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EUROPESE HOOFDAKTE. 

Voor hen, die na het behalen van de akte 
LO. plam;,en mochten hebben om voor d~ 
Hoofdakte te gaan studeren, volgen hier 
enige gegevens. In de eerste plaats de 
salarisschalen. 

Dienstjaar. 
I 

H.A. zonder H.A. met 
I. 125.--- ---- .----
2. ---- .---- ---- .---
3. 150.--- 190.~J 
4. ---- . --- ---- . ----
5. 175.--- 235.-
6. - . - ....--
7. 200.- 280.---
8. - .- ----.-9. 225.--- 325.-

10. -.- -.-1 I. 2'50.- 370.-
12. -.- -.-· 13. -.- ----.-

0 14. 275.- 415.-
15. -.- ----16. -.- --17. 300. - 460.-
18. - .- -.-
19. - .- -.-
20. 325.- 505.-
21. -.- - .---
22. -.- -.---23. -.- 550.-

Opkiding voor H.A. kan plaats hebben te: 
1. Batavia-C.: Schriftelijk door de schrifte-

lijke opleiding ( S.H.A.C.). Dir. Mr. 
W. F. Gonggrijp. De studie duurt nor
maal 2 jaar en men betaalt aan lesgeld 
per jaar f 100.-. te betalen in 10 maan
delijkse termijnen bij vooruitbetalmg. 
Een andere schriftelijke cursus bestaat 
hier in lndie niet. Sommigen maken wel 
gebruik van een Hollandse cursus, maar 
aanbevelenswaardig kan zulks niet zijn, 
immers die zijn niet georienteerd op de 
1.nciische examens. 

2. De S.H.A.C. heeft te Batavia oak een 
mondelinge namiddag cursus. 

De schriftelijke en de mondelinge H.A. 
cursussen zijn. hoewel er verscheidene 
gemeenschappelijke leerkrachten ·zijn, 
streng gescheiden. De S.H.A.C. betreft 
a Ileen de schrif telijke curs us. 

3. De cursus aan de I.E.V. Kweekschool. 
Papandajanlaan 12, Bandoeng. Directeur 
L. Greeven. 
Deze cursus is een dagcursus en in het 
algemee.u ... vo1·den tot dcze cursus pa!> 
geslaagden voor de Eur. L.A. toegelaten. 
Reeds in dienst zijnde krachten worden 
er niet geplaatst, terwijl de toelating- van 
leerlingen geschiedt door het school
bestuur. Dit jaar zijn er voor het eerst 
enige in dienst zijnde krachten geplaatst 
op een maximum-toelage van .f 50.~. 
Het schoolgeld bedraagt f 240.---. in 10 
ter!T}ijnen te voldoen. Schoolgeldverminde
ring of -vrijstelling w01dt door het school
bestuur wel verleend in verband met 
financiele omstandigheden. Het gouver
nement verleent beurzen aan mannelijke 
krachten van hoogstens vijftig gulden per 
maand. benevens vrijstelling van school
geld. Voor Ieermiddelen heeft men 
ongeveer een bedrag van zestig gulden 
nodig. De cursus begint 1 Augustus en 
men client zich v66r 10 Juli aan te melden 
bij den Dir. der I.E.V. Kweekschool. Bij 
latere aanmelding kan men toelating 
verkrijgen voor zover er plaats is. 

PROGRAMMA van het examen voor de 
Europese Hoof dakte, bedoeld iJa artikel 2 § I 
onder c. der ordonnantie van 17 Maart 1931 
( Staatsblad No. 108). 

De vereisten zijn: 

1. Opvoed!wnde. 

a. Bekcndheid met de algcmene ziel
kunde in vcrband met de paedagogiek. 
Enige kennis van de uitkomst _n der 
empirische en experimentele zielkunde. 

b. Inzicht in de wijze, waarop het school
onderwijs dienstbaar kan warden 
gemaakt aan de zedelijke en verstan
delijke vorming der leerlingen. 

c. Kennis van de inrichting der lagcrc 
school. 

d. Kennis van de algemene didactiek en 
van een leergang voor ieder der vak
ken genoemd in artikel I, onder de 
letters a. tot en met c. en e. tot en met 
i. van het Europees Onderwijsregle
men, zoals het wordt gelezen volgens 
artikel I der Ordonnantie van 17 
Maart 1931 (Staatsblad No. 108). 

e. Kennis van de lndische taalpaeda
gogiek. 

f. Enige kennis van dP geschiedenis van 
het onclerwijs en de opvoeding in
zonderheid in Ned.-Indie en Neder
land . 

g. Bekendheid met enkele door den 
candidaat te kiezen geschriften van 
bekende paedagogen. 

l.lruk. SrnitsBat.-G, 

2. Nederlandse taal en letterlrnnde en lezen , 
a. vaardigheid in het mondeling en 

schriftelijk uitdrukken van gedachten_ 
b. Kennis van de hoofdzaken van de 

Nederlandse Spraakkunst. 
c. Het lezen en verstaan van een stuk 

proza en poezie. 
d. Bekendheid met enige gedicbten en 

prozawerken van Nederlandse schrij
vers. 

e. Vaardigheid in het zuiver uitspreker1 
van Nederlandse klanken en klank
verbindingen. 

3. Kennis der Natuur. 

a . Kennis van de belangrijkste natuur
kundige · verschijns.elen en van de 
eenvoudigste verbran dingsverschijn
selen. 

b. Kennis van hoofdzaken van de 
Schoolhygiene. 

4. Aardrijlcskunde. 

.a. Kennis van de natuurkundige en 
economische aardrijkskunde van Ne
derland , Ned.-Indie, Suriname en 
Cura<;ao. 

b. Nadere kennis van een of meer 
vreemde landen of landstreke;1, ter 
keuze van den candidaat, bij voorkeur 
eeu der landen, die Ned.-Indie om
ringen. 

, c. Enige kennis van de hoof dzaken der 
cosmografie. 

