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Dan was na de Eerste Wereldoorlog in Indië ook een begin gemaakt
met hoger onderwijs: in Bandoeng werd in 1920 een Technische Hoge-
school geopend (deze kende slechts één studierichting: die voor civiel
ingenieur), in 1924 kwam in Batavia een Rechtshogeschool tot stand, in
'27 een Medische Hogeschool en aan die laatste twee opleidingen (men
zou van 'faculteiten' kunnen spreken) werd in '40 in Batavia een Faculteit
der Letteren en in '41 in Buitenzorg een Landbouwkundige Faculteit
toegevoegd. De TH in Bandoeng begon in '20 met o.m. negen-en-twintig
Nederlandse en Indisch-Nederlandse studenten - in '40 was hun aantal
aan de vier toen bestaande instellingen van hoger onderwijs tezamen tot
ca. driehonderdvijftig gegroeid.

*

Wij schreven in het voorafgaande over 'Nederlandse en Indisch-Neder- _
landse' jongeren. Inderdaad: alle Nederlandse onderwijsinstellingen
stonden open voor jongeren van Indisch-Nederlandse afkomst, trouwens
ook voor jongeren uit gezinnen van Vreemde Oosterlingen en van
inheemsen - er was geen rasdiscriminatie. In feite was het evenwel voor
Indisch-Nederlandse kinderen moeilijker dan voor Nederlandse om het
Nederbndse onderwijs te volgen. Er moest schoolgeld worden betaald
en dat vormde voor de ouders uit het arme gedeelte van de Indisch-.
Nederlandse groep vaak een groot probleem. Dan: die Indisch-Neder-
landse kinderen kwamen in overwegende mate uit gezinnen die, zeker
in het begin van de twintigste eeuw, dichter bij de inheemse dan bij de
Nederlandse levenssfeer stonden. Wij herinneren er aan dat in 1900 van
alle kinderen die voor het eerst bij de Nederlandse scholen voor lager
onderwijs werden ingeschreven, nog geen 30% normaal Nederlands en
meer dan 4°% (slechts voor een vierde waren dat inheemsen) zelfs
uitsluitend Maleis sprak. De overgrote meerderheid van de Indisch-
Nederlandse kinderen moest zich dus eerst een goede kennis van het
Nederlands eigen maken=- nadien bleef het toch voor velen een hinder
dat zij thuis in een sfeer verkeerden die geen stimulans vormde voor het
voltooien van een begonnen opleiding. Onderzoekingen van het Bata-
viase Centraal Kantoor voor de Statistiek, uitgevoerd voor de schooljaren
1913-14,1919-20 en 1924-25, toonden aan dat van de honderd leerlingen
die in de eerste klassen van de Nederlandse lagere scholen waren opge-
nomen, slechts zes-en-veertig de gehele school hadden doorlopen: ruim


