
verwachte dmgen gebeurden in het onderwtjs te Aruba. Kortom: telkens als de
schoolcommtssie in de notulen van haar vergadertngen de ontvangst van ver-
slagen en rapporten verrneldde, gebeurde dat zonder weergave van de inhoud,
zonder commentaar of uitweiding en zonder aangekondtgde stappen biJ de on-
derwijzer, de schoolopzieners te Aruba of de Curacaose overheid. Ze werden
"voor notlficatle gehouden" en "bl] de overtge documenten bewaard". Daarrnee
ztjn ze verdwenen. Zodoende is de reconstructie van de gang van zaken met be-
trekking tot het onderwijs op Aruba niet goed mogeUjk. De Curacaose school-
commtsste heeft, als centrum voor correspondenUe voor onderwiJzer en opzte-
ners van Aruba, of als tussenschakel tussen hen en de kolontale overhetd,
binnengekomen stukken gearchiveerd; ze heeft, blijkens opmerkingen in haar
notulen, ook kopieboeken van uitgaande brieven aangelegd.

8.2.2.4 De schoolbehoeften
Vlak voor ziJn vertrek naar Aruba kreeg Van Eekhout van de schoolcom-

mtsste de toezegging, dat hiJ Jaarlijks uit het schoolbudget van Curacao van
schoolbehoeften zou worden voorzien. De hoeveelheid was bepaald op "twee rte-
men schrijfpapier, twaalf bossen pennen, eentge leljen en een zeker aantal
schoolboeken".52 De uttretkmg geschiedde tweemaal per jaar en de zorg hter-
voor berustte meestal blJ ds. Bosch, die slndsdien ook zeven malen Aruba be-
zocht.
• Het papier
In junl 1823 ontvtng ds. Bosch utt het schoolfonds een voorgeschoten bedrag
terug van 21 pesos voor twee riemen schriJfpapler a 5 Pattinjes en acht bossen
schachten a 6 realen.S'
Een Pattmje was geen munt maar vertegenwoordtgde een waarde van anderhal-
ve peso van achten of I 2,50. Een riem bestond uit 500 vel (ongesneden)
schrijfpapier; die kostte derhalve I 12,50 of 2,5 cent per vel. De priJs van het
papier Is tussen 1822 en 1827 gelijk gebleven en slechts 50 cent per nern ge-
zakt tot I 12,--.
• De pennen (ganzeveren of schachten)
De prtjs van een bos pennen was versch1llend en was waarschlJnlijk vooral af-
hankel1jk van het aantal per bos, want de pnjzen lagen sterk ulteen. In 1823
declareerde ds. Bosch 6 realen per bos l= I 1,25).54 Bij Hellmundt werden in
1825 ganzeveren gekocht voor 4'/2 reaal per bos (= I 0.94).55 In 1825 kostte
een bos 3 realen (= I 0,63) 56en In 1826 onlvlng Van Eekhout 300 ganzeveren
voor 3 pesos, eveneens gekochl bij Hellmundl, en dat Is 1,6 cent per stuk.57 De
priJs in 1827 was I 0,50 per bos.58 Hieruil kan niet berekend worden hoeveel
schachten er in een bos gingen.
• De leten
Leien werden eveneens naar Aruba gezonden. In 1825 werden er drte voor 4 re-
alen per stuk (f 0,83) verzonden, in 1826 eveneens drte voor 4 realen per stuk
en zes voor 60 cent per stuk in 1827.

De priJzen van de schoolbehoeften werden in de kasverslagen van Curacao
ntet verrneld, omdat de landsonderwijzers meeslal zelf in de schoolbehoeften
voorzagen. Aileen hetgeen voor Aruba beslemd was, werd als aparte post op het
jaaroverzicht opgevoerd. Slechts eenmaal werd verrneld, dat ds. Bosch in au-
gustus 1826 "6 leljen voor de scholen" had gekocht voor 3 pesos en dat is 4 re-
alen per stuk; drie ervan bleven op Cura~ao, de andere drie werden naar Van
Eekhout verzonden.
• Schoolboeken
Van tijd tot tijd werden schoolboeken naar Aruba verzonden. Ze kwamen ult de
voorraad die op Curat;:ao aanwezig was. Ds. Bosch verzorgde ook de toezendtng
hlervan naar Aruba.59 Meer dan aileen hel ven~enden werd er nlet bij verrneld.
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De aanvulllng van de schoolbehoeften werd aanvankelljk door Van Eekhout
per brief aangevraagd; na ontvangst bevesUgde hlj de aankomst.w SInds er
schoolopzleners waren dienden dezen de aanvragen In. De totale kosten van de
schoolbehoeften bedroegen van 1823 tot en met 1826 21 pesos of f 35,-- per
jaar. Over 1827 was de som f 33,60 (als noot 58). Pnjzen van geleverde school-
boeken werden hlerblj nlet genoemd; ze vormden een onderdeel van de rekenm-
gen die de schoolcommissle van Curacao betaalde, wanneer utt Nederland
nleuwe schoolboeken waren aangeleverd. Blj de bestuurshervormtng In 1828
verzocht het nleuw tngestelde gemeentebestuur de schoolcommtsste om een
overzicht van inkomsten en uitgaven. Daartn werden de "extra uitgaven voor
papter en schachten ten behoeve der lands scholen op het onderhoortge efland
Aruba gerekend op f 52,-- 's Jaars".61 Dat hter sprake was van "scholen" kan
ntets te betekenen hebben. Er was op Aruba slechts een school en dIe had nlet
de status van landsschool, al werd ze grotendeels ult de koloniale kas betaald.
Waarom hetjaarbedrag van gemlddeld f 35,-- opeens tot f 52,-- werd verhoogd
werd met uttgelegd. De gevraagde opgaven betroffen de maanden maart en april
1828. Voor de Curacaose scholen werden die maandbedragen genoemd; voor
Aruba werd een jaarschattmg opgegeven van f 52,--.

8.2.2.5 Nevenfuncties
Van Eekhout behoorde op Aruba tot de achtenswaardlge lieden dIe voor

eervolle funcUes, al of ntet bezoldtgd, gevraagd konden worden. Zo was er een
vredegerecht dat ult drte personen bestond: de commandeur, de schoolopzlener
Jan Hendrik Godfrled Eman en Klaas van Eekhout. Belde laatsten heetten ma-
gtstraat. Dlt vredegerecht werd door Cantz'laar in werking gesteld, toen hij in
augustus 1824 Aruba inspecteerde. Toen de commandeur van Aruba, S. Platz,
(ook kapttetn-commandant genoemd) op 14 augustus 1827 overleed, bertchtten
beide magtstraten op de 17e daarop volgend aan Cantz'laar, dat zlj provisloneel
het bestuur over het eiland hadden aanvaard mgevolge arUkel 30 van het be-
staande reglement van admInlstraUe en bestuur van Aruba. De gouverneur be-
rustte In de procedure en kwalificeerde beide magtstraten om gezamenlljk tot
nader order het bestuur over Aruba te voeren "onder genot van de emolumen-
ten aan den post van commandeur verknocht".62

Dtt alles mag gelden als bewijs van het maatschappelijk aanzlen van Van
Eekhout, alsmede van zIJn kwaliteit en van het vertrouwen, dat hIJ in dIe ge-
meenschap genoot. Toch had Van Eekhout andere asptraues en die lagen niet
op Aruba maar op Curacao, Dat zou weldra blijken.

8.2.2.6 Terug naar Curacao
• Eerste pogtng, 1827
Het waamemend commandeurschap op Aruba yond plaats, toen op Curacao de
'kwestle Ansltjn' speelde. Op 3 september 1827 werd deze geschorst en het zag
er naar utt, dat die schorslng zou uiUopen op ontslag. Vanzelfsprekend drong
dtt bertcht op Aruba door en voor Van Eekhout werd deze nleuwe onderwijssl-
tuatie op Curacao een reden ztch te bezinnen op het functioneren van zijn on-
derwijs op Aruba. Dlt leidde op 29 september 1827 tot het schrljven van een re-
kest aan Cantz'laar.w Dlt prtve-schnjven moest geschieden via hernzelf als een
van "de magtstraten, provisloneel het commando voerende". De 'drte guldens'
zegelkosten werden geind door Jan van der Biest, enkele jaren eerder vice-com-
mandeur en nu ontvanger. De redenen van zijn verzoek stonden In sterke te-
genstelltng tot de hooggestemde sfeer, die hem vlak na ziJn aankomst op Aruba
bezlelde en die hij schrlfteliJk aan Cantz'laar uitte. Hlj begon met te betuigen
dat hlj met de aanvaardIng van de ambten, die hem waren aangeboden, "geens-
zIns het oogmerk had om daardoor aan een ruimer of slechts honorabler be-
staan te komen, maar eenlgszins om voor ziJne medemenschen nuttig te mogen
wezen". Het duurde echter ruet lang of hIJ werd met spljt gewaar "dat de Inwo-
ners van Aruba geen prljs stelden op de zorg van gouvernement en schoolcom-
mlssle op Cura~ao om hen en hun kinderen door godsdlenstig en schoolonder-
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wijs tot gelukklge led en van de maatschappij te vorrnen". Integendeel, Van
Eekhout yond biJ hen slechts "koudhetd, onverschilligheld en matheld voor at
wat edel is. noch zucht om eene goede tnngung tot stand te brengen". Gedes-
illusioneerd bekende Van Eekhout dat dit "de aangenaamheld en vergenoegmg
van [zljn) leven" deed tanen. Hlj had geduld geoefend en deed dat nog steeds.
maar er was op Aruba wetntg hoop op verbetertng te verwachten "want hler is
geene begeerte naar ware beschavtng en veredeltng".

Het aantalleerl1ngen. zo vervolgde hij. verminderde jaar na jaar. En zo zijn
onderwijs hun nlet beviel zou verwacht mogen worden dat ze naar ander onder-
wijs (blj wie ovengensr) zouden omzten, maar ook dat was niet het geval. De
godsdtenstoefentngen op zondag werden door de mgezetenen "evenmln of nag
minder" bezocht. Dat was nu weI anders. verzuchtte Van Eekhout. dan in 1824
toen Cantz'laar op tnspectie was. Naar de catechisatle werd nog veel mtnder ge-
vraagd. Bij deze houdtng van de bewoners "die zoo flauw en onverschtlllg [ziJn)
voor zedelijke en burgelijke beschavtng" was niet veel wending ten goede te ver-
wachten. De UJd. de moette en kosten waren "te vergeefs gesplld": die zouden,
naar de merung van Van Eekhout, elders nutttger besteed kunnen worden.

Na het schetsen van deze hopeloze situaUe memoreerde hiJ vernomen te
hebben dat Ansh]n. "welke mijne plaats als stads schoolhouder In den jare
1822 vervangen heeft", ult zlJn Iunctte was gesuspendeerd met behoud van
tractement. totdat de kontng over de schorstng een beslisstng zou nemen. "zo-
dat apparentelijk dien post van den Heer AnsUjn staat vacant te worden". En in
dat geval "waarin de rekwestrant dien heer dan geen schade noch nadeel in ziJn
bestaan kan toebrengen" wilde Van Eekhout enkele verzoeken doen: vooreerst
verzocht hiJ de gouverneur of deze hem indachUg wilde ziJn. wanneer er een
vacature zou ontstaan die weer vervuld moest worden. en of hiJ hem wederom
de post wilde toevertrouwen die hij eenmaal reeds bekleed had "als eene beloo-
ntng voor zijn v1jf)arigedienst in de ambten welke hem rekwestrant respectteve-
liJk hier waren opgedragen". Vervolgens ver.wchl hiJ. als de gouverneur hem biJ
de minister wilde voordragen voor die post. hetzelfde tractement en de voorde-
len te mogen genieten als ziJn opvolger AnsliJn genoten had. Ten slotte verzocht
hiJ "een honorable ontslag van ziJne ambten als school- en godsdienstonderwij-
zer van het eHand Aruba". wanneer het de minister mocht behagen hem. rekwe-
strant. "In ziJne vorige post. waann den Heer AnsUJn hem is opgevolgd. goed-
gunstlglijk te herplaatsen".

Handig en naar waarheid had Van Eekhout zijn verzoek geconstrueerd. Hij
legde voortdurend de nadruk op het felt dat hij reeds landsonderwiJzer der
tweede klasse was geweest. Anslijn was zijn opvolger. hij was dlens voorganger.
en hiJ sprak over "herstellen" van zijn "vorige post". Sympathiek was het van
hem te vennelden. dat hiJ de baan aileen begeerde als daarmee niet het brood
uit AnsliJns mond werd gestoten; verder hennnerde hij aan zlJn moeilijke en op-
offerende arbeid op Aruba door zijn benoeming voor te stellen als een beloning.
Door zich zo op een lijn te plaatsen met Anslijn kon hiJ gemakkeliJk dezelfde sa-
larl~ring vragen en die was beter dan wat Van Eekhout op Aruba had. nameliJk
de helft meer. 400 pesos op Aruba tegen 600 pesos op Cura~ao.

Het rekest werd op 11 oktober op het gouvernement ontvangen. Nog diezelf-
de dag werd het in handen gesteld van "de commissie belast met het toezigt
over het schoolwezen in deze kolonie" met het ven:oek de gouverneur van advies
te dienen.64 De schoolcommissie besprak het verzoek van de gouverneur in
haar vergadering van 22 oktober en besloot haar an twoord per brief mede te de-
len.65 Daags daarna werd de brief geconcipieerd en ondertekend door de dne
opzieners Muller. De Lima en Van Uijtrecht.66 De schoolcommissie had zeer
veel waardering voor de persoon Klaas van Eekhout en voor ziJn werk. maar
legde toch meer de nadruk op het algemeen belang voor de bevolking van
Aruba. dan op het persoonliJk belang van Van Eekhout. Wat de klacht van de
onderwiJzer betrof over de toegenomen onverschilligheid van de inwoners van
Aruba durfde de schoolcommissie "zekerlijk aan de waarheid en gegrondheid
van dit laatste. en even zoo aan het verdneuge daarvan voor den onderwiJzer
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met twijfelen". Maar toch konden zlJ hun verwondertng nlet verbergen over het
fett dat Van Eekhout "gedurende zlJne geheele vljOartge dtenst met zoodarug be-
klag ntmmer aan het l1cht gekomen, dan juist nu en blj de mogel1jke vacature".

De beschouwtngen die de opzieners aan de gouverneur aanboden werden In
twee groepen opgevoerd, vooreerst die over de redenen van Van Eekhout en ver-
volgens die over de onderwljzer zelf. Zlj vroegen zlch af of de als reden opgege-
ven onverschtlllgheid, die als algerneen heersend werd opgegeven "en dus hare
goede uttzondertngen hebbende", weI een gegronde reden was om, aIleen daar-
om al, die klemere groep van welwillenden In een klap van alle school- en gods-
dlenstonderwljs te beroven. Het was toch algemeen bekend, meenden de opzte-
ners. "dat overal ter wereld het goede eentgen tegenstand ontmoet" en dat ook
de onverschilligheid zelfs In de meest beschaafde maatschappljen hler en daar
werd aangetroffen: en dan was het ook nog zo, dat onverschlll1gheld "met den
loop des tijds In belangstelling kan veranderen", Htermee werd weI aangegeven
dat de mentaltteit van de bevolking voor de opzleners geen doorslaggevende re-
den was om Klaas van Eekhout van daar te lalen vertrekken. De beschrijvtng,
die de opzteners vervolgens van Klaas van Eekhout gaven, was z6 lovend dat ze
voor de man In kwestie als fatale complimenten konden ultvallen. De opzieners
vroegen zlch met zorg af of Van Eekhout, "in vroegeren tiJd als zendeltng naar
elders uitgekomen, dus voor het godsdtensug onderwljs geschtkt", voor de ge-
meente op Aruba met onontbeerlijk was; als ziJn post vacant kwam zou het zeer
moellijk zijn "eenen bekwamen en even zoo maugen, eerbaren en vredemtnnen-
den persoon te vtnden, die ook, ver van onmiddellljk opztgt, zljne pl1gten doet",
Vooral dat laatste wees op het sterke en pl1chtbewuste karakter van Van
Eekhout. Dat hielp hem echter niet blj zlJn streven, Integendeel. De opzteners
oordeelden tenslotte dat, hoe gaame ze Van Eekhout ook voor het schoolonder-
wljs op Curacao hadden, zlJ hem nlettemln "op Aruba op zlJne regte plaats" von-
den.

Met deze overwegmgen zonden de opzleners het rekest, dat Van Eekhout In
afschrtft ook aan de schoolcommlssle had gezonden, aan de gouverneur terug,
Cantz'laar besloot het rekest en de overwegingen van de schoolcommtsste ter
kennts van de minister van marine en kolonten, C.T. Elout, te brengen en de
sollicltatie van Van Eekhout te ondersteunen, wanneer er tegen de tnwilltgtng
geen gewtchtlge bezwaren bestonden. De onderwljzer werd van dat voornemen
op de hoogte gebracht.s" Een week later schreef de gouverneur aan de minister,
dat hiJ zlch wel kon verentgen met de overwegingen van de schoolcommissle,
maar dat hij nlet kon Instemmen met de verwondertng van de schoolcommissie,
dat Van Eekhout noolt eerder zijn bezwaren tegen zljn verbliJf op Aruba had ge-
uit. Hij yond hetJuist 10IIelijkvan de onderwiJzer dat deze aIle onaangenaamhe-
den had ultgestaan, totdat er zlch een geiegenheid voordeed om overgeplaatst te
worden. Was het nlet onbillijk, zo vroeg Cantz'iaar zich af, om "iemand, julst
omdat hlj braaf en geschlkt Is, alUjd onvoordellg gepiaatst te laten" vanwege de
omstandlgheden, dat zljn plaats nlet gemakkelijk weer door lemand anders In-
genomen zou kunnen worden? Cantz'laar achtte het julst billijk de sollicitatle
van Van Eekhout te ondersteunen en hem aan te bevelen voor de post van
landsschoolonderwijzer. als die door het eventueel ontslag van Ansl1jn vacant
zou komen. Tevens drong hlj er op aan om blj ontslag van Anslijn en blJ Inwilli-
glng van het verzoek van Van Eekhout, een geschikt persoon als school- en
godsdlenstonderwljzer voor het eiland Aruba uil te zenden en, zo dat onver-
hoopt nlet kon worden gereallseerd, alsdan de vacature van landsschoolonder-
wljzer der tweede klasse op Cura<;ao spoedig le vervullen.68 Twee Instanties,
twee visies; beide met aIle waardering voor de betreIIende persoon. en toch bel-
de met tegengestelde oplosslngen.

De minister moest deze knoop doorhakken. Maar die deed dat met. want op
dat moment bestonden er geheel andere piannen die de aandacht opeisten. na-
mel1jk de op handen zljnde bestuurshervormingen In de kolonies In de West.
Twee maanden later werd Johannes van de Bosch als commissaris-generaal
met die opdracht naar de West gezonden en kreeg met de kwestte Ansl1jn te
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maken en derhalve zlJdelings met het verzoek van Van Eekhout. De afloop van
de zaak AnsllJn zal er wel voor gezorgd hebben, dat noott antwoord op de brief
van Cantz'laar Is gekomen. De waarnerntng van Ansltjn's school door Isaac
Rodrigues en daarna het hers tel van AnsllJn In dlens functie hielden de deur
voor Van Eekhout dicht. Maar ztjn tegenztn tegen de situatie had hiJ nu een-
maal ultgesproken en Van Eekhout zal het niet meer hebben kunnen wegdu-
wen. Ook materiele omstandtgheden hadden een aandeel in het groeien van de
tegenzln tegen zljn verbl1Jf.Zo bleven de gebrekkigheld van de hulsvestmg en de
kwaliteit van de behuizmg zorgen baren. In 1827, vlak v66r zlJn sollicitatle, was
het dak van het school- en kerkgebouw in zulk een slechte staat. dat de opzte-
ners van Aruba aan commandeur Platz moesten verzoeken om dtt dak "voor de
invallende regentiJd te mogen doen repareren". De commandeur keurde de re-
paratie goed "naardien het wetntg onkosten veroorzaken zal".69 Anderhalf jaar
later was er weer iets anders verkommerd. Opnieuw schreven de opzieners aan
J.F.W. Gravenhorst, commandeur a.i., een brief waartn ze mededeelden dat de
ramen van het landsgebouw, dat voor het houden van school- en godsdlenstoe-
fentngen was afgestaan, "door den tiJd geheel vergaan en onbrulkbaar' waren
geraakt. Er zouden derhalve zeven stuks nieuwe ramen aangemaakt moeten
worden. Ook deze keer accordeerde Gravenhorst de reparatle "door noodzake-
lijkheid en wetntg kosten''."? Van Eekhout wilde weg en deed aIle mogeliJke
moette om weer op Curacao terug te komen. En dat lukte hem, zlJ het dat ziJn
pogmgen m1nder elegant waren en afbreuk deden aan de goede Indruk die van
hem bestond. Voorlopig hield zijn goede faam stand. In februart 1828 meldde
Cantz'laar in zijn "Statlstleke Mernorte" aan Van den Bosch nog de geschiktheid
van Van Eekhout en zljn lnzet, ondanks de nalatigheld van de ouders hun kin-
deren geregeld naar school te sturen.
• Tweede pogtng, 1830 - 1831
Enkele jaren lang kwam Van Eekhout ntet in de ofllctele correspondentle voor.
Pas in januart 1830 dook zljn naam weer op. Tijdens zljn verblijf op Aruba was
Van Eekhout verschillende malen, na de inwilliging van een aangevraagd verlof,
naar Curacao gegaan. Zo werd hem nog in maart 1826 een maand verlof gege-
yen om zich naar Curacao te begeven."! Er werd niet biJ vermeld om welke re-
denen hij het verantwoord of noodzakelijk achtte zijn onderwt]s tijdelijk sill te
leggen en ook de overheid maakte geen bezwaren. Op 27 januart 1830 diende
Van Eekhout via commandeur Gravenhorst bij de dtrecteur van Curacao een
rekest in "om eentgen Ujd verlof, ten elnde ik mij naar a Costy 72 begeve ter
schikking miJner huiselijke en ambts aangelegenheden, waartoe miJne persoon-
l1jke tegenwoordigheid vereischt wordt". Gravenhorst zond met een begeleidend
schrtJven dlt verzoek door aan de directeur.73 De brief met het rekest werden op
7 februart 1830 op het gouvernement ontvangen en diezelfde dag werd de be-
sch1kk1ng gemaakt die aan Van Eekhout het gevraagde verlof toestond.74 Het
hoofd van de kolonie moet een groot vertrouwen in de onderwijzer gehad heb-
ben door genoegen te nemen met zulke onduidelijke redenen. Wat met die be-
schikking is gebeurd blijft onduidelijk; waarschijnlijk heeft die Van Eekhout
niet bereikt, want op 9 maart diende hij opnieuw en langs dezelfde hierarchieke
weg het verzoek in om naar Curac;ao te mogen overkomen. HiJ versterkte ziJn
verzoek met "de wens om met Goede Vrijdag de Dood onzes Heeren met de ge-
meente aan de tafel des Heeren te gedenken. van welkers viertng ik reeds sedert
het jaar 24 verstoken ben geweest". 75 Daarop volgde het antwoord dat het verlof
reeds lang was geaccordeerd.76 Hij kreeg toen verlof van de commandeur (na-
mens de directeur) en vertrok eind maart 1830 naar Curac;ao.77

Hij haastte zich op Curac;ao kennelijk niet met de afwikkeling van zijn per-
soonl1Jke zaken, want op 21 augustus verzocht hiJ om prolongatle van zijn ver-
10£.18Hij deed daarbij ook een voorstel over de waarneming van zijn school, die
toen al viJf maanden leeg stond. Omtrent de waarneming vroeg de directeur in-
formatle aan Jan van der Biest. wederom "vice-commandeur belast met het be-
stuur van Aruba".79 Van Eekhout had ver.wcht om, onder goedkeuring van ho-
gerhand, een persoon op Aruba te kwalificeren voor de waameming van de
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funcUe van schoolonderwiJzer. HIJ was beretd die persoon zelf te betalen om
hem "butten kosten der kolonle" te houden en ook "ten einde de schooldlenst
nlet verder sUI sta''. Van der Blest bertchtte de dlrecteur, dat er op Aruba rue-
mand voorhanden was om de fun cUe van schoolonderwlJzer waar te nemen.
Degenen die daar entgsztns toe in staat waren konden "wegens hun beroep en
dlenstpllgten die daaraan verknocht zlJn" nlet als zodantg gekwalillceerd wor-
den, omdat ze in hun hutdtge funcUes nlet gemtst konden worden. Nu had Van
Eekhout op Curacao een persoon aangetroffen die volgens Van der Blest gekwa-
lificeerd kon worden, "want verschelden z1jn aldaar tot dat elnde bekwaam". De
prolongatte werd op 2 september verleend. Entge UJd yond de waarneming
plaats, maar daar had de schoolcornmtsste ntets over vernomen.

In dat llcht wordt de brief van de schoolcommlssie van 16 oktober 1830
aan de dlrecteur dUldelljk.80 De opzieners ds. Muller, ds. Bosch en C.L. van
U1jtrecht begonnen hun schrtjven met er aan te hertnneren, dat smds de op-
rtchtlng van een "lands school" 81 op Aruba de belangen van die school waren
opgedragen aan de schoolcommtsste van Curacao. Dat bleek vooreerst ult de
gewoonte, dat het schoolbestuur te Aruba nlet anders dan via de schoolcorn-
mtsste van Curacao met het gouvernement correspondeerde; vervolgens dat dat
schoolbestuur Jaarlijks een verslag van de toestand van het onderwljs aan de
schoolcommlssle te Curacao toezond en ten slotte utt de gewoonte, dat de
schoolcommlssie van Curacao JaarliJks een zekere hoeveelheid schoolbehoeften
aan Aruba zond. Nu had echter de schoolonderwtjzer te Aruba stnds maart
jongstleden z1jn post verlaten en hlerdoor waren 32 klnderen, die blljkens de
opgave van het schoolbestuur te Aruba In het begin van het jaar op die school
onderwijs ontvmgen, van aIle onderwlJs verstoken gebleven. Na een oponthoud
van vele maanden op Curacao had de onderwlJzer Van Eekhout, zo wisten de
opzieners onofficieel, onlangs een ander persoon naar Aruba gezonden om zijn
school waar te nemen, zonder dat de schoolcommissie van Curacao noch van
het een, noch van het ander officieel in kennts was gesteld. Daarom achtte de
opzieners het hun plicht zlch tot de directeur te vervoegen om te mogen weten
of door de bestuurshervormtngen van cornmtssarts-generaal Van den Bosch het
schoolwezen te Aruba nog steeds onder het toezicht van de schoolcommtssle
van Curacao was gebleven. Een tweetal redenen had de opzleners bewogen deze
vraag te stellen; ze wilden de schijn vermijden dat ze hun plichten met onver-
schilligheld nakwamen en ze wtlden weten welke maatregelen zlJ hterna bij
voorkomende gelegenheden dienden te nemen.

Op dezelfde dag ontvtng de directeur ook een schrljven van de kerkeraad
der protestantse gemeente te Curacao, Dtt schrijven droeg dezelfde datum als
genoemd schnjven van de schoolcommissie en het stelde eveneens de kwesUe
Van Eekhout aan de orde. VerwonderliJk was dat met want twee van de opzte-
ners waren dominee blJ die gerneente, en schoolopzleners en kerkeraad hadden
beide zowel onderscheiden als gescheiden bemoeienis met het schoolonderwijs
en het godsdlensUg onderwi]s van Van EekhouL De kerkeraad vroeg de dlrec-
teur of hlJ mocht vernemen of het langdurtg verbllJf van Van Eekhout op
Curacao met voorkennls en toestemm1ng van hem, dlrecteur, was geschled en
of het gerucht, dat Van Eekhout nlet meer naar z1jn standplaats zou terugke-
ren, gegrond was. Als dlens verlof nog langer zou voortduren dan wilde de ker-
keraad de jaarlljkse toelage van f 166,-- ult de kerkekas aan Van Eekhout ver-
leend, intrekken.

De dlrecteur behandelde belde stukken tezamen en kwam tot een ultvoerlge
ulteenzetUng in zijn journaa1.82 Hij volgde hierbij de gebrulkeliJke procedure;
eerst gaf hlJ een overzlcht van de kwesUes die In de stukken naar voren werden
gebracht; vervolgens somde hiJ alle wetteliJke bepalingen en regeUngen op die
relevant waren voor de ingebrachte felten, menlngen, verzoeken en dergellJke;
daarna formuleerde hij, het ene toetsend aan het andere, zijn overwegingen en
tenslotte nam hiJ de besllsslngen. HIJ stelde vast dat Van Eekhout met zljn
voorkennis en toestemming op Cura~ao vertoefde en dat nog steeds deed. Dat
verblljf had hiJ verlengd om redenen die hem daartoe bewogen hadden. HiJ ver-
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meldde er ntet blJ welke die redenen waren. Centraal stond de bepallng die
Cantz'laar op 17 augustus 1824 UJdens zljn tnspectlerets te Aruba had gemaakt
en waarblJ de schoolopzleners te Aruba werden benoemd en de verhoudlng met
de schoolcommtsste van Curacao werd geregeld. In die bepallng was, volgens de
dtrecteur, geen verordentng of be paling te vinden die aan de kerkeraad of de
schoolcommissle te Curacao de bevoegdheid verleende om Van Eekhout te wei-
geren met verlof naar Curacao te gaan. Ook was er geen voorztentng In die rege-
ling gemaakt. die het onmogeliJk maakte om In de waameming van de betrek-
king van Van Eekhout als schoolonderwiJzer te voorzlen "zonder dat de
kerkeraad en de commtsste voormeld alvorens waren gekend of daarvan verwtt-
tigd geworden". De dlrecteur was het ook niet eens met de kerkeraad vanwege
het felt. dat deze zlch met het godsdlenstonderwijs op Aruba tnliet omdat ze,
volgens haar zeggen. die inrlchUng zelf aan het gouvernement In Nederland had
voorgesteld en verkregen. De dlrecteur ontkende dtt, omdat toch "die tnrtgtmg
geheel buiten den kerkeraad door het gouvernement alhier Is voorgedragen, In
het moederland goedgekeurd en vervolgens tot stand gebracht".83 En de benoe-
mtng van Van Eekhout als school- en godsdienstonderwiJzer te Aruba was op
voordracht van de schoolopzieners te Curacao "buiten de tusschenkomst van
den kerkeraad der protestantsche gemeente alhier" geschied.

Ten aanzten van de posiUe van de schoolcommtsste van Curacao met be-
trekking tot haar bevoegdheid tot toezlcht op het schoolwezen van Aruba over-
woog de dtrecteur, dat die bevoegdheid werd ontleend aan "ornstandtgheden die
primitief geheel op gewoonte berusteden doch naargaans ten deele blj eene dis-
posiUe zlJn bepaald". Hlj doelde hterrnee op de meergenoemde bepahng van
Cantz'laar In 1824. Tot verder dan hetgeen in die regelingen was omschreven
kon de bevoegdheld van de schoolcommissie van Curacao zich derhalve niet
uitstrekken. Het bevreemdde de dlrecteur dat de kerkeraad in haar brief sprak
over voorkennis en toestemming, "daar de kerkeraad moet vooronderstellen dat
geen ambtenaar zlch butten ztjne standplaats en de voornoernde onderwiJzer
zlch hier nlet bevlnden kan, anders, dan met onze voorkennis en toe stemming" .
De zwakte van deze opvatUng lag in de mtskenntng van de real1te1t; wat regle-
mentair niet mocht, kon dus ook niet gebeuren.

Met geruchten hield de directeur zich, als hoofd van de kolonie Curacao,
met bezlg en hij kon derhalve de vraag daarover met beantwoorden. Evenmln
kon hiJ zlch verentgen met het plan van de kerkeraad om de jaarliJkse toelage
aan Van Eekhout In te trekken. In zljn viste kon geen enkele ambtenaar van
een gedeelte van zljn mkomen, dat hiJ uit een of andere kas ontvlng, verstoken
bliJven "eenigliJk op grond dat de adminlstrateurs van zoodanige kas vermeenen
dat hiJ te lang van zijne standplaats afwezlg blijft", terwijl die afwezigheid door
de bevoegde autorlteit was toegestaan, "waaraan geen twijfel heeft kunnen be-
staan".

Zo bleef er van de brief van de kerkeraad niets overeind. En al hadden en-
kele argumenten sterker gekund. het moet vooral de toon zlJn geweest die hard
aankwam. In zoverre was deze reactie unlek. Dat ondervond ook de schoolcom-
missie. De directeur toonde zich gebelgd over de ultdrukklng "zijn post verla-
ten"; die bewoording was "even onnauwkeurig als onbedacht". Die term zou aI-
leen van pas ziJn geweest. aldus de dlrecteur. als de onderwiJzer ziJn post had
verlaten zonder voorkennis en toestemming van hogerhand. Maar dat kon toch
nlet verondersteld worden "daar het niet te betwijfelen is of een ambtenaar van
Aruba zich bulten onze voorkennis hier kan ophouden". Dlt was dezelfde rede-
nering als zoeven. De schoolcommlssie verkeerde In onzekerheid over haar po-
siUe. bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot het schoolwe-
zen op Aruba. Dat was een zorg, die van lieden met verantwoordeliJkheidsgevoel
verwacht mocht worden. De directeur gaf met zijn reactie op de vragen van de
schoolcommissie Julst aan, dat die onzekerheid terecht was. Hlj stelde dat,
wanneer er verandering In de betrekking tussen het schoolwezen op Aruba en
de schoolcommlssle van Cura~ao had plaats gehad, dat aan de schoolcommls-
sie bekend gemaakt zou zljn. Die betrekking was op 17 augustus 1824 geregeld
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en ze gold nog steeds. Maar die regeUng bracht, naar de opvattmg van de dtrec-
teur, met met zich mee dat het toezlcht dat daarutt voortvloeide voor de school-
comrntsste van Curacao over het schoolwezen op Aruba van dezelfde aard was
als het toezicht over het schoolwezen te Curacao: daar trnrners waren de scho-
len en de onderwiJzers onmiddelHJk onder het toezicht van de schoolopzleners
gesteld, terwt]l op Aruba schoolopzieners waren die onmiddelliJk toezlcht over
het schoolwezen en de onderwiJzer aldaar hadden. Hoewel deze regeltng van
kracht bleef diende er toch op gewezen te worden, aldus de directeur. dat door
de bestuurshervormtng van 1828 het schoolwezen te Curacao onder het ge-
meentebestuur was gekomen; dat Weld ntet in dat het schoolwezen van Aruba
eveneens onder dat gemeentebestuur was gebracht. De eilanden Bonaire en
Aruba waren namel1Jk "onder onmiddelliJk beheer van het hoofdbestuur ge-
steld'', Dientengevolge behoorde de schoolcommlsste van Curacao rechtstreeks
met dat hoofdbestuur te corresponderen ten aanzien van haar betrekking met
het schoolwezen op deze eilanden, wat de schoolcomrntssle dan ook biJ deze
deed.

Hlermee was de jutste posiUe weergegeven, de kern van de verandertng, in
de naasthogere overhetd voor de schoolcommissie. De bestuurshervormtng was
per 1 maart 1828 in werking getreden. Nu, meer dan twee en een half jaar la-
ter. bleek dat de consequenties nog steeds nlet bIJ de schoolcommissle waren
doorgedrongen en dat mocht op rekenlng geschreven worden van de beletdma-
kende overhetd: die had kenneltJk verzuimd duldelijke rtchtllJnen te geven aan
de mstanue die een gedelegeerde overheldstaak verrichtte. Een verandertng van
de betrekktng, waarvan hierboven sprake was, is nlmmer als mogellJkheid of
als felt in de vergadertngen van de schoolcommissie een onderwerp van delibe-
ratie geweest. De opzleners zouden dat In de notulen hebben vermeld. De in-
druk bestaat daarentegen dat ook na 1 maart 1828 alles gewoon doorgtng zoals
tot dan toe geschiedde en de gewoonte was. Van ziJn kant had de directeur ook
nog niet dutdelljk aangegeven, waarult na de bestuurshervormtng nu precies
het toezicht van de Curacaose schoolcommlssle over het sehoolwezen te Aruba
bestond. Het entge dat dutdelljk was, en wat ook door de schoolcornmtsste werd
geeffectueerd. was een andere hlerarchleke route in de eorrespondentle.

