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Van harte wens il< allen, die in het af
gelopen jaar met ons bureau in contact 
geweest zijn, een gelukkig en zalig nieuwjaar. 

In de eerste plaats natuurlijk onze dona
teurs eJ. abonne's. Door Uw steun hebben 
we het financiele gedeelte in 1938 in goede 
banen kunnen houden. 

Mogen dit jaar velen zich geroepen voelen 
ons bureau te steunen en te blijven steunen. 

M. Hagenaars. 

VERZOEK. 

Dnze don<'.teurs, die hnn bijdrage p.er jaar 
voldoen, zullen ons een groot plezier doen, 
als ze de vriendelijkheid zouden willen heb
ben, ans hun bijdrage te doen toekomen. 

Hierdoor bespaart U ons heel wat werk. 

MEDEDELINGEN. 

V riendelijk verzoeken we onz~ abon
ne' s ons het abonnementshedrag a f 2.
voor d·e nieuwe jaargang te willen doen 
toe.komen. 

Voor zover de voorraad strekt, is de eerste 
jaargang verkrijgbaar te~en een be~ra.g van 

' f 2.50. lngebonden ZIJll ze brsch1kbaar 

af 3,_, 
Ter. kennismaking werden de ~umme~s 

. eel mogehik gratis van de eerste iaargang zov 
d h ter veel van onze verspreid. Dit vor ert ec d 

financiele krachten. Gaarne maken we e 
lezers qie ons orgaan gratis ontvangen, erop 
attent dat ze een goed werk doen door ons 
burea~ door een abonnement of bijdrage te 

steunen. 

I 
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OP LAGE 
Abonnementsprijs f 2 - p. jaar bij vooruitbetaling. 

5000 WI. 5267 Donateurs van het Studievoorlichtingbureau gratis. 
EXEtv1PLAREN 

De bureau-inkomsten warden verkregen 
uit: 
1. bijdragen ineens, 
2. regelmatige bijdragen, 
3. abonnementen op Studievoorlichting, 
4. advertenties. 

Wie bezorgt ons een of rneer Va.R deze 
financiele hulpbrol)ne.n? 

MIDDELBAAR ONDERWIJS IN 
ZWITSERLAND. 

Uit meerdere aanvragen, die ons bureau 
bereiken, kunnen we nagaan, dat velen hier 
in Indie vaak ernstig overwegen hun kin
deren op een Zwitserse onderwijsinrichting 
te plaatsen. Voor kinderen, die meerdere 
jaren in dit tropenklimaat hebben doorge
bracht, zal het Zwitserse klimaat voor de 
gezondheid zeer zeker bij uitstek geschikt 
zijn. Het klimaat in Zwitserland, de natuur 
en de gezonde sportmogelijkheden, zullen 
een uitstekende invloed kunnen uitoef enen 
op de studie. Ook voor de kennis der 
moderne talen kan 't verblijf in een Zwitsers 
instituut aanbevolen worden. 

Zit echter de bedoeling voor, dat de 
leerling later een Nederlandse Hogeschool of 
Universiteit zal bezoeken, · dan is vooraf 
informeren noodzakelijk of het diploma der 
te bezoeken school we] toegang geeft tot het 
Hoger Onderwijs in Nederland. 

Hieronder volgen. enige gegevens over het 
Middelbaar Onderwijs in Zwitserland. 

Typen van- en plaatsen met Middelbare 
Schol en. 

Nadat een Middelbare school doorlopen 
is, geeft het einddiploma toegang tot de 
akademische studie. · 

De middelbare scholen in Zwitserland zijn 
kantonscholen en ze zijn te onderscheiden in: 

Gymnasium, Realgymnasium en Oberreal
schule (H.B.S .). 

De diploma's, op elk van deze schooltypen 
behaald, geven toegang tot de Universiteit, 
mits de scholen: 
aansluiting geven op de lagere klassen; 
voorzien zijn van een bepaalde vaktaak; zes 
leerjaren tellen en de leeftijd. waarop men 
de school verlaat, niet beneden de 18 jaar is. 
(De leeftijd voor toelating tot een Univer
siteit is in de regel 18 jaar). 

