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O
p 20 april begint het
feest met de opening
van een tentoonstel-
ling in verband met de
65 VPCO-jaren, met

foto’s en oude aandenkens be-
trekking hebbende op de VPCO.
De tentoonstelling zal twee we-
ken lang voor iedereen te bezich-
tigen zijn.

In gesprek met Diana Lorier-
Kooi, directeur bij de VPCO,
geeft zij een korte toelichting en
terugblik op de afgelopen 65
jaar: ,,Eind 1938 vinden de eer-
ste contacten plaats tussen ver-
tegenwoordigers van de verschil-
lende protestantse kerken op
Curaçao. Op initiatief van onder
anderen dominee (ds.) Kroeze
van de gereformeerde kerk te
Mundo Nobo en ds. Millet de St.
Aubin van de Verenigde Pro-
testantse Gemeente wordt op 20
januari 1939 ‘De Vereeniging
voor Christelijk Onderwijs en

Opvoeding’ opgericht. Deze
voorloper van de VPCO zal blij-
ven bestaan tot halverwege 1951.
Pas op 11 januari 1950 komen
vertegenwoordigers van de ver-
schillende protestantse gemeen-
ten op Curaçao voor het eerst
sinds de oorlog weer bij elkaar.
Een ledenwervingsactie start en
op 21 februari 1950 verschijnt
een advertentie in de dagbladen
Beurs en Nieuwsberichten en
Amigoe waarin de oprichting
van het comité wordt meege-
deeld en wordt opgeroepen lid of
donateur te worden, om zodoen-
de te komen tot ‘een krachtige
vereniging met een definitief be-
stuur’. Op 20 april 1950 wordt
een vergadering belegd, waarin
vooral gesproken wordt over de
te kiezen grondslag van de vere-
niging. Op het moment van op-
richting heeft de vereniging 174
leden, ouders van 352 kinderen
geboren tussen 1 januari 1937 en
1 januari 1950.

Tot op de dag van vandaag telt
de VPCO vier dragende kerken:
de Iglesia Reformá, de Metho-
dist Church, de Evangelische
Broedergemeente en de Vere-
nigde Protestantse Gemeente. 

De eerste scholen gaan van
start onder de naam van Marnix
van St. Allegonde. Ook start er
een Marnixschool in Saliña.
Vanuit de leerkrachten komt het
verzoek aan het bestuur om aan
het complex te Saliña de naam
van dr. Albert Schweitzer te ver-
binden. Er wordt een brief ge-
schreven naar dr. Albert
Schweitzer en op 27 december
1958 geeft hij in een antwoord-
brief persoonlijk zijn goedkeu-
ring. 

De wortels van de Divi Divi
LOM-school liggen in het jaar

1969, toen mevrouw Barty Krij-
ger benaderd werd om een
LOM-school op christelijke basis
te starten. In juni 1969 konden
de deuren geopend worden in
de consistoriekamer van de Em-
makerk. 

Met de fusie in 2003 tussen
de VPCO en de Stichting Pro-
testants Nijverheid Onderwijs
(SPNO) kwamen twee nieuwe
scholen bij de VPCO, te weten
Marnix College Cas Cora (voor-
heen de PLTS) en Dr. Albert

Schweitzer College VSBO Pare-
ra (voorheen de Koningin Julia-
na huishoudschool en later Ko-
ningin Juliana BVO). 

De ‘jongste’ loot aan de
VPCO-stam is de Dr. Albert
Schweitzer havo/vwo. Havo/
vwo was immers het aanbod dat
nog ontbrak. Dit werd als een
groot gemis ervaren, omdat
meer dan de helft van onze fun-
derend onderwijs (fo)-leerlingen
doorstroomt naar het havo/vwo
en zij dan dus na 8 jaar fo-school 

Protestants-christelijk 
De Vereniging voor
Protestants Christelijk
Onderwijs (VPCO) op
Curaçao viert op 20 april
haar 65-jarig jubileum met
onder andere festiviteiten in
de tuin van het Curaçaosch
Museum in Otrobanda.
Voorafgaand wordt op 
19 april om 18.00 uur
begonnen op het Fortplein in
Punda met een feestelijke
openluchtkerkdienst, waar-
voor iedereen uitgenodigd is
deze bij te wonen. Thema zal
zijn de vele talenten die we
van God krijgen.

Door Solange Hendrikse

Het huidige VPCO-bestuur, vlnr. Igor Meijer (secretaris), Andy Kusters (vicevoorzitter), Thea
Bierman, Michael Allen (penningmeester), Eric Kleist, Maghalie van der Bunt-George (voorzit-
ter), Sandra Chance-Esajas en Ralph James. Niet op de foto Jeanice Lacruz. FOTO’S VPCO

Speciale postzegeluitgave voor het 50-jarig bestaan.

Uitleg bij de postzegels van de 50-jarige viering.

Diana Lorier-Kooi, direc-
teur VPCO. 
FOTO SOLANGE HENDRIKSE