Intussen had Van Eekhout voor een waarnemer op Aruba gezorgd in de
persoon van Pteter Dlrksz Kock, die "sedert 11 oktober 1830 als zoodanlg is
fungerende".84 BtJ die mededellng aan de dlrecteur vroeg Van Eekhout ten twee-
de male vertenging van zljn verlof, omdat hiJ nog nlet in staat was naar Aruba
terug te keren. Opnieuw kreeg hIJ prolongaUe van verlof en wel tot ultimo 31
maart 1831.85 In die pertode vond het onderzoek plaats dat de schoolcommissie
op last van de president van het gemeentebestuur moest instellen naar aanlet-
ding van het gerucht, dat Van Eekhout te Curacao op Pietermaat clandestien
school hield. Terwijl dat onderzoek al een eind gevorderd was verleende de di-
reeteur op 26 maart 1831 aan Van Eekhout ontslag als school- en godsdienst-
onderwijzer van Aruba en als lid van het Vredegerecht. Klaas van Eekhout had
zijn zin doorgedreven en was op Cura9ao teruggekeerd, een 'J'y suis, Jy reste'.
Zijn handelwiJze kan alleen mogel1Jk zijn geweest onder maehtlge proteeUe.
Zelfs een bevel van de minIster werd nlet opgevolgd. Het was geen fraa! einde
van zijn loopbaan op Aruba. De gehele overgangskwestle Is besehreven in
7.3.5.86

Sehoolopziener ds. Bosch had het meeste met Van Eekhout van doen ge-
had. Terugblikkend op zijn verblijf in de West schreef 87 hij, dat Van Eekhout
"gematlgd geworden in zIjn verwachUngen over de opgang die zIJn pre ken kon-
den bewerken" zijn eigen godsdienstlge opvatUngen als maatstaf nam. Daarop
llep hij stuk, niet vanwege ontbertngen of lets dergeliJks, maar wegens onver-
schilligheid. Vaak klaagde Van Eekhout over gebrek aan belangstelling voor het
godsdienstlg- en schoolonderwiJs bIJ de Arubanen. Zolang Boseh op Aruba was
waren de inwoners weI iJvertg. Hoewel Van Eekhout hen in meer dan een op-
zieht onversehilligheid ten laste had gelegd, wat hem kwalIJk werd genomen,
had de onderwiJzer toeh veel achting op Aruba aehtergelaten. Hij had. aldus
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Bosch, "het voorkomen en het gezag. beide voorname vereischten om tnvloed biJ
de menschen te maken". BiJ de voorstelling van zaken over het vestigen van
school- en godsdtenstonderwtjs op Aruba schoof ds. Bosch zichzelf als auctor
naar voren: "rmjn voordragten, als president van de kerkeraad en als schoolop-
ztener gedaan, werden door de minister van kolonien op miJ vererende wiJze
goedgekeurd en door de commtsste voor kerkellJke zaken der protestantsche ge-
meente in Nederlandsch Oost en West Indlen". Maar tweemaal was ultdrukke-
lIjk opgemerkt, door Cantz'laar in 1822 88 en door directeur Rammelman
Elsevier In 1830,89 dat een en ander bulten de kerkeraad om en uttsluttend
door het gouvernement was tot stand gebracht. In die hele procedure ontbrak
de naam van ds. Bosch.

8.2.3 I.H.Rosenveldt. 24 jull 1832 - 24 november 1836
Toen Klaas van Eekhout in maart 1830 met verlof naar Curacao was ge-

gaan en met meer naar Aruba was teruggekeerd, had P.D. Kock sinds 11 okto-
ber van dat jaar het onderwiJs waargenornen. De school was toen al zeven
maanden zonder onderwljzer geweest. Het is ntet bekend hoelang Kock die
waarnemtng heeft vervuld en zijn naam komt verder in de stukken nlet meer
voor. Als met die waarneming voor het onderwtjs alles in orde was geweest zou
het doen van een verzoek vanult Aruba om een onderwijzer ntet meer nodig ge-
weest zlJn, of er zou een benoerntng van de waarnemer gevolgd zijn,

Twee jaar na het vertrek van Van Eekhout schreven de kerk- en schoolop-
zteners van Aruba op 31 maart 1832 een brief aan de schoolcommlsste van
Curacao.w Ze wezen op de bepaltng van Cantz'laar van 1824, waarb1j bepaald
was, dat zlj bevoegd waren voordrachten aan te bleden over de belangen van
het schoolwezen op Aruba aan de sehoolcommlssle van Curacao. En nu voel-
den zlj ztch verplicht er kennis van te geven "dat zedert het vertrek van den on-
derwljzer Klaas van Eekhout dtt eiland groote behoefte heeft aan de vervulling
dezer post door lemand van bekwaamheld en van een onbesproken gedrag, al-
zoo alhler de kinderen van aIle onderwijs verstoken zlJn en de Nederdultsche
taal daardoor meer en meer verloren gaat", Om die reden verzochten zlJ de
spoedlge vervulling van de onderwljzerspost. In hun jaarverslag over 1830 had-
den zlJ vermeld dat het getal leerlingen 32 bedroeg en een nleuwe onderwijzer
mocht ook thans wel op een dergellJk getal rekenen. Maar het 1nkomen dat
hterutt voor de onderwtjzer zou voortvloeien zou ntettemtn, volgens de opzle-
ners, onvoldoende zlJn om In alle behoeften van een ondelWiJzer te voorzten,
ook al was er van gouvernementswege te Aruba een goed schoollokaal en een
woonhuts voor die persoon beschikbaar. Deze omstandtghetd bracht hen op de
gedachte om aan de schoolcornmtsste van Curacao te vragen of die nlet haar in-
vloed zou kunnen aanwenden om gedaan te krIjgen "dat er eenige voordeelen
van gouvernementswegen aan deze post zouden verbonden worden, geliJk zulks
blJ meermalen genoemden Heer Van Eekhout het geval was". De ondertekening
van de brief bevatte de uldrukking "DW = dienstwillige Dienaren", waarin de
h1erarchieke positie van de bepaling van 1824 werd gecontinueerd. Dit geeft
nog eens aan hoe vreemd en onlogiseh het was dat de ondelWiJzer door verlof-
aanvrage en het stilleggen van het onderwijS de schoolcommissie van Cura~ao
mocht passeren; en nog vreemder en onlogiseher was het dat de dlrecteur het
n1et nodig had gevonden de instanUe, aan wie verantwoording over het sehool-
wezen te Aruba was opgedragen, daarover minstens in te liehten. De school-
commlssie van Cura~ao Bet dan ook merken da t ze nog niet verge ten was hoe
ze, argeloos en In goed vertrouwen handelend in het belang van het onderwiJs
te Aruba, van de dlrecteur de kous op de kop had gekregen. Ze notuleerde: "de
vergadering, indaehtig dat ziJ in het vorige Jaar wegens hare pligtmatige bemoe-
IJing met de school te Aruba eene onheusche behandeling van het gouverne-
ment alhler ondergaan heeft, besluit de genoemde missive blJ den dlreeteur In
te zenden".91

In feite hadden de opzieners van Aruba die weg moeten volgen; ze waren
kenneliJk eveneens onbekend met de gewijzigde structuur en de daardoor gewi}
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ztgde route; die mocht niet meer rechtstreeks naar de schoolcommtsste van
Curacao toe. maar diende Via commandeur en directeur te gaan (zie het sche-
ma in de samenvattlng op bIz. 221). De schoolcommtssle schoof de brief dus
door naar de dlrecteur om haar vingers niet opnleuw te branden. Geen verder
commentaar, geen rancuneuze opmerklngen, maar een ultlng van ztch gegrtefd
en verongelljkt voelen was het entge wat de commtsste in haar notulen heeft
pr1jsgegeven.

Ds. Bosch schreef de brief. Daartn ondersteunde hij het verzoek van de op-
zteners van Aruba: "Dewijl wij de belangen van het schoolwezen naar ons ver-
rnogen behartlgen zoo kunnen wiJ nlet afzijn blJ genoemde missive te voegen dat
wij het wenschelljk achten dat in de behoefte eens schoolonderw1jzers op Aruba
voorzten worde ....". 92 Voor de vervulling van de onderw1Jzerspost op Aruba had
zlch al iemand aangemeld, die op Curacao nlet voldoende emplooi kon vinden.
I.H. Rosenveldt had enkele weken eerder een verzoekschrift blJ de schoolcommt-
ste tngedlend. Hij had in 1830 of 1831 reeds toestemmtng gekregen om in het
'Hoofd Fortres' school te houden.s> Nu verzocht hiJ om naast het prtvaat onder-
wtjs aan enkele kinderen van officieren ook nog een twaalftal burgerkmderen te
mogen onderwtjzen. Omdat de schoolcornmtsste dat strlJdlg achtte met de be-
staande onderwtjswetgevtng wees ze dat verzoek van de hand.94

Nu schoof de schoolcornmtsste Rosenveldt naar voren voor de functle op
Aruba. omdat hiJ "in het onderwijs van eerstbegtnnenden de noodtge verelsch-
ten" bezat en zich voor die baan biJ de schoolcommissie had aangediend. De
schoolcommtsste opperde eveneens twee belangnjke en constructleve ideeen. Ze
gar de dtrecteur in overwegtng of het niet doelrnatlg zou ziJn de bepaltngen, die
op Curacao bestonden Inzake het schoolgeld en het geven van onderwijs aan
kinderen van onvermogende ouders "ten koste des Lands". ook op Aruba van
toepasstng te maken. Daardoor zou een tweeledig belang bereikt worden: kinde-
ren van onvermogende ouders zouden "het zoo nuttlge onderwtjs" gerneten en
tevens zou daardoor bereikt worden. dat de onderwtjzer verzekerd zou zljn van
een vast bestaan.

De directeur stelde de brief in handen van de commandeur van Aruba om
dtens overwegtngen over de kwestie te vernernen.w Gravenhorst had tegen de
voorstellen geen enkel bezwaar en hlJ was van oordeel "dat het allerwenschellJk
zoude ziJn" wanneer de onderwiJzerspost door een daartoe bekwaam en ge-
schikt persoon zou worden vervuld en ook "dat voor kinderen van onverrnogen-
de ouders het bekomen van onderwiJs mogeliJk worde gemaakt". Aldus verenlg-
de hiJ zich met de ideren van de schoolcommissie van Cura~ao.96 Dit antwoord
leidde bij de directeur tot de overweging dat het gratis onderwiJs aan kinderen
van onvermogende ouders ult de koloniale kas geen nieuwe last voor de kolonie
zou betekenen. wanneer de toelage van f 400.-- per Jaar, die de vortge onder-
wiJzer genoten had. geheel of gedeeltelijk daarvoor bestemd zou worden. WeI
meende hij dat het schoolgeld van f 1.50 per kind per maand ten behoeve van
de onderwijzer te hoog leek voor het onderwijs te Aruba. Tegen het accepteren
van I.H. Rosenveldt had hlj evenmin bezwaar en hij wilde hem benoemen. als
deze de onderwijzerspost wilde aanvaarden "onder nadere bepaling van het
schoolgeld". Rosenveldt bleek volgaame deze blinde sprong In het duister te wil-
len wagen. Gravenhorst en de opzieners te Aruba werden uitgenodigd de direc-
teur van advles te dienen "nopens het schoolgeld hetwelk ten behoeven van den
schoolonderwiJzer aldaar naar billiJkheid zal behooren bepaald te worden".97 Op
Aruba werd f 1.50 schoolgeld voor de onderwlJzer niet hoog gevonden.98

Daarop werd door de directeur "de onderhaaVige zaak in adVies gebouden".99
De beurt was nu aan de schoolcommissie van Cura~ao. In haar vergadertng

van 23 Jull werd gesproken over de voorwaarden waarop Rosenveldt benoemd
wenste te worden. De fungerende scrtba (secretaris) ds. G. Bosch deelde de me-
deopzieners mee. dat hiJ de directeur reeds geantwoord had dat Rosenveldt be-
reid was "dien post te aanvaarden op elke voorwaarde welke het gouvemement
daaromtrent zal gelieven te bepalen. mits dezelve hem slechts zijn levensonder-
houd op Aruba verzekert".lOO Dat antwoord zegt voldoende over Rosenveldt's
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nooddruft op Curacao. Het optreden van Bosch gtng dus butten medeweten van
en zonder overleg met de medeopz!eners. Het u!tblijven van commentaar doet
vermoeden, dat deze etgenmachtige handelswijze door de betde andere opzte-
ners als geoorloofd werd beschouwd en dat slagvaardlg handelen met werd af-
gekeurd.

De directeur had intussen de gegevens en overwegmgen in handen van al-
len die in de kwestle betrokken waren en nam nu de besltssmgen, Rosenveldt
werd benoemd "tegen een gulden en vijftlg cents voor het onderwlJs van elk
kind in de maand", Verder bepaalde hij dat op Aruba ook ktnderen van onver-
mogende ouders onderwlJs mochten genieten op 's Lands kosten. De som van
f 400,-- per jaar bleef ter beschikktng van dlt gratis onderwlJs en werd uit de
kas van Aruba betaalbaar gesteld per dr!e maanden, tot een maximum van
f 100,--, aan de schoolopzieners, die aan het bestuur een declaratle of rekenlng
moesten overhandtgen. Het bedrag van f 100,-- per drte maanden mocht name-
Ujk met overschreden worden; een lager bedrag was toegestaan. De onderwlJzer
kreeg het verzoek zich zo spoedtg mogeliJk naar Aruba te begeven en daar een
aanvang te maken met het geven van onderwijs. Tot slot werd de commandeur
van Aruba opgedragen deze beschikkingen aan de schoolopzieners aldaar mede
te delen. Ook de schoolcomrntsste van Curacao kreeg een overz!cht van alle ge-
nomen besltsstngen.w'

De dtrecteur vroeg aan de gouvemeur-generaal te Paramaribo de goedkeu-
ring van hetgeen hlJ besloten had. 102 De gouvemeur-generaal berustte in de be-
noemmg en in de betaltng van f 400,-- uit de kolonlale kas. Hij wilde er wel op
wlJzen dat in het koninkliJk besluit van 22 september 1832 no.79 geen post van
schoolonderwiJzer op Aruba werd vermeld en ook ntet in de daarblJ behorende
personeelsstaat. Evenmin was daartn een som ultgetrokken voor het onderwtjs
van onvermogenden ten laste van de koloniale kas. Van de andere kant was hij
ook van mening dat "wanneer zlch een geschikt persoon daartoe opdoet, het
nut daarvan niet Is te wederspreken". Derhalve berustte h!J in de voorgenomen
benoemtng en eveneens in het onderwiJs aan kinderen van' onvermogende ou-
ders op kosten van de kolonlale kas "mlts in geen geval de som van f 400,--
's jaars voor dlt onderwerp overschreden worde" .103

De schoolonderwijzer kon In de mujatlestaat over 1832 worden opgenornen.
Rosenveldt zag nu het etnde van een armoedtg bestaan naderen. In een rekest,
dat hiJ met bliJ gemoed al kon ondertekenen met "de schoolonderwijzer te
Aruba", vroeg hlJ zes dagen later (In fraal handschrift) een voorschot van hon-
derd gulden omdat hiJ zich gedurende enige maanden te Curacao met een zeer
klein inkomen had moeten behelpen. Daardoor was h!J op dit ogenblik niet in
staat zljn onkosten te betalen. Het voorschot was ook bedoeld om op Aruba
zichzelf "de eerste drte maanden te kunnen mainteneeren". Hij stemde er blJ
voorbaat mee in dat de inhoudlng op zijn inkomen te Aruba geschiedde "op
zoodanig eene manier als het U Hoogedelgestrengde zal gelieven te bepaten.tv-
Dlezelfde dag nog kreeg hiJ een voorschot van f 100,-- voor zijn u!trustlng. De
inhoudlng werd over vier maanden gespretd "ult de schoolgelden aan hem door
de schoolopzleners op Aruba te betalen" .105 Daarop vertrok Rosenveldt naar
Aruba. In het Hoofd Fort werd hiJ opgevolgd door W.H. Graham, hetgeen voor
AnsUJn weer een aanleidlng was een protestbrief aan het gemeentebestuur te
schrlJven (7.9.4).

Voor f 400,-- konden 22 klnderen a f 1.50 per maand gratis onderwlJs ont-
vangen. BiJ de benoemlng van Van Eekhout was geen getalleerlingen genoemd;
hlJ moest voor 400 pesos aBe klnderen van onvermogende ouders onderwiJzen.
Maar dat was in 1822 een bedrag van omgerekend f 666.66. BIJ de waardeda-
ling van de peso van f 1,66 tot f 1,33 slonk dat bedrag tot f 532,--. Omdat Van
Eekhout 300 pesos ult de kolonlale kas ontYing werd dat bedrag voor de lands-
begrotlng gellJk aan f 400,--. Rosenveldt ontving dus uft de koloniale kas
f 400,-- zoals ook Van Eekhout had ontvangen. Over een eventuele toelage van
f 133,33 (l00 pesos) ult de armenkas werd nlet meer gesproken; en omdat hlJ
geen godsdlenstonderwlJzer was zoals Van Eekhout mlste hlJ ook de 100 pesos
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per jaar voor het verrichten van kerkeliJke diensten. Overtgens had Van
Eekhout biJ de waardedallng van de peso een verlles moeten llJden van 20%
toen hem in guldens werd ultbetaald. Daar is van hem geen acUe op gevolgd, in
tegenstelling tot Anslljn: maar die was dan ook benoemd in 'guldens' en Van
Eekhout in 'pesos'. Zijn inkomen was dus royaler geweest dan wat Rosenveldt
kon verdlenen. f 664.-- tegen f 400,--. Het nadeel dat aan deze benoemmg was
verbonden lag in het felt. dat Rosenveldt een vast bedrag verdiende en dat het
schoolgeld, dat voor parUcul1ere kinderen gold, ook voor het gratis onderw1Js
werd gerekend. Toen de f 400.-- met 22 leerlingen "berelds ten volle besteed"
waren en hiJ er 23 in ziJn klas kreeg, meldde hlJ ztch terstond. HIJwas toen nog
geen jaar in funcUe. In een brtef van 1 jull 1833 wees hiJ de schoolcommissle
van Curacao op deze sttuatie en hlJ hertnnerde de opzteners er aan, dat de ult-
gaven voor schoolbehoeften nu dus door hernzelf gedragen moesten worden. Hlj
verzocht derhalve de schoolcommtsste of ze in de kosten van die schoolbehoef-
ten wilde voorzlen.106 De schoolcommlsste yond het b1ll1Jkom de onderwiJzer
van Aruba "naar evenredlghetd der behoefte" van schoolbehoeften te voorzien
op kosten van het schoolfonds van Curacao. De directeur nam daar genoegen
mee.iv?

Deze tegemoetkomlng was het schoolwezen te Aruba slechts een jaar be-
schoren. De grote aanvraag voor gratis onderwijs op Curacao en de wetgertng
van de gouverneur-generaal om meer geld ter beschlkking te stellen dan het
aanvankel1Jk ultgetrokken budget van f 2.000.-- per jaar had de schoolcornrnts-
sle van Curacao gedwongen uit te zten naar mogellJkheden voor bespartng, ZIJ
yond die voor Curacao en bij het indienen van het jaarverslag over 1834 brach-
ten ze de gezaghebber in herlnnertng, dat in hun kasverslag blJ de post "uitga-
ven" ook de uttgaven waren geplaatst die gedaan waren voor de aankoop van
schrljfbehoeften voor de landsschool op Aruba, welke post door het gouverne-
ment was toegestaan, Ze verzocht om voor die uttgaven voortaan een afzonder-
l1Jke declaraUe te mogen indlenen. Als die post echter op het respect "kosten
van het lager onderwijs" moest blljven dan vroegen ze die toegestane som van
f 40.-- voor dat doel te verhogen, Dat de schoolcommlssie zo "naauwziende op
het toegestane schoolfonds" was vloeide voort utt het feit dat vele verzoeken
voor gratis onderwiJs nog in haar vergadertng van 2 februarl 1835. met tngewtl-
l1gdhadden kunnen worden "utt hoofde van de schraalte van het fonds" .108

De gezaghebber kwam nu tot de slotsom dat in de post schoolbehoeften
voor Aruba nlet langer meer vanutt Curacao kon worden voorzlen, noch door
verhogtng van het onderwijsbudget (hetgeen door de gouverneur-generaal was
afgewezen). noch ult de gelden die voor het Cura~aose schoolwezen waren be-
stemd.l09 De commandeur van Aruba kreeg per brlef te lezen. dat de kosten
van schoolbehoeften nlet meer uit het schoo!fonds van Curac;ao verstrekt wer-
den. maar dat ze "voortaan door de kas ten Uwent behooren te worden gedra-
gen". dus ult de f 400. -- die Jaarlijks ter beschikking werd gesteld voor het
schoolwezen te Aruba. Was die som niet toerelkend dan moesten de kosten ge-
wonnen worden ult vrijwillige bijdragen. De commandeur diende er op toe te
zlen en aan de kerk- en schoolopzieners mede te delen dat de uitgaven voor de
schrljfbehoeften "in aIle gevallen weI minder edoch nlet meer dan de som van
f 40,-- in hetJaar" mochten belopen.110

De kerk- en schoolopzleners antwoordden, dat de hoeveelheid schoolbe-
hoeften, die het afgelopen jaar vanuit Curac;ao waren toegezonden. voldoende
was voor de onderwiJzer om er totjunl mee toe te komen. Na het verstrtjken van
die perlode stelden de opzieners zich voor jaarlijks f 40.-- of mtnder uit het
jaarbudget van f 400.-- te besteden "daar wij volgens de neeringloose en blttere
UJd die wij beleeven weinlg vooruitzichten zien om door vrijwilllge blJdragen op
den duur daarinne te voorzlen".111 De consequentie was dat de onderwiJzer blJ
vermlndering van het getal leerlingen met twee. zljnde f 36.-- per jaar. de
schoolbehoeften toch als het ware zelf ging betalen; hiJ verdiende dan f 36.--
minder en ult de gespaarde gelden werden weer de schoolbehoeften van lands-
wege betaald. Dit betekende dat jaarllJks twee kinderen minder in aanmerking
kwamen voor gratis onderwijs.
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Over de inspectle en het verJoop van het onderwijs kunnen we wetnlg te we-
ten komen. In 1833 was een van de predikanten van de protestantse gemeente
van Curacao naar Aruba geweest. Meestal was dat ds. Bosch. De commandeur
van Aruba. J.F.W. Gravenhorst. gafvoor die gelegenheld de kerk- en schoolop-
zteners de opdracht het kerkgebouw en de daarbij behorende lokalen in gereed-
held te doen brengen en die rutmten blj de aankomst van de predikant aan
hem ten gebrulke te geven. De opzleners dienden er dan voor zorg te dragen,
dat de onderwijzer. die elders moest worden ondergebracht, een geschikt huts
kreeg waarin hlj tevens gedurende het verblijf van de predikant school kon hou-
den.112 Met de jaarlijkse verslagen aan de schoolcommtssie van Curacao ver-
ging het als met die van Van Eekhout: ze werden voor notlficatle gehouden en
blj de overtge documenten van de schoolcommlssie bewaard. Dat is een dichte
deur gebleven.

In haar vergadering van 7 oktober 1833 behandelde de schoolcommissie
van Curacao het [aarverslag dat utt Aruba was verzonden en noemde deze
school "de Lands- en particuliere school te Aruba" .113 Deze uitdrukktng kan al-
leen betekenen dat van "lands school" gesproken kan worden voor dat gedeelte
van de kinderen dat gratls van landswege onderwijs ontvtng, en dat de kinderen
van zelfbetalende ouders het "parUculiere" gedeelte vormden. Dlt laatste was
geheel voor rekening van de onderwijzer die het wettellJk bepaalde schoolgeld
van de ouders ontvtng. WeI was ook dlt gedeelte van het onderwijs aan het toe-
ztcht van de opzteners opgedragen. Het landsgebouw werd gratis beschikbaar
gesteld voor het geven van onderwijs aan particuliere kinderen.

In 1837 vond er een wissellng plaats in de samenstelling van het kerk- en
schoolopzicht. Een kIeine competenUe-schermutseling vond plaats. In het begin
van dat jaar had J.H.G. Eman verzocht ontslagen te worden als kerk- en
schoolopzlener en in de veronderstelling dat hij zich daarvoor tot de kerkeraad
en de schoolcornrrusste te Curacao moest wenden schreef hij aan deze Instan-
ties zljn ontslagaanvrage. Ze lieten hem per brief van 2 februari 1837 weten dat
zljn verzoek werd lngewtlltgd en dat hij uit zijn functies van. kerk- en schoolop-
ztener te Aruba ontslagen werd, "wel te verstaan voor zoo veel van hen afhangt''.
Eman stelde deze brief ter hand aan de commandeur die op zlJn beurt gezag-
hebber R.F. baron van Raders htervan in kennls stelde.U+ De gezaghebber was
het met deze gang van zaken geheel oneens "vermits de commandeur voor-
noemd in de kerkeraad en het schoolopztgt te Curacao de bevoegdhetd ntet kan
erkennen om eene ambtenaar die door het gouvernement Is aangesteld, utt zljn
functlen te ontslaan. zonder magtigtng van het gouvernernent". Niets hiervan Is
in de vergadenng van de schoolcommissie besproken. althans nlet genotuleerd.

Tot dan toe werd ledere benoemlng of mutatie van een schoolopziener ver-
meld. Blj de benoerntng van Rosenveldt is geconstateerd dat ds. Bosch. lid van
de kerkeraad en schoolcommtsste, geheel op etgen initiatlefwas opgetreden. Ds.
Bosch was inmlddels naar Nederland gerepatrieerd; als een dergelijk optreden
wederom had plaats gevonden. moet het ds. Muller geweest zljn. Het blijft
merkwaardlg dat de schoolcommlssle In alle talen zweeg. De hierboven geclteer-
de zin gaf al aan dat ze wisten. dat een ontslag nlet van hen kon afhangen. Die
kwestle was reeds enkele malen ultdrukkelijk geformuleerd. De gezaghebber gaf
de commandeur duldelijk te kennen "dat de heer Eman door het gouvernement
dezer kolonle in zljn opgemelde kwaliteiten te Aruba erkend geworden zljnde.
door het bestuur alhler (=Curat;ao) moet worden ontslagen en dienvolgens. tot
dlen tljd toe. als In functte te zljn moet worden beschouwd".llS Voor Eman was
hlermee de julste route aangegeven. Hij diende zijn aanvrage tot ontslag blj de
gezaghebber In. die weer formeel Gravenhorst om advies verzocht.l16 De com-
mandeur had geen bezwaar Eman te ontslaan uit zijn functies en stelde de ko-
loniale schrlJver Comelis Raven als opvolger voor. Dat dlt antwoord aan de ge-
zaghebber twee en een halve maand duurde lag aan de zlekelijke toestand van
de commandeur. waardoor "het joumaal ongetekend gebleven" was. Dat werd
nu verrlcht door het oudste lid van het Vredegerecht. Louis Croes.117 Op 6 ok-
tober 1837 volgde elndelijk officieel de lnwilliging van het ontslag van Eman en
Comelis Raven werd kerk- en schoolopziener te Aruba.IIB
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Dtt alles Is niet opgenomen in de notulen van de schoolcommtsste te
Curacao, Wellicht was dat, omdat ze butten aIle correspondentie tussen school-
opzteners van Aruba, commandeur van Aruba en gezaghebber van Curacao was
gebleven (gehouden). Dit gegeven, gevoegd biJ het felt dat ze ook ntet meer voor
de schoolbehoeften voor Aruba zorgde, laat zten dat het toezlcht tot vrijwel ruets
was teruggebracht. Datzelfde bleek ook nog eens blj de benoerntng van een
nleuwe onderwijzer voor Aruba na de dood van de onderwiJzer.

I.H. Rosenveldt stierf op 29 november 1836. HiJ was vier jaar en vier maan-
den onderwiJzer van Aruba geweest. In ziJn retsbeschrijvlngen schreef ds. Bosch
dat Rosenveldt, in tegenstelhng tot Van Eekhout, ntet dtens voorkomen en ge-
zag bezat. Door de week hield Rosenveldt dageliJks school, terwt]l hlJ op zondag
een godsdtenstoeferung hteld "waartoe 1k hem van het noodige voorzag". Bosch
had ook eenmaal moeten bemiddelen in een rel die Rosenveldt veroorzaakt had
door in de kerk "utt de hoogte te spreken" en van ziJn recht om psalmen utt te
zoeken mtsbrulk had gemaakt door die keuze zodanig te doen, dat hiJ een lid
van de gemeente kon bekritiseren. Bosch, Rosenveldt en het verontwaardigde
gemeentelid hadden gedneen de ruzie btjgelegd. Een jaar later kreeg de onder-
wiJzer "een borstzlekte waardoor de wekelijkse godsdienstoefeningen geheel
werden gestaakt".119 Of en In hoeverre deze ziekte ook weerslag had op het
schoolonderwiJs is ntet in de correspondenUe vermeld.

Er was In die pertode nog eenrnaal sprake van het doen en laten van
Rosenveldt. HiJ had op ergen iniUatief kinderen voor gratis onderwijs in ziJn
school opgenomen zonder voorafgaande toestemming van de opzteners. De
commandeur achtte het nu nodtg om de opzieners aan ziJn publikaUe van
11 augustus 1832 te herinneren "aIhoewel de inhoud .... aan U weledelgestrenge
niet onbekend kan zljn''. In ziJn bepaling werden de opzieners uttgenodtgd het
onderwiJs en de beschavtng van de jeugd aan te moedtgen en zorg te dragen
voor de instandhoudlng van de school. Het gouvernement had Imrners ook voor
onvermogende ouders de weg geopend om het noodzakelijk ziJnde onderwijs
aan hun kinderen te laten geven, "verlangende dat alle onvermogenden zoo mo-
gelijk deelen in de gunst van het gouvernement". Het was zaak biJ het aanne-
men van kinderen voor onderwt]s op '5 lands kosten "de strikste onztjdlghetd en
b1llijkheld" in acht te nemen. Vooral werd aandacht verzocht aan dat gedeelte
in de bepallng, waarin "het volstrekt aan den schoolonderwiJzer verboden bliJft
om kinderen ter onderwiJzing op 's lands kosten aan te nemen, zonder vooraf-
gaande autorisatie van U weledelgestrenge in uwe betrekking van opzleners van
het schoolwezen alhier" .120Verder is Rosenveldt onbesproken gebleven en daar-
door onzichtbaar. Datzelfde geldt ook voor ziJn onderwiJs.

Gravenhorst meldde plichtmatlg het overlljden van de onderwiJzer aan de
gezaghebber van Curacao, Van Raders,121 die het bericht doorzond aan de
schoolcomrrusste te Curacao. 122Tach repte de schoo1commissie in haar notulen
met geen woord over het overliJdensbericht van de man, die ze zelfvoor die post
had voorgedragen. De gouverneur-generaal te Paramaribo ontvlng de brief met
de mededeling van de gezaghebber over het overliJden eerst eind april 1837. De
late brief van 16Januari 1837 werd pas op 15 april verzonden.l23

8.2.4 B.G.D.Kock. provlslonele waarnemlng.
6 februarl 1837 - 1junl 1840

B.G.D. Kock woonde op Aruba en was een arm man. Dit bliJkt ult een
tweetal stukken, ren van de commandeur van Aruba ult 1827 en ren van hem-
zelf ult 1836. In 1827 ontving de commandeur Platz een "extract ult de notulen
van de raad van administraUe van het pensioenfonds der ambtenaren". Daarin
werd de gerechtsbode B.G.D. Kock voor 240 pesos per Jaar aangeslagen in het
pensioenfonds. Platz toonde dlt stuk aan Kock met de aanmanlng om het ach-
terstallige bedrag te voldoen. Maar, schreef PIa tz in ziJn Journaal, "hlerblj kan ik
echter ruet afziJn aantemerken dat het moeyeliJk zlJn zal deze man tot betaUng
te constringeren wiJI hiJ zich altoos met de algemene Arubaanse term behelpt
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'tk heb geen geld. tk ben een ann man en heb wetntg verdiensten' en geen trac-
tement gentet dat door mij beslagen kan worden" .124

Kocks stuk kwam tot stand na de dood van Rosenveldt. Hij wendde zich tot
de gezaghebber van Curacao met het verzoek hem "met een beter vooruitzicht
te verbl1jden en ter hulp te kornen". Zljn baantje als gerechtsbode was inder-
daad onbezoldigd, want hl] had "bij den post van Geregtsbocle, door het gouver-
nement hem opgelegd, geen het mtnste ondersteuning" verkregen, vandaar zijn
"ontblooten toestand". Hij gaf met precies aan wat hIj wenste, maar utt de bIjla-
gen kon de conclusie getrokken worden. dat het om de funetie van onderwijzer
gtng, Het waren "nevensgaande opstelsels van voorschriften en cijferstukken of
bewerkingen door eenige onder hem gestelden jeugd in het begin van het voor-
leden jaar, die hiJ dagel1jksch ten hunne ouders woonmgen lessen geeft". Zijn
taalgebrutk kon bange voorgevoelens wekken over de kwal1teit van zijn onder-
wijs in de Nederlandse taal. En dat was een factor waar bij de benoemtng van
een onderwtjzer altijd veel aandaeht aan werd besteed. Er was weI eens een sol-
ltcttant om die reden afgewezen. hoewel met een beter taalgebrutk (Erkelens
7.9.2). In dtt geval werd het geen punt van overwegtng, Kock besloot zijn rekest
met het vertrouwen dat de gezaghebber met zijn "vaderlijke consideratle" hem
die gunst "weemoedtglijk" zou bewiJzen.125

De gezaghebber zond het rekest door naar de commandeur van Aruba die
werd verzocht een voordracht aan de gezaghebber te doen. Daarbij dienden
twee restrtcties in het oog te worden gehouden: de voorgedragen persoon mocht
met beschouwd worden als ambtenaar en de som van f 400.-- die voor het
sehoolwezen te Aruba was uitgetrokken, mocht nlet overschreden worden. 126

Platz berichtte dat de noodzakelijkheid en het nut van een onderwijzer op
Aruba. erkend door het gouvemement. ntet te betwisten was. Koek had sinds
vele jaren privaat onderwijs gegeven "en volgens getuigents van vaders van
huisgezinnen met eentge succes in het schrijven, lezen en cljferen". Voorts was
Platz van mentng dat aan Kock "voorlooptg en lot dat de omstandigheden ande-
re maatregels vorderen mogten" door het gouvemement toestemmtng gegeven
kon worden openbaar onderwijS aan de jeugd te geven. Tevens zou hij gemach-
tlgd kunnen worden om aan kinderen van onvermogende ouders die door de
sehoolopzleners. na toestemmmg vooraf van de commandeur, bij hem geplaatst
zouden worden. onderwijs te geven tegen een belonlng uit 's lands kas van
Aruba van f 1.50 per kind per maand, wat de overleden onderwijzer eveneens
genoten had. Daarbij zou de som van f 400,-- nimmer overschreden worden.127
De gezaghebber rnachtlgde nu de commandeur te handelen volgens de voorstel-
len die hiJ had geponeerd.l2B

Platz deelde de beslissing aan de opzieners mee en voegde er aan toe dat de
onderwijzer. om de vastgestelde betaling te ontvangen. btj het begin van ledere
maand een namenlijst van de kinderen diende te overleggen met aantekenlng
van de dag waarop die op school waren geplaatst. Die lljst behoefde de bekrach-
tlging van de opzieners. zodat de betaling "op de noodige bewiJzen" kon geschle-
den.129 Ook aan Kock werd medegedeeld dat de betaling eerst zou geschieden
als de schoolopzieners de namenlijst hadden bekrachtlgd.130 De fout van
Rosenveldt zou niet herhaald kunnen worden.