Op deze Middelbare scholen wordt in de 
eerste plaats de moedertaal grondig bestu
deerd, terwijl daarnaast een tweede landstaal 
onderwezen wordt (Frans, Duits of lta
liaans). 

Bij een Gymnasium staan Latijn en Grieks 
op den voorgrond. Men kan hier het eind
diploma A behalen. 

Het Realgymnasium heeft als voornaamste 
vakken Latijn en de moderne vreemde talen 
(diploma B); dus zonder Grieks. 

Drnk. Snnt•, B!Lt.·C. 

Op een Oberrealschule zijn wiskunde en 
de natuurwetenschappen de voornaamste 
vakken (diploma C). 

Sommige particuliere scholen hebben even
eens het recht deze diploma's af te geven. 

Verder is het mogelijk staatsexamen te 
doen om een einddiploma te verkrijgen. 
Leerlingen van scholen, die geen officieel 
diploma mogen afgeven, moeten zich hiernan 
onderwerpen. 

Openbare middelbare scholen heeft Zwit
serland in ieder kanton en naar gelang het 
gaat om een gebied met overwegend Katho
lieke bevolking, staan ook deze scholen 
onder Katholieke leiding. Op de Openbare 
scholen geven bij wijze van uitzondering 
geestelijken onderwijs, terwijl in particuliere 
onderwijsinrichtingen in de Katholieke ge
bieden, het de gewoonte is. dat geestelijken 
!es geven. In het Franse gedeelte van 
Zwitserland zijn de Kantons Freiburg en 
Wallis, Katholiek, overigens ook de Berner
J ura, gebieden met de steden Freiburg, St. 
Maurice, Puntrut, Sitten. 

Openbare middelbare scholen heeft men 
in de volgende plaatsen. 

In het Duits sprekende deel: 

Arau, Altdorf, Basel, Bern, Brig, Burgdorf, 
Chur, Einsiedeln, Engelberg, Frauenfeld, 
St. Gallen, Luzern, Sarnen, Schafhausen, 
Schwijz, Solothurn, Stans, Trogen, Winter
thur, Zug, Zurich. 

In het Frans sprekende deel: 

Freiburg, La Chaux-de-fonds, Gen£, 
Lausanne, St. Maurice, Neuchatel, Puntrut, 
Sitten. 

In het ltaliaans sprekende deel: 

Lugano. 

De meeste openbare scholen nemen ook 
meisjes aan. Er zijn echter ook aparte open
bare Meisjescholen voor middelbaar onder
wijs en wel in de volgende plaatsen: 

In het Duits sprekende gebied in: 

Baldegg-Hertenstein, Basel, Bern, Ilanz, 
-Luzern, Mensingen, Schaffhausen, Stans, 
Winterthur, Zurich. 

In het Franse spraakgebied i.n: 
La Chaux-de-Fonds, Freiburg, Genf. 

Lausanne, Montreux, Neuchatel, Vevey. 

Algerneen karakter v"an verschillende 
particuliere ·Zwitserse lnstituten. 

De bevolking van Zwitserland is voor 
56% Protestant, 42% Katholiek, 0.5% Joods 
en 1.5 % moet tot andere godsdiensten 
gerekend worden. 

Zwitserland telt tal van Katholieke, 
Christelijke en neutrale onderwijsinstellingen. 

.I 



Van meerdere instellingen staan ons de 
gegevens ten dienste. De meeste inlichtingen, 
die gevraagd worden, zijn van vertrouwelijke 
aard. Dergelijke gegevens worden alleen aan 
serieuse aanvragers verstrekt. 

Particuliere onderwijsinstellingen hebben 
bij de keuze voor de plaats der school een 
nuttig gebruik gemaakt van de schitterende 
natuur van het land. Een dergelijke gezonde 

_ o.rr.geving zal vanzelfsprekend invloed uit
oefenen op het kind. 

Wat het algemeen karakter van de meeste 
particuliere ins ti tu ten betref t, zou men kun
nen zeggen, dat het zuiver zakelijk opgezette 
ondernemingen zijn, die een hoog schoolgeld 
eisen. 

Men moet echter niet menen, dat de 
particuliere instituten vanwege hun commer
ciele opzet, ten achter zouden staan bij 
andere onderwijsinrichtingen. 