5. Geschiedenis. 

a. Enige bekendheid met de geschiedenis 
der Oudheid. 

b. Bekendheid met de hoofdzaken uit de 
geschiedenis der Middeleeuwen en uit 
de nieuwe geschiedenis, inzonderheid 
die der 19e en 20e eeuv1. 

c Nadere kennis van c> >11 door .den 
adspirant te kiezen tijdvak uit de 
geschiedenis van Nederland en/ol 
Ned.-Indie en in verband daarmede 
van de algemene geschiedenis. 

6. Een dee bij het Hollands-Inlands onder- · 
wijs onderwezen lnlandse ta!en. 

Het schrif telijk vertalen van een een
voudig stuk proza uit de Inlandse taal 
in het Nederlands. 

7. Wislcunde en Engelse taal. 
De eisen gesteld in het programma voor 

het examen ter verkrijging van de onder
wijzersakten, vastgesteld bij artikel 1 der 
regeringsverordening van 4 Januari 1932 
(Staatsblad No. 2). 

Voor hen, die kennis willen nemen van de 
te gebruiken boeken, doe ik hier de lijst 
volgen van boeken, zoals die gebruikt worden 
aan de hoofdaktecursus van de I.E.V. 
Kweekschool te Bandoeng. Een uniforme 
lijst is niet op te geven natuurlijk . 
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0 z TIT ELS 

I 
Nederlandse taal en letterkunde I 

l La;~~~e, 4~it dhr~1Veven .. de.r. ~~.de.~l.a~.~.s~ 

2 ii L~~~~~~kkt~n~t \V.i!tz.es'. .... ~~.de-~I.a~-d~-e 
1 3

1 

R1.1 pma, Beknopte geschiedenis der f 

Nederlandse letteren .................. . 
4 Rijpma, Bloe.mlezing uit de Nederl. 

1 
, Ietteren ( 4de of late re druk) ........ . 

s 111 J. h;;dn~ke~)n~e_I'. ... ~u-~ifer .... ~~.~o.l_s_e ., 
6 ]. v. d. Vondel, Adam in balling-

/ 

schap (uitgave Molkenboer) ...... 
7 ]. v. d. Vondel, Oi.isbrecht van 

1

1 

Aemstel (Bibi. Nederl. Lett.) ..... . 
8 ,I Lyceum-herdrukken I (De Oenestet, 

Staring, Potgieter) ................... .. 
9 Lyceum-herdrukken Vf (Breero's 

I 
Spaanse Brabander) ... . .............. 

1 

_ 
10 Langendijk, Het wederzijds 11uwelijks-

bedrog <Zwolse herdrukken) ..... 
1 

1 
11 Beatrij <l'Caakebeen ·en Ligthart) .. . I 1 

Opvoedkunde Ii 
12 Rom b_• ms, N1euwe ban en in psycho-II 

1 log1e e.1 pardagog1ek ................ . 

13 jfJnkmans en Nieuwenhuis, Hancllr1-
d111~ bij Nieuw taalondcrwijs 

14 Bigot en Van Hee., Verleden en heden 
l5 Br)uman en Van Zelm, Leidraad bij 

de rekenmethode ............. . 

Aardrijkskunde 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

16 Ge. ch er, Kennis van land en volk II 2 

Geschiedenis 

17 Rijpma en I~oelofs, De ontwikkelings-
gang der historie I ..................... 

1 

18 Pik, Overzicht der algemene geschie-
denis II ... ..... .......................... .. 

19 

· 1: 

Loosjes. Repetilieboekje voor de al
gernene geschiedenis (na 1789) ... 

Natuurkunde 

20 Gerrits, Beknopt leerboek der na-
tuurktmde I ............................. . 

Gerrits, Beknopt leerboek der na- J1 

tuurkunde II .............................. 1 _ 

21 

22 Heijnen, Natuurkundige vraagstukk~n 

23 Peverelli, Oezondheidsleer . . .. . .. .. . .. . .. _ 

Scheikunde 

Van Meurs en Baudet, Bekn. overz. 

2 

2 

2 

2 
2 
2 

24 cler scheikunde ....... . ................. ·· 1 l 

25 
Scngers, Scheikuncle voor het Hoofd

akte-examen .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - 2 

Male.is I 
26 Kats, Sp:-aakkun t en taaleigen van 

het Ma leis I ............................. · 
1 

2 
27 i'\ats, Spraakkunst en taaleigen van 

het Ma leis lll .... .... .. .... .. .. . ........ 2 
28 Kats, \Varna sari Melajoe I ............ II 2 
29 Kats, Warna sari Melajoe II . .. .. . .. .. .. 2 
30 Van Ronkel , Male.is woordenboek . .. 2 

OPLEIDING TOT SINOLOOG. 

De opleiding tot Sinoloog bij de Belasting
Accountantsdienst in Nederlands-lndie vind• 
plaats aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 
Om voor aanwijzing in aanmerking te kun
nen komen, moet men in het bezit zijn van 
het einddiploma Gymnasium, H.B.S. of 
A.M.S. Aan eerstgenoemd diploma wordt de 
voorkeur gegeven. 

De opleiding duurt 4 jaren. Zij omvat de 
studie in het Chinees, het Maleis, lndisch 
Burgerlijk- en Handelsrecht, Economie en 
Bedrijfsleer, alsmede het verwerven van het 
Staatspractijkdiploma voor Handel en Admi
nistratie. 

Het candidaatsexamen omvat: 
Chinees-J apanse taal- en letterkunde. 

I. Het Chinees en de chinese cultuur
gesch1edenis; 

2. De Japanse schrijftaal; 
clan wel ter keuze van den candidaat. 

l. het Japans en de Japanse cultuurgeschie
denis; 

2. de klassiek-Chinese schrijftaal. 

Het doctoraal examen om vat een hoof dvak 
en twee bijvakken. 