8.3 BONAIRE

8.3.1 Inlelding

Bonaire ligt ten Oosten van Cura',;ao op een afstand van 42 zeemijlen (76
km) tussen de nederzetUng Kralendijk en de ingang van de St. Annabaai; de af-
stand tot het vasteland is 49 zeemijlen of ruim 88 km. De lengte van het eUand
Is 35 km en de breedte varieert van 5 tot 10 km. De oppervlakte. inclustef het
eUandje Klein-Bonaire (7 km2). is 288 km2.
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In het begin van de zevenUende eeuw werd Bonaire besehouwd als het be-
langnjkste van de drte Benedenwtndse eilanden. Drte omstandlgheden vonnden
de reden hlervoor: er bestond een onmlddeUijk en zonder veel moette te verkrij-
gen profijt door het aanweztge kaphout. door het aanwezlge vee (gelten) dat
vlees en hulden leverde, en vooral door de aanweztge natuurlijke zoutpannen
met zout van zeer goede kwallteit.

Voor zeevarenden en koopUeden vormde Bonaire een aantrekkeUjke plets-
terplaats. waarvan de ligging gemakkeUJker was om aan te zeilen dan blJvoor-
beeld de St. Annabaal.

Bonaire werd in 1816 bewoond door 829 mensen. Het gertnge aantal werd
mede veroorzaakt door het felt. dat het efland tot 1795 alUjd een compagntes-
plantage was geweest met slavenarbeiders op de plantages en in de zoutpan-
nen.

De tndeltng van de bevolking werd door de commtsste tot de overname vol-
gens drie categorteen opgesteld; de blanken telden 137 personen, verdeeld in
1 Nederlander. 119 autochtone blanken en 17 vreemde blanken. Blj de vriJe lie-
den bleek dat er van de oorspronkelijke indiaanse bevolking geen enkele meer
op Bonaire was; de kleurltngen (394) en zwarten (174) telden gezamenUjk 568
personen. Van de 124 slaven waren er 65 gekleurd en 59 zwart.

Naar godsdlenst gesplitst bestond de bevolking utt 738 Katholleken.
64 Gerefonneerden en 27 Luthersen. Er woonden geen Joden op Bonaire.

Het aantal huizen bedroeg 116. Onder de veestapel treffen we 536 gelten
(kabrteten). 57 schapen, 13 varkens en 4 ezels aan, maar geen paarden, mutle-
zels of hoomvee.

Bonaire Is door het gouvemement altijd beschouwd als belangnjker dan
Aruba. Tot in de twtntigste eeuw werd het eiland altljd v66r Aruba genoemd;
daama werd het omgekeerd. De betaling van de commandeurs laat het versehil
in waardertng zien: 720 Pesos voor die van Bonaire en 500 Pesos voor die van
Aruba.
De "commissarlssen tot de over- en opnerntng der eilanden Bonaire en Aruba"

hadden voor Bonaire dezelfde vragen te beantwoorden als voor Aruba. Het ant-
woord van commandeur J.B. van den Broeck luidde: "Seholen zijn er ntet en na
(= naargelang) dat de ouders vermogen hebben, laten ze hunne kinderen door
een andere leeren of zelfs onderwtjzen't.t u V66r en na 1816 werden kinderen
voor het ontvangen van onderwljs naar Curacao gezonden.

8.3.2 Een verzoek om onderwijs

Het duurde tot februari 1834 eer een achttal inwoners van Bonaire aan
commandeur Claas Schotborgh hun bezorgdheid uttten over "den ellendtgen
toestand. waar in de jeugd zich op dit onderhortge eiland [bevond)". Er ontbrak
zelfs een gelegenhetd om in de eerste beginselen van lezen en schrijven onder-
wezen te worden. Door de ongunsuge tijdsomstandigheden konden de meeste
ouders het ntet meer opbrengen hun kinderen naar Curacao op school te zen-
den. De wetnlgen die dat nog konden doen, moesten ztch "groote bezwartng en
opoffertng'' getroosten. Daarom riepen ze de hulp in van de commandeur om
aan directeur l= gezaghebber) Rammelman Elsevier sr. van Curacao de armee-
dtge toestand van Bonaire bekend te maken en hem te verzoeken de behulpza-
me hand te bleden bij het onderwljzen van hun kinderen "door goedgunsug te
willen voorzlen. dat dit eiland ook in het genot van de vaderUjke zorg en wel-
daad zlJner majestelt onzen welbeminde en zeer geerbledlgden koning gesteld
wordt door het bekomen van eenen schoolonderwlJzer vanwege het gouveme-
ment". De ondertekenlng geschledde door "U weledelgestrenge Dlenaren en
Dlenaressen Hemy Suares. Christiaan M. Hart. C. Muskus. voor de weduwe
Coenraad Juhl. Come lis BOije. weduwe J.M. Prince. George Wm Delagard.
Anna Marla BOlje".

Schotborgh verzond het verzoek "nederig aanbevolen" en "ter beantwoor-
ding aan artlkel 64 mijner Ins true tie" met een begeleldend schriJven naar de ge-



218 Tot slot

zaghebber.l32 Deze laatste gaf nu aan de schoolcommlsete van Curacao de op-
dracht na te gaan, of er op Curacao een persoon gevonden kon worden die be-
kwaam, geschikt en genegen was om zich als onderwiJzer op Bonaire te vestigen
voor het geven van onderwtjs in de eerste begtnselen van het lezen en schnjven.
Het was een fundamentele opmerking, dat die persoon wei buiten bezwaar van
de kolonlale kas dlende te bl1jven; hiJ zou betaald moeten worden ult de school-
gelden. De hoogte van het schoolgeld diende de schoolcommtsste vast te stellen
naar billljkheid "in aanmerking nemende den alleszlns verachterden toestand
der tngezetenen aldaar". Als de schoo!commissie zo ternand kon vinden wachtte
de gezaghebber een voordracht af, die hiJ met spoed wenste te ontvangen.l33

De schoolopzleners bogen zlch in een vergadermg over het verzoek en kwa-
men tot een aantal overwegtngen:
• Zo er al lemand was om als onderwiJzer op Bonaire werkzaam te zlJn, dan
kon toch met verwacht worden dat lemand ztch daartoe zou verbinden "op los-
sen voet", zonder van te voren te weten wat met deze betrekking zlJn levens-
standaard zou zljn;
• Wanneer de kolonlale kas geen gelden voor het onderwtjs op Bonaire utt-
trok, was het noodzakelijk te weten welke hoogte van schoolgeld de opzteners
btll1Jkzouden vinden en hoeveel tnkomen de onderwijzer daarutt trok:
• Verder dlenden de opzleners te weten hoe groot het aantal kinderen was
van ouders, die bereld en in staat waren geregeld dat schoolgeld te betalen;
• Op Bonaire behoorde ten slotte een wonlng en een schoollokaal voor de on-
derwijzer aanweztg te zljn.

De concluste was dat de opzteners zonder kennts van het bovenstaande
geen oproep konden doen en derhalve de verlangde voordracht ntet konden in-
dtenen, am een berekentng van het Inkomen van de onderwijzer te kunnen ma-
ken was het eerst nodtg te weten hoeveel ouders dat onderwijs voor hun kinde-
ren verlangden en er voor wilden en konden betalen.P- De schoolcommlsste
schreef reeds op 27 februart 1834 aan de gezaghebber, die beloofde de opzle-
ners zo spoedtg mogel1Jkvan de nodtge tnformatte te voorzten,

De commandeur van Bonaire werd aangeschreven om biJ de eerste gelegen-
held een opgave te verstrekken van het aantal kinderen dat voor onderwijs in
aanmerking kwam en van het bedrag dat de ouders maandelijks per kind kon-
den betalen. Ook werd van hem tnformatte verwacht over de vraag, of er een ge-
schikte onderwijzerswonlng op Bonaire aanweztg was en als dat met het geval
was, of zo'n woning beschlkbaar gesteld kon worden door de ouders die belang
stelden in het ondeIWiJs aan hun kinderen. Blj een negatief antwoord op beide
vragen wilde de gezaghebber weten hoeveel huur nodlg zou ziJn voor een lokaal,
dat geschikt was voor het geven van onderwijs.135

Toen twee en een halve maand later nog steeds geen bertcht ult Bonaire
was ontvangen, herlnnerde de ge'.laghebber Schotborgh aan ziJn schrtjven van
28 februart en spoorde hiJ hem aan nu spoedlg te antwoorden.l36 De comman-
deur gaf als verklartng voor zijn lange wachten, dat hij al wei eerder antwoord
had willen geven ware het niet, dat de meeste inwoners, die belang zouden
kunnen stellen in het laten onderwijzen van hun kinderen, "uitlandig op de vis-
schertJ" waren, en dat op dlt moment nog steeds waren. Op zljn bureau hadden
zlch een aantal person en vervoegd die te kennen hadden gegeven het niet in
hun vermogen te hebben om voor de onderwijzer een woning beschikbaar te
stellen; weI waren zij genegen maandelijks "en dat weI zoo lange hunnen kinde-
ren of pupillen ter school mogten gaan en aldaar onderwijs ontvangen" zo veel
te betalen als zlj achter hun naam op een lijst hadden Ingevuld, te weten:
Henry Suares: voor twee kinderen voor leder f 1,50 's maands;
De weduwe J.M. Plince: voor een kind f 1,-- 's maands;
De weduwe C. Juhll: voor twee kinderen voor de beiden f 15,-- per jaar;
Comelis BOiJe:'s jaars f 12,-- wanneer zijn eenlgst kind, welk thans slechts een
jaar oud Is, op school zoude kunnen geplaatst worden".

Er was tenslotte op Bonaire geen huls van het gouvernement beschikbaar
omdat alle bezet waren; er was echter weI "een geschlkt lokaal zoo tot woning
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als tot het schoolhouden" dat te huur was voor zes gulden per maand.l37 De
schoolcommtsste van Curacao werd nu uitgenodtgd om op basis van die gege-
vens en het gegeven, dat het gouvernement in de kosten van de huur van het
schoollokaal zou voorzien, na te gaan of voor de opgegeven fnkomsten een per-
soon gevonden kon worden die als onderwijzer naar Bonaire wilde gaan: en ook
a1s die persoon met gevonden kon worden, werd rapport van de schoolcommls-
sie ingewacht.l38

De schoolcomrn1ssie overwoog dat het ondenkbaar was dat, in geval van
een oproep, ztch een geschikt persoon zou aandienen om de onderwijzersplaats
op Bonaire te bezetten. De te verwachten fnkomsten, zoals medegedeeld door de
commandeur, waren met aileen zeer onzeker maar ook zo gering "dat nlemand
in zijnen stand daarvan zal kunnen bestaan" .139 Wie zou ztch op Bonaire willen
vestigen "onder het genot van een nogal zeer onzeker maandel1jksch fnkomen
van vljf guldens en vljf en twintig centen, dat per dag op zeventlen en een halve
cent zal beloopen?". De opzieners gaven als hun mentng te kennen "dat het
raadzamer zal wezen de te doene oproeptng van of zelfs eerug onderzoek naar
dusdanlgen onderwijzer ult te stellen tot dat eene gelegenheid zich aanbtede om
aan denzelve een beter onderhoud te kunnen voorhouden".I40 De gezaghebber
berustte in het advies van de schoolcommissle 141 en meldde de kwesUe
Bonaire af bij de gouverneur-generaal, die als concluste trok "dat aan het ver-
zoek om een onderwijzer op Bonaire geen gevolg gegeven Ikon) worden" .142

Sinds 1 januart 1833 was o.a. het onderwijs een der attrlbuten die "tot de
onmiddell1jke bemoeljtngen van den gouverneur-generaal zelve" behoorden, de
hoogste ambtenaar in de constructte "Nederlands West-Indische Bezttttn-
gen".l43 De vraag rtjst waarom er geen geld van de koloniale begroting voor on-
derwijs op Bonaire beschikbaar werd gesteld. Vele malen hadden bestuurders
op diverse ntveaus het geloof beleden, dat onderwtjs nlet alleen zeer wenselijk
maar zelfs noodzakelijk was ter bevordertng van de beschavtng der jeugd, tot
hell van de maatschappij en tot het geluk van de onderdanen. Waarom doofde
nu het l1cht van het Verlichtlngsideaal? In het regertngsreglernent van 1815
was het onderwerp "onderwljs" niet als een overheidszorg opgenomen. Kort
daarna werd bij de uitzendlng van G.G. van Paddenburgh een bedrag van
f 2.000,-- beschikbaar gesteld. Dat was een salaris voor een man geweest. Bij
het nleuwe provtstoneel reglement van 1820 bleef dtt bedrag staan. Voor Aruba
was ook geen post voor onderwijs op de koioniale begrotmg gebracht. Maar in
1820 werd 300 pesos (f 500,--) ult de kolonlale kas beschlkbaar gesteid en dat
bleef zo, zlj het dat blj de devaluatle van de peso dat bedrag in guldens slonk
tot f 400,--. Well1cht was toen voor Aruba het moment gunstig, maar in 1834
was het gunstlger Ilnanctele tlj gekeerd. De bestuurshervorrntng van 1828 had
jutst plaats gevonden om bezutnlgtngen te bewerkstelligen. Het weer opheffen
van het gemeentebestuur van Curacao In 1833 was wederom het opheffen van
een kostende bestuursschakel. Blj de benoeming van Rosenveldt voor Aruba
werd er in november 1832 nog op gewezen. dat er geen post op de begroting
werd genoemd voor onderwijs op Aruba, maar dat het nut van onderwijs nlet te
wederspreken was, waarop het bestaande bedrag van f 400,-- werd geaccor-
deerd. Vljftien maanden later werd voor Bonaire echter een ander begmsel toe-
gepast: belanghebbende ouders dienden zelf voor het inkomen van een onder-
wijzer zorg te dragen. Dat stond lijnrecht tegenover de onderwijspartlcipatie van
de overheld op Cura~ao. Vanwaar dat meten met twee maten? We herhalen een
aantaI felten.

Het antwoord ligt in dezelfde resolutie van de gouverneur-generaal waarin
hlj de kwestle Bonaire voor gesioten verklaarde. In die resolutle welgerde hIJ
eveneens meer geld ult te trekken voor het onderwijs op Cura~ao dan de nog
geidende f 2.000,--. HlJ onderwierp daarblj de voor onderwiJs uugegeven bedra-
gen aan een streng onderzoek. Deze houding had een aantal gevolgen: de
schoolcommlssie van Cura~ao moest aBerlel maatregelen bedenken om zoveel
mogelijk aanvragen voor gratis onderwijs te kunnen honoreren. Ze had bere-
kend dat ze met f 800.-- per jaar verhoging alle verzoeken kon honoreren. Dlt
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verzoek werd afgewezen. Daarult vloetde weer voort, dat nu de bekosttgmg van
de schoolbehoeften voor Aruba te zwaar op het Curacaose schoolfonds gtngen
drukken, waardoor Aruba zelf voor die kosten moest opkomen. De gouverneur-
generaal gaf aan de gezaghebber te kennen "dat de flnanctele toestand van
Curacao die zoodanlg Is dat de kolonle zleh nlet anders dan door substdle van
het moederland kan staande houden, ons niet toelaat autortsatle te verlenen tot
het vermeerderen der ultgaven op het respect van lager onderwijs" .144

De kolonle stond flnaneleel op de plaats rust en Bonaire voelde dat sterker,
omdat er nog geen onderwijs was en er voorloptg ook geen zou komen. Een be-
volk1ng van rond 1000 personen was ntet biJ maehte een onderwijzer bestaans-
zekerheld te geven. Zelfs Aruba met een bijna dubbele bevolk1ng kon dat niet.
Klaas van Eekhout had maxtmaal tussen de 32 en 36 kinderen gehad, mclustef
de kinderen die van overheidswege betaald werden. Rosenveldt had 23 lands-
kinderen gekregen: daarnaast was het aantal betalende kinderen met groter ge-
weest dan 10 tot 13. Tegen een schoolgeld van f 1,50 per maand per kind was
dat gedeelte van het tnkomen biJ geregelde betal1ng 15 tot 20 gulden per
maand. Noch het aantal ouders met onderwtjs behoevende kinderen, noch hun
flnanclele posltie, waren in staat een onderwijzer op Bonaire bestaansmogellJk-
heden te bieden.

Dat zou ongetwiJfeld ook voor de Arubaanse bevolking gegolden hebben, als
daar niet de overheid en de armenkas gezamenlijk voor het inkomen hadden
gezorgd.

In 1849 zond het gouvemement de eerste onderwlJzer naar Bonaire in de
persoon van W.F. Meinhardt.

SAMENVATTING
1. Aruba

Over onderwlJs op Aruba v66r 1822 is ntets bekend. Oat zou kunnen bete-
kenen dat het er nooit geweest is. Onderrieht in de godsdienst is er weI voor de
katholleken geweest. Roomse pnesters. vaak komend van het Spaanse vaste-
land, doopten ook protestantse kinderen en zullen derhalve ook eatechismus-
lessen aan hen gegeven hebben. Aruba kreeg geen bezoek van protestantse do-
mlnees.

In 1820 kwam er-een verzoek om een onderwljzer en catechlseer- meester.
Klaas van Eekhout was de meest aangewezen persoon om aan de wensen van
de Arubanen te voldoen.

Na een start in 1822 in groot enthousiasme doofde na verloop van tiJd het
vuur biJna. Enerzijds werd dit proces veroorzaakt door de aanhoudende huts-
vestingsrnoetlijkheden, anderzljds was het gebrek aan voldoende interesse in
het onderwtjs van de kant van de ouders en Ieerllngen zeer frustrerend. Van
Eekhout trachtte UJdens de "Anslijnse kwesUe" in 1827 langs de weg van solll-
citatie terug op Curacao te komen. Toen dat mislukte is hij uiteindelijk met ver-
lof naar Curacao vertrokken. HiJ verlengde dat enkele malen en begon tntussen
clandesUen onderwijs te geven in de hoop, dat na voldoende Ujdsverloop de sta-
tus-quo gelegaliseerd zou worden. Daar was kans op, omdat hij zonder belang-
rlJke protecUe noott zlJn ztn had kunnen doordrtjven, en noolt een opdracht van
de gouvemeur-generaal te Paramaribo had kunnen negeren.

De onderwlJzer, en na 1824 de schoolopzieners, waren rechtstreeks gesteld
onder de schoolcommissie van Curacao. Met de bestuurshervormtngen in 1828
ontstond een verwarrtngwekkende en omslachtige hlerarchtsche verhoudlng.
Aruba kwam rechtstreeks onder de dtrecteur en de Curacaose sehoolcommlssie
kwam onder het gemeente-bestuur te staan. Daardoor konden beide groepen
opzleners nlet meer reehtstreeks met elkaar eorresponderen maar sleehts via
een grote boog. In deze sleeht begrepen situaUe werd de schoolcommissie door
de direeteur "onheus behandeld".
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De opvolgtng van Van Eekhout geschiedde nlet onmiddelliJk. zodat het on-
derwijs op Aruba enkele malen onder dtsconununeit te liJden heeft gehad.

Het Ielt dat aIle stukken ult Aruba. die naar de opzleners van Curacao wer-
den gezonden, verdwenen zljn, verhlndert het reconstrueren van een totaal-
beeld van het onderw1Js op Aruba.

Tot 1828 Curacao

gouverneur commandeur

schoolcornmtssie c---------------->
V.V.

schoolopzieners
I

onderwiJzer

Na 1828 dtrecteur / gezaghebberc--------------->
I
I gemeentebestuur
I

schoolcommlssle

commandeur
I

schoolopzieners
I

onderwiJzer

2. Bonaire
In 1834 is vanutt de bevolking van Bonaire om "eerstbegtnnend" onderw1Js

gevraagd. Doordat van gouvernementswege geen geld op de begroting beschik-
baar was gesteld voor onderwt]s op Bonaire kon een onderwiJzer geen levenson-
derhoud verdlenen utt de te verwachten schoolgelden (17,5 cent per dag).

Aruba had in 1820 maximaal 400 pesos toegewezen gekregen ofschoon ook
voor dat eiland geen onderwtjsbudget hestond. Het eiland heeft van een betere
flnanctele toestand kunnen profiteren. De hand was nog op het hart. In 1834
echter was die hand op de beurs heland ten nadele van Bonaire. Op dat mo-
ment was het Curacaose schoolbudget gefixeerd door het gouvernement-gene-
raal. De bevolking viste daardoor jutst achter het net. Eerst in 1849 werd door
de overheld een onderwiJzer henoemd en aangesteld.
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NABESCHOUWING
Het onderwijs op Curacao na lS16 was Nederlands onderwijs, gegeven in

de Nederiandse taal, ult Nederlandse boeken, gegeven door enkele Nederlandse
en Curacaose onderwijzers, die geschoold c.q. ongeschoold waren volgens de re-
gels van de Nederlandse (Bataafse) onderwiJswet van lS06.

Hoe is die sttuatie ontstaan en hoe kreeg dat onderwijs gestalte? Deze con-
statertng en de daarult voortvloelende vraag vormen de hoofdvragen van dit on-
derzoek.

De tekst in grote lljnen overzlende kunnen we het proces van deze gebeur-
terussen samenvatten, waarbiJ de behandeltng de hoofdstukken voigt.
1. Hollanders en Zeeuwen zljn door de zoutvaart ten behoeve van visserij en
ruilhandel in contact gekomen met de Portugezen. Van hen leerden ze de rou-
tes kennen naar de Westkust van Afrika en Brazille.

De oorlog met Spanje (1568-164S) bracht hen er toe deze viJand ter zee te
treffen in de Nteuwe Wereld door hem Ilnancteel af te zwakken; daardoor kon de
ooriog tegen de Nederlanden te land rntnder fel gevoerd worden. Een hoogte-
punt in dtt streven was de kaping van de zilvervloot van Ptet Heijn in 1628. Als
permanent steunpunt voor deze vorm van oorlogvoertng was Curacao geschikt;
in 1634 veroverde de West-Indische Compagnie het eiland. De Hollanders wa-
ren en bleven op Curacao,

Van oorlogscentrum werd het elland na de vrede van 164S een handels-
centrum. De negers uit Afrika vormden de belangnjkste koopwaar, die, naar
Curacao verscheept, van daar uit naar alle richtingen als slaaf werden ver-
kocht.

De bevolking werd een samenstelling van protestantse Hollanders die het
bestuur voerden, van Portugese Joden, van Katholieken, kleurlingen, zwarten
en slaven. Tussen deze groepen ontstonden vele scherdmgsltjnen op soclaal,
economisch, reltgteus en raciaal gebied. De kleurbarriere was de sterkste. De
groepen van de sarnenlevmg smolten niet samen, maar bleven van elkaar ge-
scheiden in segmenten.

Na vele poliUeke gebeurtenissen werden de West-lndische kolontes na de
Napoleontische Ujd door de Engelse bezetter in 1S16 aan Nederland teruggege-
yen.

2. Het nteuwe Nederlandse bestuur kwam onder gouvemeur-generaal Albert
Kikkert. Vele ambtenaren waren nodig om alle nodtge Iunctles te kunnen ver-
vul1en.

Voor de kolonies in de Oost en voor Suriname in de West werden op het de-
partement van kolonlen voorbereidingen getroffen om mensen aan te trekken,
te benoemen en utt te zenden. Tot deze categorte behoorden ook onderwijzers.
Adrianus van den Ende, sinds 1814 cornmtssarts van de zaken van het mlddel-
baar en lager onderwijs en na 1817 hoofdtnspecteur, was de ontwerper van de
schoolwet van 1806. HiJ beoordeelde de sollicltanten en verzorgde de samen-
stelltng van de benodtgde schoolboeken. Sinds lS10 bestond er een nationale
boekenlijst voor het lager onderwtjs die door Van den Ende was samengesteld.
Deze baeken werden dwingend voorgeschreven. De boeken vertoonden twee
kenmerken: ze waren van een algerneen christelijk karakter en ze bevorderden
de toleranUegedachte door het uitsluiten van al het leerstellige van enlg kerkge-
nootschap. Van den Ende regelde dit alles zowel voor Oost-Indte als voor
Suriname.

Het Is daarom des te opvallender dat de uitzendlng naar de kolonie
Curacao geheel buiten het departement van kolonlen en Van den Ende om Is
geschled. Ook de samenstelling van de boeken die met Van Padden burgh rnee-
reisden en ook die, welke kort daama nagezonden werden, waren buiten de be-
moetents van Van den Ende gebleven.
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3. Het functloneren van Van Padden burgh als onderwijzer verllep, tegen hoop
en verwachtlng in. zeer slecht, zodat hlJ reeds na twee jaar werd ontslagen. De
reactle op dlt falen werd van grote posltleve betekenls.
4. Kikkert had In 1816 al een reglement voor het onderwtjs uttgevaardtgd: dtt
reglement was nog voomamellJk op tradltlonele achttlende eeuwse leest ge-
schoeid. Het was een grote vooruttgang, dat Kikkert in dit reglement opzteners
aanstelde die tnspectte in hun takenpakket kregen. Dit was nieuw voor
Curacao en het bleef daama altlJd bestaan.

Na het ontslag van de ene landsonderwiJzer kreeg Kikkert de kans een bete-
re regeling te ontwerpen. HIJ gar de opzieners een drtetal hoofdpunten om daar-
mee een nleuwe regeltng van het schoolwezen te treffen. Ook deze samenwer-
king was nieuw.

De opzieners ontwlerpen met behulp van de Nederlandse schoolwet van
1806 een Concept-Plan. waartn rekenmg werd gehouden met de speclfleke mo-
gelljkheden en onmogelljkheden van de omstandtgheden op Curacao. Van een
geheel nleuwe Nederlandse aanplant kan derhalve met gesproken worden; weI
van een Nederlandse ent op een Curacaose starn.

Adrianus van den Ende kreeg van de minister de opdracht dit plan te be-
studeren en van voorstellen te voorzlen. AIs ontwerper van de wet van 1806 leg-
de hij de nadruk op een gezonde flnanclele basis van het schoolwezen. op vaste
salartssen voor de onderwiJzers en op het bouwen van vier weltngertchte school-
lokalen. Geen van deze drte kempunten werd door de minister gehonoreerd.

5. Kikkert stelde nu een Provision eel Reglement vast dat met ingang van 1 ja-
nuart 1820 in werking trad. Het reglement bleef provisioneel tot 1873.

De drte hoofdliJnen waren dat vooreerst aIle onderwtjs een zorg was van de
overheid en dat de bestaande partlcullere scholen dienden te verdwlJnen; deze
zienswlJze werd door de opzieners in hun advtes utt soctale overwegmgen gernt-
ttgeerd, hetgeen resulteerde in een toelating van maximaal drle partlcullere
scholen. Vervolgens werd het algeheel bestuur van het schoolwezen in handen
gelegd van de schoolcommisste, die verslag en verantwoording verschuldtgd
was. en tenslotte kregen aIle kinderen van onvermogende ouders het recht op
gratis onderrtcht van landswege.

RichtllJnen voor het onderwtjs zlJn van de Nederlandse regertng nlet ontvan-
gen. De reglementen op het beleid van de regertng, welke voor de West-Indtsche
kolonies werden vastgesteld. bevatten ntets over onderwt]s, Dlt werk Is op
Curacao zelf tot stand gekomen. AIleen een instructle voor het gemeentebe-
stuur (1828-1833) kende bepaltngen voor het onderwtjs: deze bepaltngen waren
echter veelal incompatlbel met de Curacaose ornstandtgheden. Het gemeentebe-
stuur kon het tlJ van de toenemende bezutntgtngen ntet keren. De noodllJdende
kolonie moest zichzelf zten te bedruipen nu het moederland door de gestegen
uttgaven, mede ten gevolge van de Belgtsche opstand in 1830 en volgende ja-
ren, de geldkraan had dichtgedraaid. De Curacaose overhetd werd hterdoor
vleugellam gemaakt en kon geen rol van betekenis meer vervullen; er bleef niets
anders meer over dan nee te zeggen tegen een onbeperkt toelaten van arme kin-
deren.

Na Kikkert heeft Cantz'laar alles in het werk gesteld wat in zijn vermogen
lag om door extra subsidies de aanvragen voor gratls onderwtjs te kunnen ho-
noreren. Na zljn vertrek in 1828 regeerde door de bestuurshervorming het
spook van de opperste zutntghetd.

De rol van de Curacaose overheid bleef groot tot ± 1830; daama werd ze te-
gen haar wIl gedegradeerd tot een verlamde en daardoor remmende instantle
voor de ontwlkkellng van het schoolwezen. Het werd dUldellJk dat een andere
beleidsllJn gevonden en gevolgd moest worden. De oplossing werd gevonden in
het onbeperkt openstellen van het parUculier onderwiJs naar behoefte; als gun-
stlge aspecten golden. dat voortaan aIle onderwijzers van nieuwe scholen on-
derworpen werden aan examlnertng door de schoolopzieners en aan inspectle.
waarover de schoolcommissie verslag dlende te geven.
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Met het Provtsloneel Reglement was de regelgevende rol van de overheld In
felte voor lange UJdvoltoold.
6. In het meso-veld was de grote rol weggelegd voor de schoolopzleners. Tot
hun taken behoorden inspectie van de lands- en partlculiere scholen en de ver-
slaggevmg over de toestand van scholen en onderwijs. Helaas zljn de parttculle-
re scholen en de partlculter betalende kinderen op de landsscholen nlet in hun
jaarverslagen terug te vinden. De jaarverslagen waren. bijna zonder uttzonde-
ring. in zulke vage en nlet-concrete bewoordlngen vervat, dat ze over het onder-
w1Js nauwelijks inzlcht kunnen verschafTen. Van het dtscussteren over pedago-
gische en didakUsche problemen of over scholing in het yak van onderwijzen
wordt nergens gewag gemaakt. Dlt staat in grote tegenstelling tot wat Dodde in
Het Rljksschooltoezicht in de Bataajse Republtek heeft geconstateerd;
Nederlandse opzleners spraken ultsluftend over bovengenoernde onderwerpen.

De kracht van de Curacaose opzieners lag vooreerst In het degellJke
Concept-Plan van 1818. De daarblj behorende overwegmgen hebben ze echter
met vastgelegd. Dat het Provtsloneel Reglement het in de gecompllceerde en ge-
segmenteerde samenlevtng gedurende 53 jaar grotendeeis heeft kunnen volhou-
den. wijst op een goed Ingeschatte interacUe tussen maatschapplj en schoolwe-
zen. In dat opzlcht waren de opzleners ter dege toegerust.

Hun kracht lag vervolgens ook In de wijze waarop ze het schoolbudget heb-
ben beheerd. het toelatingsbeleld voor gratis onderwijS hebben gevoerd en in de
kunst, die ze getoond hebben om de vraag naar gratis onderwtjs met de be-
schikbare geldmlddelen in balans te brengen en te houden.

De opzieners behoorden tot de maatschappelijke bovenlaag; ze hebben niet
nagelaten soctaal begrtp op te brengen blj hun toelatmgs-beletd: ook toonden ze
hun zorg voor een goede en eerlljk verdeelde Ilnanclele poslUe van de onder hun
toezlcht staande onderwijzers.

Ze wekken overtgens de indruk. dat ze In het algemeen een afwachtende
houdtng hebben aangenomen, dat ze wemtg acUef en tnttierend hebben geope-
reerd en dat ze weI utt pllchtsbesef maar ruet echt vanutt deskundlghetd op on-
derwljsgebled hebben gewerkt. Met waardering en nlet met gertngschattmg
sprekend kan gezegd worden. dat ze meer als verstandtge amateurs dan als ge-
degen professionals gekwalificeerd moeten worden.

Maar waren ze zelf met betrekkelijke vreemden In het onderwiJs-Jerusalem?
In het moederland was al afgestapt van de veronderstelltng, dat dominees pas-
separtouts waren en na eigen hogere studies dus ook bekwaam waren voor op-
zlener over het lager onderwijs, Daar werden domlnees snel vervangen door be-
kwame mensen uit het onderwt]s. Op Curacao waren die echter nlet aanwezlg
en de keuze van de opzleners was In de gegeven omstandlgheden waarschlJnliJk
de beste.

In 1828 konden ze melden, dat aIle ondeIWijzers de nieuwe en verbeterde
leermethode hanteerden, maar weer zonder verder commentaar ofuitleg.

De notulen vormen een kostbare bron en toch ontstaat bij het lezen en ana-
lyseren telkens de gedachte, dat ze vragen en problemen nlet hebben ultge-
schreven. zodat we een eventuele gedachtengang nlet meer kunnen volgen.
Daardoor bl1jven veel vragen onbeantwoord. Zodoende gedwongen te letten op
hun daden. moet gezegd worden, dat de moeilijke samenleving het in aIle seg-
men ten met deze mannen getroffen heeft. Het niet betrekken van de slaven in
hun werkzaamheden stem pelt hen als kinderen van hun tiJd.
7. Vaste landsscholen met onderwijzerswoning ziJn reeds In het eerste stadi-
um door de minister afgewezen. De plaatsen van de scholen en hun InrlchUng
zlJn nlet bekend. Toch was het wel-Ingerlchte schoollokaal een verelste om de
nleuwe leermethode tot zljn recht te laten komen.

Het reguliere onderwiJs hestond slnds 1 januaIi 1820 uft vier landsscholen.
gelijkmaUg verdeeld over de stadsdistrlcten, en drle parUculiere scholen die
zlch vriJ konden vesUgen. Behalve op deze laatste scholen konden partlculiere
kinderen ook op de landsscholen terecht. In het algemeen waren de landsscho-
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len van de eerste klasse bedoeld voor kinderen van de fatsoenUjke en betere
standen, en die van de tweede klasse voor kinderen utt de lagere standen. Er
bestond de mogeUjkheid van doorstromtng van de tweede naar de eerste klasse.
Naarmate de geldmiddelen krapper werden. dat wil zeggen naarmate er meer
gegadtgden voor onderwijs waren dan het school fonds kon betalen. werd de
doorstromtng beperkt en in 1837 blJna onmogeliJk gemaakt. Toen kwamen ook
de overwegtngen hoven dnjven, dat gewone kinderen meer onderwJjs ook met
nodtg hadden.

Hlerutt bliJkt dat onderwtjs de standen nlet aantastte en dat ook niet
mocht. Onderwtjs was ook in het moederland standbevestlgend. Een van de
maatschappeliJke deugden, waartn kinderen werden opgeletd, was de deugd
van de orde. Wie verbetertng van stand zocht handelde tegen de bestaande orde
en veroorzaakte chaos; deugd zorgde voor geluk, chaos dus ntet, Sociale mobill-
teit druiste in tegen deugd en orde en daardoor tegen geluk.

Deze opvatttng zou eerst in de tweede helft van de negentiende eeuw veran-
deren in de rtchtmg van soclale mobllttett, standsverbetertng en maatschappe-
lijke erkenntng en belontng voor persoonliJke ontploonng. Toch lag ook deze
ontwikkellng besloten in de wet van 1806: het klasslkale systeem waartn kinde-
ren van geUJke leeftljd een geliJk onderwtjs uit geliJke boeken kregen, was gepre-
dlsponeerd voor het maken van vergeliJklngen tussen de kinderen; dit wakker-
de de prestatlezucht aan. De besten zouden betere plaatsen in de samenlevtng
gaan opelsen. Zover was het nog nlet in de Curacaose samenlevmg in de peno-
de 1816-1837.