Neen, ze doen juist alles om hun school 
en hun onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken. Aan zo goed als alle privaatin
stellingen zijn internaten verbonden. Aan 
verschillende instituten zijn Hollandse 
leraren; sport in de vrije natuur maakt het 
onderwijs tot een genot. Meerdere particu
liere instituten houden rekening met de 
godsdienstige gezindte van hun leerlingen. 

TO ELA TING tot de Universitaire 
examens in Nederland. 

Een gl7tuisschrift van bekwaamheid tot 
Universitaire studien, af gegeven door be
paaJde buitenlandse instellingen van onder
wijs, geeft toelating tot het afleggen van 
universitaire examens in bepaalde faculteiten, 
mits de bezitter op het tijdstip, waarop het 
getuigschrift werd verkregen, geen ingezetene 
van het Rijk was (van deze laatste voor
waarde kan de Kroon in bijzondere gevallen 
vrijstelling verlenen). 

Lijst van bij algemene maatregel van be
stuur aangegeven Zwitsers-e instellingen 
van onderwijs, waarvan het einddiploma 
toegang verleent tot de Universitaire 

examens in Nederland. 

Toegang tot alle faculteiten geeft: 
1. Het Maturitiitszeugenis, verkregen in 

groep I en II aan een gymnasium van 
het kanton Bern. 

2. Het Maturitiitszeugnis, verkregen na met 
goed gevolg afgelegde Maturitiitsprufung, 
waarbij examen in het Grieks is afgelegd, 
aan de Gymnasiumafdeling van de 
Kantonschool van Appelzeil a/ Rh. te 
Trogen. 

3. het Certificat de maturite federal du 
type A, genoemd in het Reglement des 
examens federaux de maturite van 20 
J anuari 1925, alsmede het getuigschrift 
van met goed gevolg afgelegd examen de 
maturite reconnu valable par le Conseil 
federal des ecols suisses du type A. 
volgens de artikelen 7 en 11 van de 
Ordonnance sur la reconnaissance de 
certificats de maturite. 

Toegang tot de faculteiten der god
geleerdheid, der rechtsgeleerdheid en der 
letteren en wijsbegeerte geeft: 
1. het epreuve du baccalaureat section A 

van het gymnase classique cantonal te 
Lausanne. 

2. Het Maturitiitszeugenis, verkregen na 
met goed gevolg af gelegde Maturitats
prufiing, waarbij examen in het Grieks 
is afgelegd aan de afdeling Gymnasium 
van het Lyceum Alpinum te Zuoz, kan
ton Graubiinden. 

3. het Maturitiitszeugnis, verkregen na met 
goed gevolg afgelegde Maturitiitspru
fiing, aan de af deling Gymnasium van 
het Fridericianum te Davos . 

Toegang tot de faculteit der rechts
geleerdheid, der geneeskunde, der Wis- en 
Natuurkunde en der veeartsenijkunde geeft: 

1. het epreuve du baccalaureat section c 
van het gymnase classique cantonal te 
Lausanne. 

2. het epreuve du baccalaureat es lettres 
van het gymnase des jeunes filles, Der-
riere-Bourg te Lausanne. . 

3. bet Maturitiitszeugnis van de kantonale 
Maturitiitskommisions te Zurich, van de 
candidaten, die in het Latijn zijn geexa-
mineerd ( Reglement uber die Aufnahme 
von Studierenden an der Universitiit in 
Zurich vom 9 April 1918· § 2 sub b). 

4. Het Maturitiitszeugnis,, verkregen na met 
goed gevolg af gelegde Maturitiitsprufung 
aan de Gymnasialabteilung van de kan
torischule van Appenzeil a/ Rh te Trogen. 

5. het Maturitiitszeugnis, verkregen na met 
goed gevolg af gelegde Maturitiitspriifung, 
aan de af de ling Real gymnasium van het 
Fredericianum te Davos. 

6. het Certificat de maturite federal du 
type B, genoemd in het Reglement des 
examens federaux de maturite, van 20 
Jan uari 1925, alsmede het getuigschrif t 
van met goed gevolg af gelegd examen 
de maturite reconnu valable par le Con
seil federal des ecols suisses du type B. 
volgens de artikelen 7 en 11 van de 
Ordonnance sur la reconnaissance de 
certif icats de maturite. 