Wat betref t de keuze van het hoof dvak 
gelden de navolgende bepalingen: 

Chinees-Japanse taal- en letterkunde. 
Als hoofdvak kan worden gekozen: 

1. Chinees en Chinese cultuurgeschiedenis; 
2. Japans en J apanse cultuurgeschiedenis: 

Als verplicht bijvak wordt geeist: bij 1 
als hoofdvak: Japanse cultuurgeschiede
nis; bij 2 als hoofdvak: Chinese cultuur
geschiedenis. 

Wat de studie van het Chinees betreft, 
hiertoe behoort in de eerste plaats grondige 
kennis van de moderne Chinese schrijftaal -
Jezen en schrijven - , zoals die gebruikt 
wordt in kranten, brieven en documenten. 
Voorts enige bekendheid met de Hoag-Chi
nese omgangstaal, het Mandarijn-dialect. De 
Chinese Regering en eve.neens de Chinese 
schoolverenigingen h.t.l. streven sedert een 
aantal jaren met kracht naar de verheffing 
van dit dialect tot een soort algemene Chi
nese omgangstaal, terwijl ook in de kranten 
en tijdschriften het Mandarijn reeds ingang 
heef t gevonden naast de eigenlijke schrij f
taal. Enige orientering op dit terrein is dus 
ook voor den a.s. Sinoloog van belang. Ten
slotte wordt verlangd enige bekend~eid met 
de voornaamste kenmerken der Chinese 
beschaving en samenleving, alsmede de be
tekenis van de Chinese bevolkingsgroep voor 
Nederlandsch-Indie. Tot de taak van den 
Sinoloog behoort n.l. het toepassen van de 
fiscale wet ten en voorschrif ten, waaraan 
uitsluitend moderne, westerse beginselen en 
denkbeelden op economisch, sociaal en poli
tiek gebied ten grondslag liggen, op de vrij 
primitieve toestanden binnen een samenleving, 
die, zoals de Chinese, beheerst wordt door 
de patriarchale en individualistische levens
opvattingen. Daarom is kennis van land en 
volk nodig, om den Sinoloog in staat te stel
len tot het begrijpen van talrijke typische 
Chinese denkbeelden, waardoor ook het 
Chinese zakenleven in niet geringe mate 
wordt bei:nvloed. 

Werken, die bij de studie aan de Univer
siteit gebruikt worden, zijn: 

E. Haenisch, Lehrgang der Chinesischen 
Schriftsprache, Teil. I & II, 1929-'31. 

B. Karlgren, Sound and Symbol in Chi
nese, 1923. 

J. J. Brandt, Modern Newspaper Chiii.ese. 
J. Brandt, Introduction to literary Chi

nese, 1927. 
Jos. Mullie, Het Chinees taaleigen, 1930. 
Couvreur, Dictionnaire classique de la 

langue chinoise. 
Giles. Chinese:English Dictionary. 
Karlgren, Analytic Dictionary of Chinese. 
Mac Gillivray, A Mandarin romanised 

dictionary of Chinese. 
Arthur Rose-Innes, Conversational J a

panese for beginners. 
G. B. Sansom. Japan: its cultyral history. 

Londen, The Cresset Press, 1931. 
K. Ojima, Handbooks on the national 

langueage-readers of Japan, 10 delen, 
Tokio, 1931-1935. 

Matzumiya, Exersises in Japanese con
versation, Tokio, Rijsbunkan, 1936. 

Om de studie te beginnen, worden de 
eerste drie werken gebruikt. 

Naar gelang van de behoef te word en 
jongelui aangt:wezen voor de opleiding tot 
Sinoloog. Aanmelding h.t.l. behoort te ge
schieden b1j het Hoof d van den Belasting
Accountantsdienst in Nederlandsch-lndie, 
p/a Departement van Financien, Batavia-C. 

SCHA TKISTAMBTENAAR. 
Een schatkistambtenaar is een financieel 

administratief ambtenaar, behorende tot het 
personeel met middelbare betrekking. Het 
salaris voor deze ambtenaren is geregeld in 
schaal 47 van de B.B.L. ..,1938 en bedraagt 
voor een 
schatkistambtenaar 4e klas f 80 

3e 155 
2e 310 
le 450 

f 215 
" 320 

415 
530 

Deze functionarissen kunnen .het brengen 
tot ambtenaar 1 e klas. 

Als aanstellingseis geldt het bezit van het 
einddiploma van een Mulo-school; clan wel 
een ontwikkeling. die in de p1aktijk VO')r de 
dienst op een lijn gesteld kan worden met 
dit diploma. Alsmede het bezit van het 
diploma van met goed gevolg af gelegd eind
examen van de cursus voor de opleiding van 
personeel ten behoeve van 's Lands algemeen 
f inancieel administratief beheer, richting 
Staatsfinancien en Comptabilit~it. 

Voor schatkistambtenaar 3e kids tot en met 
le klas wordt bovendien geeist, dat mon 
ervaring en de geschiktheid bezit tot zelE
standig optreden en leidirg geven aan, 
ondergeschikt personeel. 

Deze categorie van ambtenaren .kafi be
halve bij het Dep. van Financien ook elders 
te werk gesteld worden. 

Om voor plaatsing in aanmerking te komen 
client men te solliciteren bij het Dep. van 
Financien. Momenteel is er echter geen kans 
op plaatsing. De opleidingscursus van het 
Dep. van Financien is sedert 1934 gesloten. 
En in de naaste toekomst zullen er waar
schijnlijk ook we! geen candidaten voor deze 
betrekking worden opgeroepen. 

OPLEIDING VOOR KEURMEESTER 
VAN SLACHTVEE EN VLEES 

EN VEEMANTRI. 
Opleiding voor deze beroepen heef t plaats 

aan de Ned.-Indische Veeartsenschool te 
Buitenzorg, Directeur J. Merkens .. 1' 

Om voor deze opleiding in aanmerking te 
komen, moet men minstens 18 jaar zijn en 
een openbare Hollands-Inlandse school of 
daarmede gelijkwaardige onderwijsinrichting 
doorlopen hebben. Men moet lichamelijk 
goed ontwikkeld zijn en in het voile bezit 
van de zintuigen. De leergangen zijn toegan
kelijk voor alle landaarden; het onderwijs 
wordt evenwel gegeven in de Maleise taal. 
Verder moet men van goed zedelijk gedrag 
zijn. 