Van de onderwijzers van de landsscholen waren er vljf reeds lang op Cura-
cao: David. Isaac en Lea Rodrigues. en George Kramer; daarb1j kwam de dtaco-
nteschoolmeester Lucas Hansz. Van de anderen was Van Eekhout b1j toevalop
Curacao aangeland, Van Paddenburgh was uttgezonden, Phoel was voor etgen
rekenmg naar Curacao vertrokken en AnsliJn werd door Van den Ende nchttng
Curacao aanbevolen. negen onderwtjzers die in deze perlode werkzaam z1jn ge-
weest. We weten met wle van hen volgens de nleuwe denkbeelden waren opge-
letd, maar het Is waarsch1jnliJk dat Phoel en Ansltjn op modeme leest waren ge-
schoeid. Waarom lezen we daar ntets over?

Het Is een gelukkige ontwtkkeltng te noemen dat tegen 1828 aIle onderwi]-
zers volgens de nleuwe onderwtjsmethoden konden werken. Verder wordt nlet
medegedeeld hoe ze werkten. De onderwlJzers blijven tamelijk onbekende perso-
nen en ZO ook hun onderrlcht.

We hadden veel meer over 'de micra-sltuaUe van het onderwljs kunnen we-
ten. Dominee Bosch heeft drle delen geschreven over Reizen in West-Indte. Hlj
vertelt tot in details over zeer vele zaken. HiJ Is achttlen Jaar bljna onafgebroken
schoolopziener geweest. HIJ heeft niets over onderwlJs meegedeeld. Hoe Is dat
mogelijk? Vond hiJ ziJn funcUe van schoolopziener te onbeduidend om er over te
schrljven? Het bUjft een raadsel. HiJ heeft Van Paddenburgh gekend. zljn coIle-
ga-dominee; hij heeft de zendeling Van Eekhout goed gekend en ziJn woning ge-
bruikt UJdens zijn reizen naar Aruba. hlJ heeft met Phoel de reis naar Cura~ao
gemaakt. kwam vaak op zlJn school. stond 's avonds met hem te kljken naar
voorbij zeilende schepen en nauwelijks vermeldde hiJ lets over hem. geen uiUeg
over leermethode, schoollokalen, schoolboeken, ziJn wlJze van examineren biJ de
inspectles, de verdeling van de klassen, klachten of problemen van onderwJJ-
zers. niets van dat alles. Het is met teleurstell1ng dat we hem moeten zien als
"de verzuimde bron".

Ontwikkellng Is er geweest in het landsonderwlJs voor wat betreft de deel-
name aan het onderwlJs en de beschikbare gelden. Tot 1830 konden bij het sUJ-
gen van het aantal landskinderen steeds de financi~le tekorten worden aange-
zuiverd; van de 42 landskinderen biJ de start in 1820 was het aantal gekomen
tot 87 rand 1830. Het max1mumaantallag toen, inclusief de 30 leerllngen van
AnsliJn. tussen de 110-120. Een verdere toename was niet meer mogelijk we-
gens onvoldoende budget. Toen brak de tiJd aan om maatregelen te bedenken
om lilet het onveranderbare budget zoveel mogeliJk aanvragen te honoreren.
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Het getal landskinderen gIng toen voor de lengte van de schoolpertode. Voor de
kwaliteit van het genoten onderwijs was de ontwikkelIng van het schoolwezen
In de pertode 1830-1837 daardoor ongunstiger dan de eerste pertode 1820-
1830. Dtt leidde tot een andere opstelllng van de overheid. Ze kon met verder
gaan met het verstrekken van gratis landsonderwijs dan ze al deed. Btj de
steeds groetende vraag naar onderwijs werd de overheld gedwongen de bakens
te verzetten en het geven van onderwtjs meer dan tot nu toe over te laten aan
particuliere scholen. Die besltsstng werd genomen op 10 oktober 1837.

Tot die beslissIng heeft nog een andere ontwikkeling bijgedragen, nameUJk
die van de partlcuUere scholen. In 1820 ging de overheid er van utt dat de klet-
ne onbeduidende scholen vanzelf zouden verdwljnen. Er werden slechts drte
scholen voor particulieren toegelaten. In 1828 waren twee van die drte scholen
nog onder leidlng van Ras en MarUsz, twee kleurltngen, Na 1830 echter wordt
het fenomeen 'parUculiere school' een mlddel voor de betere standen om hun
klnderen met meer naar landsscholen te behoeven sturen, maar voor etgen
groep onderwijs te organtseren, De InteracUe tussen het schoolwezen en de
maatschappeliJke context deed zo een nteuw type school ontstaan in nleuwe
scheidslijnen. Tot deze ontwtkkellng zal druk zljn uttgeoefend door personen,
dIe In de hogere kringen behoorden, biJ person en , die daar eveneens toe be-
hoorden. Dtt verklaart mede de behoefte aan meer en andere parUcullere scho-
len.
8. Het onderwijs op Aruba leek met Van Eekhout een goede toekomst tege-
moet te gaan. Na een enthousiast begin kwam de ontgoochelmg, die er voor
zorgde dat Van Eekhout vele pogingen ondemam om op Curacao In het onder-
w1Js terug te keren. De manler waarop dlt geschiedde was nlet elegant. Na zljn
vertrek stagneerde het onderwijs op Aruba enkele malen. Een budget voor on-
derwtjs op Aruba was nlet bepaald, maar dankzlj de gunstige tiJd werd er toch
geld beschlkbaar gesteld.

Dat lukte juist nlet meer voor Bonaire. Een verzoek o-q1elementalr onder-
w1jSwerd afgewezen door tekorten op de kolontale begrotmg. De Inwoners kon-
den niet voldoende schoolgelden bijeenbregen om een onderwijzer een levenson-
derhoud te bieden. In 1849 kwam de overheid te hulp.
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TOT SLOT
Blj het overzlen van het onderwljs In de onderzochte pertode kan geconsta-

teerd worden. dat er enerzljds omstandtgheden en factoren zlJn geweest. die een
gunstige ultwerking hebben gehad op de ontwlkkeling van het onderwljS en op
verbetertng van het pell, maar dat er anderzlJds krachten en besltssmgen be-
stonden, die remmend hebben gewerkt.

Het mag van fundamenteel belang genoemd worden, dat de onderwljswet
van 1806 ook voor de kolonles van kracht werd verklaard. Voor Curacao werd
dit eerst na 1819 gereallseerd; In hoofdstuk twee Is Immers geschreven, hoe
van departementale zljde verzulmd was dezelfde regeltng en opdracht voor
Curacao te maken, die de bestuurders van Oost-Indle en Suriname meekregen.

Goldberg, directeur-generaal van het departement van koophandel en kolo-
men, gaf er bl1jk van In te stemmen met de verl1chte denkbeelden (2.2). Die
kwamen tot uttmg In de opvattlngen over onderwijs, opvoedtng en ontploollng
van het tndtvtdu, en In het streven naar kennls, wat leldt tot deugd en dus tot
geluk. Deze denkbeelden lagen ten grondslag aan de onderwlJswet van 1806.
Het vermoeden bestaat, dat Albert Kikkert geen exemplaar van die wet heeft
meegekregen of zelf heeft meegenomen. De schoolopzleners echter bleken In
1820 over een exemplaar van de wet te beschikken. De onderwiJzers hebben de
rtchtllJnen van de 'nteuwe leermethode' gevolgd, Dlt kan worden opgemaakt ult
een opmerking van de opzieners In 1828, dat aIle onderwijzers daar nu In be-
dreven waren geworden. Het Is te betreuren, dat van dlt groeiproces verder
ntets bekend Is geworden. Voor het schoolwezen had deze ontwikkeling tot ge-
volg, dat er de gewenste unlformttett ontstond In het lager onderwiJs. De school-
boeken kwamen utt Nederland. Toch is eerst In 1835 een voorbeeldlljst ult
Nederland aangereikt voor het bestellen van nleuwe boeken. In de brief bleek,
dat op het departement niet bekend was, of de letterkast van Prinsen op
Curacao werd gebrulkt (zie blJlage 8, punt 9). BiJ die gelegenheid werd de op-
merking gemaakt, dat kennls van de Curacaose omstandigheden op het depar-
tement ntet of nauweliJks aanweztg was (sic). Ook de gouverneur-generaal van.
Suriname had In 1831, naar aanletdlng van de 'kwestle Van Eekhout', een
exemplaar van het Provlsloneel Reglement aan de directeur van Curacao ge-
vraagd, omdat dit blJ het hoofdbestuur nlet aanweztg was.

Er mag gezegd worden, dat een aantal factoren een degeliJk onderwijssys-
teem op Curacao tot stand hebben gebracht. Samenvattend behoorden tot deze
factoren: de schoolwet van 1806, de hlertn voorgeschreven 'nieuwe leermetho-
de'. de aan deze methode adequate boeken. de klassikale methode en het aan-
schouweliJk onderwtjs met schoolbord en wand platen.

De achterzljde van de fraale medaille toonde ook nadelige aspecten. De be-
grottng van West-Indre kende een jaarlljks tekort van 100.000 gulden. In de In-
Ietdlng Is beschreven. welke verwachtlngen kontng Willem I had en hoe Van den
Bosch een reorgantsatre van bestuur met bezutntgmgen bracht. Na de pertode
van subsidies werd de onderwtjstoelage gefixeerd om de ets van een slultende
begrotlng kracht biJ te zetten. De toelatlng tot gratis onderwijs vereiste daama
grote Inventlvltelt In maatregelen om aanvragen en budget op elkaar af te stem-
men.

Voor de uitoefenlng van het onderwiJs werd van overheldswege nlet voorzien
In 'welingertchte' schoollokalen. De nleuwe methode elste baslsvoorwaarden In
lengte. breedte. licht en lucht voor de school. ruimte om drie Jaargroepen naast
elkaar te kunnen plaatsen. een centrale plaats voor het schoolbord en wand-
kaarten voor het aanschouweliJk onderwiJs. Zulke lokalen waren er In de stad
vermoedel1Jk nlet. Er Is een klacht genoteerd over het felt, dat goede schoolloka-
len nauweliJks te huur waren.

Van het grootste gewlcht was de spanning tussen de landstaal en het
Nederlands. Wat hebben de onderwljzers gedaan om de klankmethode biJ het
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leren lezen te hanteren?; daarblj is de aanschouweliJkheld van voorwerpen es-
sentleel. Maar wat te doen met Nederlandse schoolboeken. waarvan J. van den
Bosch in 1828 al constateerde. dat de afbeeldingen in die boeken nlet overeen-
stemden met de voorwerpen. die kinderen 10 de tropen kenden. Het duurde tot
1970 eer de groot opgezette studte Leerplan en leidraad (zle llteratuurlljstl het
licht zag; hlerln wordt voor het eerstbegmnend onderwijs de land staal voorge-
schreven en wordt de belevtngswereld van het Curacaose kind ultdrukkel1Jk tot
ultgangspunt genomen. Na enkele jaren wordt het Nederlands een tweede taal.

A1s laatste belemmertng voor een goed en effectief onderwi]s noemen we de
veelvuldlg geutte klacht. dat een aantal ouders van de landskinderen nlet ge-
noeg doordrongen waren van het belang van constant gevolgd onderwlJs. Wan-
neer vermantngen door de opzleners nlet hlelpen en de klnderen te vaak de les-
sen verzulmden. volgde tenslotte verwlJdertng van de school om anderen de
kans op onderwlJs te gunnen.

Het vele goede werd derhalve tegengewerkt door het tekort aan geld. de nlet
optlmale schoollokalen. de moe1l1jkheden voor de paplamentssprekende kinde-
reo blJ het begnjpend lezen 10de vreemde Nederlandse taal en tenslotte door de
nalatige houdtng van ouders hun kinderen constant naar school te sturen.

De balans van het onderwljs sloeg echter door ten goede.
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De betekenis van de wiJzigingen in 1837 voor het schoolwezen in de kolonie
Curacao kan afgemeten worden aan de verschillende processen die er door in
gang werden gezet. Om deze processen te laten zten kan in dlt verband volstaan
worden met een globaal overzicht van de perlode 1837-1873; dat is de rest van
de pertode waarin het Provisioneel Reglement van kracht was, totdat de onder-
wiJsverordentng van 1873 een einde maakte aan tmprovtsatie en lacune-vullen-
de ad hoc bepalingen. De processen zullen per categorte worden aangeduld:
daama zal door middel van een drtetal tabellen worden aangegeven hoe de ge-
volgen en processen getalsmatig aanschouweliJk kunnen worden gemaakt.

1. de landsscholen
Het aantal landsscholen werd tot het kleinst mogeliJk aantal terug- ge-

bracht. Sinds 1824 waren er dat drte tot na 1837. Enkele jaren later werd het
aantal zelfs teruggebracht tot twee. Eerst biJ de onderwtjsverordentng van 1873
werd het aantal landsscholen gebracht op vier. Landsscholen en partlculiere
scholen volgden tot 1873 duidelijk twee tegengestelde rtchtmgen op de graflek.

2. de partlculiere scholen van Iekenonderwtjzers
Het aantal parttculiere scholen nam snel toe van drte in 1837 tot acht in

1844. De groei van deze categone scholen had uttsluttend plaats in de dIchtbe-
volkte stadsdelen Willems tad, Otrabanda en Ptetermaat, Het nieuwe van deze
ontwikkeling lag in de tnteractie tussen onderwtjs en maatschappeliJke behoef-
ten. Een van deze behoeften leidde tot scholen van een andere maatschappeliJ-
ke status dan de vroeger toegelaten scholen hadden gekend. De mogeliJkheid
was open gesteld dat scholen, ztch rich tend op de meer gegoede bevolking van
het efland (7.10.6.2), een divers onderwiJspakket konden aanbieden. Voorbeel-
den zijn scholen voor bepaalde vreemde talen, en scholen met nadruk op exacte
vakken. Er bestond tussen de partlculiere scholen geen untformttett in het leer-
programma. Deze sttuatle gaf aanleldtng tot concurrentiestriJd; door middel van
hulponderwijzers werd getracht het aantal te geven vakken utt te bretden en op
die manter leerltngen te werven. Dlt alles leidde tot verspllntertng in de particu-
liere sector en was in het geheel niet volgens de doelstelltng van de wet van
1806.
De kenmerken in deze sector waren na 1837: groei, een andere maatschappeliJ-
ke status en het verlies van untformttett,

3. de partlculiere scholen van de katholieke missie
Tussen de nu te bespreken categorte en de vortge zljn vele en grote verschll-

len ontstaan. De rechtstreeks verantwoordelijke man hlervoor was MarUnus
Joannes Ntewtndt, pastoor en later bisschop van de katholieke gemeente. Na de
mtslukte poging in 1830 om via zlJn maatschappij van weldadlgheid gratis on-
derwijs voor derUg arme kinderen ofweI van landswege te knjgen of op etgen
kosten te mogen geven, en na zijn "rntsstap" in 1835 om in overwegtng te geven
om ook aan slaven entg onderwijs te geven, werd hij (te laat) in 1837 tot lid van
de schoolcommtsste benoemd. Het moet voor hem van schokkende betekents
zijn geweest, toen besloten werd het particulier onderwijs rutm baan te geven.
Als opzlener heeft hij zlch goed kunnen ortenteren over de gang van zaken; over
de opletding van de onderwijzers en de kwallteit van het onderwijs.
Niewindt rustte met voordat hiJ In Nederland een congregatle van mlsslezusters
had gevonden, die bereld was een aantal onderwijzeressen naar Cura~ao te zen-
den.

Van fundamenteel belang voor het onderwiJs was, dat de zusters ultstekend
opgeleide onderwiJzeressen waren, dat ze geprofiteerd hadden van de nleuwe
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ideeen en methoden van onderwijsgeven, en dat door hun werk blj de opzet van
de mtssiescholen dat gedeelte van het schoolwezen untformitett vertoonde. Hler
was Nlewindt de ene kaplteln op het ene schip.

Het mtssle-onderwtjs berekende schoolgeld voor kinderen van gegoede ou-
ders; met de lnkomsten werden de kosten bestreden van het gratis onderwijs.
Dlt laatste groelde al direct na de komst van de zusters stormachUg. Blnnen
twee jaar omvatte het veerUg procent van aile schoolgaande kinderen. De faam
van het mtsste-onderwfjs drong door tot in Venezuela en Colombia, zodat rond
1855 een tnternaat voor dochters van vermogende Zuid-Amerikaanse ouders op
Curacao kon worden gehouden.

Het gouvernement droeg nlets biJ aan de kosten van het missle-onderwijs.
WeI gaf het de opdracht om niets leerstelllgs in het onderwtjs te betrekken; alle
onderwljs diende neutraal te zijn. Dlt gegeven, weI neutraal onderwijs maar
geen overhetdssteun, is door katholieke schrijvers met altiJd jutst getnterpre-
teerd. De Ilnanctele nood van de koloniale kas was een chronlsch adagium en
andere partlculiere scholen kregen geen van alle overheldssteun. lets anders
lag het met de ets van neutralltelt. Het is nlet aannemeliJk dat al het andere on-
derwiJs zonder meer neutraal was. Overhetd, opzteners, onderwijzers en ouders
waren vriJwel allen protestant, een tradiUe van twee eeuwen. Een restant was
nog de ondersteuntng door het gouvernement van de diaconleschool en -school-
meester. De nog jonge bepallng van neutraal onderwijs kon daar geen verande-
ring In brengen. In 1874 ontvtng 62% van het aantal k1nderen op Curacao gra-
tis mlssleonderwijs, terwljl de overheld het budget van f 2000,-- aan andere
scholen spendeerde. Dan kan er weI begrtp gevonden worden voor de 1rritaUe
van katholleke zljde.

De onderwtjsverordenlng van 1873 bevatte In artlkel 3 de bepaltng dat blJ-
zondere scholen (= partlculiere scholen) subsidie konden ontvangen onder voor-
waarden, die door het koloniaal bestuur nodtg geacht zouden worden. Dlt was
een onduidellJke. vriJblljvende en tot wiUekeur aanleidtng gevende ztnsnede, die
later veel reden tot wriJving tussen gouvernement en missle heeft gegeven.
Want een substdteregellng werd niet gegeven.

Een nleuwe ontwlkkellng was ook de bereidheid van de mlsste om scholen
te verzorgen in de buttendtstrtcten. Hiertoe was geen lekenonderwiJzer bereid;
hiJ zou er de kost niet hebben kunnen verdtenen. De grote toename van school-
kinderen In de buttendlstrtcten komt in de tabel tot uiUng. Voor een getalsma-
tig overztcht van de ontwikkellngen na 1837 worden drte momentopnamen ge-
kozen. In 1820 werd- in het eerste jaarverslag een overzicht gegeven van het
eerste jaar van het Provision eel Reglement. In 1844 wordt de betekenis van het
missie-onderwiJs duidelijk. toen de zusters bijna twee jaar werkzaam waren.
Tenslotte geeft 1874 een beeld van de siluaUe loen de onderwlJsverordenlng van
1873 een jaar had gewerkt. Zie verder de labellen op biz. 231.

De verordening van 1873 Is in 1884 vervangen naar het voorbeeld van de
Nederlandse wet op het lager onderwlJs van 1878. Weer konden biJzondere
scholen subsidie ontvangen van het koloniaal gouvernement, maar weer bleef
een regeling voor die subs idle achterwege. De onderwiJsverordenlng van 1907
gaf duidellJkheid; voor het eerst werden maatstaf en regels vastgesteld volgens
welke het biJzonder onderwijs subsldie uit de kolonlale kas kon ontvangen. De
bepallng dat gesubsidleerde blJzondere scholen neutraal onderwijs moesten ge-
ven, kwam te vervallen. De schoolbesturen konden nu naar eigen wens het on-
derwljs 1nr1chten, weI met Inachtneming van de voorschrtften van de onderwijs-
verordenlng die de deugdelijkheid van het onderwijs waarborgden.

Het proces van: 1) geen subsidie maar weI neutraal, via 2) subsidle en neu-
traal. tot 3) weI subsidie zonder neutraal onderwijS te hoeven geven. is een lan-
ge weg van 65 Jaar geweest (1842-1907). Dat deze weg voor het kathol1eke ge-
deelte als een l1jdensweg is gevoeld. met gevoelens van irritaUe, zlch verongellJkt
voelen. en het gevoel van onrechtvaardigheld. omdat het de kastanjes op het
hele eUand uit het vuur haalde voor de overheid, die daar niets voor teruggaf. Is
begrtJpellJk. Voeg daarblj dat de katholleken een hlstortsche achterstand had-
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den ondergaan, en dat zlJ de enlgen waren die zich het lot van de slaven aan-
trokken en ztch over die men sen ook na de vnjwordtng ontfermden (zle de ta-
bellen), dan Is het dutdelijk dat er, zo ntet van "schoolstrijd", toch van grote frtc-
ties sprake Is geweest in de gesch!edenis van het schoolwezen op Curacao.

Hlermee hoop lk dan. zlj het na lange tijd, een bevestrgend antwoord te
hebben kunnen geven op de vraag die een "Yu dl Corsow" miJ heeft gesteld en
die miJ tot dit werk heeft aangespoord, zoals in het voorwoord werd omschre-
yen. Dan is hlermee voor mlj de ctrkel rondo

Aantal scholen Plaats 1820 1844 1874

• landsscholen stadsdtstrtcten 4 2 4
• diaconleschool Pietermaal
• partlcultere s tadsdls trtcten 3 1 8 9

scholen (leken)
• parttcullere Otrabanda 1 3

scholen (mlssie)
• partlcul1ere buttendtstrtcten 1 5

scholen (rntsste)

Totaal 8 12 21

Aantalleerlingen Plaats 1820 1844 1874
opde:

• larIdsscholen stadsdtstrtcten 162 2 157 410
• dtacontescholen Pletermaai 70
• partlcul1ere stadsdtstrtcten ± 40 272 469

scholen (leken)
• partlculiere Otrabanda 240 3 888 4

scholen (mtsste)
• particultere buttendtstrtcten 60 558

scholen (miss Ie)

Totaal ± 272 729 2325

1820 1844 1874

Gemiddeld aan tal leerllngen per school 34 61 111
Vrlje bevolking 7750 9274 22713 5

Percentage leerlingen op de bevolking 3,5% 7,9% 10,2%

Annotaties op de volgende bladzljde.
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1) De groep parUculiere schooltjes "van mindere beduidtng", die volgens het
gouvemement dlenden utt te sterven, stonden met onder toeztcht van de
schoolcommtsste en zijn hierbij ntet inbegrepen.
2) Van dit aantal ontvtngen 42 kinderen gratis onderwiJs op kosten van het
schoolfonds. Verder Is in deze tabellen geen onderverdelmg gemaakt in gratis
en betalend onderwtjs,
3) Een mtsstezondagschool van 223 leerltngen is hierblj niet inbegrepen.
4) Een mtsstezondagschool van 751eerlingen is hierblJ niet inbegrepen.
5) De grote toename van het totaal der vrtje bevolking Is het gevolg van de af-
schaIDng van de slavemlj op 1 julie 1863, waardoor het woord "vrtje" voor 1874
overbodlg is geworden.
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The social context of the educational system in the
colony of Curacao 1816-1837.
including the dependent islands Arubaand Bonaire

SUMMARY

Fishing and trade brought mariners from the provinces of North and South
Holland and Zeeland into contact with Portuguese, and in the sixteenth century
they learnt the routes to the west coast of Africa and Brazil from them. During
the Dutch-Spanish wars of 1568-1648 the Dutch hunted their enemy in the seas
off the New World, aiming to cripple Spain flnanclally so It would have to scale
down the land war in the Low Countries. This aim of war was the reason for
setting up a West India Company (WIC)in 1621. The WlC booked Its greatest
success in 1628, when Its admiral Piet Heyn captured a Spanish treasure fleet
in Matanzas Bay (Cuba). Looking for a permanent base from which this type of
warfare could be waged, Dutch interest focused on Curacao, which had a shel-
tered inner harbour. In 1634 they captured the Island, which remained a
Dutch colony until 1954, when it was granted autonomy within an assoctatlon
with the Kingdom of the Netherlands.

Curacao's Importance changed after peace was concluded with Spain in 1648.
Instead of being a seat for warfare (sedes bellO it became a centre of trade. The
sale of negro slaves Imported from the west coast of Africa was the most impor-
tant source of income. Curacao remained a slave depot for a long time. Slaves
were sold there to the Spaniards in South America, to slave-owners on the
Caribbean Islands and to New Holland in North America.

In the seventeenth and eighteenth centuries the population of Curacao grew,
becoming a mixture in which Dutch Protestants were the dominant group, with
Portuguese Jews, Catholics, mulattoes, blacks and slaves. Many divisions along
social, economic, religious and racial lines emerged within and between these
groups. The colour barrier was the strongest of these. In general these groups
did not intermingle but remained segregated.

The WlC provided a clergyman and a schoolmaster. The demand for education
grew in the second half of the eighteenth century. Private schools were set up
and regulations for these were passed by the government in 1766. Echoes of
these remain in the School Regulations of 1816.

The political upheavals in the time of Napoleon caused the British to capture
and occupy Curacao from 1800 to 1803 and again from 1807 to 1816. On
4 March 1816 the colony of Curacao and its dependent islands Aruba and
Bonaire were returned to Dutch rule. The first School Regulations were promul-
gated only a week later. They still bore the eighteenth century hallmarks of per-
sonal tuition and non-egalitarian education, so parents had to pay separately
for each subject they wished their children to study.

The first government teacher sent out from the Netherlands was dismissed after
only two years, for misconduct. The government took advantage of this oppor-
tunity to revamp education along more modem lines. There were no guidelines
for this in the regulations for running the colony, so the regulations were drawn
up in Curacao.

Governor-General Albert Kikkert and the schools board he set up drew up
Provisional Regulations for the educational system in Curacao which came into
force on 1 January 1820 and remained largely unchanged until the new
Educational Ordinance of 1873.
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Kikkert's original intention was to give the government a monopoly in educa-
tion, but on the advice of the schools board the private schools for children
from the lowest social stratum were allowed to remain until they disappeared of
their own accord. Ultimately, no more than three private schools were permit-
ted to exist alongside and in addition to the public schools.

Four government schools, called state schools, were created. These were divi-
ded into two types. The second-class state school, in which only reading, wri-
ting and arithmetic were taught in Dutch, was intended for children from the
lowest social stratum. The first-class state school taught these subjects too, but
also foreign languages, geography and history - insofar as the teachers were
able to. These subjects were also taught in Dutch. The distinction into school
types meant a distinction in curriculum and level of education; it also meant
children from dUTerentstrata of society were kept apart as much as possible.

The four state schools were distributed equally among the town neighbour-
hoods. There were first-class schools in Otrabanda and Willems tad and second-
class schools in Otrabanda and in Willemslad or Pletermaat.

The schools board was given various tasks. It was charged with inspecting the
schools, invigllating the examinations and reporting to the government annual-
lyon the educational system and on the state of schools, education and teach-
ers. Its most important task was to administer and spend the school fund, an
annual sum of 2000 guilders. A paragraph in the Provisional Regulations with
very Important social implications stated that all children of poor parents had
the right to free education. The budget was intended to pay school fees to the
teachers for children the schools board had assigned to free education.

The teachers did not receive a fixed income from the government. Their salary
depended on the school fees that parents had to pay for their children's educa-
tion and on money from the school funds. In addition, they could give private
lessons in their free time. The teachers had to find and hire the classrooms
themselves. Often, they used part of their own house for school, to save paying
extra rent. A proposal for the construction of four school buildings with te-
achers' accommodation, to be built at government cost, was rejected by the
Minister for Colonies.

There were several developments in the period 1816-1837.

1 The number of children receiving free education rose from 24 at the end of
1820 to 87 in 1828. In that period the budget shortfall was still made good by
the government, if more children enrolled than the budget could support. The
reorganization of the colonial administration of the West Indian possessIons in
1828 led to a directive to exercise extreme thrift. The budget of 2000 guilders
was frozen and the schools board was forced Into contortions in an attempt to
accede to each request. So they decided to raise the minImum age, reduce the
period of schooling. exclude pupils who played truant. and make It almost im-
possible for a pupil to be promoted from the second class to the Ilrst class. And
the chlldren of mothers deemed as failing standards of morality were also
excluded. These measures did curb the rise In the number of puplls receiving
free education, but turnover was accelerated, so that more children did get a
chance to be educated, albeIt for a shorter period.

2 The training of teachers in modern teaching methods as set down in the
1806 Education Act improved markedly. In contrast to the individual tuition of
the eighteenth century the classtcal system was prescribed: pupils of similar
age were put in classes together. were taught in the same way from the same
books, and each child was expected to reach a certain standard of development
in a certain period. The same fee was charged for the same currIculum.
Teaching was made very illustrative and the blackboard played a central role.
By about 1828 all the state teachers had adopted this new method.
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3 By about 1830 the private schools for the lowest social stratum had indeed
faded away. Concomitantly, the higher social strata developed a need for priva-
te schools for their children, where they could choose the subjects studied.
Although the Education Act of 1806 had not Intended to provide for heteroge-
neous primary education, this evolved on Curacao. The stipulation that there
should be only three private schools was now invoked from another quarter,
and was finally experienced as repressive. The result was that on 10 October
1837 this constraint was removed and the opening of private schools was given
free rein. There were conditions attached: the schools board must have ack-
nowledged the need for a new school, the school's proprietors had to be exami-
ned by the schools board on their competence, teaching skills and social suita-
bility. Some years later, In 1842, Catholic missionary nuns trained In modem
methods In the Netherlands began teaching In the rural areas throughout the
Island as well as In the town districts where the private secular schools had
concentrated.

4 Slate education began in 1820 with four schools. Their pupils had their
school fees paid by their parents or from the school fund. The schools board
did not report on the private schools, nor on the fee-paying (private) pupils in
the slate schools, even though this was part of their remit. In 1824 the second-
class state school In Otrabanda was closed down because of the teacher's 111-
ness. It remained closed for almost the whole period up to 1837. In that year it
was decreed that there should be as few state schools as possible; as a result,
Curacao made do with the three functioning schools. And several years later
the number was even reduced to two. The new Education Ordinance of 1873
restored the number to four.

5 There was a quantitative and relative Increase In the number of school-
going children on Curacao. This can be assessed by examining the Situation at
three points In time: the end of 1820, when the new regulations had been ope-
rative for a year; the end of 1844, when the missionary nuns had been teaching
for almost two years and which was approximately half-way through the period
of the Provisional Regulations (1820-1873); and the end of 1874, when the new
Education Ordinance had been operative for a year. In relation to this last date
It should be noted that slavery was abolished in the Dutch colonies on 1 July In
1863 and the mission took In the liberated slaves.

1820: non-slave population
1844: non-slave ..
1874: total

7750, no. pupils
9274, ..

22713, ..

272 (3.5%)
729 (7.9%)

2325 (10.2%)

Education on Aruba was able to begin when one of the teachers on Curacao de-
clared he was willing to go there. He began his school on 15 February 1822. In
August 1824 school Inspectors were appointed on Aruba, and were directly re-
sponstble for implementing the policy of the schools board of Curacao. They re-
ceived instructions on the school's needs from Curacao. The colonial budget did
not earmark a sum for education on the dependent Islands. But In view of the
favourable flnanclal situation, a sum of 400 guilders was made available per
annum, a proportion of which was to be provided locally from funds for the
poor. In 1831 the teacher returned to Curacao, and thereafter education on
Aruba suffered from lack of continuity. There were 30 to 32 schoolchildren and
many complaints about poor school attendance and lack of interest among the
parents.

In 1834 several parents on the island of Bonaire submitted a request to
Curacao for a teacher to be sent out. However. the colony of Curacao was una-
ble to support itself and relied on subsidies from the motherland to keep going.
The government could not help and the residents could not amass enough
school fees and guarantees to provide a living for a teacher. They had to watt
untll1849 before the government could send them a teacher.
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tussen 1600 en 1605 een aantaJ van 768 Hollandse en Zeeuwse schepen blj Punta de
Araya.

5. Menkrnan. De Nedetlanders In het Caraihisch Zeegebied. 22.
6. Menkrnan. De West·lndtsche Compagnie. 42.
7. Harnelberg. De Nederlanders op de West·Indtsche eilanden. 12.
8. ENA. 561 en 562.
9. Colenbrander, a.w .. 5.

10. Menkrnan. a.w .• 7.
11. ENA. 601.
12. Menkman, a.w .. 43 en 44; Hamelberg, a.w .• 14 en 15.
13. Menkrnan, a.w.
14. Colenbrander, a.w .• 9.
15. HameIberg, a.w .. 7 en document 3. HameIberg heeft zljn boek een zeventlende eeuwse

gravure als titelplaat meegegeven met de tekst: "Westindjen kan slJn Nederlands groot
gewin. verkleynt 's YlJands macht. brengt silver- platen In".

16. Menkrnan. De Nederlanders In het Caraihisch Zeegebied, 44; Bosch. Reizen In West-
Indte I. 259 noemt 415 Indianen. waaronder 305 weerbare mannen; ENA. 229, noemt
32 Spanjaarden en 370 Indlanen. die werden overgeplaatst naar de kust van het
vasteIand; Hamelberg. a.w .• 101 e.v.

17. Menkrnan. De West-Indtsche Compagnie, 106 e.v.
18. Harnelberg, a.w., 16; Vrljman, Slavenhalers en Slauenhandel. 63, per slaaf fl5.00

retrlbutie.
19. Colenbrander, a.w .. 18; Van den Boogaart, t.a.p. 136-137.
20. Colenbrander, a.w .• 25.
21. HameIberg. a.w .• 18.
22. Menkrnan. a.w., 164; De Nederlanders In het CaraibtschZeegebied, 152 e.v.
23. Bordewljk, Ontstaan en ontwikkeling ixrn het Staatsrecht txm Cumcno, 20.
24. Bordewljk, a.w., 30-37.
25. Menkrnan. a.w .• 190 en 191.
26. ENA. 231; Goslinga c.s. Geschtedents uan Amerika I. 155 en 156.
27. ENA. 224.
28. Menkrnan. a.w., 162.
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29. De Gaay Fortman. De Indlanen op Bonaire. In W.I.G.Jg. 24. 251-256.
30. Hamelberg. a.w .. 94.
31. Knappert, De eerste 100 jaar der protestantse gemeente op Curacao. In Gedenkboek

1634-1934.34 e.v,
32. Hamelberg. a.w .• 97.
33. Menkman. a.w .• 166 e.v.
34. Hamelberg, a.w .. 98 e.v.
35. Hamelberg, a.w .• 100.
36. Knappert. 40.
37. Hoetlnk, Het patroon van de oude Cur~aose samenleving. 22; ROmer. Ons samenzgn

in sociologtsch perspectief. Curacao 1964. 14-21; Paula. From objective to subjective
social barriers. 13. zlet dlt segmentatleproces reeds begtnnen blJ de verovertng door de
Hollanders.

38. Hoetlnk, a.w .. 19 e.v.
39. Knappert. 51.
40. Menkman. De West-Indtsche Compagnie. 165.
41. Eldermans. Het protestanUsme op de ellanden Curacao, Aruba en Bonaire. In

Gedenkboek 1634- 1934. 192.
42. Menkman. De Nederlanders in het Caraibtsch Zeegebled, 162.
43. Eldermans. t.a.p .• 123.
44. Maduro. de Portugese Joden In Curacao, In Gedenkboek 1634-1934. 69; Menkman.

a.w .• 42; Emmens, 'De eerste Jood op Curacao' In WIG Jrg 12_1930/31.360-366
45_ Emmanuel. Precious Stones oj the Jews oj Cura~ao. 36. Zegt dat er geen bewiJs ts voor

de In de lIteratuur voorkomende opvattlng. dat Joden voor het verloren gaan van
Braztlte (1661) rechtstreeks van Pernambuco naar Curacao kwamen. Dit staat tegen
over ENA. 313. waarln vermeld wordt dat tussen 1654 en 1656 verscheldene Joden
u1t Brazllie op Curacao aankwamen.