7. het certificat de maturite federal du type 
C, genoemd in het Reglement des exa
mens federaux de maturite van 20 Ja
nuari 1925, mits de bezitter met gunstig 
gevolg een examen complementaire de 
latin heeft afgelegd, alsmede het getuig
schrift van met goed gevolg afgelegd 
examen de maturite reconnu valable par 
le Conseil federal des ecols suisses du 
type C, volgens de artikelen 7 en 11 van 
de Ordonnance sur la reconnaissance de 
certificats de maturite, onder gelijk voor
behoud. 

GESCHIEDENIS M.O. 

V oor deze studie kan men aan een Uni
versiteit opgeleid word~n en we! aan de 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, 
de Rijksuniversiteit te Utrecht, de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, de Rijksuniver
siteit te Groningen en Leiden en aan de R.K. 
Universiteit te Nijmegen. Aan de laatste 
Universiteit kan men opgeleid worden voor 
Nederlands en Geschiedenis. Deze studie 
voert tot een doctoraat in de Nederlandse 
Letteren, dat geen bevoegdheid ( meer) geeft 
tot bet geven van onderwijs in Aardrijks-
~n~. . 

De Universitarie vorming in de Nederland
se Letteren (Nederlands en Geschiedenis) 
duurt ongeveer 6 j<\ar. 

De Universitaire studie kost aan college
geld f 300.,....... per jaar gedurende 4 jaar. 

Om tot de Academische examens voor 
Nederlands en Geschiedenis toegelaten te 
worden, moet men in het bezit zijn van een 
diploma A Gymnasium, Gymnasium-afdeling 
van een Lyceum of Staatsexamen. 

V oor de opleiding voor Middelbare akten 
worden deze diploma's niet geeist, maar wel 
gewenst. 

In elk geval wordt gelijkwaardige ontwik
keling en kennis van moderne talen geeist. 

Een academische opleiding is te verkiezen 
boven een studie voor de akte M.O. De 
titel Dr. of Drs. geeft ~eer kans op plaatsing, 
want in Holland heeft rrt~n leraren M.O. te 
over. Waarschijnlijk zijn de plaatsingskansen 
in lndie iets beter. 

Een geschikte combinatie voor de Un:ver
sitaire studie is de studie voor Aardrijkskunde 
en Geschiedenis, de zgn. Sociale Aardrijks
kunde. 

Het candidaatsexamen hiervoor omvat: 
sociale aardrijkskunde, volkenkttl}de, socio
logie, landbeschrijving. en naar keuze een of 
meer der volgende vakken: geschiedenis ( een 
ander onderdeel clan bij het candidaats), 
staathuishoudkunde of een ander vak. ge
kozen onder goedkeuring der verenigde 
faculteit. 

De studie aan een Universiteit is die, 
behorende tot de Faculteit der Letteren en 
Wijsbegeerte. 

Het candidaatsexamen in geschiede~is 
omvat: 

1. Algemene kennis der ges-r:hiedef1is; oude, 
middeleeuwse en nieuwe geschiedenis 
(algemene en Vaderlandse). 

2. de beginselen der Kunstgeschiedenis, die 
der Staatsinrichting of die der staathuis
houdkunde, clan we! de aardrijkskunde 
(natuurkundige en sociale), ter keuze 
van den candidaat; met goedvinden van 
de faculteit kunnen ook de beginselen 
van een ander vak der geschiedenis clan 
wel de kunstgeschiedenis worden ge
kozen. 

3. de interpretatie van middeJ~euwse en 
l 6e en 17 e eeuwse teksten in het Ne
der lands of in een andere taal, ter keuze 
van den candidaat, behoudens goed
keuring der faculteit. 
Het doctoraal examen omvat: 
Ou de geschiedenis ( daaronder begrepen 
die van West-Azie en Egypte); middel
eeuwse geschiedenis ( algemene eN vader
landse); nieuwe geschiedenis (algemene 
en vaderlandse). Als bijvakken mogen 
staathuishoudkunde en staatsinrichting 
beide gekozen worden. 

Verder kan men niet Universitair opgeleid 
warden aan de Cursus van de R.K. Leer
gangen te Roermond ( Schuitenberg 45). 
aan de R.K. Leergangen, Bosschestraat 95 
te Tilburg en aan de cursus van de R.K. 
Leergangen te Utrecht. 

