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door kinderen van Nederlanders, veelalook door die van de naar ver-
houding weinige inheemse Christenen en van de in het Knilopgenomen
'Ambonnezen'. Toen er in Indië meer Nederlandse gezinnen kwamen,
ontstond er de behoefte aan voortgezet onderwijs en om daaraan tege-
moet te komen, werd in 1860 in Batavia het Koning Willem III-gymna-
sium opgericht dat twee afdelingen kende: de ene kon gelijkgesteld
worden aan een hogere burgerschool(hbs)-b in Nederland (een vorm van
voorbereidend hoger onderwijs)", de andere was een opleiding voor de
Indische bestuursdienst. Van 1860 afkon dus een deel van de Nederlandse
kinderen voortgezet onderwijs in Indië volgen; veelouders gaven er
evenwel de voorkeur aan, hun kinderen op zes- of twaalfjarige leeftijd
(in die laatste gevallen dus na het volgen van lager onderwijs in Indië)
voor hun verdere opleiding naar Nederland te sturen waar zij in de
gezinnen van familieleden, soms ook in kostgezinnen of in speciale
kostscholen werden opgenomen. De behoefte om dat te doen werd
geringer toen de voorzieningen voor Nederlands onderwij s in Indië
beter werden. Het gouvernement, d.w.z. het in 1867 opgerichte departe-
ment van onderwijs en eredienst, gaf zich daar veel moeite voor. Behalve
in afgelegen streken waren er omstreeks 1900 al voldoende scholen voor
Nederlands lager onderwijs, zij het dat daaronder nog maar weinig
confessionele scholen waren - van de groep waartoe die laatste behoor-
den: de scholen voor bijzonder onderwijs, nam het aantal tussen 1900

en 1940 belangrijk toe. Lager onderwijs werd in 1900 gevolgd door bijna
negentienduizend Nederlandse en Indisch-Nederlandse kinderen (één
op de vijf volgde bijzonder onderwijs), in 1940 door bijna een-en-
veertigduizend (meer dan de helft volgde bijzonder onderwijs). Bijzon-
der onderwijs werd gegeven op scholen die op een protestantse of
katholieke grondslag stonden, maar ook wel op particuliere scholen

. zonder godsdienstige grondslag.
Ook het voortgezet onderwijs had zich in de twintigste eeuw belang-

rijk uitgebreid: aan dat ene gymnasium te Batavia waren enkele mulo's",
drie- en vijfjarige hbs'en en lycea toegevoegd. Dit voortgezet onderwijs
werd in 1900 gevolgd door een kleine zevenhonderd Nederlandse en
Indisch-Nederlandse kinderen, in 1940 doorruim achtduizend.'

I Thans (1984): athenaeum. 2 Scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs, thans:
mavo-scholen. l Sinds het begin van de twintigste eeuw was ook aandacht besteed
aan het technisch en vakonderwijs; de daarvoor opgerichte scholen werden hoofdza-
kelijk door Europeanen bezocht. Inheemsen kregen veelal beurzen, hetzij van het
gouvernement, hetzij van Europese ondernemingen, om dit onderwijs dan wel aparte
cursussen te volgen.