De curs us voor keurmeestur d uurt zes 
maanden, die voor vee-mantri acht maan n, 
waarna eindexamen wordt gedaan. 

Na beendiging der studie is het mogelijk 
in 's Lands dienst te komen of in dienst bij 
autonome ressorten (provincie, gemeente, 
regentschap). 

Vee man tri' s en keurmeesters word en be
zoldigd volgens RB.R.J. en RB.RB. 1936 
op een salaris varierende tussen f 20.- en 
f 40 . .---. 

Aan schoolgeld wordt voor elke opleiding 
.f 100.- betaald, die vooraf in 's Lands ka .. 
gestort dienen te worden. Pcr~onen, die 
bestemd zijn om te werk gesteld te worden 
als veemantri in 's Lands dienst of bij een 
lagere rechtsgemeenschap, betalen geen , 
schoolgeld. Le~rmiddelen worden gratis ver
strekt. 

Aan de leei·gangen is geen mternaat ver
bonden en de leerlingcn moeten zelf in hun 
onderhoucJ voorzien. 

Beurzcn of studietoelag<.>n zip1 nict be
schikbaar. Reeds in dienst zijndc f (1uct1ona
rissen behouden echter gcdurc>n<lc de cursus 
hun wedde. 



De cursussen beginnen gewoonlijk 2 Ja
uari en 1 Juli. Eohter wordt in de bladen 

nader bekend gemaakt of de cursussen in 
.. en bepaald jaar gehouden worden en zo ja, 

anneer ze beginnen. 
Aanmelding die1x plaats te hebben een tot 

wee maanden v66r het einde van elk half 
aar; kan echter ook doorlopend geschieden. 

Zij, die voor rekening van autonome 
gebiedsdcien warden opgeleid, genieten bij 
oelating de voorkeur. Men moet zich hier
oor aanmelden bij het Hoof d van de Bur

gerlijke Ve&rtsenijkundige Dienst van het 
Dep. van Econ. Zaken te Batavia-C., ender 
verleggin~ van een schoolverklaring , waar-

uit te~ens de keftijd moet blijken. 
De aangif te client te geschieden voor 

candidaten afkomstig van: 

West-Java: bij het Hoofd van de Provinciale 
Veeartsenijkundige Dienst van West
J ava te Batavia. 

Midden-Java: bij het Hoofd v.d. Pr. V. D. 
van Mid~n-Java te Semarang. 

Oost-Java: bfi het Hoofd v.d. Pr. V.D. van 
• Oost-Java. 

Vorstenli,lnden: bij den Inspecteur tit. van 
• de Burg. ~eartsenijkundige Dienst te 

Soerakarta. 
Sumab:a .en W.-afd. van Borneo: bij den 

Inspecteur van de Burg. Veeartsenijkun
dige Dienst der Ile afd. te Medan. 

Celebes, Kleine Soenda-eilanden, Z. en 0. 
afd. van Borneo en de Molukken: bij den 
Inspecteur v.d. B.V.D. der 1 e afd .. 
Koningsplein, Batavia-C. 

Veemantri' s keuren levend vee, keur
meesters slachtvee en voor beide leergangen 
bestaat het leerplan uit theoretische en prak
tische vakk~n. 

W anneer men in aanmerkjng wjl kqmen 
gm vo9r rj'!kenjng van autonome ~ebieqen 
opgeleid te warden, kan men hi~rvo()r ten 
alien tijde solljciteren en verzoeken op 
de lijst van gegadigden geplaatst te mogen 
warden. Worden gegadigden middels adver
tenties d.s'or de autonome gebieden opgeroe
pen, clan zullen ·1oornamelijk mensen ult de 
eigen streek worden genomen en connecties 
en protectie zullen clan wel van belang zijn. 
Sollicitaties kan men als volgt adresseren: 
Voor de Provincie: Aan het college van 

Gedeputeerden der Provincie .... . ......... . 
te .................... . 

Voor een Gemeente: Aan het college van 
B. en W. der gemeente .................... . 

Voor een Regentschap: Aan het college van 
~ecommiteerden van het regentschap 
· · · · ................... te ....................... . 

Nu in de kampong niet meer geslacht mag 
worden, zal er zeer zeker door het oprichten 
van slachthuizen, vraag komen naar keur
meesters. 

Candidaten, die als leerling wensen te 
worden ingeschreven, moeten een aanvraag 
bij den Directeur van de Ned. Ind. Vee
artsenschool indienen naar een bepaald 
model. 

INDISCHE BURGER~CHAPSKUNDE. 
lndlsche Burgerschapskunde was aanvan

kelijk alleen bedoeld voor de kweekscholen, 
en zou moeten dienen om te zorgen, dat de 
a.s. onderwijzers op de hoogte zouden zijn 
van (en inzicht zouden hebben Jn) de maat
schappelijke verhoudingen, 

Eerst later heeft het Dep. van 0. en E. 
in een rondschrijven bekend gemaakt, dat de 
strekking van Ind. Burgerschapskunde zoveel 
mogelijk t,ot uiting moest komen bij de ver
schillende vakken, die zich daartoe lenen op 
Mulo en Middelbare School (H.B.S.-A.M.S. 
en Techn. School). 

Het schijnt echter, dat de Inspectie de oude 
beproefde banen niet wil verlaten: er is ten
minste nergens iets van Burgerschapskunde 
terecht gekomen, behalve op de K.W.S. 
(Technische School) te Batavia-C. 

