In de periode 1970 tot en met 1978 heb ik op het Pire College gezeten. In die tijd bevond
de school zich nog aan de Djonoramarthaweg. De kleuterschool en de basisschool waren
fysiek gescheiden. De kleuterschool was aan de overkant van de basisschool. De redenen
waarom mijn ouders toen juist voor Pire hebben gekozen waren het feit dat het een
katholieke en Nederlandstalige school was en dat het dicht bij huis was. Ook mijn zus en
twee broers hebben op Pire gezeten. Alleen mijn jongeste broer heeft de school op haar
huidige locatie gekend.
Van de kleuterschool kan ik mij niet veel herinneren. Wel herinner ik mij nog juffrouw
Mauritsa Fontilus en een aantal kinderen die samen met mij op de kleuterschool zaten en
met wie ik vervolgens de hele basisschool (en sommigen zelfs middelbare school) in de klas
heb gezeten. Volgens mijn moeder heb ik op de kleuterschool ook bij juffrouw Hinds in de
klas gezeten, maar daar weet ik niets meer van.
Over mijn tijd op de basisschool weet ik meer te vertellen. De leraren die mij in die zes
jaren les hebben gegeven waren –in volgorde van klas- juffrouw Cijntje, juffrouw Peterson,
meneer van Kuijk (dit weet ik niet zeker), juffrouw Schoop, juffrouw Torres en juffrouw
Zefrin.
Er zijn een aantal dingen gedurende de Pire-tijd die indruk hebben gemaakt. Zo zal ik nooit
vergeten dat ik op een dag in de eerste klas achter juffrouw Cijntje stond, vlakbij de
wasbak en zij
ineens een kreet slaakte. Toen ik ging kijken lag er een dode rat in de wasbak. Daar komt
waarschijnlijk mijn angst voor ratten vandaan. Ook herinner ik mij de strikte regels op
school ten aanzien van kleding. Een leerling had een keer een bloes zonder mouwen aan.
Ze werd toen direct naar huis gestuurd om zich om te kleden.
Verder zal ik natuurlijk niet vergeten dat ik in de tweede klas tot miss klas 2 werd gekozen
voor het carnaval. Verlegen als ik was, moest ik daarna meedoen met de missverkiezing
voor de school. Ik heb niet gewonnen, maar dat mocht de pret niet drukken.
Als mij gevraagd wordt wat voor leerling ik was: een lieve leerling al zeg ik het zelf. Ik hield
wel veel van giechelen.
Na mijn schoolperiode bij Pire ben ik op het Radulphus College terechtgekomen. Na de
middelbare school met succes te hebben doorlopen ben ik naar Nederland vertrokken om
de studie gezondheidswetenschappen te volgen. Binnen een jaar werd mij duidelijk dat het
niet mijn richting was en vertrok ik van Maastricht naar Leiden om rechten te studeren. In
de periode 1991-1993 werkte ik in Nederland bij het advocatenkantoor Trenite van
Doorne. In 1993 keerde ik naar Curaçao terug en werkte ik tot april 1996 bij het
advocatenkantoor Promes, Trenite van Doorne. In april 1996 maakte ik de overstap naar
de rechterlijke macht. Dat was eerder dan gepland omdat ik eigenlijk altijd dacht op oudere
leeftijd rechter te worden. Ik begon in 1996 als RAIO (rechterlijk ambtenaar in opleiding)
bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. In 1998
vertrok ik voor 9 maanden naar Nederland als onderdeel van die opleiding en liep ik stage
bij de Rechtbank Amsterdam. Bij mijn terugkeer in 1999 werd ik tot plaatsvervangend lid
en in 2000 tot lid van het Hof benoemd en die functie bekleed ik nog steeds.
Het zeer degelijke onderwijs op Pire heeft zeker de basis gelegd voor mijn verdere
(school)carrière.

De naam van de school is op een gegeven moment veranderd in Vigdis Jonckheer Mensing
College. Toen ik van de naamsverandering hoorde, kon ik - gelet op al wat wijlen Vigdis
Jonckheer Mensing voor de school en het onderwijs in het algemeen heeft gedaan – die
beslissing begrijpen. Maar… ik kan er niets aan doen: voor mij blijft het “PIRE” en zo
noem ik de school nog steeds.
Ik wil de leiding en leerkrachten veel sterkte en succes wensen met de mooie taak die zij
verrichten.

Eunice Saleh, Curaçao 16 september 2010