Schrif telijke opleiding is mogelijk bij het 
Bureau van Wetenschappelljk Nieuws, 
Leliegracht 30, Amsterdam en bij het Ne
derlands college voor Algemene studieleiding, 
Rijnsburgerweg 169, Leiden. 

Schriftelijk-mondelinge opleiding heeft 
plaats aan het lnstituut voor Historische 
Leergangen, onder leiding van Dr. J. Romein 
en Dr. J. F. Niermeyer, secretariaat Zuider 
Amstellaan 194, Amsterdam-Z. 

De studie voor de akte M.O. mag mer, 
gerust op 3 a 4 jaar stellen. De schriftelijke 
cursus in Amsterdam duurt 2 jaar, die in 
Leiden 3 jaar. 

Voor de schrif telijke curs us in Amsterdam 
betaalt men f 210.- per jaar, in Leiden 
f 10.- per maand en aan de Leergangen 
f 250.- per jaar. 

• De totale kosten van de vier-jarige leer
gang van het l.v.H.L. hedragen f 300.-, 

Aan het Inst. v. Hist. Leergangen is een 
Speciale lndische Leergang verbonden. Hier
bij is het eerste-schrif telijke-jaar gelijk aan 
de NederL leergang. De mondelinge lessen 
van bet tweede en derde jaar worden ver-



van gen door 24 taken ( 6 uit elk der 4 voor 
het examen gekozen tijdvakken). Het vierde 
jaar, dat in de verloftijd valt, is gelijk aan 
de leergang in Nederland. 

Examen doen wor deze akte is in Indie 
niet mogelijk. 

De akte M.O. geschiedenis wordt aan
geduid ll}et de letters K VIII. 

Oproeping voor de examen geschiedt in 
de staatscourant. 

Voorzitte2 van de examencommissie was 
in 1938 dr.°W. van den Ent, Inspecteur 
M.O., inJ de 2e insp. te 's-Gravenhage 
( Bilderstr. 3). ~De andere le den der examen
comffi>issie waren: 
dr. H. Brugmans, hoogleraar aan de Gem. 

Rijksuniversiteit te A' dam. 
dr. P. Geyl, hoogleraar aan de· Rijksuniver

siteit te Utrecht. 
dr. Th. J. A. J. Goosens, hoogleraar aan de 

R.K. Handelshogeschool te Tilburg. 
dr. N. B. 'Tt>)thaeff, rector van het Vrijzinnig 

1 
Christelijk Lyceum te 's-Gravenhage. 

In 1937 waren voor K VIII 17 mnl. en 
~ 

•7 vrl. candidate~; hiervan slaagden er 9 en 3. 

He:t schriftelijk examen bestaat uit het 
maken van een Wetenschappelijk opstel 
( tijd 2Yz uur), het beantwoorden van een 
stel vragen ( l uur), en een Paedagogisch 
opstel ( 1 Yz uur). 

Het schriftelijk examen· valt gewoonlijk in .. 
Juli. 

Het examengeld bedraagt f 40 . .....- en men 
client zich aan te melden gewoonlijk v66r 
I April. Het examen mag afgelegd worden 
door hen, die over voldoende algemene 
ontwikkelin\) beschikken (H.B.S.-diploma, 
enz.). 

De mondelinge examens voor deze M.O. 
akte worden gehoudell in het gebouw van 
het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, 
Prinsessegracht 23, 's-Gravenhage of in 
Diligentia, Lange Voorhout 5, en we! in de 
maande1. Nove!;llber en December . 

Het eerste deel van het mondelmg examen 
bepaalt zich tot de geschiedenis van Neder
land, die in drie delen gesplitst wordt: 1 e 
geschiedenis van Oudheid en Middeleeuwen; 
2e nieuwe geschiedenis; 3e nieuwste ge
schiedenis. 

Twee van die delen naar keuze van den 
candidaat, moeten grondig worden bestu
deerd; voor het rE;stei;ende derde dee! kan 
volstaan worden met de kennis van een 
enigszins uitgebreid handboek. 