Wie zich nog voor de Ind. Burgerschaps
kunde wil interesseren, moet dit dus doen 
om zich op de hoogte te stellen van de maat
schappelijke verhoudingen in lndie. Het 
enige tot nu toe verschenen handboek is van 
onzen Hoofdredacteur: Ind. Burgerschaps
kunde door P. Tromp (Uitgave Wolters, 
verlaagde prijs f 3.90), waarin ook gegevens 
voorkomen omtrent verdere litteratuur. 

De stof voor Indische Land- en Volken
kunde valt, wat het laatste betref t, wel 
ongeveer onder de stof voor Burgerschaps
kunde. 

NOTARIAAT. 
In Indie bestaat de Ned. Ind. Notariele 

Vereniging; secretariaat Mr. N. A. M. van 
Altena, Kramat 126, Batavia-C. ,.. 

Orgaan: Tijdschrift voor Notarisambt. 
Venduwezen en Fiskaal Recht. 

STUDENTEN VOOR NEDERLAND! 
De unie van katholieke studentenvereni

gingen ontvangt U in een der volgende 
academiesteden: 
Amsterdam, kath. studentenvereniging ,,Sanc

tus Thomas Aquinas" 
Breda, kath. cadettenvereniging ,,Sanctus 

lgnaqus" 
Delft, kath. studentenvereniging ,,Sanctus 

Virgilus" 
Groningen, kath. stu(ie1~tenverenigtng ,.Al

bertus Miignus" 
Leiden, kath, studentenvereniging ,,Sanctus 

Augustin us" 
Nijmegen, Nijmeegs studenten corps ,,Ca

rolus Magnus" 
Rotterdam, kath. studentenvereniging ,,Sanc

tus Laurentius" 
Tilburg, Tilburgs studenten corps ,,Sint 

Olof" 
Utrecht, kath. studentenvereniging ,,Veritas" 
W ageningen, kath. studentenvereniging 

,,Sanctus Franciscus Xaverius". 

Voor hen, die gaan studeren, zijn alle in
lichtingen te bekomen bij het secretariaat der 
unie van kath. studentenverenigingen: 

Rapenburg 24 ----- Leiden. 

UNIVERSITEIT VAN BESAN(:ON. 

Ook dit jaar zullen aan de Universitelt 
van Besarn;on, van 1 Juli tot 30 September, 
vacantiecursussen in de Franse taal e1' 
letterkunde voor vreemdelingen wqrden g~
organiseerd. Prospectus en inlichtingen ver~ 
strekt E. de la Riuiere, Rotterdam-West. 

ELECTRO-MONTEUR. 
Bij de gehouden eindexamens voor Electro

monteur v / d Electro-technische school 
( E.T.S.), Djaga Mon jet 2 te Batavia-C., 
slaagden van de 18 opgekomen abiturienten, 
de volgende candidaten tn alphabetische 
volgorde gerangschikt; 

I, G. L. Abrahamsz 
2. R. Achmad Ardjakoesoema 
3, P. G. Doloksariboe 
4, Harsono 
5. lnjo Tek Kiong 
6. Joesoef 
7. Mas Marjoenani 
8. Sarbidin Paneggabean 
9. M. van Rijk 

10. A. A. Sahupala 
11. Soewarno 
12. Tjia Focn Koei. 

INGEKOMEN. 
Uit lndie. 

Programma en boekenlijst werden ont
vangen van de tweejarige handelscursus voor 
meisjes van de Carpentier Altingstichting, 
Batoeweg 3, Batavia-C. 

Toegelaten worden leerlingen met eind
diploma Mulo of H.B.S. 3j. Opgeleid wordt 
voor kantoorbetrekkingen, waarvoor meer 
gevraagd wordt dan een diploma steno en 
typen. Directeur W. F. Gonggrijp. 

Het nieuwe prospectus werd ontvangen 
van het Instituut der Religieuzen Ursulinen, 
Oud Merdika 2, Bandoeng, dagschool en 
pensionaat voor jongedames. 

Aan het Instituut is verbonden een frobel
school, een lagere school, een H.B.S.-3j. en 
een kweekschool voor onderwijzeressen. 

Tevens ontvingen we het nieuwe prospec
tus van de R.K. Lagere Nijverheidsschool 
..Mater Amabilis" Merdikaweg 2, Bandoeng. 

Het jaarverslag van het Solosch internaat 
voor jongens en meisjes werd ons toegezon
den. Dit internaat ~elde gedurende het 
jaarverslag gemiddeld 49 leerlingen. De Ieer
lingen bezoeken de verschillende scholen tel" 
plaatse. Kostgeld f 25.--- Directeur C. L. C. 
de Bruin, gep . Ritmeester K.N.I.L. 

Van het Instituut Schoevers, Scottweg 11 , 
Batavia-C. ontvingen we een nieuw prospec
tus. Het prospectus vermeldt gegevens om
trent de opleidingen voor Stenografie, 
Machineschrijven, Tachograf ie, Handelscor
respondentie, Boekhouden en Handelsreke
nen, Moderne Talen en voor Particuliere 
Secretaris ( esse) . 

Prospectus en uitvoerige gegevens mochten 
we ontvangen van de Opleidingsschool voor 
Europese meisjes voor Kantoorwerk en 
costumiere van de Eerw. Zusters Francis
canessen, Kerkstraat 2, Medan. 

Om tot deze 2-jarige cursus toegelaten te 
kunnen worden, moet de 7e klas van de L.S. 
met vrucht doorlopen zijn. 

Tevens ontvingen we een prospectus met 
volledige gegevens over het R. K. meisjes
intetnaat ,,St. Theresia" eveneens van de: 
Zusters Franciscanessen. In dit internaat 
worden ook meisjes toegelaten, die de H.B.S. 
of Mulo ter plaatse bezoeken. 

Uitvoerige inlichtingen werden ontvangen 
van de Openbare Middelbare Handelsschool, 
V rijmetselaarsweg 7 A, die in een 2 jarige 
cursus opleidt voor kantoorbetrekkingen. 