46. Menkman. a.w .. 89.
47. Emmanuel. a.w .• 34 en 35.
48. Maduro. a.w .• 69.
49. Hame1berg. a.w .• 109.
50. Hamelberg. a.w .• 102 en 109. document 85.5 november 1701.
51. Maduro. a.w_. 76 en 77; HoeUnk. a_woo39 voetnoot.
52. Emmanuel. History oj the Jews oj the Netherlands Antilles. 193. noot 46.
53. Emmanuel. n.ui.•88_
54. Emmanuel. a_w.• 302.
55. Bosch. Reizen in West-Indte 1. 119.
56. Maduro. a.w .• 70 en 76; Menkman. a.w .. 165.
57. Hame1berg. a.w .. 101.
58. Hamelberg. a.w .• 100 e.v.
59. Hamelberg. a.w .• 107 e.v.. document 84.
60. Geschtedenis van de Missle van Cur~ao. 2 e.v.; Brada, Kerkgeschiedenis Cur~ao.

1680-1707. 14. zegt dat ult een brief van de WIC bleek dat de bewlndhebbers nlet
wisten "dat de geestellJke vriJ in habijt rondliep op dat etland". In Kerkgeschtedenis
Antil/en, 18. echter schriJft hlj over Dole: "hlj kwam nlet veel bulten. durfde nlet met
zljn habi]t over straat te gaan".

61. Hamelberg. a.w .• 204.
62. Menkman. a.w .• 94.
63. Geschledenis uan de Missle uan Cura~ao. 4; Brada. Kerkgeschtedents Antillen. 19. Die

lIjst Is volgens Brada In het VaUcaanse archlef teruggevonden. Overtgens zouden
Brada's studies meer voor de wetenschap kunnen betekenen als de bronnen (alsnog)
vermeld werden.

64. Verriet. Het beschavtngswerk der katholieke miss Ie op Curacao. In Gedenkboek 1634-
1934.142.

65. Menkman. a.w .• 14 en 15.
66. Hamelberg. a.w .• 72 en 74; Menkman. a.w .. 103; VrlJman. a.w .• 39 e.v.
67. Hamelberg. a.w .• 77.
68. Emmer. Engeland, Nederland. Ajrtka en de slauenhandel in de negentiende eeuw. 176.
69. Menkman. a.w .• 106; Emmer. a.w .• laat zlen dat het aantai slaven per jaar rond 1735

zelfs hoger was dan rond 1680. een stljglng van 3.000 tot 3.500 per Jaar; Vrljman.
a.W .• 38. tussen 1731 en 1738 werden er 4.488 te welnlg geleverd.

70. De Jong. De Icrimpende horizon van de Hollandse kooplleden, Hollands welvaren in het
CaraibtschZeegebied, 19 en 20.
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71. Emmer. a.w .. 184; voor de opvattlngen over de slavenhandel en de reactJes over de
afschafllng. zte dlt werk. 180 e.v.

72. Menkman. a.w .. 181; Emmer. a.w .• 184 e.v.
73. ARA/Kol. 3741. no.70. 12 junl 1817. Klkkert aan de Dlrecteur-Generaal van het

Departement van Kolonlen: generate staat der bevolkJng van het elland Curacao In
1816.

74. ROmer. In Cultureel mozaiek van de Nederlandse Antillen. 7 en dlens Een voIk op weg.
11-36 een heldere beschouwtng over de slavenmaatschapplJ op Curacao,

75. Hoetlnk, a.w .• 51.
76. Hoettnk, a.w .• 38.
77. Bosch. Reizen In West-IOOte 1.231.
78. Menkman. a.w .. 210.
79. Menkman. a.w .• 169 en 170; Geschiedenis van de missie van Curacao. 17.
BO. Bosch. a.w .• 227.
81. Bosch. a.w .• 227 en 228.
82. Van Paddenburgh. Beschryvlng van het EUand Curacao en onderhonge EUanden. 78;

ROmer. Ons samenzgn In soctologtsch perspecttef, 10. over het somatlsch normbeeld.
83. Hoetlnk, a.w .. 49.
84. Boekholt/De 8oo1J. Geschiedents van de school in Nederland. 37.
85. Knappert. De eerste 100 jaar van de Protestantse gemeente In Curacao, In Gedenkboek

1634-1934.35.
86. Knappert, t.a.p .• 37.
87. Knappert. t.a.p .. 39; hlJ vermeldt dat Gerrlt Schaats op 24 december 1659 met het

schtp 'De Uefde' op Curacao arriveerde. Op bladzlJde 56 echter wordt de onderwlJzer
op 29 september 1659 als Iidmaat van de gemeente genoemd; Schiltkamp. "Bestuur en
rechtspraak In de Nederlandse Antillen ten tiJde van de West-Indlsche Compagnie". In
100 jaar codljlcatie In de Nederlandse AntUlen. 1969. 126.

88. Menkman. a.w .• 95.
89. Emmanuel. History oj the Jews oj the Netherlands AntUles. 152.
90. Idem
91. Idem
92. Hamelberg, a.w .. 182.
93. Hamelberg. a.w .• 183.
94. Menkman. a.w .. 172.
95. Hamelberg. a.w .. 183. Omstreeks 1900 kende Hamelberg nog de ultdrukkJng "een

Ptetje KoeIJers". Daarmee werd bedoeld "een onverliesbare solo door de Curacaosche
quadrillespelers" zlnspelend op de accurate Pietje (een "Pietje Precles").

96. t.a.p.
97. Haham, Is een w1jze. tltel voor een rabbi In een sefardische gemeente.
98. Emmanuel. a.w .• 138.
99. Emmanuel. a.w .• 151.

100. Emmanuel. a.w .. 202. noot 86.
101. Emmanuel. a.w .. 152.
102. Boekholt/de Boolj. a.w .. 142.
103. Menkman. a.w .. 124.
104. Knappert. Naamlijst van West-Indtsche studenten. 1701-1811. In BVGO. 6e reeks.

deel 10. 291.
105. Menkman. a. w. 169

NOTEN HOOFDSTUK 2

1. ARA/Kol.. 24. Verbaa11218. no.l1. 26 februarl IBI6.
2. ARA/kablnet des Konlngs. 6101.
3. ARA/Kol.. 1. Verbaal 215.
4. ARA/Kol.. 2. Verbaal 393. 13 november IBI4.
5. ARA/BI.Z .• 170. 1505; ARA/Kol.. 2. Verbaal 427. 17 november 1814.
6. ARA/Kol.. 2. Verbaal 430. 17 november 1814. Er Is geen verslag van dlt onderhoud

gevonden.
7. ARA/Kol.. 4. Verbaal 159. 16 januarl 1816.
B. ARA/Kol.. 5. Verbaal 350. 4 februarl IB15 en Verbaal 378. 9 februari 1815; ARA/

Kol., 6. Verbaal689. 6 maart IBI5.
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9. ARA/Kol..6. Verbaal 758. 13 maar 1815.

10. ARA/Kol.. 15. Verbaal 2280. 12 oktober 1815. In deze maand werd de functle van
commlssarls-generaal voor OnderwiJs. Kunsten en Wetenschappen Ingesteld; aan het
hoofd kwam Repelaer van Driel. HIJ kwam tussen de Secretaris van Staat van de
Blnnenlandse Zaken en Van den Ende te staan.

11. ARA/Kol.. 9. Verbaal 287. 4 junl 1815; ARA/Kol.. 12. Verbaal 1205. 30 augustus
1815.

12. ARA/Kol.. 16. Verbaal 2866.2 november 1815; ARA/Kol.. 17. Verbaal 3040.
8 november 1815; ARA/BI.Z.• 176. 1505 e.v.

13. ARA/Kol.. 114. biJlagen biJhet Verbaal over 1815; hierin de sollicitaUebrief.
14. ARA/Kol..16. Verbaal2636. 24 oktober 1815.
15. ARA/Kol.. 16. Verbaal 2724. 270ktober 1815.
16. ARA/Kol.. 17. Verbaal3226. 17 november 1815.
17. ARA/Kol..20. Verbaal 4128. 28 december 1815.
18. ARA/Kol.. 22. Verbaal356/4. 19januart 1816.
19. ARA/Kol.. 23. Verbaal921/6. 13 februart 1816. Notltle van de zeUdatum In de marge.

De lijsten zijn onvindbaar gebleven.
20. ARA/Kol.• 2. Verbaal SOl. 26 november 1814.
21. ARA/St.Secr.• 145. KB 58. 14 september 1815; BordewiJk. Ontstaan en OntwOckeltng

van het staatsrecht oon Cur~ao. biJlage5. 165.
22. ARA/Kol..214. Brussel 7 juh 1818. Van den Ende aan de minister van P.O.. N.N. en

Kol.
23. ARA/St.Secr.. 32A. Soeverein Besluit no.76. 26 jull 1814; brief van Changuion aan de

verst, Leyden. 20 maart 1814. als biJlage.
24. ARA/St.Secr.• 5921. nO.694.
25. ARA/St.Secr.• 5157. p.498.
26. t.a.p .. p.887.
27. ARA/Kol..2. Verbaal 524. 28 november 1814.
28. ARA/CollectieGoldberg. no.179.
29. ARA/Kol.. 4. Verbaal45. 5 januart 1815.
30. ARA/Kol..5. Verbaal397. 11 februari 1815.
31. ARA/CollecUeGoldberg. no.173.
32. als noot 28. In de Summiere opgave... van Changuion. 31 december 1814; NNBW.

dee14. 412. Molhuysen.
33. ARA/St.Secr.• 145.4 oktober 1815. no.17. Goldberg aan de kontng: bljlage blj KB22.

80ktober 1815.
34. ARA/St.Secr.. 145. Rotterdam 2 december 1814. Van Paddenburgh aan Ktkkert,

blJlagebiJ KB22. 80ktober 1815.
35. De biograflsche gegevens mogen dlenen ter aanvulling van NNBW. dee! 10. 702. door

B. de Gaay Fortman.
36. Copie referentie van D.J. van Lennep, biJlagebiJnoot 34.
37. Copie referenUe van J. Willmet. bijlage biJ noot 34.
38. ARA/Bl.z.• 169. p.147 no.35.
39. ARA/St.Secr.. 145. 16 december 1814. Kikkert aan Goldberg. biJlage.
40. NNBW. IX. 513; Cur.Crt .• 8 rnaart 1816. aanspraak van Kikkert aan de Raad van

Policie.
41. als 39. Van Paddenburgh aan de Minister van Koloruen en Koophandel. 21 december

1814. biJlage.
42. ARA/St.Secr.. 145. Van Paddenburgh aan de Minister van Kolonleen en Koophandel,

12januart 1815. bijlage.
43. ARA/Kol..4. Verbaal 137. 13 januart 1815.
44. ARA/St.Secr.. 145. 18 april 1815. Van Paddenburgh aan de Minister van Kolontenen

Koophandel. biJlage.
45. ARA/Kol..7. Verbaall114. 18aprU 1815.
46. ARA/Kol..214. Brussel 7 Juli 1818. Memorievan de Hoofdlnspecteur.
47. ARA/St.Secr.• 145. KB22.8 oktober 1815. artike13. w.g. Willem.Brussel.
48. ARA/Kol.. 16. Verhaal2703. 26 oktober 1815.
49. ARA/Kol.. 15. Verbaal 2567.21 oktober 1815; ARA/Kol.. 114. bijlagen bij de

Verbalen. De lijst is afwezig.
50. ARA/Kol.. 16. Verbaal2672. 25 oktober 1815.
51. ARa/Kol.. 16. Verbaal2755. 28 oktober 1815.
52. ARA/Kol.. 16. Verbaal2853. 1 november 1815.
53. ARA/Kol.. 16. Verbaal2899. 3 november 1815.
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54. ARA/Kel.. 20. Verbaal3986. 19 december IBIS.
55. De Cura~aosche Courant van 2 februarl 1816 vermeldt eerst aankomst te

St, Eustatlus op 7 januarl en daarna te st. Martin van 19 tot 25 januart. Hler wordt
Abbrlng gevolgd, die zelf meerelsde.

NOTEN HOOFDSTUK 3

1. OACW Kolonlaal verslag over IBI6. hoofdstuk 2 punt 4.2 jul11817.
2. Changulon had over de sltuatie na 1780 en de zendtng van klnderen naar Nederland

juist het tegenovergestelde beweerd (zle 2.4.1.).
3. Rodrigues startte zyn onderwljs In 1793. Tot 181B Is dat geen 30 maar 25 jaar.
4. Bedoeld Is de spelling van Slegenbeek. die vtgeerde In de perlode IB04-1863;

ARA/OAC. 308. no.66. 26 februart 1818. SC aan Klkkert. AHA/OAC. 308. no.l00. 31
maart 1818. SC aan Klkkert.

5. ARA/St.Secr .• Memorte van Changulon. 403.
6. t.a.p .• 407 en 40B.
7. ARA/OAC. 253. no.2.
B. Teenstra. De Nederlandsche West-Indische eilanden in derzelver tegenwoordlgen

toestand. I. 206 en 207; 1 Peso = 8 realen = f 1.666, In 1827 vermlnderd tot n.333.
9. 'The Curncao Gazette, 15 maart 1816.

10. ARA/OAC. 358. no.7B. 11 februarl 1818. Kikkert aan Van Paddenburgh.
11. Op 28 maart 1816 be sloot de Raad van Pollcie In een vergaderlng dat "alles wat

vanwegens het Gouvemement of ambtenaren betrelTende hun ambt In de voorzelde
Courant gedrukt en bekend gemaakt wordt, als offlcleel beschouwd, en daaraan
volkomen geloof moet gegeven worden". "Aldus gearresteerd In de Raadsvergaderlng
gehouden op het Gouvemements Huts, blnnen het Fort Amsterdam op Curacao
28 maart 1816". De naam The Cur~ao Gazette and Advertiser. verschljnend In het
Engels. werd gewyzlgd In De Cumcaosche Courant. verschlJnend In het Nederlands.
William Lee. die blJ de aardbevlng In 1812 In Caracas zlJn drukkerlj verloren had.
verhuisde In dat Jaar naar Curacao, toentertiJd nog bezet door de Engelsen. HIJ werd
In 1816 tot" 's Konlngs Drukker" benoemd." Dlt berlcht stond In Curucaosche
Courant. 5 april 1816.

12. ARA/St.Secr .. 32A, Changulon, Memorle 408.
13. 'The Curucao Gazette. 15 maart 1816.
14. In 7.1. worden alle opzleners gezamenlijk ter sprake gebracht, Hier volgen slechts

enkele gegevens.
15. NNBW. X. 656.
16. ARA/OAC. 234. Journaal 1. 4 maart 1816.
17. ARA/OAC. 307, no.44. SC aan Kikkert, 21 maart 1816.
18. Cumcaosche Courant. 13 april 1816.
19. ARA/OAC. 356. no.148, 14 Junl 1816. gouvemements secretarls aan G.B. Bosch.
20. ARA/OAC. 356. no.38, 14 maart 1816. kolonlale secretarts aan Muller.
21. ARA/OAC. 307. no.48. 2B maart 1816. SC aan Kikkert.
22. Cumcaosche Courant. 26 oktober 1816. Dlt geschledde op last van KIkkert; AHA/

St.Secr .. 641. KB 109. 28 Junl 1818, bijlage een rekest van Van Paddenburgh aan de
koning, zonder datum.

23. AHA/St.Secr .. 825. KB F21. 21 juni 1819. rekest van Van Paddenburgh aan de
konlng.

24. ARA/OAC. 307. no.48. 28 maart 1816. SC aan KIkkert.
25. 'TheCura~aoGazette. 16 februarl en 29 maart 1816.
26. ARA/AOC. 307. no.128. 13Junl 1816. Van Paddenburgh aan KIkkert.
27. Cura~aosche Courant. 13 april 1816. Phul (=Phoel=Poel) arrlveerde op 12 april 1816

op Curacao.
28. KB no.2. 20 maart 1814. Staatsblad no.39. gedrukt In Van Hoom. 215 en 292.
29. ARA/OAC. 356. no. 149, 14 junl 1816, KIkkert aan de SC; AHA/OAC. 307. no. 134. SC

aan KIkkert. zonder datum. ontvangen 27 juni 1816.
30. De ultdrukklngen "openbaar" en "pnvaat'' kwamen In het reglement nlet voor; weI In

de wet van 1806 en In het Provtstoneel Reglement. zte 4.4.1.1.
31. ARA/OAC, 356. no.162. 28 Junl 1816, KIkkert aan Van Paddenburgh.
32. ARA/OAC, 307, no.233. 20 december 1816. SC aan KIkkert.
33. ARA/OAC. 290. rekest no.4, 29 Januarl 1817, Van Paddenburgh aan KIkkert; AHA/

OAC. 234. Joumaal 30, 29 januari 1817.
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34. Cur~aosche Courant. 19 aprtl en 24 mel IBI7.
35. Cur~aosche Courant. 21 JunllBl7.
36. ARA/OAC. 357. no.172. 27 Junl IBI7. K1kkert aan Mr. H.R. Hayunga, adjunct-

fiscaal.
37. ARA/OAC.30B. no. 142. 21 JullIBI7. Van Paddenburgh aan Klkkert.
38. Cr..u-w;aoscheCourant. 2 augustus IBI7.
39. ARA/OAC.308. no.54a. 16 februart IBIB. SC aan Kikkert .
40. ARA/OAC.35B. no.77. 11 februart IBIB. K1kkertaan de Raad contrarolleur-generaal

van financlen:ARA/OAC.358. no.7B.l1 februarl IBIB. Klkkert aan Van Paddenburgh.
41. ARA/St.Secr .. B25. IB19. rekest van Van Paddenburgh aan de koning, blJIageblj KB

no.F21. 21 junl IB19.
42. ARA/St.Secr .•641.KB 109. 2B junl IBIB. rekest van Van Paddenburgh aan de kontng,

zonder datum. als blJlage.
43. ARA/OAC.234. Journaal312. 190ktober IBIB.
44. ARA/SLSecr.. 641. Falck aan de kontng. 23 junt IBIB no.155. blJIage blJ KB 109.

2B jum IBIB (getekend: AR. Falcq): Relnsma. scholen en schoolmeesters onder WUlem
I en u. Den Haag 1966. 11.

45. ARA/OAC.309. no.41A. 23 januart IBI9. Van Paddenburgh aan K1kkert.
46. ARA/OAC.358. no.79. 25 Januarl IBI9. Kikkert aan VanPaddenburgh. 47. ARA/ St.

Secr .. B25. IB junt IB19 no.395. Minister van P.O..N.N. en KoJ.vanult Brussel aan de
kontng. blj KBF2l. 21 juni IBI9; OACW.Br.v.MvK.dossier 3. no.314. extract utt het
Register der Handellngen en Resoluties van de Minister van P.O.. N.N. en KoJ. aan
K1kkert.Brussel 1jull IBI9. no.5/44: OACW.t.a.p .. dossier 2. no.202. 's Gravenhage
7 JullIBIB. no.7/41. Minister van P.O.. N.N. en Ko!.aan Kikkert. ontvangen 30ktober
IB18: ARA/OAC.358. no.360. 5 oktober 1818. Kikkert aan Van Paddenburgh.

48. ARA/OAC.309. no.41A. 23 januarl IBI9. Van Paddenburgh aan Klkkert.
49. ARA/OAC.358. no.360. 50ktober IBI8. K1kkertaan de Raad Contrarolleur-Generaal

der Ftnanclen,
50. ARA/St.Secr .. 825. no.395. Brussel 18 Junl IBI9. L.J. van EwlJck. secretarls van de

Mtnlstervan P.O.. N.N.en KoJ..aan de konlng.
51. ARA/OAC.307. no.12B. 13 junl 1816. Van Paddenburgh aan Kikkert.
52. ARA/St.Secr .. 614. zonder datum. rekest van Van Paddenburgh aan de konlng. blj

KB 109. 2B juru IBI8.
53. als noot 41:Goslinga. Van schoolopzteners en schoolhouders op Curacao, IBI9-1846.

tn NWIG. 1976 no.4. 153 en opmerklng blJ noot 22.
54. ARA/OAC.358. no.so, 12 februarl IBIB. Kikkert aan Van Paddenburgh: ARA/OAC.

234. Joumaal 3B. 12 februari 1818: ARA/OAC. 353. no.29. 28 februarl 1818.
Klkkert aan de Dlrecteur-Generaal der Kolonten. Het "advertlssement" Is nlet In de
Curacaosche Courant gevonden.

55. ARA/OAC.358. no.Bl. 12 februarl IBI8. K1kkertaan de SC.
56. ARA/OAC.35B. no.so, 12 februarl IBI8. Kikkert aan Van Paddenburgh.
57. ARA/St.Secr .• 641. zonder datum IBIB. rekest van Van Paddenburgh aan de konlng:

t.a.p. cople van een brief van Van Paddenburgh aan Kikkert. zonder datum. met
handtekenlng van Van Paddenburgh. doch nlet door hem geschreven. Ook de gebrek
k1gestljlls nlet van hem: blJlagen biJ KBI09. 2B juni 1818.

58. ARA/OAC.35B. no.sz, 13 februarl 1BIB. Kikkert aan Van Paddenburgh.
59. ARA/ko!.. 3743. 13 februarl 181B. procesverbaal.
60. ARA/OAC.234. Joumaal39. 13 februarl 1818.
61. ARA/OAC.358. no.84. 13 februarl 1818. Kikkert aan H.J. Nuboer.
62. ARA/OAC. 353. no.29. 2B februarl 1818. Kikkert aan de Dlrecteur-Generaal der

Koloruen,
63. zle noot 46.
64. ARA/OAC.358. no.83. 13 februart 1818. Kikkert aan de SC.
65. ARA/OAC.308. no.54A. 16 februarl 1818. SC aan Klkkert.
66. ARA/OAC.308. no.53B. 14 februart 1818. Van Paddenburgh aan Kikkert.
67. ARA/OAC.291,rekest no.23.zonder datum.ontvangen 5 maart 1818.Van Paddenburgh

aan K1kkert.
66. ARA/SLSecr .. 641. rekest van Van Paddenburgh aan de konlng.zonder datum.

ontvangen 7 Jun11818. blJlageblJ KBI09. 28Jun11818.
69. ARA/OAC.715. no.209. 8 mel IB18. AdJunct-Fiscaal aan Klkkert.
70. ARA/OAC. 234. Joumaal 12B. B mel 181B; ARA/OAC. 715. no.209. 8 mel 1818.

AdJunct-Flscaal aan Klkkert.
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71. ARA/OAC. 715. no.210. 9 aprtJ IBIB. AdJunct-Flscaal aan Kikkert: ARA/OAC. 358.
no.155. 10 aprtl IBIB. Kikkert aan de Adjunct-Flscaal: ARA/OAC. 234. Journaal B2.
9 aprtJ IBIB: t.a.p. Journaal B3. 10 aprtl IBIB.

72. ARA/OAC.291. no.25. zonder datum IBIB. rekest van Van Paddenburgh aan Klkkert:
ARA/OAC.234. Journaall39. 25 mellBIB.

73. ARA/St.Secr .• 641. 23 junl IBIB. Minister van P.O.• N.N. en Ko!. aan de kontng, blj
KBI09. 2B juni IBIB.

74. ~aosche Courant.4julilBIB.24 aprtJ IB1gen4 maart, Ijuli en 19 augustus IB20.
75. C~he Courant. B februart IBI7. plan tot oprtchtlng.
76. Teenstra, De Nederlandsche West-Indtsche etlanden in derzelver tegenwoordtge

toestand, I. 12. voetnoot. Het NNBW deel X. 702 meldt dat het boek veel stof opwierp
en de overheld In het geweer bracht.

77. ARA/OAC. 571. 5 maart IBIB en 7 mel IBIB. punt B. notulen van de Raad van
CMele en Crtrnlnele Justltle.

7B. ARA/Kol.• 3794.
79. ClITCJI;aoscheCourant, 4 september IBI9.
BO. Teenstra. a.w .• I. 12. noemt foutlef IB26 als sterljaar.
B1. ARA/OAC.307. no.233. 20 december IBI6. SC aan Klkkert.
B2. ARA/St.Secr .. 641. 16 februarl 1818 no.91. Nuboer aan Van Paddenburgh. blJlage blj

KBI09. 28 junl 1818: ARA/OAC. 358. no.l03. 20 Iebruari 181B. Kikkert aan Nuboer.
B3. ARA/OAC.308. no.79. 14 maart 1818. no.135 met bljlagen. Nuboer aan Klkkert.
84. ARA/OAC.358. no.124. 14 maart 1818. Kikkert aan Nuboer.
B5. ARA/OAC.358. no.440. 4 december 1818. Kikkert aan Nuboer: t.a.p. no.441. Klkkert

aan de SC.
86. Lenders. De burger en de oolksschool. 1780-1850. 40 en 42.
B7. ARA/OAC.290. rekest no.21. 21 mel 1817. Phoel aan Klkkert.
88. ARA/ko!..214. Brussel 7 jull IBIB. Van den Ende aan de Minister van P.O..N.N.en Ko!.
B9. als noot B7.
90. ARA/OAC.234. Joumaal 117. 22 mel IBI7. staat ook op het rekest.
91. ARA/OAC.308. no.l00. 31 maart 1818. SC aan Klkkert.

NOTEN HOOFDSTUK 4

1. Lenders. De burger en de volksschoo~ 17BO-1850. 20.
2. Lenders. a.w .. 21.
3. De Bruin. Het ontstaan van de schoolstryd. 194.
4. BoekhoIt en de BooIJ.Geschiedenis van de school inNederland, 99.
5. ARA/OAC.234. Joumaall. 4 maart 1816.
6. ARA/OAC.358. no.99. 24 februarl 181B. Kikkert aan de SC.
7. ARA/OAC.308. nd.66. 26 februari 1818. SC aan Klkkert.
8. ARA/OAC.308. no. 100. 31 maart 1818. SC aan Kikkert.
9. ARA/OAC.353. no.54. 30 april IBI8. Kikkert aan het Departement van Kolonlen.

10. Gosllnga. Van Schoolopzleners en Schoolhouders op Curacao, 1819-1846. In NWIG.
1976 no.4. 149. noemt als auteur P.W. Sack. die blj afwezigheld van Van den Ende
het stuk ondertekende. "een snelle werker". In het OACWbevindt zich slechts een
extract van de Memorle als blJlage bij Brleven van het Mlnlsterle van Kolonten,
dossier 4. no.290. Dit Is door Gosllnga geraadpleegd. De auteur was echter Van den
Ende: dlt bllJkt ult zlJn beoordellng van Van Paddenburgh In de tk-vorrn (zle 2.4.3.
noot 46). Het Integrale stuk berust In het ARA/Ko!..214. no.Io, 15Ju1l181B ..

11. OACW.Brteven van het Mlnlsterie van Kolonlen. dossier 4. no.290. Brussel 15 maart
1819 no.8/22 met als bljlage een extract-copie van de Mernorte van de hoofdtnpecteur
Van den Ende, Brussel 7 jull IBI8.

12. ARA/OAC.235. Joumaal459. 20 september 1819.
13. ARA/OAC.309. no.405. SC aan Kikkert. 29 november 1819. Het stuk Is aan het slot

van de tekst beschadlgd en daardoor voor een klein gedeelte onleesbaar geworden.
14. ARA/OAC. 285. publica tie. 29 november 1819; ARA/OAC. 235. Journaal 646.

29 november 1819.
15. Teenstra. De Nederlandsche West-Indische eilanden in derzelver tegenwoordtgen

toestand. I.73 en 74.
16. ARA/OAC.358. no.546. 9 december 1819. Kikkert aan de SC.
17. ARA/OAC.354. no.I58. 10 december IBI9. Kikkertaan de minister van P.O.. N.N. en

Ko!.
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18. Teenstra, a.w., I, 73 en 74.
19. De Gaay Fortman, In NNBW, IX, 513; Van der AA, Biograftsch woordenboek del"

Nederlanden, Haarlem 1852, deel 4, 53, noemt als geboortedatum en -plaats
27 november 1762 te Vlleland.

20. Teenstra, a.w .. I. 150; volgens ENA. 253, Is er nlet een Hendrtk, maar een Claas
Schotborgh kommandant van Bonaire geweest van 1827 tot 1840.

21. Hartog, Cur~ao Il, 647 venneldt dat Kikkert voor het eerst In 1795 op Curacao was.
HiJwas toen "nog' of "weer"op Curacao.

22. De Gaay Fortman, Geschledkundige sprokkeltngen V, In WIG 1943. 158.
23. Hartog, a.w.
24. ENA. 231 en 232; Van Meteren. Noodlotsdagen, grepen utt de geschtedents van

Curacao, 1799-1800, Curacao 1944, 20.
25. Menkman, De Nederlanders tn het Caraibisch Zeeqebied. 194; NNBW, IX. t.a.p.;

Hartog, a.w .. 566 zegt dat Klkkert van 1795 tot 1800 op Curacao gewoond had en
daar havenmeester was geweest. Ole functle Is moeillJk te njmen met zlJn hoge
marlUeme rang van Kaplteln tel"Zee.

26. Menkman, a.w .. 199 en 200.
27. Hartog, a.w .• 647, geeft een ongunsUg beeld van Klkkert (en De Quartel): "ze wlsten

bljUjds de hutk naar de wind te hangen". Hlj noemde Klkkert "een Talleyrand-achtlge
figuur, die, hoe dlkwijls ook hlJ zljne k1euren veranderde, blj elkeen In de gunst wist
te komen", een vtsle die zowelTalleyrand als Klkkert te ongenuanceerd neerzet.

28. ARA/St.secr., 5157, Klapper, 887; ARA/SLSecr .. 5064, Index op de konlnklljke
besluiten, wetten enz.• 1814.

29. ARA/St.secr ..145,Staatsraad Goldberg aan de koning, 's Gravenhage, 40ktober 1815,
no.17. blJlageblj KB no.22. 80ktober 1815.

30. ARA/Kol.,Verbaal2241, 11 oktober 1815.
31. OACW,'The Curacao Gazette, 26 januart 1816.
32. Hartog, a.w., 567; hiJ annoteert een brief van Le Couteur. 2 maart 1816.
33. De Gaay Fortman, Curacao en onderhonge ellanden van 1816-1828. lin WIG. deel X.

6.e.v.; Hoyer. twee "aanspraken" van den gouverneur-generaal A. Klkkert, In 1816. In
WIG, deel 18, 1935/1936.250-255.

34. ARA/Kol. 3746. no.159, 27 december 1819, Van Starckenborgh aan de Minister;
Curacoosche Courant. no.53, 24 december 1819 op de voorpagtna. Gosl1nga. A short
htstory of the Netherlands Anttlls and Suriname, Den Haag 1979. 118. neemt het
onderwijs nlet op.

35. Emmanuel, History of the Jews of the Netherlands Antilles I, 424.
36. ARA/Kol.,3747, no.62, 12 mel 1820.
37. Teenstra, a.w., I, 73 en 74; Van del"Aa, t.a.p .. noemt als sterfdatum abuslevelijk

16 december 1819.

NOTEN HOOFDSTUK 5

1. Bordewljk, Ontstaan en Ontwikkeltng van het Staatsrecht van Curacao, 1-3.
Samenhangend met de doeistelling van zijn studie en het tljdstlp van verschlJnen In
1911 Is zljn gekozen Indeling anders dan de hler weergegevene.

2. a.w .• 154 e.v.. bijlage 4.
3. ARA/Kablnet des Konlngs, nO.6101.
4. Bordewijk, a.w., 181 e.v., bljlage 6.
5. a.w., 214, biJlage 10. Artikel 6 ontbreekt, of de nummerlng Is na artIkel 5 foutlef,
6. a.w., 196, blJlage 7.
7. a.w., 223, biJlage 11.
8. a.w .• 41.
9. Colenbrander, Kolonlale Geschtedents 11,38.

10. De Gaay Fortman, Brteuen van den commtssaris-generaal uoor de (Nederlansche)
West-Indtsche bezittingen J. van den Bosch aan den Minister uoor de Marine en de
K%niiin (1827-1829), 196.

11. a.w., 198; Westendorp Boerma, Een geestdrifttg Nederlander Johannes van den
Bosch. Amsterdam, 1950, 53 e.v.

12. a.w., 203.
13. a.w., 203,no.l,Curat;ao 15 december 1827; a.w.,205,no.2.Curat;ao 29 december

1827; a.w .. 209-234, no.3, 2 februarl 1828.
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14. a.w .• 248; Leerplan en Leidraad. voor het baslsonderwljs op de Benedenwlndse
EUanden der Nederlandse Antlllen. Zelst 1970. twee boeken. Het werk kan gelden als
een poglng om o.a. de door J. van den Bosch geslgnaleerde problemen te bestrtjden,
met name het probleem van landstaal/Nederiandse taal en het klezen van de
belevingswereld van het AnUlllaanse kind als ultgangspunt.

15. ARA/OAC. 36. no. 53; Leerplan en Leldraad, a.w. boek een, 25. 'HIstorlsche schets
van het Antllllaanse onderwljs' door Bergetjck, J.A. van. A. van Olrschot en A.C.
Winkel, 22-35.

16. Boekholdt en De Bool], Geschiedenis uan de school InNederland, 101.
17. ARA/OAC. 310. no.109. 16 maart 1821. SC aan Cantz'laar.
18. ARA/OAC II. 44. 3 februarl 1835.
19. ARA/OAC II. 45. no.so. 24 februarl 1836.
20. ARA/OAC n. 46. 1 februarl 1837.
21. OACW. not. SC. 2 maart 1831.
22. OACW. Brleven van de gouverneur-generaal te Suriname. dossier 6. no.843.

Paramarlbo 21 maart 1833. resoluUe 345/332. aan de dlrecteur van Curacao.
23. Van Paddenburgh's plan tot oprlchting In de CUTa<;aoscheCourant. 8 februarl 1817.
24. OACW. KolonJaal verslag over 1816. 2 julJ 1817. hoofdstuk 2 "Inwoonders", punt 4

"beschavtng en armenwezen", 13-16.
25. Hartogh. Bonaire. 152; hlj ctteert N. van Meeteren. W.l.C. 1949. 104. Deze noemt

aileen Bonaire als verbanntngsoord, niet het geval Van den Berg.
26. ARA/OAC. 310. no.212. 6 augustus 1820. SC aan Elsevier sr.
27. OACW. not. SC. 19 juu iszo.
28. ARA/OAC. 236. Journaal400. 8 augustus 1820.
29. ARA/OAC. 236. Joumaal 414. 15 augustus 1820; OACW. Correspondentle met het

moederland, hoek 4. no.103. 15 augustus 1820.
30. OACW. Correspondentie met het moederland, hoek 4. no.26. 10 maart 1820. In de

volksmond werd hlj "shon Plet" genoemd en nlet "john Plet" zoals Teenstra, a.w .•
I. 194 foutlef heeft begrepen. Shon Plet suerf plotsellng aan dysenterle op 20 jull
1820; voor het begrtp "shon'', Romer, Een oolk op weg. Zutphen 1979. 17 e.v.

31. OACW. Brleven van het Mlnlsterle van Kolonten, dossier 4. no.440. Brussel 12
november 1820. no. 7/71A. Minister aan de gouverneur-generaal ad Interim van
Curacao. '

32. ARA/OAC. 237. Journaal 23. 8 januart 1821; t.a.p. no.27B. 9 januart 1821;
ARA/OAC. 285. Publikatle no.1C. 9 januart 1821 (bylage 6).