Daarenbovon mod de candidaat uit de 
geschiedenis van Nederland twee bijzondere 
onderwerpen van behoorlijke omvang bestu
deren en van de daarop betrekking hebbende 
literatuur op de hoogte zijn. Een van die 
onderwerpen moet worden genomen uit het 
tijdvak, . waarvoor met de kennis van een 
handboek kan worden volstaan. 

Het tweede gedeelte van het mondeling 
examen omvat de algemene geschiedenis en 
is volgens hetzelfde beginsel ingericht. Hier 
zijn echter vier delen, zoals gebruikelijk is: 
Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe geschiede
nis en Nieuwste Geschiedenis. 

Voor twee dezer vier delen kan dus 
volstaan Worden met een uitgebreid hand
boek. De twee bijzondere onderwerpen 
moeten hier genomen worden: ee~ uit elk 
der twee gedeelten, die niet grond1g bestu
deerd zijn. 

Worden dus b.v. Oudheid en Middel
eeuwen alleen bestudeerd met een handboek, 
clan moet;, uit elk der twee delen een bijzonder 
onderwe~·p gekozen worden en moet de 
daarvoor gebezigde literatuur ook ~ermeld 
Worden op de gebruikelijke lijsten, die voor 
het examen worden ingeleverd. 

Het programma van de examens is ge
regeld bij het Koninklijk Besluit van 2 Fe
bruari 1864 (Stbl. No. 8) en luidt als volgt: 

Kennis van de geschiedenis, zowel van 
staatsgebeurtenissen als van de beschaving 
in het algemeen; meer uitvoerige kennis van 
de geschiedenis des Vaderlands, een juist 
begrip van de omvang en de methode van 
geschiedkundig onderwijs aan scholen. 

Voor de akte geschiedenis M.O. moet men 
examen doen in het onderdeel Paedagogiek, 
tenzij men reeds in het bezit is van een of 
andere M.O. schoolakte. De literatuurlijst is 
bij deze examens van groot gewicht. 

FRANS OP DE A.M.S. 

Het vak Frans is op de A-afdelingen der 
A.M.S. een verplicht leervak en slechts op 
de A.M.S. afd. B facultatief. T.a.v. het 
onderwijs in dit vak is voor de afd. B het 
volgende bepaald: 
l. De leerlingen der eerste klassen, die de 

wens daartoe te kennen geven, worden . 
in de gelegenheid gesteld, het onderwijs 
in het Frans te volgen. 

2. Indien de leerlingen aan het onderwijs in 
dat vak deelnemen, zijn zij verplicht de 
F ranse lessen te vol gen tot aan de uit
reiking van het tweede rapport in het 
eers.te cursusjaar. 

3. Na het tweede rapport wordt door de 
leraarsvergadering, mede in verband met 
de vorderingen in de andere vakken 
beslist of deze leerlingen met het Frans 
mogen doorgaan. Indien een leerling de 
wens heef t uitgesproken, de lessen in het 
Frans niet verder te volgen, moet dien
overeenkomstig worden beslist. 

4. Op deze vergadering kan tevens worden 
beslist, dat een leerling der derde klasse 
voor ,.gevorderden" kan plaats nemen in 
de klasse der .,beginnelingen" met inacht
neming van het bepaalde sub. 3. 

5. Na de beslissing der leraarsvergadering 
houdt het Frans voor de betrokken leer
lingen op facultatief te zijn. Het Frans 
wordt clan verplicht met alle gevolgen 
daarvan ( medetellen bij overgang en 
eindexamen) . 

6 In uitzonderingsgevallen, hetzij geduren
de, hetzij aan het einde van de cursus 
(in het laatste geval echter alleen, nadat 
reeds over bevordering of aanwijzing is 
beslist) kan de Oirecteur een leerling van 
het volgen der lessen in het Frans uit
sluiten. 

T .a.v. het eindexamen kan gezegd worden. 
dat het Frans geen examenvak is. Als een 
leerling echter dit vak heeft gevolgd, wordt 
het gemiddelde rapportcijfer over het laatste 
leerjaar op de examenlijst ingevuld en telt 
mee voor de eindbeslissing. Het betreffende 
artikel van het examenreglement luidt als 
vol gt: 

Arti~el 19. 