Prospectus werd ontvangen van de schrif
telijke boekhoudlessen van J. H. Wiggers, 
Mampangweg 15, Batavia-C. Opgeleid wordt 
voor de Bondsexamens A en B, voor het 
V.V.L. examen en voor de lagere akte 
Handelskennis. 

Uit Nederland. 
Prospectus voor de cursus 1938/ 1939 werd 

ontvangen van de Gemeentelijke Zeevaart
school met internaat te Groningen. 

Aan deze school zijn alle cursussen voor 
stuurmansleerling, machinistleerling en radio
telegrafist verbonden. 

Toelatingseisen Mulo, H.B.S.-3j., diploma 
ambachtsschool. 

Nieuwe prospectussen werden ontvangen 
van de Zeevaartschool, Willem Barentsz
school, te Terschelling. De school geeft 
opleiding voor: 

stuurlieden en stuurmansleerlingen ter 
koopvaardij, machinisten en machinisten
leerlingen ter koopvaardij, radio-telegra
fisten. 

Deze prospectussen zijn mede aan ons bureau 
voor serieuze reflectanten gratis verkrijgbaar. 
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Van de Amsterdamse Huishoudschool, 
Zandpad 5, mochten we een nieuw prospec
tus ontvangen. 

Aan de school is een internaat verbonden 
voor een beperkt aantal meisjes. 

Van de Hogere Tex~ielschool te Enschede 
werd ontvangen het leerplan en schoolgeld
regeling. 

Aan de school zijn fabrikantencursussen, 
een manufacturierscursus, een praktische 
cursus voor breien en tricotage en bazen
cursussen verbonden. 

Voor de fabrikantencursussen is voor 
toelating H.B.S.-5j.-B nodig; voor de manu
facturierscursus wordt M ulo-on twikkeling 
vereist. 

. Nieuwe prospectussen werden ons toege
zonden door Instituut Frisia te Drachten. Dit 
instituut he Jt schriftelijke opleidingen voor 
Frans, EngeL Wiskunde en Handelskennis 
LO., alsmede gramofooncursussen in de 
rnoderne talen. 

V an het Lyceum ,,Mater D e1" met inter
naat van de Religieuzen Ursulinen te Nij
rnegen werd ons het gewijzigde prospectus 
toegezonden. 

Leerlingen die deze s hool bezoeken en 
wier ouders in de Kolonien woonachtig zijn, 
moeten in Nederland een voogd hebben (bij 
notarieele gelegaliseerde verklaring aange
steld), met wien de geldelijke aangelegen
heden kunnen geregeld worden en die in alles 
wat gedrag,. verzorging en studie der leer
lingen betreft, de plaats der ouders bekleedt. 
Bij den voogd vinden deze leerlingen ook 
gedurende de vacantie hun tehuis. 

Berichten en mededelingen No. 4'5 van het 
Nederlands Museum voor Onderwijs en 
Opvoeding, Prinsengracht 151, Amsterdam
C., werd ons toegezonden. 

Buitenland. 

Een keurig verzorgd prospectus mochten 
we ontvangen van de R.K. Kostschool voor 
meisjes ,,Theodosia", Campfer, St. Moritz, 
Engadin, Zwitserland. Het instituut staat 
onder leiding van de Zusters van het Heilig 
Kruis en ligt in een schitterende omgeving 
op 1830 m. boven de zee. 

AAN ONZE MEDEWERKERS. 

Onze lezers zullen na kennismaking met 
dit blad zien, over welke stof ons orgaan 
handelt. 

Gaarne zullen we van eventuele mede
werkers copie opnemen. Deze copie zal clan 
echter zodanig moeten zijn, dat het daarin 
medegedeelde de studievoorlichting ten goede 
komt. 

Copie, die, wat de inhoud betreft, meer 
een advertentie voor een bepaalde school of 
instdling is, clan algemene voorlichting, kan 
niet worden opgenomen. Daarvoor client de 
advertentiepagina! 

Gepaste copie, verwijzende naar een in het 
blad voorkomende advertentie, zal gaarne 
geaccepteerd worden. 

U kunt de copie rechtstreeks zenden aan 
het bureauadres. 

De co pie ware lief st met de machine te 
schrijven en wel aan een zijde van het papier. 

De financien laten voorlopig niet toe, op
genomen stukken te honoreren, maar het zal 
voor ieder een voldoening zijn. mede ge
holpen te hebben aan een juiste studie
voorlichting. 

BELEEFD VERZOEK! 

Het is nodig, dat we steeds nauwkeurig 
op de hoogte zijn met alle inrichtingen van 
onderwijs. 

Adresveranderingen, veranderingen in bet 
programma, de oprichting van nieuwe onder
wijsinstituten eisen steeds onze aandacht. 

Regelmatig verzenden we clan ook vele 
verzoeken om nadere inlichtingen. 

Het zou ons aangenaam zijn en een groot 
gemak, als ons al deze gegevens ongevraagd 
werden toegezonden. Voorzover ze van 
algemeen belang zijn, zullen we deze ge
gevens in bet orgaan, waarover we thans 
beschikken, bekend maken. 

Ook privaatlesgevers zouden we willen 
verzoeken ons hun gegevens te doen toe
komen. We kunnen clan, bij eventuele aan
vragen, ook hun adres doorgeven. 

Van meerderen kregen we reeds de nodige 
inlichtingen. 