33. Cumccosche CoUTant. noAl, 14 oktober 1837.

NOTEN HOOFDSTUK 6

1. ARA/OAC. 307. no. 48. 28 maart 1816. opzleners aan Kikkert.
2. ARA/OAC. 356. no.38. 14 maarl 1816. gouvemementssecretarls aan ds. J. Muller:

ARA/OAC. 307. no.44. 21 maarl 1816. opzleners aan Kikkert.
3. ARA/OAC. 307. no.233. 20 december 1816. opzieners aan Kikkert.
4. OACW. not.SC. 17 oktober 1832.
5. Bordewljk. Ontstaan en ontwikkeling van het staatsrecht van Cura<;ao. 24 en 25;

Krafft. Historie en oude families van de Nederlandse Antillen. 233.
6. ENA. 231; Menkman. de Nederlanders in het Caraibisch Zeegebied. 193; Van Meteren.

Noodlotsdagen, grepen ult de geschledenls van Curacao 1799-1800.18-20.
7. ARA/kol.. 3742. no. 103. 25jul11817.
8. Rutten. Apothekers en ChirUTgijns. 78.
9. a.w .. 75.

10. ARA/OAC. 356. no.163. 28jun11816. Kikkert aan de opzleners.
11. NNBWX, 656; Kraffi. a.w .. 297.
12. ENA. 252.
13. Emmanuel. History of the Jews of the Netherlands Antilles. I. 314.
14. a.w .• 314. noot 27. vermeldt onjulst dat de benoemlng plaats had In 1815.
15. ARA/OAC II. 2. Joumaal708. 6 december 1831; OACW. not. SC. 20 december 1831.
16. OACW. not. SC. 31 januart 1832.
17. Emmanuel. a.w .. II. 436. blografie 169.
18. NNBW, IV. 232.
19. ARA/Sl.Secr .• 145. rekwest 43. z.d. 23 februari 1815. bljlage blj KB 22. 80ktober

1815; ARA/Kol.. 5. Verbaal 576. 26 februarl 1815,
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20. ARA/Ko!.. 5. Verbaal576. 26 februart 1815.
21. ARA/Kol., 6. Verbaal 828. 19 maart 1815: ARA/St. Secr .. 145. brtef van J. re.

Rossljn aan staatsraad Goldberg. Utrecht 18 maart 1815. bljlage blj KB 22. 80ktober
1815.

22. ARA/Ko!.. 6. Verbaal842. 20 maart 1815.
23. ARA/St.Secr .• 145. KB 22. 8 oktober 1815.
24. Bosch. Relzen in West-Jndte. I. 1.
25. ARA/Kol.. 21. Verbaal 246/3. 14 januart 1816.
26. ARA/Kol.. 22. Verbaal 449. 23 januart 1816.
27. Bosch. a.w .. 2.
28. a.w .. 59.
29. Curacaosche Courant, 13 april 1816.
30. OACW. not.se. eerste blad.
31. als noot 18: de Gaay Fortman noemt 1839 als sterlJaar In Brleven van de comm/ssarls-

generaaL ..... 249.
32. de Gaay Fortman. a.w .. 280: een portret van deze J.PH. Bosch staat In de WIG jg. 9.

naast biz. 378.
33. van Meeteren. Bonatre In het begin der negentiende eeuw. III. In WIG. 1949.236. Een

portret van C.L. van Uljtrecht staat In de WIG jg. 9. 378.
34. OACW. noi.sc, 25 april 1832.
35. t.a.p .• 170ktober 1832.
36. t.a.p .. 20 februart 1833.
37. ARA/OAC II. 400. 5 december 1832. noLGR.
38. ARA/OAC 11.4. Joumaal689. 8 december 1832.
39. Emmanuel. a.w .• 339.
40. ARA/OAC II. 13. Journaal 609.6 september 1837: Curacuosche Courant. 9 september

1837.
41. VAC. handschrlft van de eerste retsbeschrtjvtng In 1824 van Nlewlndt: Dahlhaus,

Mgr.M.J.Niewlndt; Een levensschets. 55 e.v.t Brada, PrefectNlewindt 1824-1842.5 e.v.
42. Dahlhaus. a.w .. 224: ARA/OAC II. 36. no. 37. SC aan Cantz'laar, 25 januart 1828.
43. VAC. B.30. no. 16. Curacao 31 maart 1828. Nlewlndt aan Van den Bosch.
44. OACW. G.G. te Suriname. 12 mel 1835. lett. D. gehetrn, aan de gezaghebber van

Curacao, blJlage: de brief van Nlewlndt aan de Min. van Kol., Curacao, 15 november
1834.

45. Bordewijk, a.w .• 243.
46. ARA/OAC II. 13. Journaal 540. 25 jull 1837.
47. ARA/OAC II. 13. Journaal 633. 19 september 1837: OACW. not.SC. z.d. maar op of

na 19 september 1837.
48. medewerkers van het ARA zljn mlJ behulpzaarn geweest met het zoe ken naar de

boekenllJst (en). Hoewel die nlet gevonden zlJn. gaat nlettemln mi]n dank naar hen ult.
49. OACW. not.SC. eerste blad.
50. A.W. Hellmundt werd blJ de oprlchtlng van het gemeentebestuur In1828 lid van de

gemeenteraad. J.W.H. Llngstuyl had zlch geruime tiJd met het geven van onderwlJs
beztg gehouden en werd elnd 1837. na de wijzigingen In het schoolwezen, toegelaten
als partlcuhere schoolhouder.

51. OACW. not.se. 26 junl 1823.
52. t.a.p .. 26 jull 1827: verdere vermeldtngen t.a.p .. 26 jull 1827. 31 jull

1827.6 augustus 1827. 30 augustus 1827.22 januarl 1828.
53. ARA/Kablnet des Konlngs. 6101.
54. ARA/OAC. 236. Journaal218. 19 aprll1820.
55. Curacaosche Courant no.16. 15 april 1820. blad 2.
56. OACW. noLSC. 15 december 1823.
57. t.a.p, 28 januart 1830.
58. J. van de Poll. VerzameUng van Vaderlandsche wetten en beslulten, ultgevaardtgd

sedert 22januari 1798 tot 10july 1820. gehandhaaJd by Souverein Besluit van
20 maari 1814. Amsterdam 1840; hlerin: notlficatie van den secretarts van staat van de
Blnnenlandsche Zaken der Bataafsche RepubUek. beheIzende eene Algemeene School
orde voor de lagere Scholen blnnen de Bataafsche Republiek. gearresteerd den
23sten mel 1806.

59. ARA/OAC.239. Journaal276d. 17 maart 1821.
60. Th. Jutting werd In 1828 President van het gemeentebestuur en voorzltter van de

gemeenteraad.
61. ARA/OAC 11.397. not.GR, 13 mel 1829.
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62. OACW. gehelme correspondentle van de gezaghebber aan de C.C. te Suriname. no.S.

30 mel 183S.
63. OACW. not.SC. 28 maart 1820; ARA/OAC. 310. no. 100. 16 maart 1821. kasverslag

over 1820. Kashouder De Uma betaalde Van Eekhout op 3 mel 2 pesos per kind over
april ult, Zljn venne1ding over november van 11/2 peso was een vergisstng: hlj betaalde
2 pesos utt;ARA/OAC. 237. Joumaal 276d. 17 maart 1821.akkoord van de gouverneur.

64. ARA/OAC. 310. no. 109. 16 maart 1821. kasverslag over 1820; ARA/OAC. 312.
18 maart 1822. kasverslag over 1821; ARA/OAC. 313. 31 januan 1823. kasverslag
over 1822.

6S. ARA/OAC. 313. no.61. 31 januart 1823. SC aan de gouverneur.
66. ARA/OAC. 240. Joumaal 82. 1 februart 1823.
67. ARA/OAC. 313. no.284. 30 junl 1823. SC aan Cantz'laar.
68. ARA/OAC. 240. JoumaalS16. 6 augustus 1823; OACW. not.SC. IS december 1823.
69. OACW. not.SC. 28 januart 1824; ARA/OAC. 314. no.73. 6 februart 1824. SC aan

Cantz'laar.
70. ARA/OAC. 241. Joumaal 100.7 februart 1824.
71. OACW.not.SC. IS september 1824; ARA/OAC. 314. no.47S. met opgave, 16 september

1824. SC aan Cantz'laar: ARA/OAC. 241. Journaal690. 16 september 1824.
72. ARA/OAC. 31S. no.60. 3 februart 182S. SC aan Cantz'laar.
73. ARA/OAC. 242. Journaal83. 3 februarl 182S.
74. ARA/OAC. 31S. no.l02. 27 februart 1825. SC aan Cantz'laar,
7S. OACW. not.SC. januart 1826 z.d.: ARA/OAC. 316. no.26b. 16 januart 1826. SC aan

Cantz'laar; ARA/OAC. 243. Journaal 37. 16 januart 1826.
76. OACW. not.SC. S maart 1827; ARA/OAC. 317. no. 116. 9 rnaart 1827. SC Cantz'laar.
77. OACW. not.sc, 22 Januarl 1828; ARA/OAC II. 36. no.37. 2S januan 1828. SC aan

Cantz'laar.
78. ARA/OAC II. 33. no. IS. 13 februart 1828. Cantz'laar aan Van den Bosch; ARA/OAC

II. 33. no.33. Fort Amsterdam IS februart 1828. Van den Bosch aan Cantz'laar.
79. ARA/OAC II. 36. no.l01. 10 maart 1828. SC aan Elsevier; ARA/OAC II. 190. no.14.

II maart 1828. bijlage. Elsevier aan boekhouder J.P. Bosch.
80. ARA/OAC II. 414. rekwest no.L, IS apnl 1828. SC aan het gemeentebestuur.
81. ARA/OAC II. 414. 14 mel 1828. met een staat van ontvangsten en uttgaven, SC aan

het gemeentebestuur. '
82. ARA/OAC II. 416. no.20. 9 junl 1828. President van het gemeentebestuur aan

Elsevier.
83. ARA/OAC II. 416. no.21. 14 Junl 1828. President van het gemeentebestuur aan de SC.
84. ARA/OAC 11.397. 13 mel 1829. not.CR.
8S. ARA/OAC II. 398. 19 februarl 1830. not. CR; ARA/OAC II. 418. no.3S. 20 februart

1830. CR aan de SC.
86. OACW. not.SC.9 februarl 1831:ARA/OAC II. 417.no.19/6.9 februarl 1831. wethouder

gemeentebestuur ~an Elsevier.
87. Bordewijk. Ontstaan en ontwikkeHng van het staaisrechi van Curncuo, 220.
88. ARA/OAC II. 411. 20 februart 1831. Niewindt aan de SC. met namenlijst.
89. ARA/OAC II. 411. no.35. 3 maart 1831. SC aan het gemeentebestuur.
90. ARA/OAC II. 399. 16 maart 1831. not.CR.
91. OACW. not.SC. 28 april 1831. In extenso in de notulen opgenomen.
92. ARA/OAC II. 399. 4 mel 1831. not.CR: ARA/OAC II. 417. 9 mel 1831. President van

het gemeentebestuur aan Elsevier no.52/l2. Dahlhaus. Mgr. Niewindt. een levens·
schets. 226.

93. ARA/OAC II. 399. 1 junl 1831. not.CR.
94. ARA/OAC II. 399. 50ktober 1831. not.CR: ARA/OAC II. 40. no.301. 12 oktober 1831.

President van het gemeentebestuur aan Elsevier, no.94-30: ARA/OAC II. 41S.
Journaal58S. 14 oktober 1831. akkoord.

9S. OACW. not.sc, 31 januart 1832; ARA/OAC II. 400. 7 maart 1832. not.CR.
96. ARA/OAC II. 401. 27 februart 1833. not.GR; ARA/OAC II. S. Journaal 89. 27 februarl

1833.
97. ARA/OAC II. 401. 6 maart 1833. not.CR.
98. OACW. not.SC. 24 februart 1834.
99. ARA/OAC II. 6. Journaal 117. 28 februart 1834: OACW. not.SC. 30 mel 1834.

100. OACW. not.SC. 30 mel 1834; ARA/OAC II. 43. no.208. 3 j ull 1834. SC aan de
Cezaghebber Rammelman Elsevier sr.

101. OACW. not.SC. 30 mel 1834.
102. t.a.p.
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103. ARA/OACII. 7. Journaal 389. 5 julJ 1834; OACW.brteven aan de G.G.• 7 julJ 1834.

no.126. Gezaghebber van Curacao.
104. OACW. Brleven van de G.G.. dossier 7. no.l046. Paramaribo 1 oktober 1834.

no.1080/976; ARA/OACII. 7. Journaal 584. 23 oktober 1834; Relnsma. Scholen en
Schoolmeesters onder Walem I en u. Den Haag 1966. 11.

105. OACW.not.SC. 3 december 1834.
106. ARA/OAC11.44. no.41. 3 februart 1835. SC aan Rammelman Elsevier sr.
107. OACW.not.SC. 18 februart 1836.
108. t.a.p .• 2 februart 1835.
109. t.a.p .. 22 julJ 1835.
110. t.a.p .. 24 februari 1834; ARA/OACII. 43. no.208. 3 jull 1834. SC aan Rammelman

Elsevier sr.
Ill. Boekholt en De Bool],Geschiedenls uan de school in Nederland. 80.
112. Lenders. de Bwyer en de volksschool, 41.
113. Boekholt en De Bool],a.w .• 85.
114. a.w .. 84; De BooIJ.DeWeldaetderscholen. utrecht 1977.120.
115. OACW. notulen van de Schooicommlssle. 30 mel 1834; Retnsrna, Scholen en

Schoolmeesters onder Walem I en II. Den Haag 1966. 11 en 44.
116. t.a.p .. 18 februart 1836.
117. t.a.p .• 3 oktober 1825.
118. t.a.p .• 70ktober 1833.
119. t.a.p .• 3 december 1834.
120. t.a.p .• 70ktober 1833.
121. t.a.p .• 29 maart 1824.
122. t.a.p.. 1 mel 1826.
123. t.a.p .• 31 jult 1826.
124. t.a.p.•junl 1827 zonder datum.
125. t.a.p .. 1 mel 1826.
126. Lenders. a.w .. 10; Dodde, Het Nederlandse onderwljs verandert. 16 en 22.
127. SchriJverwas Nlcolaas AnsliJn sr: zlJn zoon Nlcolaaswas onderwiJzerop Curacao van

15Januart 1822 tot 1Januarl 1844.
128. Lenders. a.w .. 13.
129. OACW.notulen van de Schoolcommissie. 7 mei 1833.
130. t.a.p .• 26 junt 1823.
131. t.a.p .• 15 december 1823.
132. t.a.p .. 7 mel 1833.
133. t.a.p .• I augustus 1821.
134. t.a.p .. 21 juni 1824.
135. t.a.p .. 16 december 1829.
136. t.a.p .. 20 februari 1833.
137. t.a.p.. 3 december 1834;OAC/WlA. 44. no.41.3 februari 1835. SC aan de Gezaghebber.
138. OACW.notulen van de Schoolcommlssie. 25 januarl 1836.
139. t.a.p .. 3 JUU1837.
140. ARA/OAC.312. no.132. 18 maart1822. Schoolcommlssle aan de Gouverneur.
141. OACW.notulen van de Schoolcommissie. 28 december 1824.
142. ARA/OAC.315. no.60. 3 februart 1825. Schoolcommlssie aan de Gouverneur.
143. OACW.Correspondentie met het moederland. boek 5. no.49. 28 februarl 1825.

Cantz'laar aan de Minister van P.O.. N.N.en KoJ.
144. ARA/OAC.316. no.26B. 16Januari 1826. Schoolcommissie aan de Gouverneur.
145. ARA/OAC.317. no. 116. 9 maart 1827. Schoolcommissie aan de Gouverneur.
146. ARA/OACII. 36. no.53. 21 januart 1828. Schoolcommissie aan de Gouverneur. Deze

Martesz Is dezelfdeals Martin in 3.1 en Martlsz in biJlage7.
147. ARA/OACII. 409. no.42. 8 aprtl 1829. Schoolcommlssleaan het Gemeentebestuur.
148. de Gaay Fortman. Brteven van den cornrntssarts-generaal voor de (Nederlandsche)

West-Indische Bezittlngen. In BMHG. deel 51. 1930.248-249.
149. OACW.notulen van de Schoolcommissie. 28 januari 1830. In leeftiJdwas De Uma

6 jaar ouder dan Muller.
150. t.a.p .. 10juni 1830.
151. t.a.p .• 2 maart 1831.
152. ARA/OACII. 45. no.60. 24 februart 1836. Schoolcommissleaan de gezaghebber.
153. Dodde, Het rljksschooltoezicht in de Bataafse republiek; VIII.
154. Retnsrna, &holen en Schoolmeesters onder Willem I en II. 118.
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NOTEN HOOFDSTUK 7

1. De naam werd zowel met een s als met een z geschreven. De Joodse schoolopztener
HA de Uma schreef In zljn kasverslagen de naam met een z. ln de publikatle van 29
november 1819. die blj het Provlsloneel Reglement behoorde, werd de achtemaam
van de benoemde David eveneens met een z geschreven. In de diverse corresponden-
tlestukken en In de notulen van de SC werden de s en de z afgewtsseld. De grafsteen
van David gaf de naam met een s. Doorslaggevend Is echter dat David In zljn zelf op-
gesteld testament. dat hlj verklaarde ook elgenhandtg geschreven te hebben. blj aile
namen van zljn negen klnderen de achtemaam toevoegde en die negen maal met een
s sehreef. Ook ztjn eigen handtekening onder dlt testament draagt een s. Met elit do-
cument In handen kunnen we de opwekking van Latour "geloof me. het moet een s
wezen" velllg volgen, Latour. uU de geschiedenls txm het onderwys op de Nederlandse
Antillen. 7

2. Emmanuel. Precious Stones oj the Jews oj Cur~ao. 433 en 434 en blografle no.166
met verrneldtng van het grafschrlft; Krafft. Hlstorle en oude Jamilles tlan de
Ned.erlandse Antillen. 369. geeft als geboortedatum februart 1773. 24 sebat 5534.
Hler wordt de tekst van de grafsteen gevolgd.

3. Emmanuel. History oj the Jews oj the Netherlands AntUles. I 439. en II 779 appendix
II. In Emmanuel. Precious Stones oj the Jews oj Cura~ao. 434. staat venneld dat
David waarschljnlljk kart v66r 1797 op Curacao arrlveerde. Hlj baseerde dat verrnoe-
den op een melding van rond die t1jd In de "Memorlas Senior". In zljn latere werk. hler
het eerst genoernde. corrtgeerde hlj deze verrneldtng. Oorzaak voor deze correctle was
het vlnden van de bron waarln het voorschot van (50.- van de Amsterdamse
Parnassln In 1792 stand vermeld.

4. Emmanuel. Precious Stones oj the Jews oj Cumcao, 434 en History oj the Jews oj the
Netherlands AntUtes I. 439. In dit werk corngeerde Emmanuel een aantal gegevens ult
ztjn eerstgenoemde werk.

5. Dlt was volgens Emmanuel. a.w. 1.439 een beschetden bruldschat. afgemeten naar
zljn jaarlnkomen was de bruldschat toch meerdere jaartnkomens groot. In verhoudtng
tot de 60 pesos die de Portugees-joodse gerneente op Curacao In 1816 aan haar
sehoolmeester betaalde, kwam de bruidschat overeen met ruim acht maal het jaartn-
komen. Een andere vergelijklng laat zlen dat de Rabbi In 1816 1200 pesos per jaar ult
de joodse kerkekas onMng: ARA/OAC Kol.. 33740. no.95. bljlage 4. 22 november
1816.

6. Krafft. a.w .. venneldt op p.369 e.v. aileen de naam van de zoon en nlet die van de
doehter. Van dochters zljn ook de geboortedata onbekend en door de joden met geno-
teerd.

7. Emmanuel. a.w .• 1'439. geeft geen nadere omschIijving van de emolumenten.
8. Emmanuel. a.w .• [ 439; Rutten. Apothekers en Chlrurgijns. 84.
9. Emmanuel. Precious Stones oj the Jews oj Curac;ao. 434. steIt het ontslag In 1812.

waama David "landsonderwljZer in de Hollandsche taal werd voor leerlingen van de
eerste (hoogste) k1asse". Deze onjulstheden heeft hij In zljn latere werk 1970-1. History
oj the Jews oj the Netherlands Antilles. gecorrlgeerd. hoewel hlj blijk geeft de chrono-
logie der fellen nlet allijd te kennen. Die onjulstheden hadden gevolgen voor Hartog.
Curac;ao I. 1961. dus geschreven v66r de correcties van Emmanuel 1970. Hartog
voegde er aan toe:"Rodrlgues werd In 1812 onderwljzer In de nederlandse taal aan de
gouvemementsschool. ongetwiJfeld. omdat het de Engelse tlJd was. nlet mlnder Inte-
ressant". A1s de felten onjulst zijn. zlJn de hlerop gebaseerde gevolgtrekkingen even-
eens onjulst. Eerst In 1820 werden de gouvernementsscholen opgericht; dlt was na-
tuurlijk In de Nederlandse perlode en eerst toen werd David onderwljzer In de
Nederlandse taal. V66r 1820 onderwees David In de Portugese en Spaanse taal "naar
der ouderen begeerte".

10. Emmanuel. a.w .. 1970-[. 439.
11. Krafft. a. w.. 369 e.v.. In de rlj kinderen zijn aileen de zes zonen venneld. zodat we de

geboortedatum van de dlie dochters Lea. Branca en Sarah nlet kennen; ARA/OAC II.
756. no.33. In ziJn testament plaatste David zljn dochter Branca als eerste kind In
zljn tweede huwellJk en Sarah tussen Daniel (1820) en Benjamin (1826). Hlj plaatste
aI zljn kinderen In volgorde van geboorle.

12. Emmanuel. Precious Stones oj the Jews oj Curac;ao. 434. verglst zich wanneer hlJ
sehIijft dat het Jacob en Sarah waren die hel plan hadden een school te openen. [n
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het testament van David dat Emmanuel gelezen heeft, staat echter de zlnsnede: "Be,
In gevaIle het ontworpene plan. betreJTendehet opregten van eene school. onder het
bestuur van mlJne klnderen Lea en Jacob Rodrigues. door onvoorzlene hinderrussen,
nlet ten uttvoer gebragt zoude kunnen worden...". Het betrekken van Sarah In dlt
plan zou trouwens, gezlen haar nog zeer jeugdtge leeftlJdtussen 5 en 9 jaar, voorbaJig
geweest zljn. Het testament In ARA/OACII. 756. no.33.

13. Boekholt en De 8oo1J.Geschledents van de school in Nederland. 73.
14. ARA/OAC.316. no.26B. 16januart 1826. SC aan Cantz'laar,
15. ARA/OAC.317. no.116. 9 maart 1827. SC aan Cantz'laar.
16. ARA/OAC.315. no.60. 3 februari 1825. SC aan Cantz'Iaar,
17. zle 6.4 .• noot 73 en 74.
18. als noot 16.
19. ARA/OAC.242. Journaal83. 3 februarl 1825.
20. zle 6.6. noot 143.
21. OACW. Correspondentle met het moederland, hoek 5. Curacao 28 februarl 1825.

no.49. Cantz'laar aan de minister voor N.N.en de Kol.
22. OACW.not.SC. 10 junl 1830.
23. t.a.p. 17 Januarll820. Ooslmga, Van Schoolopzleners en Schoolhouders op Curacao,

1819-1846. In Nieuuse West·fOOtscheGids. 1976 no.4. 154. noemt Isaac een broer van
David. Het testament van David maakt deze veronderstelling onjutst,

24. OACW.not.SC. 5 maart 1821.
25. t.a.p. 2 maart 1831.
26. zte 6.6 .. noot 145.
27. OACW.not.SC. 15 december 1823. Dtt bedrag stond gelljk met gratis onderwtjs aan

een behoeftig kind gedurende twee jaar en drte maanden.
28. Bosch. Reizen in West-foote III. 5 en 6. Dit deel Is ultgegeven door zlJn broer In 1843.

O.B. Bosch was alln 1837 overleden.
29. ARA/OAC.310. no.l09. 16 maart 1821. SC aan de Gouverneur.
30. ARA/OACII. 36. no.37. 25 januart 1828. SC aan Cantz'laar met bljgevoegde over-

zlchtstabel (zlebljlage..l.
31. ARA/OAC11.756. no.33. Hij toonde zlJn testament. voorzlen van drle donkerrode lak-

zegels met onherkenbare aibeeldlng. biJWillem Prince. als secretarts van Pollcie, "de
notanele functlen ultoefenend''. David verzocht Prince om nog vier zegels aan te bren-
gen. In t.a.p. no.32. HIJdeponeerde zijn testament niet maar nam het mee naar huts,
De nabestaanden brachten het op 25 mel 1831 mee om de zegels te laten verbreken
en de Inhoud te vernemen, In t.a.p, nO.31.

32. OACW.not.SC. 2 maart 1831.
33. ARA/OAC11.399. not.OR. 6 april 1831.
34. t.a.p.
35. OACW.not.SC. 19 april 1831.
36. ARA/OACII. 399. not.OR. 4 mel 1831.
37. Emmanuel. History oj the Jews oj the Netherlands Antales I. 440 voetnoot 10 noemt

een brief van 29 januart 1836 van Henriguez aan zijn meerderen (71In Holland.
38. Emmanuel. a.w.: ARA/OAC11.756. no.33. 180ktober 1830. testament van David.
39. Emmanuel. Precious Stones oj the Jews oj Cura9ao. 433 en 434. blografie 166.
40. Teenstra, De Nederlandsche West·lndische eilaOOen...I. 91.
41. ARA/OAC11.399. noLOR. 1junl 1831.
42. ARA/OAC11.48. no.171. 6 Junl 1831. President aan de directeur; ARA/OACII. 415.

no.99. Journaal van de directeur. 6 junl 1831; ARA/OAC II. 399. noLOR. 8 junl
1831.

43. OACW.not.sc, 16Jun11831.
44. ARA/OACII. 411. zonder nummer, 17 oktober 1831. SC aan het gemeentebestuur.
45. ARA/OAC11.399. noLOR. 9 november 1831.
46. OACW.noLSC. 20 december 1831.
47. ARA/OACII. 400. not.OR. 2 mel 1832.
48. OACW.not.sc. 23 Jull 1832.
49. t.a.p .. 22 junl 1835; t.a.p .. 18 februarl 1836: ARA/OACII. 45. no.60. 24 februarl

1836. SC aan de gezaghebber.
50. ARA/OACII. 10. Journaal 160. 2 maart 1836.
51. ARA/OACII. 409. no.42. 8 april 1829. SC aan de OR.
52. De Oaay Fortman. Brieven van den commissarls-generaal voor de (Nederlandsche)

West-Indische bezlttlngen. J. van den Bosch aan den Minister voor de Marine en de
Kolonll!n(I827-18291. In BMHG deel 51. 248. I september 1828.
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53. als noot 41.
54. ARA/OACII. 6. Journaal 117, 28 februan 1834.
55. Bosch. Reizen In West-Indte lll, 333 e.v.
56. C~he Courant, 25 oktober en 1 november 1834: Teenstra, a.w .. 88 schnjft de

naam als Poel, "schrijvende ztch vroeger Phoel, hetwelk om de Engelsche betekenls,
met weglatlng der h veranderd Is". Wljschnjven steeds Phoe!.

57. ARA/OACII. 144. no.46. 16Jull 1836, rekwest van A.J. Pijpers.
58. ARA/OACII. 145. no.33. 7 maart 1837, rekwest van N. Evertsz.
59. Teenstra, a.w.
60. Bosch. a.w .• II. 281.
61. Latour. UU de geschledenls van het onderwys op de Nederlandse AntUlen. 2.
62. ARA/OAC.310. no.212, 6 augustus 1820. SC aan Elsevier sr. gouverneur-generaal

ad Interim.
63. Van Rossum, Door vallen en struikelen leren lopeno 1816·1837. een episode utt de

CureJ<:aoseonderwYshistorie. 47.
64. Bosch. a.w .• II, lOS.
65. OACW.not.SC. 17 januart 1820.
66. ARA/OAC.310. no.30. 16 maart 1821. SC aan Cantz'laar, kasverslag over 1820.
67. OACW.not.SC, 19 juli 1820: er was In de vergadertng sprake van "eenen of twee be-

kwarne schoolonderwijzers",
68. als noot 52: hiertn Is slechts sprake van een onderwtjzer,
69. ARA/OAC.236. Joumaal 400. 8 augustus 1820: t.a.p. Journaal 414. 15 augustus

1820: OACW. Correspond entie met het moederland, boek 4, no.103. 15 augustus
1820. gouvemeur-generaal ad Intertm aan de Minister van P.O.• N.N.en Ko!.

70. OACW.Brteven van de Minister van Kol., dossier 4. no.440. Brussel 12 november
1820. no.7/71A

71. OACW,not.Sc, 5 maart 1821: ARAjOAC. 309. no.l07. 16 maart 1821.
72. ARAjOAC, 237. Joumaal278. 17 maart 1821.
73. OACW. Correspondentie met het moederland, boek 4. no.37. 19 maart 1821.

Cantz'laar aan de Minlstervan P.O.. N.N.en Ko!.
74. ARAjOAC. 238. Journaal 1084. 22 november 1821.
75. OACW. not.SC. 14 maart 1822: ARAjOAC. 312. no.132. 18 maart 1822, SC aan

Cantz'Iaar.
76. De Bree, Geloof In de letterkast, In Honderd vilf en twlntfg jaren arbeid op het onder-

wysterrein. 1836·1961. 40.
77. t.a.p .. 18 en 19; De Bree, Het platteland leert lezen en schrijven. 102.
78. Van Rossum heeft de gegevens van de familie Anslijn verkregen van de gemeente-ar-

chrvarts te Haarlem (l965). N. M. Japikse. Hij verrneldt die In zljn werkstuk Door val-
len en struikelen !eren lopeno 1816-1837. een episode uit de Cura~aose onderwyshisto-
rte, 53 en 54.

79. Curncuosche Cour~nt. 4 mel 1822.
80. Rutten. Apothekers en Chirurgyns. 105. Het is echter niet in 1823 maar In 1824 dat

de zoon op Curac;ao werd geboren. In zijn rekest aan de koning (zie noot 71) Is de
zoon. bij het overlijden van de moeder op 12 augustus 1825. volgens de vader ander-
halfjaar.

81. Van Rossum. a.w .. 62.
82. ARAjOAC. 313. no.61. 31 januart 1823. SC aan Cantz'laar. kasverslag: dlt bedrag

komt overeen met gratis onderwijs aan een kind gedurende anderhalf jaar.
83. ARAjOAC, 312. no.132. 18 maart 1822, SC aan Cantz·laar.
84. ARAjOAC. 239. Journaal249. 19 maart 1822.
85. OACW.not.SC, 28 december 1824.
86. Op 29 januart 1866 werd een Koloniale Raad ingesteJd; "oude narnen verdwenen. De

naarn van Fiskaal. later Procureur des Konings. maakte plaals voor den utel van
Procureur-Generaal" .
Amelunxen, De geschiedenls van Cura~ao. Hillegom 1929. 192.

87. ARAjOAC.300. no.80. 31 jull 1827, rekest van Anslijn aan de konlng.
88. Er zljn opmerkingen gemaakt in de notulen over het bewaren van documenten. Deze

brtef wordt geciteerd In het schrtjven van de SC aan Cantz'laar. De documenten ziJn
onvlndbaar. Zle noot 73.

89. ARAjOAC.316, no.477. 21 december 1826. SC aan Cantz·laar.
90. ARA/OAC.234. Joumaal 856. 21 december 1826.
91. CUTeJ<:aoscheCourant. 30 december 1826.
92. ARAjOAC. 712. no.14. 27 juli 1827. David Gaerste aan de Raad Fiscaal.
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93. ARA/OAC. 317, no.87, 16 februari 1827, AnsllJn aan Cantz'Iaar: ARA/OAC, 234,

Journaal 153, 16 februart 1827. In het benoerntngsbeslutt was In de marge met pot-
lood geschreven "p.600".

94. ARA/OAC,317, no.116, 9 maar! 1827, SC aan Cantz'laar, kasverslag over 1826. Het
Is In zlJn loopbaan verschlllende malen voorgekornen dat hlJ restltutle van de SC
vroeg voor ultgaven die hlJvroeger op eigen Inltlatief had ultgegeven.

95. ARA/OAC,244. Journaal 500, 24 Jull 1827.
96. ARA/OAC,317, no.333, 26 jull 1827, SC aan Cantz'laar.
97. ARA/OAC.712, no.13, 26 jull 1827, SC aan de Raad Fiscaal: OACW,not.SC, 25 JUU

1827.
98. t.a.p .• 26 Jull 1827: ARA/OAC244, Journaal 503, 26 jull 1827.
99. ARA/OAC.712, no.14, 27 Jull 1827, Oaerste aan de Raad Ftscaal.

100. De Raad Ftscaal gaf hlerbt] aan: Groenewege, Nederlands Advtesboek, deel4, blz.489-
497.

101. ARA/OAC,317, no.335. 27 Jull 1827, Raad Flscaal aan Cantz'laar; ARA/OAC,244,
Journaal 508, 27 jult 1827.

102. OACW,Correspondentle met het moederland. hoek 8. no.150, 12 september 1827,
Cantz'laar aan de Minister van P.O. en Kol.

103. ARA/OAC,317. no.337, 28 Jull 1827, Raad Ftscaal aan Cantz'laar; ARA/OAC,244.
Journaal 511. 28 jult 1827; OACW,not.SC, 31 Jull 1827.

104. ARA/OAC,317, no.345, 31 juli 1827, SC aan Cantz'laar: ARA/OAC,244, JournaaJ
521. 31 juh 1827.

105. ARA/OAC,300. no.80, 31 jull 1827, rekest van AnsllJnaan de konlng.
106. ARA/OAC,244. Journaal 519,31 jult 1827; ARA/OAC.580, not. Rv.C.C.J., 8 augus-

tus 1827; ARA/OAC,244, Journaal 553, 13 augustus 1827: OACW,Correspondentle
met het moederland, hoek 7, no.137, 14 augustus 1827, Cantz'laar aan de Minister
van P.O. en Kol.

107. ARA/OAC,244, Journaal 585.3 september 1827: hlerin wordt de gehetme briefvan 1
augustus In extenso weergegeven.

108. OACW,not.SC, 6 augustus 1827; ARA/OAC,317. no.360, 6 augustus 1827. SC aan
Cantz'laar,

109. OACW,not.SC. 30 augustus 1827: ARA/OAC.317, no.386, 3 september 1827. SC
aan Cantz'laar.

IlO. ARA/OAC,244, Journaal 585. 3 september 1827.
Ill. OACW,Correspondentle met het moederland, hoek 8, nO.150, 12 september 1827,

Cantz'laar aan de MInister voor P.O. en Kol. Een "onderwlJzerder tweede k1asse"slaat
op het schooltype op Curacao; een "onderwtjzervan de tweede rang" slaat op de graad
van bevoegdheid. In Nederland verworven. Dlt laatste wordt hier nlet bedoeld.

112. OACW.not.SC. september 1827, zonder datum. Oit was omstreeks 3 september, de
dag van de schorslng.

113. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen, 290.
114. ARA/OAC11.36. no.37, 25 januari 1828, SC aan Cantz'laar,
115. ARA/OAC11.33. no.15, Curacao 13 februarl 1828. Cantz'laar aan J. van den Bosch.
116. ARA/OACII, 33. no.33, Curacao 15 februarl 1828. J. van den Bosch aan Cantz'1aar.
117. OACW,Correspondentle aan de gouverneur-generaal. no.12, 28 maar! 1828, dtrec-

teur ad Interim Elsevier sr aan de gouverneur-generaal Cantz'laar: OACW,Brteven
van de gouverneur-generaal, dossier 1. no.26. 29 maart 1828, Cantz'laar te Curacao
aan Elsevier.