( 1 ) . De bij het schrif telijk en bij h.et mon
deling examen verkregen cijfers worden 
met de daaruit afgeleide eindcijfers 
ingevuld op tabellen, door of vanwege 
het Departement van Onderwijs en 
Eredienst te verstrekken. 

( 2). Op die tabellen wordt tevens vermeld 
het 9emiddelde der rapportcijfers over 
het laatste leerjaar omtrent het Frans, 
de cosmographie, de handelsweten
~chappt>n, het handtekenen, het recht
lijnig tekenen en de lichamelijke oefe-
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ning en voor zover in de navolgende 
vakken geen examen is af genomen, 
omtrent de staathuishoudkunde, de 
aardrijkskunde en de geschiedenis, 
afgerond naar het naastbijliggende 
gehele getal. Gemengde getallen met 
de breuk Yz worden naar beneden 
af gerond, met uitzondering van het 
getal 5Yz, hetwelk tot 6 wordt af
gerond. 

TOELATING TOT DE KONINKLIJKE 
MILIT AIRE ACADEMIE. 

In 1939 zullen h. t.l. voor opleiding aan de 
KM.A. te Breda een ander te bepalen aantal 
plaatsen beschikbaar worden gesteld voor 
Europe.se jongelieden en een a drie plaatsen 
voor met-Europese jongelieden. 
. 01:11 voor toelating tot bovengenoemde in

nchtmg van militair onderwijs en tot het te 
houden rangschikkingsonderzoek in aanmer
king te kunnen komen, dienen de adspiranten 
Nederlander of uit andere hoofde Nederlands 
onderdaan te zijn, op 16 September 1939 de 
volle ouderdom van zestien jaren te hebben 
bereikt en die van twee en twintig jaren niet 
te ?eb?en overschreden, terwijl zij in het 
bez1t d1enen te zijn van een getuigschrift van 
goed volbracht eindexamen van de H.B.S. 
met 5-jarige cursus afdeling B of van een 
getuigschrift, dat krachtens enige wet hier
mede gelijk is gesteld. 

Voor verdere inlichtingen· worden belang
hebbenden verwezen naar het hoofd der 1 e 
Af deling van het Departement van Oorlog 
te Bandoeng. 

De ~andacht wordt er in het bijzonder op 
gevest1gd, dat de ter zake in te dienen kennis
geving uiterlijk op 15 · Februari 1939 bij 
genoemd Afdelingshoofd clan we!, bij recht
streekse indiening, v66r 16 April 1939 bij 
den Minister van Defensie te 's Gravenhage 
moet zijn ingekomen. 

DEP. VAN OORLOG 
le Afdeling 
No. 112/ l. 

Onderwerp: 
Dienstneming van Euro
peanen h.t.1. als soldaat. 

RONDSCHRIJVEN. 

Hoof dkwartier. 
Bandoeng. de 27ste December 1938. 

1 . Ik heb de eer UHoog ( W el) edel
gestrenge mede te delen, dat bij het W a pen 
d:r Infanterie, bij het W a pen der Cavalerie, 
b1J het W a pen der Artillerie en bij het 
W. a pen der Genie respectievelijk 60, 2, 9 en 
10 Europeanen, die hun militieplichten goed 
h~bben vervuld, de leeftijd van 25 jaar nog 
met hebben bereikt en overigens voldoen aan 
de voor dienstneming gestelde eisen, kunnen 
worde~ toegelaten tot een vrijwillige ver
bmtems. De 9 Europeanen voor de Artillerie 
zijn bestemd voor de Mobiele artillerie en van 
de I 0 Europeanen voor de Genie zijn er 
5 bestemd voor het Bataljon Pioniers en 5 
voor het Technisch Bataljon ( verlichtings
dienst). 

2. Tot een verbintenis bij het Wapen der 
Artilkrie kunnen slechts worden toegelaten 
Jongelieden met een krachtige lichaamsbouw 
geschikt voor het tillen van zware Jasten e~ 
met een lichaamslengte van minstens 1.65 m 
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3. Tot een verbintenis bij het Wapen der 
Genie kunnen slechts worden toegelaten, 
jongelieden die de lagere school met ruim 
voldoende gevolg hebben doorlopen, speciaal 
voor wat betreft de vakken rekenen, Neder
landse taal, lezen en schrijven, terwijl een 
verdere opleiding aan enige inrichting van 
meer tiitgebreid layer ·of middelbaar onder
wijs tot aanbeveling strekt. Voor de verlich
tingsdienst zal voorkeur worden gegeven 
aan hen, die reeds in de richting van hun 
toekomstige dienst of in aanverwante vakken 
zijn opgeleid of werkzaam geweest. 