BIJDRAGEN: 

G.L.B. te M . .. , ... .. , ......... ......... f 1.50 
A.M.W.F. te M ....... . .......... , ... ,. 1.50 
L.L. te M. . . .. . . . . .. . . . .... .. . . . .. . ... . . .. 1.75 
U.P. te B., bijdrage Mei, Juni 1938 .. 5.,......... 
U.T. te M., bijdrage 3e kwartaal '38 .. 7.50 
Z.U. te C., bijdrage 2e helft 1938 .. 6.,......... 
F.K. te M., bijdrage 1938 ............ ,, 10.,......... 
F. te T., bijdrage 1938 ................. 10.,......... 
U.N. te B., bijdrage Juni 1938 .. .. . . .. 5.,......... 
M.G. te B., bijdrage . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. 5.,......... 
U.S. te S., bijdrage 1938 . . . . . . . . . . . . .. 2.50 
D.M. te T., bijdrage 1938 .. .......... .. 5.,......... 
M.v.D, te B., bijdrage . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.50 
M.C. te A., bijdrage 1938 ............ ,, 2.50 
B.T.N., bijdrag.e Juli en ,At.Jg. 1938 ,, 4.,......... 
A. v.d. K., bijdrage Juli, Aug, en 

Sept. 1938 ................. ,. .... , .. , ,. 3.,......... 
U.N. te B., bijdrage Juli 1938 ...... .. 5 ........ 
N.N. te B., bijdrage 1938 ............ ,, 5 . ..-

ABONNEMENTEN WERDEN 
GENOTEERD VOOR: 

T.S.N. te S.; M.C. te B.; U.S. te S.; 
M.v.D. te B.; M.C. te A.; D.G. te B.; H.W. 
te K.; Z.I. te P. 

= 

VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van het blad worden alleen 
die vragen opgenomen, die van algemeen 
belang kunnen zijn. 

De praktijk heeft uitgewezen, dat het 
meermalen nodig is onze aanvragers opmerk
zaam te maken op een of meer der volgende 
punten. Nu we langs deze weg vele adspi
rant-aanvragers kunnen bereiken, willen we 
er graag gebruik van maken beleefd te 
verzoeken: 

1. J uist te adresseren: Studievoorl. Bureau 
van de K.O.B., Tosariweg 51. Batavia-C. 

2. Het adres niet op naam (M. Hagenaars) 
te stellen. 

3. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 
( Inlichtingen word en even we! gratis 
verstrekt). 

4. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

5. Beknopt en duidelijk Uw aanvrage in het 
Hollands weer te geven. 

J.K. te B. 
vraagt voor een Javaans meisje, dat in het 

bezit is van een huishouddiploma, een R.K. 
opleidingsinrichting voor mantri-verpleeg
ster. 

Er is slechts aan een R.K. inrichting op
leiding mogelijk en wel aan het R.K. Zieken-

huis van de E.Z. Franciscanessen te 
Mendoet, gevestigd aan de Pastorieweg. 
Diploma Lagere Nijverheidsschool is vol
doende. De opleiding, onder leiding van Dr. 
V. Soedjita Dwita Atmadja, duurt 3 jaar. 
Les wordt gegeven in cl-~ vakken Hygiene, 
Anatomie, Verbandleer, Ziekenverpleging. 
Eerste Hulp bij ongelukken, Physiologie, 
Leer der inf ectieziekten en Voedingsleer. 
Schoolgeld wordt door de leerlingen, die in 
bet internaat moeten wonen, niet betaald. 
De leerlingen werken in het ·ziekenhuis. De 
opleiding is speciaal voor Javadnse meisjes 
en ze begint 1 Augustus. Onder overlegging 
van diploma, doopakte en bewijs van goed 
zedelijk gedrag moeten ze z.:ich meld~n bij 
de Overste van het R.K. ziekenhuis. Per 
leerjaar mogen echter slechts drie leerlingeu 
aangenomen worden . 

H.M. te B. 
vraagt inlichtingen omtrent de in Indie 

behaalde akte N uttige Handwerken. 
1. De akte N uttige Handwcrke.1: die hier 

in Indie gehaald kan worden, geeft bevoegd, 
heid om les te geven aan een Lagere Schbol 
in Holland. 

2. Deze akte kan bier in Indie gehaal6 
word en zonder vooropleiding. Ze gei:;f t les
bevoegdheid en een op deze manier gediplo·
meerde mag hiermede Jes geven aan een 
gesubsidieerde Lagere Nijverheidsschool voor 
meisjes. 

L.D. te B. 
vraagt gegevens omtrent toelating tot een 

T echnische School. 
Een leerling is in het bezit van een gunstige 

verklaring voor de 1 e klas Mulo. Hij is ech, 
ter gezakt voor het toelatingsexamen T.S. 
Nu wil hij gedurende een jaar naar de Mulo 
gaan en clan weer toelating trachten te krij, 
gen tot een T.S. 

Hij moet clan in 1939 toch weer toelatings
examen doen voor de T.S. of hij op de Mulo 
al clan niet bevorderd wordt .naar de 2e klas. 
Hij kan dus in 1939 niet zonder rneer toe
gelaten worden. Zonder toelatins-5examen 
worden tot een T.S. toegelaten leerlingen van 
een le klas H.B.S.-5j .. die naar de 2e klas 
bevorderd zijn. De cijfers die hij op zijn mulo, 
rapport krijgt, zijn van geen invloed bij de 
toelating. 

Wat dacht U: zou het niet beter zijn, dat 
deze jongen, als hij beslist naar de K.W.S. 
wil, teruggaat naar de 7e klas van de Lagere 
School en in 1939 t9elatingsexamen doet? 
Hij mag om voor todating in aanmerking t~ 
komen in het kalenderjaar 1939 nog geen 
17 jaar geworden zijn. 

M .d .F. te B. 
vraagt nadere gegevens omtrent de stud1e 

voor jurist in Nederland. 
Van den secretaris der Rechtshogeschool 

mocht ik bevestigd krijgen, dat het juist is. 
dat men aan een der hogescholen in Neder
J.,nd voor jurist kan studeren: 

1. ::onder enig aanvullend examen alleen 
lndisch Recht na het behalen van het diploma 
H.B.S.-B of A.M.S.-B. 

2. met diploma H.B.S.-B of A.M.S.-B 
-I Staatsexamen in de vakken Latiin eu 
Grieks, Nederlands en lndisch Recht: 

3. met diploma A.M.S .. Westers Klas 
sieke afdeling te Djokja, zonder aanvullend 
examen Nederlands en Indisch Recht. 