118. OACW,Brieven van de Minister van Kolonten. no.85, 11 mel 1829, Minister van Kol.
aan de gouverneur-generaal del' N.W.I.B.Hlerln wordt de confldentlele brief van 12
Jun11828. no.12, vermeld.

119. ARA/OAC.300. no.97. 29 september 1827. rekest van Van Eekhout aan Cantz'laar.
120. ARA/OAC, 244. Journaal 667, Il oktober 1827: OACW,not.SC. 22 oktober 1827:

ARA/OAC317, no.455. 23 oktober 1827, SC aan Cantz'laar,
121. ARA/OAC. 244, Journaal 703, 24 oktober 1827; OACW,Correspondentle met het

moederland, boek 8. no.175, 31 oktober 1827, Cantz'laar aan de Minister van
Kolonlen.

122. OACW,not.SC. 24 oktober 1827.
123. ARA/OAC.36, no.37. 21 Januarl 1828. blJ het kasverslag van de SC.
124. ARA/OACII. 409. no.l05. 7 september 1829, SC aan het gemeentebestuur.
125. ARA/OAC11.397.21 oktober 1829. nol.GR
126. OACW.not.SC, 16 december 1829.
127. OACW.Brleven van de gouverneur-generaal. dossier I, nO.234, PararnaIiho 24 Jull



252 Voetnoten. hooJdstuk 7

1829. Cantz'laar aan Elsevier sr: blJlage Minister van Kolonten aan Cantz'Iaar, Den
Haag II mel 1829. Lett.J. no.85/66; zte noot 102; OACW.CorrespondenUe aan de
gouverneur-generaal, no.147. 4 september 1829. Elsevier sr aan Cantzlaar te
Suriname.

128. ARA/OACII. 1. Journaal 550. 31 augustus 1829.
129. OACW.not.SC. 3 september 1829.
130. t.a.p.• 28 januan 1830; de brief was van 4 februart 1830 aan de gemeenteraad.
131. ARA/OACII. 398. not.GR. 4 augustus 1830; ARA/OACII. 418. no.98. 6 augustus

1830. President van het gemeentebestuur aan de SC; ARA/OAC11,418.no.U6. 28
september 1830. President aan de SC; ARA/OACII. 398. not.GR. 1 december 1830.
De brief van de SC aan het gemeentebestuur was ongedateerd en Is nlet gevonden.

132. OACW.not.SC. 21 maar! 1831.
133. ARA/OACII. 417. no.40. 18 maart 1831. President aan de SC; OACW.not.SC. 21

maart 1831.
134. OACW.not.SC. 22 maart 1831. SC aan Van Eekhout.
135. OACW.not.SC. 25 maart 1831; rekest van Van Eekhout van 22 maart 1831 wordt

h1ervermeld, zonder lnhoud.
136. OACW.not.SC. 25 maart 1831.
137. OACW.not.sc, 29 maar! 1831. SC aan Van Eekhout.
138. ARA/OACII. 411. no.53. 29 maart 1831. SC aan gemeentebestuur.
139. ARA/OACII. 399. not.GR. 6 april 1831.
140. OACW.Brleven aan de gouverneur-generaal. no.82. 4 mel 1831. Elsevier aan de gou-

vemeur-generaal
141. OACW.Brleven van de gouvemeur-generaal. dossier 3. no.576. Paramaribo 9 junt

1831.
142. ARA/OACII. 399. not.GR. 4 mei 1831.
143. zie 8.1.2.6. biJnoot 83. 84 en 85.
144. ARA/OACII. 399. not.GR. 1junt 1831.
145. ARA/OAC II. 40. no.171. 6 Juni 1831. President van het gemeentebestuur aan

Elsevier. directeur a.1.
146. ARA/OACII. 415. no.99. 6 jtml 1831. dispositie 282 van de dlrecteur aan het ge-

meentebestuur.
147. ARA/OACII. 399. not.GR. 8 juni 1831.
148. als noot 123.
149. ARA/OACII. 3. Joumaal van de directeur 406. 28 jull 1831.
150. ARA/OAC II. 415. no.1I8. 29 Jull 1831. Dlrecteur aan het gemeentebestuur.

no.159/40. geleidend dlsposltle 406.
151. ARA/OACII. 399. not.GR. 3 augustus 1831.
152. t.a.p.
153. t.a.p.: ARA/OACII418. no.86. 9 augustus 1831. President aan de dtrecteur a.l.
154. ARA/OACII. 3. .Journaal van de dtrecteur 439. 10 augustus 1831.
155. ARA/OACII. 415. no. 125. 12 augustus 1831. directeur aan het gemeentebestuur.
156. ARA/OACII. 418. no.89. 17 augustus 1831. president aan de SC; ARA/OACII. 399.

not.GR. 7 september 1831.
157. OACW.noLSC. 20 september 1831.
158. Regertngsreglementvoor de N.W.1.bezlttingen. 21 jull 1828.
159. OACW.Brleven aan de gouvemeur-generaal. no 155. Ifi oktober 1831. dlrecteur aan

de gouverneur-generaal
160. OACW.Brleven van de gouverneur-generaal. dossier 6. no.797. Paramaribo 1 oktober

1832. gouvemeur-generaal aan de dtrecteur, lett.C. 986/24. ontvangen op 16 oktober
1832.

161. OACW.Brteven aan de gouvemeur-generaal. no.139. 31 oktober 1832. dlrecteur aan
de gouvemeur-generaal

162. OACW.Brleven van de gouverneur-generaal. dossier 6. no.843. Paramaribo. 4 maart
1833. resolutle van de gouvemeur-generaal no.345/322. aan de directeur, ontvangen
1aprU 1833 te Curacao.

163. OACW.Brleven aan de gouverneur-generaal. 14 januart 1834. no.TO. gezaghebber
aan de gouvemeur-generaal

164. OACW.not.SC. 3 december 1834.
165. ARA/OACII. 17. Joumaal 283. 8 jull 1839; Curucuosche Courant. 27 Juli 1839.
166. ARA/OAC.310. no. 109. 16 maart 1821. SC aan Cantz'Iaar,
167. OACW.not.SC. 21 Junl 1824.
168. ARA/OAC.315. no.so, 3 februari 1825. kasverslag van de SC.
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169. ARA/OAC.315. no.60. 3 februari 1825. kasverslag van de SC over 1824; ARA/OAC.

316. no.26B. 16 Januarl 1826. Idem over 1825: ARA/OAC.317. no.1l6. 9 maart
1827. Idem over 1826; ARA/OACII. 36. no.37. 25 januart 1828. Idemover 1827.

170. ARA/OACII. 36. no.37. 25 januart 1828. getalsopgave, SC aan Cantz'laar, ARA/OAC
II. 37. no.380. 5 augustus 1828. SC aan de dlrecteur a.l.

171. ARA/OAC11.416. no.a, 20 augustus 1828. gemeentebestuur aan de dlrecteur.
172. OACW.Brleven aan de gouvemeur-generaaI no.90. 2 september 1828.
173. OACW.Brtevenvan de gouvemeur-generaal. dossier I no.114. Paramaribo 26 novem-

ber 1828.
174. ARA/OACII. 1. Joumaal 37. 17 januart 1829: ARA/OACII. 415. no.rs. 4 februart

1829. Kramer aan het gemeentebestuur: OACW.Brleven van de gouverneur-generaaI
dossier I. no. 193. Paramaribo 20 mel 1829.

175. Cur~aosche Courant, 12 november 1842.
176. ARA/OAC11.418. no.1l5. 12 november 1829. gemeentebestuur aan de SC: ARA/

OACII. 397. not.GR, 2 december 1829; ARA/OACII. 418. no.141. 17 december 1829.
President aan de dtrecteur.

177. OACW.not.SC. 21 april en 22 april 1831.
178. t.a.p .. 28 april 1831. brief aan het gemeentebestuur.
179. t.a.p .. 14Junl 1831.
180. t.a.p .. 31 januart 1832: ARA/OACII. 412. no.21. 2 februart 1832. SC aan het ge-

meentebestuur.
181. ARA/OACII. 400. not.GR, 7 maart 1832.
182. OACW.noLSC. 17 oktober 1832; ARA/OACII. 412. no.319. 26 oktober 1832. SC aan

het gemeentebestuur.
183. ARA/OAC1I.400.noLGR,5 november 1832;ARA/OACII.4.Joumaal 651.21 november

1832; OACW.Brteven aan de gouverneur-generaal, no.165. 29 december 1832. dtrec-
teur aan de gouvemeur-generaal.

184. ARA/OACII. 412. no.154. 5 december 1832. Isaac Rodrigues aan het gemeentebe-
stuur.

185. ARA/OACII. 400. not.GR, 5 december 1832.
186. Curncaosche Courant. 2 februarl 1833.
187. ARA/OACII. 401. not.GR, 6 maart 1833; OACW.not.sc, 2 februart 1833; hlertn

wordt van haar brief aan het gemeentebestuur nlet gesproken: de brief Is wei van die
datum en wordt In de notulen van de gemeenteraad geciteerd, De brief Is ovengens
nlet gevonden; In Leerplan en Letdraad schrljven J.A. van BergelJck c.s. In de
'Hlstorische schets van het Antilliaanse onderwtjs', 25. dat In 1833 een landsschool
van de eerste rang werd opgeheven: dit Is onjuist; Phoel en AnsllJnbezetten de scho-
len van de eerste rang tot 1846. respectlevelijk 1843. De opgeheven school In 1833 Is
de lands school der tweede klasse van Isaac Rodrigues; zle ook de bljlagen 10 en II.

188. OACW.not.SC. 19 april 1831.
189. ARA/OAC11.399. not.GR, I junl 1831.
190. ARA/OAC11.40. no.171. president aan de dlrecteur, 6Jun11831.
191. ARA/OACII. 3. Joumaal 282. 6 junl 1831. directeur aan het gemeentebestuur.
192. OACW.not.SC. 20 september 1831.
193. t.a.p .• 20 december 1831.
194. t.a.p .. 20 Iebruart 1833: ARA/OACII. 401. not.GR, 6 maart 1833.
195. OACW.not.SC. 17 december 1833.
196. ARA/OACII. 756. no.as. 18 oktober 1830. testament van David.
197. Teenstra. De Nederlandse West Indische eilanden I. 200.
198. ARA/Kol..3741. no.24, 17 Iebruart 1817. Kikkerl aan het Departement van Kolonlen,

blJlage 1.
199. OACW.not.SC. 17 december 1833.
200. ARA/OAC11.5.Joumaall64. 15 april 1833.
201. ARA/OACII. 6. Joumaal 117. 28 februarl 1834.
202. ARA/OAC11.44. no.4l. 3 februarl 1835. SC aan de gezaghebber.
203 ARA/OACII. 8. Joumaal 84. 5 februart 1835.
204. ARA/OACII. 11. Joumaal 714.27 november 1836.
205. In de collectleARA/OACII. 47. ontbreekt het kasverslag over 1837. terwiJIhet jaar-

verslag van 1837. 31 januart 1838. aanwezlg ts. Sinds 1833 zlJn de kasversiagen to
die collectieopgenornen: verdere naspeurlngen In andere collecties hebben nJets opge-
leverd.

206. OACW.not.SC, 20 december 1831.
207. ARA/OACII. 400. not.GR, 4 januari 1832.
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208. OACW. not.SC. 28 april 1836.
209. t.a.p.; ARAjOAC II. 45. no. 146. 29 april 1836. SC aan de gezaghebber; hlerblj het re-

kest van Anna S.S. Jutting aan de SC. april 1836.
210. ARAjOAC II. 10. Joumaal 275. 30 april 1836.
211. ARAjOAC. 298. no.24. 260ktober 1824. rekest van Erke1ens aan Cantz'laar,
212. OACW. not.SC. 10jun11830.
213. CW'~aosche Courant. 20 en 27 november. 4 december 1830.
214. OACW. not.SC. 5 maart 1821.
215. met de vreemdeltngen werden de poUtieke vluchteUngen bedoeld die blj tijd en wljle In

groten getale vanaf het vasteland op Curacao een vetUge vluchthaven zochten. het-
geen pohttek tot gespannen verhoudtngen kon letden. Wisselende overwlnnaars
brachten wlsselende groepen op Curacao: voor de poUtieke spanntngen die door de
striJd tussen de striJders voor onafhankellJkheld en het Spaanse gezag in ZUld-
Amerika ontstonden. en waartussen het gouvemement op Curacao vaak klem kwam
te zltten. zle Corporaal, De Intemationaal rechtelyke betrekktngen tusschen Nederland
en Venezuela. 1816-1920. hoofdstuk II. Die spannlngen zlJn overlgens aan het
Curac;:aose schoolwezen voorblj gegaan. Om deze redenen stond het gouvemement
wantrouwlg tegenover Spaanse pnesters die vanult het vasteland op Curacao wilden
komen werken. Brada, Priesters in Balltngschap (1815·18571. Curacao 1960.

216. ARAjOAC. 239. Joumaal 661. 7 september 1822.
217. OACW. not.SC. 31JuU 1826.
218. CW'~aosche Courant. 30 december 1820.
219. OACW. not.SC. 28 januarl 1830.
220. Hartog. Bonaire. 149.
221. ARAjOAC 11.400. not.GR. 5 november 1832.
222. ARAjOAC II. 6. Joumaal 117. 28 februan 1834. over het jaar- en kasverslag van de

SC.
223. OACW. not.SC. 1 februarl 1837.
224. t.a.p.
225. ARAjOAC II. 46. no.48. 1 februari 1837. SC aan Van Raders.
226. ARAjOAC II. 12. Joumaal 186.3 februart 1837.
227. ARAjOAC II. 145. no.33. 7 maart 1837. rekest van Evertsz aan Van Raders.
228. ARAjOAC II. 12. Joumaal 214. 11 maart 1837.
229. ARAjOAC II. 46. no.343. 50ktober 1837. rekest van AnsliJn aan Van Raders.
230. ARAjOAC II. 13. Joumaal 664. 10 oktober 1837.
231. OACW. Kolonlale Verslagen. verzonden als nO.20 met brtef 66.28 mel 1838.
232. OACW. not.sc, 19 jull 1820.
233. t.a.p .. 20 december 1831.
234. ARAjOAC II. 46. noA8. 1 februart 1837. jaar- en kasverslag van de SC aan Van

Raders.
235. ARAjOAC II. 267. (10.165-2/7. 14 Jull 1837. Van Raders aan de SC.
236. OACW, not.SC, 19 jull 1837; ARA/OAC II. 46. no.253. 19 jult 11837. SC aan Van

Raders.
237. ARAjOAC II. 143. no.Lo, 17 februarl 1836. rekest van Tovar aan Van Raders;

ARAjOAC II. 267. noA. 24 februarl 1836. Van Raders aan de SC over Tovar;
ARA/OAC II. 45. no.46. 25 februart 1836. SC aan Van Raders over Tovar; ARAjOAC
II. 10. Joumaal 146,25 februarl 1836.

238. OACW. not.SC. 70ktober 1833.
239. OACW. Correspondentle aan de gouverneur-ge neraal, no.10. 14 januart 1834.

Rammelman Elsevier sr. aan de gouverneur-generaal te Suriname.
240. ARAjOAC II. 13. Joumaal 609. 6 september 1837.
241. t.a.p .• no.633. 19 september 1837; De CurU/;:aosche Courant. 7 oktober 1837 meldt

dat de benoemlng bij dlsposltie no.633. 2 oktober 1837. plaats yond. Ole datum Is
onjulst.

242. ARA/OAC II. 13. Joumaal 540. 25 jult 1837; Curac;aosche Courant. 29 jull 1837.
243. ARAjOAC II. 46. no.261. 27 Juli 1837. Nlewindt aan Van Raders.
244. VAC. B 30. no.Tfi, Ntewlndt aan cornmtssarts-generaal Van den Bosch. 31 rnaart

1828.
245. OACW. Brleven van de gouverneur-generaal aan Rammelman Elsevier sr .. no.1153.

12 mel 1835. Lett.D.gehelm. Hierbij was de brief van Nlewindt van 25 november 1834
als blJlage gevoegd.

246. blJlage blJ brtef van voetnoot 245. Den Haag 27 januart 1835. no. 18/A gehelm. Van
den Bosch aan de gouvemeur-generaal van Suriname. Van Heeckeren.
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247. als noot 245.
248. ARA/OAC II. 13. Joumaal540, 25 Jull 1837, wegens penslonertng van G.B. Bosch.
249. OACW, not.SC, op ofna 19 september 1837.
250. Cur~aosche Courant. 23 maart 1837.
251. OACW, not.SC, 3 december 1834.
252. ARA/OAC II, 452, no.55/1, 60ktober 1837, Kolonlale Secretarts aan de SC; Z.H.E.G.

Is de gebrulkeUJke afirortlng van ZIJne Hoog Edele Gestrenge.
253. ARA/OAC II, 13, Joumaa1664, 10 oktober 1837.
254, ARA/OAC II, 267, no.223, 11 oktober 1837, Van Raders aan AnsliJn.
255. Cur~aosche Courant. 14 oktober 1837.

NOTEN HOOFDSTUK 8

1. ARA/Kol.,3740, no.63, Rapport van de Commtssartssen tot de over- en opnemlng der
eUanden Bonaire en Aruba, 190ktober 1816, Hoofdstuk II "Inwoonderen", punt 4,

2. OACW. not.SC, 19 jult 1820.
3. ARA/OAC, 310. no.212, 6 augustus 1820, SC aan de gouverneur-generaal ad Interim

van Curacao, Rammelman Elsevier sr.
4. OACW. not.SC. 28 maart 1820.
5. t.a.p., 13 december 1820.
6. ARA/OAC II. 2. Joumaal477. 190ktober 1830.
7. ARA/OAC. 236, Joumaal400. 8 augustus 1820.
8. OACW. Correspondentle met het moederland, boek 4. no.l03, 15 augustus 1820,

Elsevier aan de Minister van P.O .• N.N. en Kol.
9. OACW, Brieven van de Minister van Kolonten, dossier 4, nO.440, Brusse1 12 novem-

ber 1820, MInister aan Elsevier, no. 7/71A.
10. ARA/OAC, 279. no.22. 15 augustus 1820, Elsevier aan de Vlce-Commandeur van

Aruba.
11. Er Is geen bertcht gevonden over de bedragen die hlerrnee gelncaseerd werden.
12. als noot 10.
13. ARA/OAC, 348, Joumaal van Aruba. 18 augustus 1820.
14. ARA/OAC. 238, Joumaal van de Gouverneur, no. 1226. 31 december 1821.
15. ARA/OAC. 348. Joumaal van Aruba, 24 augustus 1820.
16. ARA/OAC, 279, no.25. 8 september 1820. Elsevier aan de Vlce-Commandeur van

Aruba. Jan van der Blest.
17. ARA/OAC. 348, Joumaal van Aruba. 22 september 1820; ARA/OAC. 238. Joumaal

1226.31 december 1821; hlerin komt de brief van de Commandeur van Aruba aan
Elsevier van 22 september 1820 aan de orde.

18. ARA/OAC, 311. no.622, 22 december 1821. SC aan Cantz'laar.
19. ARA/OAC. 238. Joumaal 1226.31 december 1821.
20. ARA/OAC, 312. no.18. 10 Januari 1822. SC aan Cantz'laar: OACW. noLSC, 14 maart

1822.
21. ARA/OAC. 239. Journaal 141B. 11 februan 1822, naar aanleldlng van brief van de

Commandeur van Aruba aan Cantz'laar, 30 januart 1822.
22. ARA/OAC, 279. no.23. 2 Junl 1823. Cantz'laar aan W. van Eekhout op dtens verzoek

van 12 mel 1823: t.a.p, no.19/22. 2 junl 1823, Cantz'laar aan de Commandeur van
Aruba. De reden van zlJn verbllJf op Curacao was zljn huweliJk. Zle noot 28.

23. ARA/OAC, 240. Joumaal 762, 17 november 1823 als gevolg van de brief van de
Commandeur van Aruba. 14 november 1823.

24. ARA/OAC, 241. Joumaal 584. 30 Juli 1824.
25. OACW. noLSC. 28 januan 1824. over een brief van Van Eekhout aan de SC. 17 janu-

art 1824.
26. ARA/OAC. 314. no.73. 6 februari 1824, SC aan Cantz'laar,
27. ARA/OAC. 241. Joumaall00. 7 februart 1824.
28. Cur~aosche Courant. 2 augustus 1823. huwellJk van Van Eekhout met Elisabeth

Beaujon, weduwe van de heer Vaughan. 27 jul] 1823.
29. ARA/OAC. 297. no.60, rekest van Van Eekhout aan Cantz'Iaar, 12 april 1824. leges 2

pesos.
30. ARA/OAC. 241. Joumaal 332. 17 april 1824.
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31. ARA/OAC. 241. Jownaal584. 30 juli 1824.
32. ARA/OAC. 241. Joumaal 610. 17 augustus 1824; ARA/OAC. 362. no.711. 8 septem-

ber 1824. Cantz'laar aan de SC.
33. OACW. not.SC. 15 september 1824.
34. OACW. not.SC. 15 maart 1825. ARA/OAC. 315. no.138. 21 maart 1825. SC aan

Cantz'laar.
35. ARA/OAC. 297. no.Ju, 13 maart 1822. Cantz'laar aan Van Eekhout. op dlens brief

van 9 maart 1822.
36. OACW. not.SC. 14 maart 1822.
37. ARA/OAC. 312. no.132. 18 maart 1822. SC aan Cantz'laar.
38. ARA/OAC. 239. Jownaal 249. 19 maart 1822.
39. als noot 37.
40. ARA/OAC. 241. Joumaal 595. 5 augustus 1824.
41. als noot 26. op verslag van Van Eekhout aan de SC. 17 januarl 1824.
42. ARA/OAC II. 33. 13 februarl 1828. Cantz'laar aan Van den Bosch.
43. OACW. not.SC. 26 junl 1823; het verslag kwam "blj de overtge documenten"; die zljn

aiwezlg op het OACW.
44. OACW. not.SC. 28 januarl 1824.
45. ARA/OAC. 240. Jownaal 762. 17 november 1823.
46. OACW. Correspondentle met het moederland, boek 4. no.74. 29 april 1822.

Cantz'laar aan de Minister van P.O .. N.N. en Kol.
47. Krafft. Historfe en DUde families van de Nederlandse Antillen. 30. De kerkeraad betaal-

de nlet het salarls van Van Eekhout; ze gaf wei een toelage van 100 pesos (066.66)
voor het godsdlenstonderrlcht.

48. ARA/OAC II. 2. Joumaal477. 19 oktober 1830.
49. OACW. not.SC. 1 mel 1826.
SO. t.a.p .• 10 junt 1830.
51. l.a.p .• 21 maart 1831.
52. t.a.p .• 13 december 1821.
53. ARA/OAC. 314. no.73. 6 februarl 1824. SC aan Cantz'laar, kasverslag over 1823.
54. als noot 56.
55. ARA/OAC. 315. no.60. 3 februarl 1825. SC aan Cantz'laar, kasverslag over 1824.
56. ARA/OAC. 316, no.26B. 16 januarl 1826. SC aan Cantz'laar, Idem over 1825.
57. ARA/OAC. 317. no. 116. 9 maart 1827, SC aan Cantz'laar, Idem over 1826.
58. ARA/OAC II. 36. no.36. 25 januart 1828. SC aan Cantz'laar, Idem over 1827.
59. ARA/OAC, 313. no.61. 31 januart 1823. SC aan Cantz'laar, Idem over 1822.
60. OACW. not.SC, 28 januarl 1824.
61. ARA/OAC II. 414, 14 mel 1828, SC aan gemeentebestuur.
62. ARA/OAC, 244, Joumaal 566. 20 augustus 1827.
63. ARA/OAC. 300. 29 september 1827. rekest van Van Eekhout aan Cantz'laar,
64. ARA/OAC. 244. .Journaal Be?'. 11 oktober 1827.
65. OACW. not.SC, 22 oktober 1827.
66. ARA/OAC. 317. noA55. 23 oktober 1827. SC aan Cantz'laar.
67. ARA/OAC. 244. Joumaal 703.24 oklober 1827.
GB. OACW. Correspondentie met het moederland. boek 8. no.175. 31 oktober 1827. ver-

zonden 29 november 1827.
69. ARA/OAC II. 177. Joumaal Aruba 42. 3 en 4 jull 1827.
70. t.a.p .• no.a, 5 januarl 1829.
71. ARA/OAC.279. 15 maart 1826. Cantz'laar aan de Commandeur van Aruba.
72. Acosty = ten uwent; hler betekent dat "blj U op Curacao",
73. ARA/OAC II. 105. no.9. 27 januarl 1830.
74. ARA/OAC II. 2. Joumaal 64. 7 februarl 1830.
75. ARA/OAC II. 105. no.20. 9 maart 1830.
76. ARA/OAC II. 2. Joumaal64. 7 februarl 1830.
77. ARA/OAC II. 177. Joumaal Aruba 86.20 maarl 1830.
78. ARA/OAC II. 166. no.34. 21 augustus 1830.
79. ARA/OAC II. 105. no.l03. 28 augustus 1830.
80. ARA/OAC II. 39. no.298. 16 oktober 1830. SC aan de directeur.
81. de term landsschool werd voor Aruba officieel noolt gebruikt; Van Eekhout heette

meestal "de gewezene landsschoolonderwijzer der tweede klasse" hetgeen betrekking
had op zlJn poslUe vroeger op Curacao, Ole benamlng zou nlet nodtg geweest zljn als
hlJ deze1fde offlclele posltle op Aruba had bekleed.

82. ARA/OAC 11.2. Joumaal477. 19 oktober 1830.
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83. zte 8.1. 2.3. blJ noot 46.
84. ARA/OAC II. 105. no.144. 4 december 1830. Van Eekhout aan de dlrecteur.
85. ARA/OAC II. 178. Journaal Aruba. 41C. 31 Januarl 1831: ARA/OAC II. 2. Joumaal

555.4 december 1830.
86. Klaas van Eekhout had de jongste zus van J.J.BeauJon gehuwd. In die kletne ge-

meenschap moet dat een machtige ruggesteun of protectte hebben kunnen beteke-
nen.

87. Bosch. Retzen In West-Jndte. II. 110.
BS. OACW. Correspondentie met het moederland. boek 4. no.74. 29 april 1822.
89. als noot 86.
90. ARA/OAC II. 41. blJlage blJ no.135. Opzteners van Aruba aan de SC op Curacao. 31

maart 1832.
91. OACW. not.SC. 25 april 1832.
92. ARA/OAC II. 41. no.135. 6 mel 1832. SC aan de dlrecteur.
93. ARA/OAC II. 400. 5 november 1832. not.GR De toestemmlng aan Rosenveldt moet

hebben plaats gehad na de klacht van de SC aan de gemeenteraad. notulen SC dd 28
Januart 1830.

94. als noot 95.
95. ARA/OAC II. 4. Journaal 239. 8 mel 1832: ARA/OAC II. 178. no.162. Journaal

Aruba. 16 mel 1832.
96. ARA/OAC II. 107. no.82B. 24 mel 1832. Commandeur van Aruba aan de dlrecteur.
97. ARA/OAC 11.4. Journaal291. 31 mel 1832.
98. ARA/OAC II. 107. no.as, 7 junl 1832. Commandeur van Aruba aan de dlrecteur.

no.18.
99. ARA/OAC II. 4. Joumaal 309._11 junt 1832.

100. OACW. not.SC. 23 Jull 1832.
101. ARA/OAC II. 4. Joumaal432. 24 jult 1832: OACW. noLSC. 17 oktober 1832.
102. OACW. Brieven aan de gouverneur-generaal. no.150. 9 november 1832.
103. OACW. Brieven van de gouvemeur-generaal, dossier 6. no.836. Paramaribo 18 maart

1833. aan de dtrecteur, ontvangen 1 april 1833; ARA/OAC II. 5. Journaall45. 3 april
1833.

104. ARA/OAC II. 41. no.247. 30 jult 1832. rekest van Rosenveldt.
105. ARA/OAC 11.4. Joumaal445. 30 JuU 1832.
106. OACW. not.SC. 7 oktober 1833.
107. ARA/OAC II. 6. Journaal 117. 28 februart 1834; OACW. noLSC. 24 februarl 1834

vermeldt dlt voorstel nlet,
lOB. ARA/OAC II. 44. no.41. 3 februarl 1835. SC aan de Gezaghebber.
109. ARA/OAC 11.8. Joumaal84. 5 februarl 1835.
110. ARA/OAC II. 280. no.3-3/5. 6 februari 1835. Gezaghebber aan de Commandeur van

Aruba: ARA/OAC II. 1246. Aruba 13 februarl 1835; ARA/OAC II. 179. Joumaal
Aruba 50. 13 februari 1835.

Ill. ARA/OAC II. 1242. no.2. 17 februarl 1835. opzleners van Aruba aan de
Commandeur; ARA/OAC II. 179. Joumaal Aruba 57. 17 februart 1835.

112. ARA/OAC II. 1246. no.59/1. 18 oktober 1833. Commandeur aan de opzleners op
Aruba.

113. OACW. not.sc, 70ktober 1833.
114. ARA/OAC II. 180. Journaal Aruba 139. 8 mel 1837.
115. ARA/OAC II. 12. Journaal385. 26 mel 1837.
116. ARA/OAC II. 180. Journaal Aruba 217. 19 jult 1837.
117. ARA/OAC II. 180. Journaal Aruba 302. 30 september 1837.
118. ARA/OAC II. 13. Joumaal 658. 6 oktober 1837; ARA/OAC II. 180. Joumaal Aruba

316. 120ktober 1837.
119. Bosch. a.w .. II. Ill. .
120. ARA/OAC II. 1246. 29 januart 1834. Commandeuraan opzleners te Aruba, no.7/1.
121. ARA/OAC II. Ill. no.218. 28 november 1836. Commandeur aan gezaghebber.
122. ARA/OAC 11.267.5 december 1836. Gezaghebber aan de SC. no.271-3/7: ARA/OAC

II. II. Joumaal 742. 5 december 1836.
123. OACW. Correspondentle met de gouverneur-generaal. 16 Januart 1837. no.14. verzon-

den 15 april 1837.
124. ARA/OAC II. 177. Joumaal Aruba. 5 Junl 1827 ..
125. ARA/OAC II. 112. no.s, 19 december 1836. Kock aan Van Raders, Gezaghebber a.1.
126. ARA/OAC II. 12. Journaal 6.5 Januart 1837.
127. ARA/OAC II. 12. Joumaal 42. 10 Januarl 1837.
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128. ARA/OAC II. 12. JoumaaJ 104.3 februarl 1837.
129. ARA/OAC II. 1246. no.7/1. 6 februarl 1837; ARA/OAC II. 180. JoumaaJ Aruba 42. 6

februarl 1837.
130. ARA/OAC II. 1246. no.6/1. 6 Iebruart 1837; ARA/OAC II. 180. Joumaal Aruba 43.6

februari 1837.
131. ARA/KoI.. 3740. no.63. 19 oktober 1816. rapport Aruba; bljlage 8. 7 mel 1816.

Brazlhe.
132. ARA/OAC II. 109. no.24. Bonaire 11 februarl 1834 geletdend verzoek van de Inwoners

van 9 februart 1834; ARA/OAC II. 175. Joumaal Bonaire. 11 februarl 1834.
133. ARA/OAC 11.6. JoumaaJ 87C. 12 februari 1834.
134. OACW. not.SC. 24 februari 1834.
135. ARA/OAC II. 6. Journaal 117. 28 februarl 1834. op brief van de SC aan de

Gezaghebber. 27 februart 1834.
136. ARA/OAC II. 109. no.67. Bonaire 15 mel 1834 op brtefvan Gezaghebber In ARA/OAC

11.280. no.16-16/1. 7 mel 1834.
137. als 139; ARA/OAC II. 175. JoumaaJ Bonaire. 15 mel 1834.
138. ARA/OAC II. 6. JoumaaJ 292. 24 mel 1834.
139. OACW. not.SC. 30 mel 1834.
140. ARA/OAC II. 43. no.208. 3 Jull 1834. SC aan Gezaghebber.
141. ARA/OAC II. 7. JoumaaJ 389. 5 jull 1834.
142. OACW. Brieven aan de gouvemeur-generaal, no.126. 7 Jull 1834; OACW. Brieven van

de gouverneur-generaal. dossier 7. no.l046. 1 oktober 1834; ARA/OAC II. 7.
Joumaal 584. 23 oktober 1834.

143. OACW. Brteven van de gouverneur-generaal. dossier 6. no.843. 21 maart 1833.
144. OACW. Brteven van de gouverneur-generaal, dossier 7. no.1046. 1 oktober 1834.
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BIJLAGE 1. REGLEMENT OP HET SCHOOLWEZEN TE CURACAO

art. 1. Tot opzieners van het Instituut tot onderwijs der jeugd, door den Heer
G.G. van Paddenburgh opgertgt. ziJn benoemd de Weleerw.Heer
J.Muller JAzn en de Heren Jan Jacob Beaujon, Haim Abinun de Uma
en Jacob Hendrtk Hudlg.

art.2. Het openbaar onderwi]s zal des's morgens van 9 tot 12 uuren ziJn, en
des ,nademiddags van 2 tot 5 uuren.

art.3. Het openbaar onderwiJs zal bestaan:
In het regelmatig Spellen en Lezen der Hollandsche Taal, het SchriJven
en in de begmselen der rekenkunde.

art.4. In het Fransch, koopmansrekenmg, Hollandsche Taal, AardriJkskunde,
alsmede de geschiedenis van ons vaderland.

art. 5. De Schoolgelden worden op den volgende voet bepaald, als:
Voor 't Spellen en Lezen 3 Pezos
Voor 't Spellen en Lezen en schrtJven 3 do. 4 realen
Voor 't Lezen, schrtJven en rekenen 4 do.
Voor 't onderwi]s in 't Fransch, lezen,
schnjven en rekenen 4 do. 4 do.
En voor aardriJkskunde daarbij 4 do.

art.6. Het zal aan de Heeren opzieners ten allen tiJden vriJstaan het school
roo veelmalen te bezoeken, als ziJ ten meesten nutte van de Jeugd zul-
len goedvinden; En aIle zulks voordragten van verbetertngen ten nutte
van 't Schoolwezen als ziJ noodtg zullen oordelen aan den Gouverneur
moeten voordragen om die directeliJk te kunnen invoeren.

art. 7. Men zal alle Vier maanden eene Generale Inspectle doen, om te zlen in
hoeverre de Jeugd gevordert is, en twee malen in het Jaar de PrtJzen
aan de meest gevorderden doen ultdeelen.

art.8. Het zal aan den Instituteur vrtjstaan des s'morgens vroeg en des
avonds na schooltlJd private lessen te geven.