4. Van een wijziging betreffende het z.g 
staatsexamen in dier voege, dat voor toela 
ting tot de examens aan de Faculteiten de 
1 echtsgeleerdheid in Nederland (Nederland 
Recht) met Latijn alleen zou kunnen worden 
volstaan, is niets bekend. 

Bij verdere navraag hieromtrent bij he 
Dep. 0. en E., bleek men ook daar niets va 
een dergelijke wijziging te weten. 



H.B. te D. 

is · in het bezit van een Mule-diploma A. 
beef t hi em a nog enige klassen van een 
kweekschool doorlopen en wil door zelfstudie 
Mr. in de Rechten voorzien. 

Uw aspiraties riiken erg ver en. ik denk, 
dat mijn antwoord U wel gedeeltelijk zal 
teleurstellen. Want om Mr. in de Rechten 
te worden, moet men academische examens 
doei1 en ~m tot deze examens toegelaten te 
worden moet men een graad van ontwikke
]ing bezitten, die overeenkomt met einddiplo
ma Gymnamum (A of B). Men kan tot de 
universitaire exa,mens dus ook toegelaten 
worden ~t- diploma H.B.S.-Sj., A.M.S. of 
Staat~examen ~ of B. In Uw woonplaats is 
een A'..M.S. U zou als extraneiis dit diploma 
kunnen trachten te verkrijgen. , 

• Informeer echter maar eens bij den Di
recteur wat een moeite dat nog zou kosten. 
Een diploma A.M.S.-AII geeft ook toelating 

0 

• 
• 

tot de studie voor Mr. in de Rechten. 
Hierna duurt de studie. nog ongeveer 5 

jaar. Hou zoudt U in Uw positie in de ge
legenheid zijn college te lopen? Dat is nood
zakelijk. Uitsluitend door zelf studie kunt U 
de titel Mr .. in de Rechten n:iet bemachtigen. 

Ik wil U echter een ander bereikbaar idee 
in dezelf de geest aan de hand doen. In num
mer 10 van ons orgaan, dat ik U toezond, 
vindt U de voornaamste gegevens voor de 
opleiding voor candidaat-notaris. Dit is mis
schien iets voor U. 

B. te B. -
vraagt naar de toelatingseisen en vooruit

zichttrn voor afgestutleerden van de Open
bare Middelbare Handelsschool te Batavia-C. 

Deze Gouvernementsinstelling werd l Au
gustus 1935 geopend. De cursus is 2-jarig 
en in 1937 en 1938 werd · dus eindexamen 
af genomen. De school leidt op voor kantoor
betrekkingen en volgens opgave van den 

• 
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Directeur der school werden tot dusver 
praktisch alle geslaagde eindexamencandi
daten geplaatst. Volgens informatie varieer
den de beginsalarissen van deze jongelui van 
f 40.- - f 100.- per maand. Gedurende 
de opleiding wordt de nadruk gelegd op wat 
de praktijk eist. In 1937 werden 6 candidaten 
geplaatst bij de K.P.M., die hier zo bleken 
te voldoen, dat er 't zelfde jaar nog 7 can
didaten geplaatst werden. 

Om tot deze inrichting te worden toege
laten, moet men in het bezit zijn van Mulo
diploma B. Diploma H.B.S.-3 j. of een 
bewijs van overgang van de 3e naar de 4e 
klas van een H.B.S.-'5 j .c. geeft ook recht 
op toelating. Zij, die in het bezit zijn van een 
Mulo-diploma A, worden toegelaten, als ze 
in het bezit zijn van een verklaring van den 
Directeur der laatst bezochte Muloschool. 
dat ze geschikt geacht worden voor de studie 
aan de M.H.S. 

Adverteert In dit orgaan. 
• • Door middel van dit maandblad bereiken we alle onderwijsgelegenheden, alle studerenden en elke 
instantie, die zich voor onderwijszaken interesseert, zowel in lndie, als de in aanmerking komende adressen 
in Nederland en in het buitenland. 

Beleefd vrFtgen we hierbij Uw belangstelling voc>r onze advertentiepagina's, die we voor {e goeder 
naam en faam bekend staande · adresse11 ter beschikking stellen: Verlofgangers en repatrierenden hebben 
belang bij goed verzorgde advertentierubrieken voor Nederland en het buitenland. 

De tarleven voor de ad vertenties vindt U hieronder aangegeven voor een of meer keren plaatsing . 
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I E~CTROTECHNISCHE scHooZif 
Opgericht 1931. Djaga Monje! 2 - Batavia-C. (tel. 732 IWI.) J 

(lnrichting voor Electrotechoisch Ambachtsonderwijs) 
Besluit v.Qd. Directeur van 0. & E. van 25 Mei 1935 

No. 1647.3/B. 
Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BATAVIA. 

Opleiding voor Electromonteur (duur 4 Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electromonteur). 
Eis to elating: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEOERLANDS (opleiding A). 
Voor H.B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B.' 

Prospectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlichtingen bij den Directeur. 

l~ANVANG NIEUWE CURSUS 

J Verblijf in Zwitserland 

1 AUGUSTUS 
t FEBRUARI 

voor jonge meisjes, die de Franse taal wensen i.e leren. Prachl1ge 
figging, schillerend ailzichl,. heilz aatn klimaal. .IJ1o()er11 com(orl. 
Sport, huiselijk !even. Holl. ref. Voor inl. zich te wenden tot 

P E "N SI 0 N N AT STE-MARIE 
PESEUX Neuchatel (Zwitserland) Directrice: Dames Crelier 

... 4_. ....;..".fr?::~ •. 
'<· 
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ZUSJER§ fRlNCISCANESSEN 

BODJONG SEMARANG: 

Frobelschool I 
I Eur. Gem. Lager School I 

Eur. K vveekschool I 
Bovenbouw Holl. lnl. Chin. Kvv. I 

} Steno 

MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

J. A. SCHNAAR 
STENOGRAAF VOLKSRAAD en LERAAR GEM . M . H S. 

Laan Canne 36 - 83tavia·C~ntrum Tel. WI 403 

-
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