Aldus gearresteerd op Curacao den lle maart 1816, w.g. A. KIKKERT

Bran: ARA/OAC, 253, no.2, 11 maart 1816.
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BIJLAGE 2. CONCEPT-PLAN TOT HET DAARSTELLEN EENER
VERBETERDE SCHOOLINRIGTING VOOR DE
JEUGD OP HET EILANDCURA~O (31 maart 1818).

art. I. ''Daar zullen alleen vier Landsscholen voor het onderwiJs der Jeugd op
het Eiland ziJn, nameliJk twee scholen van den eersten. en twee scho-
len van den tweden ran~. waarvan er eene van den eersten rang zal ztjn
in de Willemstad. en eene aan de OverziJde der haven. en van den twe-
den rang eene school in de Willemstad of op Pteter de Mal], en eene aan
de OverziJde der haven.

art.2. Elk der hiertoe noodtge Schoolmeesters of SchoolonderwiJzers zullen
behooren voorzten te zijn van de noodige kunde en bekwaarnheid in het
yak van onderwiJs der jeugd, en mannen zljn van een onbesproken ge-
drag.

art.3. Ten dten einde worden de vier volgende School- of Leermeesters voorge-
steld, te weten voor de beide scholen van den eersten rang of klasse
Dav, Rodrt~uez in de Willemstad en P.Phul aan de OverziJde der haven.
en voor de twee andere scholen van den tweden rang Lucas Hansz op
Pteter de Mat], en Andreas Cramer aan de Overzijde der haven.

art.4. De overtge thans nog voorhandene particuliere scholen worden om ge-
wtgtige reden voor als nog toegelaten: doch zullen toekomend geene
zulke scholen mogen worden opgertgt, dan met toestemrntng van ZiJne
Exc. den Gouverneur generaal, en na onderzoek van de Schoolopzte-
ners. Ook zullen zodantge partlculiere scholen nimmer het getal van
~ mogen overklimmen.

art.5. De som van twee duizend gl. Holl.ds Courant. door Zljne Majestett aan
het Curacaosche Schoolwezen jaarhjks toegewezen, zal ten behoeve der
genoemde vier Landsscholen aangewend. en wel aangemerkt worden
als een Fonds. waaruit voor kinderen van onvermogende Ouders en
Voogden, (met uttzondertng echter der genen, die reeds door de draco-
nte verzorgd worden). het maandelijksche schoolonderwtjs, ais mede de
noodtge boeken, papter, pennen en andere schoolbehoeften. vervolgens
de Jaarlijks ult te deelene prtjzen zullen betaald worden. Nogtans zullen
ook de toegelatene mindere scholen naar bevinding van zaken eentge
adsistentle aan schoolboekJes verkrijgen.

art.6. Kinderen en Pupillen van onvermogende Ouders en Voogden zullen
daarom tot het onderwtjs in gemelde Landsscholen vrtjen toegang heb-
ben. en zonder eentge kosten aan hunnen kant met de overtge scholte-
ren gelljk onderwijs genteten, zullende het van de bljzondere omstan-
dlgheden der Ouders. Voogden en kinderen afhangen, op welke der vier
Landsscholen Opzieners zullen goedvinden. dat hun kind of kinderen
het best zullen moeten geplaatst worden.

art.7. Met de besturmg dezer Schoollnrtgtmg ziJn volkomen gelast en gernag-
ugd de Opzieners van 's Lands Schoolwezen, dewelke dus ook over 00-
ven gemelde som van f2.000.- vrtjeliJk ten bovengenoernde behoefte
(art.5.l zuBen mogen beschlkken. met die bepaling echter. dat zlj van
de uitgegevene en bestede penningen JaarliJks aan ZIJne Exc. den
Gouverneur generaal behoorlijk rekening en verantwoording doen.

art.B. Onvermogende Ouderen en Voogden. die voor hun kind of hunne kin-
deren gratis onderwijs op 's Lands Scholen begeren. zullen zlch deswe-
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ge hebben te vervoegen blJ de Schoolopzteners, die hun eene der
Landsscholen zullen aanwijzen. en hen van een daartoe noodig billet
voorzten, zullende zodantg Ouders of Voogden verpligt zlJn in de be-
sch1kk1ng der Opzleners hieromtrent te berusten.

art.9. Het staat evenzoo den Opzteners vriJ kinderen van onvermogende Ou-
deren of Voogden naar bestvinden van de eene Landsschool op de an-
dere. dus ook van de school des tweden rangs op die van den eersten
rang te verplaatsen, en aldus aan zulke kinderen tevens gelegenhetd
tot verdere vordertngen in talen en wetenschappen te geven.

art.lO. Het hoofdonderwlJs op alle vier Landsscholen zal z1Jn in de Nederdult-
sche taal naar de thans algerneen aangenomene spelling. Voorts zal op
de twee scholen van den tweden rang of klasse alleen onderwijs gege-
yen worden in lezen, schriJven en rekenen, terwlJI op de beide scholen
van den eersten rang nog, en blJ het lezen, schrlJven en rekenen,
vreemde en bultenlandsche talen, alsmede aardriJks en geschiedkunde
enz. zal geleerd worden. voor zoo verre de Schoolhouders hlertoe be-
kwaam ziJn.

art. II. LandsschoolonderwiJzers van den eersten rang zullen voor hun onder-
wijs in de Nederlandsche taal, en in schrtjven en rekenen door aIle gra-
den der Rekenkunst ntet meer mogen berekenen dan 3 Pesos per
maand per kind, Voor het onderwijs In elke vreemde taal afzonderliJk 6
realen meer, en in de Geografie en geschiedkunde tezamen even zoo 6
realen meer. Op de scholen van den tweden rang zal voor elk kind het
gewone schoolgeld van 3 Patlenje per maand betaald worden.

art. 12. Geene partlcul1ere scholen voor de Fransche en Spaansche talen, af-
zonderl1Jk of vereenlgd. zullen (tenziJ met blJzondere goedkeurtng en
toesternmtng van ZIJne Exc. den Gouverneur gen.) voortaan worden
toegelaten, alzoo deze behoefte op 's Landsscholen van den eersten
rang genoegzaam vervuld word.

art. 13. Het zal den Schoolonderwijzeren van betde klassen nlet veroorloofd zlJn
hunne school te verplaatsen, maar elk hunner zal in zljn aangewezen
departement blijven schoolhouden. die van den eersten rang of klasse,
de een in de Wtllemstad, de ander aan de OverzlJde der haven, die van
de tweede klasse, de een in de Willems tad of op Pleter de MaiJ, de an-
der aan de OverziJde der haven.

art. 14. Het zal echter elk der Schoolonderwijzeren vriJ staan in zljn departe-
ment van schoollocaal te veranderen en een ander locaal te klezen.
doch volstrekt nlet tot eentg hinderlijk nadeel voor het te geven onder-
wijs, en voor de gezondheid der scholieren. Weshalve de Schoolop-
zteners gehouden zijn een zulk veranderd of nleuw schoollocaal te be-
ztgttgen en te onderzoeken. of hetzelve aan het voorgestelde doel
beantwoordt.

art. 15. Het staat den Opzteneren van het Schoolwezen vriJ de scholen te bezoe-
ken. zoo dikw1JIs zlJ zullen goedvinden; en zullen de SchoolonderwiJzers
de Opzteners, wanneer dezen, hetzlJ In corpore het ziJ afzonderltjk,
hunne school bezoeken en examineren, met behoorliJke achting ont-
vangen, hun onderzoek wegens de gemaakte vorderingen der scholie-
ren, of ook andere voorwerpen, het Schoolwezen betretTende, behoorliJk
beantwoorden. en op hun verlangen in allen deele hun aIle mogel1Jke
proeven hunner meesterlijke kunde en bekwaamheid geven.
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arl16. De Schoolopzieners zljn verpl1gt oak op de overtge partlcul1ere toegela-
tene scholen een oog te slaan; zullende tevens derzelven schoolmees-
ters gehouden zijn ztch even zoo naar den tnhoud van art.15. omtrent
de Opzleners te gedragen.

art. 17. Op de vier Landsscholen zal jaarlljks tweemaal examen, namel1jk een
kleine en een groat examen gehouden worden. Het kleine examen zal
geschleden op den eersten woensdag In de maand Junlj, het ~
examen in de maand December, acht dagen voor het kerstfeest; zullen-
de alleen na het groote examen aan de meest gevorderde leerlmgen
pnjzen ultgedeeld worden, en de Opzleners alsdan gehouden zlJn van
den bevondenen staat en toestand der scholen, en van aile hunne ver-
rtgtmgen aan Zljne Exc. den Gouverneur gen. behoorlljk verslag te
doen.

art. lB. De naaste Buren der respective Landsscholen zullen zlch op den school-
tijd van alles hlnderlljk geraas onthouden, en blj foute van dlen de
Schoolopzleners de vrijheid hebben desnoods de adststentle van den
Raadfiscaal hieromtrent in te roepen.

Bron: ARAjOAC, 30B. no.IOO, 31 maart IBI8.
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BLJLAGE 3. PUBLICATIE, 9 december 1819.

WY ALBERT KlKKERT, Commandeur van de Militaire Willem's Orde, Offlcler
van het Legioen van Eer van Zyne Aller Chrlstelyke Majestett, Vice Admtraal in
dienst van Zijne Majestett den Koning der Nederlanden, Gouverneur Generaal
van Curacao en onderhoorlge Eilanden, Bonaire en Aruba, en Generaal en
Admlraal en Chef over de Land en Zeemagt aldaar &c. &c. &c.
Allen den genen die deze zullen zten, ofte horen lezen, salutt doen te weten: Dat
wy hebben goedgevonden en verstaan:

1. Te arresteren, zoo als gearresteerd wordt bij deze, het navolgende
Reglement op het Schoolwezen alhier. (F.J.)

2. Het voormelde Reglement zal met den eersten Januarij 1820 in werking
geraken.

3. Tot onderwijzers der .Jeugd in de vier Landsscholen bij deze te benoemen,de
volgende person en:

Pleter Phoel
van de eerste classe

David Rodriguez

George Kramer

Klaas van Eekhout
van de tweede classe

Alleen zonder tractement, maar onder genet van zoodantge belooning als bij
het Reglement op het Schoolwezen is vastgesteld.

4. Hierbij als Opzieners van het Schoolwezen op dlt eiland te bevestlgen: de
Weleerwaarde Heeren Predikanten J. Muller J.A.z en G.B. Bosch, en den
Heer H.A de Lima, koopman alhter: voorts tot mede opziener met en be-
nevens de voornoemde Heeren te benoemen en aantestellen: den Weled:
Heer C.L. van Uytrecht, Lid van den Raad van Poltcte. thans het ambt
van Raad Contrarolleur Generaal der Financien op dtt eiland, adlntertm.
waarnemende.

Gedaan op Curacao den 29sten November 1819, het zesde jaar van Zijner
Majesteits regenng.

(getd) A. KlKKERT

Ter ordonnantle van ziJne Excellentle.
(getd) W. PRINCE, Sec.

Gepubliceerd bmnen het Fort Amsterdam en In de Willems tad, den 9den
December 1819.

(getd) W. PRINCE, Sec.
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PROVISIONEEL-REGLEMENT OP HET SCHOOLWEZEN TE CURA~O

art. 1. Daar zullen vier Landsscholen op het eiland zljn, namelijk twee van
den eersten rang. en twee van den tweeden rang; zullende de eerstge-
melden in de Willemstad en aan de overz1jde der haven. en de laatstge-
melden in de Willems tad of op P1ennaa1j en aan de Overzijde der ha-
ven. gevesUgd worden.

art. 2. Elk der htertoe noodtge Schoolmeesters of Schoolonderwijzers zullen
behooren te bezttten, de noodtge kunde en bekwaamheid In het vak
van onderwijs der jeugd, en mannen zljn van onbesproken gedrag.

art. 3. De bestaande parUculiere scholen worden, om gewigUge reden. voor als
nog toegelaten; doch zullen in het toekomende geene zulke scholen rno-
gen worden opgertgt, dan met toestemm1ng van den Gouverneur
Generaal, na onderzoek van de schoolopzieners. Ook zullen zoodantge
parUculiere scholen als dan ntmmer het getal van drte mogen te hoven
gaan.

art. 4. Eene 80m van twee duizend gulden HoB: courant in het jaar, zal ult de
koloniale kas. ten behoeve der Landsscholen verstrekt en aangemerkt
worden. als een fonds waaruit het volgende zal moeten en rnogen wor-
den betaald en aangekocht, te weten:

a. Het onderwijs voor kinderen of pupillen van onvermogende ouders of
voogden. daarvan echter ultgezonderd de zoodantge kinderen. die door
de dtaconte verzorgd worden.

b. Boeken, papter, pennen en andere schoolbehoeften.
c. JaarliJksche ult te deelene prijzen.
d. Boeken tot geschenken of bu1tengewone douceurs aan eenigen onder-

wiJzer. die zlch b1j ultnemendheld onderscheldt. en
e. Werken tot onderngtmg en verdere etgene oefenmg der onderwijzers,

waarutt, ten hunnen gezamenllJken gebruike. eene kleine bibliotheek
zal worden daargesteld, dewelke zal staan onder het toezigt der school-
opzieners.
Aan de toegelatene bljzondere scholen zullen, naar bevtndtng van za-
ken. schoolboeken worden ultgeretkt. terwijl aan de zlch op dezelve be-
vindende kinderen prljzen zullen mogen worden ultgedeeld.

art. 5. Klnderen en pupillen van onvermogende ouders en voogden zullen
daarom tot het onderwijs In gemelde landsscholen vnjen toegang heb-
ben. en. zonder eentge kosten aan hunnen kant. met de overtge scho-
lieren gelijk onderwijs genleten, zullende het van de bljzondere omstan-
digheden der ouders, voogden en kinderen afhangen, op welke der vier
landsscholen opzleners zullen goedvlnden. dat zoodantge kinderen het
best zullen moeten geplaatst worden.

art. 6. Met de besturtng dezer schoolmrtgting zijn volkomen gelast en gemag-
tigd de opzleners van's landsschoolwezen. dewelke dus ook over de bo-
vengemelde som van f2.000.- vrljelijk ten bovengenoemde behoefte
(art.4.) zullen mogen beschlkken. met die bepaUng echter. dat zt] van
de uitgegevene en bestede pennmgen, jaarlijks aan den Gouverneur
Generaal behoorlijke rekening en verantwoordlng zuBen moeten doen.

art. 7. Onvermogende ouderen en voogden. die voor hunne kinderen of pupil-
len gratls onderwijs op 's lands scholen begeren. zuBen zlch deswegen
hebben te vervoegen blj de schoolopzleners. die hun eene der lands
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scholen zullen aanwijzen, en hen van een daartoe noodtg blljet voor-
zten: zullen zoodantge ouders of voogden verpltgt zUn in de beschikking
der opzteners hteromtrent te berusten.

art. 8. Het staat even zoo den opzieneren vriJ kinderen van onvennogende ou-
deren of voogden naar best bev1nden, van de eene lands school op de
andere, dus ook van de school des tweeden rangs op die van den eer-
sten rang te verplaatsen, en aldus aan zulke kinderen tevens gelegen-
held tot verdere vordertngen in talen en wetenschappen te geven.

art. 9. Het hoofdonderwijs op alle vier lands scholen zal zijn in de Nederdult-
sche taal naar de thans algemeen aangenomene spelling. Voorts zal op
de twee scholen van den tweeden rang of klasse alleen onderw1Js gege-
yen worden in lezen, schriJven en rekenen, terwiJI op de belde scholen
van den eersten rang neg. en biJ het lezen, schrlJven en rekenen,
vreemde en bultenlandsche talen, als mede aardriJks en geschledkun-
de, enz. zal geleerd worden, voor zoo ver de schoolonderwijzers hlertoe
bekwaam zljn.

art.IO. Lands school onderwijzers van den eersten rang, zullen voor het onder-
wijs en al het gene op hunne scholen geleerd wordt, en welk onderw1Js
voor aIle kinderen, teder naar gelang des ouderdoms, moet gel1jk zlJn,
nlet meer mogen vorderen dan zeven en twmtig realen per maand; ter-
wiJI op de scholen van den tweed en rang. alwaar het onderwiJs mede
als voren, moet gelijk zlJn. nlet meer dan twaalf realen per maand voor
elk kind zal worden betaald.

art. II. Geene parUkuliere scholen voor vreemde talen. afzonderlljk of veree-
nlgd, zullen voortaan worden toegelaten, wanneer deze behoefte op 's
lands scholen van den eersten rang genoegzaam kan vervuld worden,
ten zlj met bljzondere goedkeurlng en toestemmtng van den Gouver-
neur Generaal.

art.I2. Het zal den onderwiJzeren van belde klassen nlet veroorloofd zljn hun-
ne school te verplaatsen, maar elk hunner zal in zlJn aangewezen de-
partement bliJven school houden.

art.I3. Het zal echter elk der schoolonderwiJzeren vrij staan in zlJn departe-
ment van schoollocaal te veranderen en een ander locaal te kiezen,
doch volstrekt nlet tot eenig hinderliJk nadeel voor het te geven onder-
wijs, en voor de gezondheld der scholleren. weshalve de schoolopzte-
ners gehouden zljn een zulk veranderd of nieuw schoollocaal vooraf te
bezigngen en te onderzoeken, of hetzelve aan het voorgestelde doel be-
antwoordt.

art.I4. Het staat den opzteneren van het schoolwezen vriJ de lands en bljzon-
dere scholen te bezoeken zoo dikwijls zlj zullen goedv1nden, en zullen
de schoolonderwijzers verpligt zljn de opzieners, wanneer deze, het z1J
in corpore het zlj afzonderlijk hunne school bezoeken en exammeren,
met behoorlljke achUng te ontvangen. hun onderzoek wegens de ge-
maakte vordertngen der scholleren. of ook andere voorwerpen, het
schoolwezen betrefTende, behoorlljk beantwoorden, en op hun verlan-
gen in allen deele hun alle mogellJke proeven hunner kunde en be-
kwaamheld te geven.

art.I5. De schoolopzleners zljn verpligt ook op de overlge parUkullere toegela-
tene scholen goed toezlgt te houden, en dezelve onder het JaarliJks te
houdene groote examen, te begrijpen.



266 Bij/age3

art. 16. Op de vier lands scholen zaI jaarlijks tweemaal examen. namelljk een
klein en een groot examen. gehouden worden. Het kletne examen zal
geschieden op den eersten Woensdag in de maand Junij; het groote
examen in de maand December. acht dagen voor het kerstfeest; zullen-
de aIleen na het groote examen aan de meest gevorderde Ieerltngen,
prtjzen uitgedeeld worden. en de opzieners als dan gehouden zljn van
den bevondenen staat en den toestand van alle de scholen en van alle
hunne verrtgungen, aan den Gouverneur Generaal behoorlijk verslag te
doen.

art. 17. De naaste buren der respective lands scholen zullen zich op den
schooltijd van aIle hinderllJk geraas onthouden. en blJ route van dten,
zullen de schoolopzieners de vnjhetd hebben. des noods. de adststentte
van het Officle Flscaal hleromtrent in te roepen.

Gearresteerd op Curacao den 29sten November 1819.

(was get.) A. KIKKERT.

Bron: ARA/OAC. 285. 9 december 1819.



Bylage 4 267

BIJLAGE 4. GENERALE STAAT DER BEVOLKING
VAN BET EILAND CURACAO, 1816

Blanken: inboorlingen 2.380
Nederlanders 101
andere Europeers 93
vreemdelingen 206

2.780

- gecouleurden 2.144
Vrtl~ lled~n: inboorlingen

- zwarten 2.285
4.429

- gecouleurden 96
vreemden

- zwarten 24
120

Slaven: gecouleurden
zwarten

818
5.947

totaal

6.765

14.094

In de Instructle die op 5 maart 1816 aan de Commissie ter Overnemtng werd
gegeven stond in art.6.:

"De bevolking zal in de volgende classen verdeeld worden. te weten:
Nederlanders
andere Europeeers
tngeboren blanken
gecouleurde, vrtje en slaven
negers, vn]e en slaven
en indien mogelijk de echte Indianen ook afzonderlijk".

Bron: ARA/Kol.. 3748. 5 maart 1816.
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BIJLAGE 5.

LIJST DER SCHOOLBEHOEFTEN DOOR DE HEER LANDS
SCHOOLONDERWIJZER G.G. VAN PADDENBURGH TEN GEBRUI-
KEN VAN 'T SCHOOLWEZEN ONTFANGEN VAN BET DEPARTE-
MENT VAN KOOPHANDEL & KOLONIEN ONDER DATO 'SGRAVEN
HAGE 20 JANUARIJ IS16 NO.S.

Twee
Een
Een
Drte
Twee
Een
Een
Twee
Twee

Drte
Agt
Een
Zeven
Een
Een
Een
Tien
Drte
Twee
Vijf
Vier
Twee
Een
Agt
Een
Een
Een
Vier
Zes en dertlg
Drte
Zeven
Vijf
Vijf
Twee
Zes
Drte
Drte
Drte
Zeven
Vier
VlJfUen
Zeven
SesUen
Agt
Twaalf
Negen
Negen
Tien

Agron opstellen
Meidinger spraakkunst
handletdlng voor Schoolleeraars
Meidinger aangename oefentngen
Kort begrtp der algemeene geschtedents
Mook oeferungen
Algemeene BoekenllJst
Lohr, voedsel voor het hart
Fedderson voorbeelden van Wljsheid
inpaketten
Bulsnat schoolboeken
Aeneal (?) rekenboek. le deel5. 2e deel3
Zedekundlg leesboeken
Jungst leesboeken
brlevenboek
Syntaxis
leesboek voor de Jeugd
leesboeken voor de 2e classe
De Brave Hendrtk
De Brave Marta
levensblJzonderheden der Apostelen
Mook themes
Lecture des-Enfans
Phoores Iactles
Petit dlctlonalre
Pierre Marin
Handleiding
Leert vermaakt
Hlstolre de Joseph
Nleuw Spel en leesboeken
Brunt l e. 2e. 4e stuk]e
Rekenkundige voorstellen
NatuurliJke historte
Catechismus der natuurliJke historte
Ned. ChrtstomaUe
BIJbelsche geschiedents
Geographlsch ZakboekJe
trap der Jeugd
Zedekundtge leesboeken
Spel en leesboek voor de 3e classe
Karakter wekken
Geschledenls van Holland
leesboek der wetenschap 2e stukje
Raadgevtngen en onderrtgtmgen
leesboekje voor de Jeugd
Lees lessen
Spel en leesboek]e 2e stukje
A.B.C. utt de Trap
Fabelen en Vertelsels
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Agt en dertig

vur
Drte
Agttien
vur
Drte
Agttien

Tlen
Negen
Aggtien
Diverse
Een
Eentge

Brunt Reeken Boekje.
Ie stukje tien
2e stukje negen
3e stukje zeven
4e stukje twaalf
Natuur en aardrijks kundlge mengelingen
Catechlsmus de gezondellngen
Reeken Boek voor meisjes, Le stuk zeven
Natuur en aardnjkskundtge mendellngen (=mengelJngen?)
Catechlsmus de gezondeUeden
Reeken Boek voor metsjes,
Ie stuk zeven, 2e stuk vier. 3e stuk drte, 4e stuk vier
Zedekundlge Schoolboeken
opgeplaakt A.B.C. groot
opgeplaakt A.B.C. klein
Prenten
Prenten Boekjes
brokken onbruikbaare Lak

Vorenstaande Schoolbehoeftens etc. etc. op heeden 13 maart 1818 van de
geweezene 's lands Schoolmeester de Heer G.G. van Paddenburgh ontvangen.

W.Getek. Nuboer. Raad Contrarolleur-generaal der Ilnantien.

Bron: ARAjOAC. 308, no.79. 14 maart 1818. no.135.
Nuboer aan Kikkert. met de lijst als bijlage.
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BIJLAGE 6. PUBLICATIE (9 january 1821)

Wil Paulus RoelofI Cantz'laar, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw,
Schoutbynacht in dienst van Zyne Majestert den Koning der Nederlanden,
Gouverneur van Curacao en onderhoortge Eilanden Bonaire en Aruba en
Opperbevelhebber van de Land en Zeemagt aldaar, &c, &c, &c.

Allen den genen die deze zullen zlen of te hooren lezen, salut! doen te we-
ten:

Nademaal op dit eiland, zommige der alhier bevindende gedeporteerden,
ztch aangematlgd hebben prtvate lessen in het onderwys der jeugd te geven,
zonder dat zy daartoe van de competente autortteit, van behoorlyke papieren,
welke tot het bekleeden der functlen van onderwyzer der jeugd vereischt wor-
den, voorzien zyn, te meer om dat zy niet voldoen aan de requtstten by de
Reglementen op het Schoolwezen voorgeschreven en dit tot merkelyk nadeel
van het Schoolwezen alhier is strekkende, zoo is het, dat hierby aan zoodantge
gedeporteerden ter kennls wordt gebragt, dat dezelve, van dato dezer, geinterce-
deerd worden te fungeren als onderwyzer der jeugd alhler en dat zy, wanneer
het bevonden wordt tegen dtt verbod te hebben gehandeld, waarop de Raad
Fiscaal dezer eilanden, door ons zal worden aangezegd te letten, zich zelven de
nadeelige gevolgen zullen hebben te wyten.

Gedaan op Curacao den 9den January 1821, het achtste jaar van Zyner
Majesteits regenng.

(w.g) CANTZ'LAAR.
Ter ordonnantie van Zllne Excellentie.
(w.g.) W.W. DlNCKlNCK, Gouv.Sec. .
Gepubliceerd binnen het Fort Amsterdam,en in de Willemstad dato utsupra.
(w.g.) W.W.DUYCKlNCK,Gouv.Sec.

Bron: ARAjOAC, 285, nO.IC, 9 Januart 1821.
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BIJLAGE 7. STATISTIEKE MEMORIE 21 januarij 1828.

Opgaaf Rooster der Leerlingen op de Lands, Diakonie en geadmltteerde scholen.

N
m C/} C/}

til !:3'E 'E ~]:;J

,..l-o o· Ov
~~til ~ ~] Nv ~~

~~0° 0° mE Os ·s:r:f/J ~~ ~~ ~-g >"0 ~"O1l."O C/}('d :r:~o.;S ciS .v ov...liS !:O '"JO UO
Leerlingen 10ngens 2 7 - 15 - - 24blanke

metsjes 4 1 - 6 - - 11van
jongens 2 1 3 6- - -

Landswege gekleurde
meisje 2 - - 1 - - 3

TOTAAL 10 9 - 25 - - 44

Leerlingen jongens - - 6 - - - 6blankedie gratis meisjes - - 3 - - - 3
Onderwijs jongens - - 4 - 26 - 30
aenteten gekleurde

melsjes - - 3 - 14 - 17
TOTAAL - - 16 - 40 - 56

Leerlingen jongens 2 7 - 15 - - 24blankedie metsjes 4 1 - 6 - - 11
schoolgeld jongens 2 1 - 3 - - 6
betalen gekleurde

melsjes 2 - - 1 - - 3
TOTAAL 10 9 - 25 - - 44

leerlingen ~ongens 25 24 14 6 - - 69blankedie metsjes 16 10 8 4 - - 38
schoolgeld

gekleurde ~ongens 18 3 9 7 3 5 45
betalen metstes 8 2 7 - 1 3 21

TOTAAL 67 39 38 17 4 8 173

~ongens - - 7 - - - 7blankeDtakonte meisjes - - 9 - - - 9
leerlingen ~ongens - - - - - - -gekleurde

meistes - - 1 - - - 1
TOTAAL - - 17 - - - 17

Generaal jongens 47 35 40 31 29 5 187

Totaal metsjes 30 13 31 11 15 3 103

Generaal der beide
77 48 71 42 44 8 290Totaal geslachter

BRON:ARA/OACII, 36, nO.37,25 Jan. 1828. Curacao den 21sten Januart 1828
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BIJLAGE 8. BOEKENLIJST 1835

Boeken voor de laagste klassen:
1. AB.C. boek door P.J. Prinsen (de twee eerste leestafels bevattende). Haar-

lem, Loosjes.
2. Eerste oefentngen In het lezen, door P.J. Prlnsen. Haarlem. Loosjes,
3. Leesboek voor eerstbegtnnende leerlingen. Zwolle. Zeehuizen (Ie, 2e. 3e en

4e stukje).
N.B. <lit laatste werkje kan men biJ ieder overgang tot eene volgende leesta-
fel, ter uttbretdmg en ter meerdere oefenmg, doen lezen.

4. Spel- en leesboek, door Anslt]n, 2e stukje. Leijden. Durnortler & zn.
5. De brave Hendrik. door Anslijn Nzn. Leljden. Dumortler & Zn.
6. als 4. 3e stukje.
7. Leesboek voor jonge kinderen, door P.J. Prtnsen. Haarlem, Bohn.
B. Gemakkelijk leesboekje. door P.J. Prinsen. Haarlem. Bohn.
9. Leesboek voor gevorderde klnderen. door P.J. Prinsen. Haarlem, Bohn.

N.B. Men is van de veronderstelllng uitgegaan, dat de letterkast en de lees-
tafels van Prinsen In de school aanweztg zijn. zoo neen. dan zou men weI
doen dezelve mede te zenden, met eentge letterplanken. Het een noch het
ander plaats hebbende. of geschiedende. zende men In plaats van no, 1. 2
en 3: Anslijn. Spel- en leesboek. Ie stukje. Leijden. Dumortler. en Ansltjn,
Spel- en leesboek. BiJvoegseIop het Le stukje, id.

Boeken voor de middelste klasse:
1. Geschledenls van Joseph. door Hulshoff. 2 stukjes. Leijden, Dumortler.
2. Raadgevlngen en onderrtgttngen, door Anslt]n. 4e leesboek. LelJden.

Dumortler.
3. Leesboek voor de 2e klasse, door Anslijn. Leljden. Durnortier en Zn.
4. Levensschets van Vaderlandsche Mannen en Vrouwen. 3 stukjes. Haarlem,

Loosjes.
5. BelangrlJk leesboek, door Prinsen. Amsterdam. Schalenkamp en van de

Grampel.

Boeken voor de boogste klasse
1. Brteven voor mln of meer gevorderde jongelteden. Leljden. Dumortler en Zn.
2. KunstrnaUg Iezen, door Anslijn. l e en 2e stukje. Leljden. Dumortler.
3. Zedekundlg leesboek In den vorm van geschledenlssen. Leljden. Dumortler.
4. Fabelen en vertelsels. Leljden. Dumortler en Zn.

Rekenboeken
1. Beschouwend en beoefend rekenboek, door P.J. Prtnsen, 2 stukJes. Haar-

lem, Goteling Vlnnls.
2. Rekenboek voor de scholen In ons vaderland, door J. van WIJk Rzn, l e

stukje (Ie en 2e afd.), 2e en 3e stukje.

Boeken
Welke hetzlj tot leerboeken. hetzlJ tot leesboeken tot afwtsselmg met andere. of

op bepaalde schooluren kunnen gebrulkt worden.
1. Redumenta (rudlmenta?) of gronden der Nederlandsche taal, door de

MaatschapplJ tot Nut van het Algemeen. Leijden. DumorUer en Zn.
2. Korte Geographlsche Oefenlngen. door P.J. Prinsen. Amsterdam. van der

HelJen Zn.
3. Natuurkunde voor klnderen. door P.J. Prlnsen. Haarlem. Bohn.
4. Korte natuurlijke hlstorie voor de jeugd. Leijden. Dumortler en Zn.
5. Schoolboek over de Geschledenis van ons Vaderland. door Wester. LeIJden.

Dumortler en Zn.
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Boeken ten gebruike van den Onderwljzer
1. B1Jbelvoor klnderen, door C. Schmid. Amsterdam. ten Brink & de Vries.
2. A.H. Ntemetjer, Grondbegtnselen van Opvoeding en OnderwiJs. door P.J.

Prinsen. Amsterdam. Sehalenkamp en van de Grampel.
3. Korte overzigt der leer van de opvoeding en het onderwijs, voornamellJk met

toepasstng op de lagere scholen, door B. Brugsma, onderwiJzer te Gronin-
gen. Orontngen, W. Zuidema.

eensl. afsehrtft
de Gouvernements Seer.

Bron:
ARAjOAC II. 219. biJlage biJ brief no.601j208. 31 oktober 1835. gezagheb-
her aan de admimstrateur van Ilnantten.
OACW. brieven van de gouverneur-generaal.
dossier 8. no.1201. 9 oktober 1835.
biJlagen boekenliJst en keuzeliJst.
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BIJLAGE 9. FACTUUR VAN SCHOOLBOEKEN

Factuur van een Kist met Schoolboeken vanwege het Mlnlsterte van Kolonlen
alhler aangebragt per het Schlp Cathartna, Schipper K.M. Hillers, en bestemd
voor Curacao.

1 kist inhoudende:
150 exempl. AnsliJn Spel en leesboek Ie stuk a 10 c
150 exempl. Bljvoegsel op dtto a 7 1/2c
150 exempl. 2e stukje a 7 1/2c
150 exempl. De Brave Hendrik a 10 c
150 exempl. Spel en Leesboek 3e stuk a 7 1/2c
100 exempl. Prtnsen Leesboek a 15 c
100 exempl. Gemakkelijk Leesboek a 20 c
100 exempl. Gemakkelijk Leesboek voor gevorderde

klnderen a 20 c J.20,OO
HulshofT geschiedenis van Joseph a 40 c J.30,OO
AnsliJn raadgevmg 4e leesboek a 171/2 c J.13,125
Leesboek 2e klasse a 20 c J.15,OO
Levensschetzen van vaderlandsche
mannen
Prinsen belangrijk leesboek
Prinsen Rekenboek
Van Wljck Rekenboek
A.H. Nlerneljer opvoedlng
Brugsma kort overzigt
voor kist enz

75 exempl.
75 exempl.
75 exempl.
75 exempl.

75 exempl.
50 exempl.
50 exempl.
2 exempl.
2 exernpl."

J.15,OO
J.11,25
J.11,25
J.15,OO
J.11,25
J.15,OO
J.20,OO

a 60 c J.45,OO
a 20 c J.15,OO

J.30,OO
J.70,OO

a J.2,60 J. 5,20
a J.l,25 J. 2,50

J.12,50

Vracht naar Suriname
10 pet Avarij

J.362,075
J. 3,00
J. 0,30

Zegge Drte honderd vljf en zestig, zeven en dertig en een halve centen.

J.365,375

• met in de kist aanweztg. blijkens not.SC, 10 november 1835

ARA/OAC II, 219, blj brief 601/208, gezaghebber aan de adminlstrateur van
flnanclen. 31 oktober 1835.
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BIJLAGE 10.
LANDSONDERWIJZERS op Curacao 1820-1837
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BIJLAGE 11.
PLAATS DER LANDSSCHOLEN op Curacao 1820-1837

......
~
o
C"iI
00......

......
C")
00......

............ ............

+-

~.....
(/)

S
III

~
............ ............



Bfjlage 12 277

BIJLAGE 12.

BESTUURDERS VAN CURACAO e.O. EN HUN TITELS. 1816-1954
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CURRICULUM VITAE

Johannes Franctscus van Oers Is geboren op 3 jult 1931 te Roermond. Na
de Tweede Wereldoorlog begon hlJ zijn studte aan het BlsschoppeUjk College ter
plaatse. In 1951 behaalde hij het diploma gymnasium-alpha.

Na het verrichten van de mllttatre dienst kon ht] begin 1954 aan de
Unrversttett te NlJmegen de stud Ie in de geschiedents begtrinen: deze studie
werd in 1960 afgesloten met het doctoraal examen.

Als beroep koos hiJ het leraarschap en stnds 1959 was hlJ als zodanig werk-
zaam aan het BlsschoppellJk College te Weert.

In 1962 werd hlJ benoemd als leraar geschtedents aan het Radulphus-
College en het Marla Immaculata Lyceum op Curacao. Na een dlenstperlode
van zes jaar verleende de Sttchtlng WetenschappeliJk Onderzoek van de Tropen
(WOTRO) hem een stlpendlum voor het doen van archiefonderzoek op de
Nederlandse Antlllen en in Nederland met het doel een publlkatle voor te beret-
den.

Toen in 1970 aan de Katholieke Leergangen te Tllburg de nieuwe Leraren-
opletdtng (het Mollertnstltuut) van start gmg, werd hij tot docent aan de afde-
ling geschiedenis benoemd. In 1971 werd hlJ hoofddocent van die afdeUng wel-
ke functle hiJ bekleedde tot 1 januart 1987. toen hij gebruik maakte van de
mogelijkheld vervroegd utt te treden.
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