4. De voor de verlichtingsdienst aan te 
nemen militairen moeten bovendieri een 
lichaamslengte van minstens 1. 70. m. bezitten; 
bij buitengewoon goede algemene en tech
nische ontwikkeling en bekwaamheid, zal als 
uit.zondering met een minimum lengte van 
1.65 m. genoegen worden genomen. 

5. Gegadigden voor dienstneming. ook 
zij die thans voor eerste oefening of bij wijze 
van werkverschaffing als militieplichtige 
onder de wapenen zijn, moeten zich daartoe 
aanmelden biJ den ( f gd.) Plaatselijk ( Mili
tairen) Commandant van hun p]aats van 
inwoning dan wel van het dichtsbijgelegen 
garnizoen. Nadat hun bescheiden in orde 
zijn bevonden, worden zij gekeurd door den 
garnizoensarts, die tevens zijn indruk nopens 
de persoonlijkheid en physieke geschiktheid 
der voorlopig goedgekeurde aspirant-recruten 
vastlegt in een beoordeling door middel van 
de cijfers 1-10 (een cijfer geven). 

6. Vervolgens wordt door den Officier 
belast met de werving clan wel door een 
ander door den ( fgd.) Plaatselijk ( Mili
tairen) Commandant daai:toe geschikt geacht 
officier, door persoonlijke kennismaking met 
de aspirant-recruten nagegaan, in hoeverre 
'deze, afgescheiden van hun physieke ge
schiktheid, nog andere hoedanigheden tonen 
te bezitten . waaruit bijzondere geschiktheid 
voor het militaire beroep, mag worden af
geleid. Hierbij client aandacht te worden 
geschonken aan postuur, houding. persoon; 
lijkheid in het algemeen en intellectuele 
geschiktheid voor het militaire beroep (sol
daat). De nopens de aanleg der aspirant
recruten verkregen indruk client eveneens te 
worden vastgeJegd in een beoordeling door 
middel van de cijfers j,....., 10 ( een cijfer 
geven). 

7. Ten behoeve van de in werkelijke 
dienst zijnde militieplichtigen. die zich voor 
vrijwillige dienstneming hebben aangemeld, 
wordt de in het vorig lid bedoelde beoordeling 
op aanvrage van den ( fgd.) Plaatselijk 
( Militairen) Commandant door den betrok
ken korpscommandant verstrekt. 

8. De aanvragen tot machtiging voor een 
verbintenis, vergezeld van de vereiste be
scheiden en de hiervoren bedoelde beoorde
lingscijfers van den garnizoensarts en den 
officier belast met de werving, moeten v66r 
of op 1 Februari 1939 op het Departement 
van Oorlog zijn ontvangen. Voor degenen, 
die zich hebben opgegeven voor een ver
binten.is bij het Wapen der Genie, behoren 
daarbij de schoolverklaringen en schooJ
rapporten te worden overgelegd. Voor 
degenen, die zich hebben opgegeven voor een 
verbintenis bij het Wapen der Artillerie en 
Genie, behoort op de aanvraag een aante
kening te worden gesteld betreffende de 
Jengte van den candidaat. Indien te voorzien 
is, dat een aanvraag pas na dien datum op 
het Departement van Oorlog zal worden 
ontvangen, kan indiening achterwege blijven, 
daar zij alsdan niet meer in behandeling kan 
u rf\rrlt>n rro'""...,..,.,.._.., 

9. Van de aspirant-recruten, waarvoor 
machtiging tot een verbintenis is aange
vraagd, zal een bepaald aantal ( ongeveer 
1 )1 ma al de behoefte) word en aangewezen 
om in het militaire Hospitaal te Tjimahi 
def initief te worden gekeurd en te dien 
einde, zo nodig, naar Tjimahi worden op
gezonden ( geldt niet voor de zich buiten 
Java aangemeld hebbende aspiranten) . Ter
zake zullen de betrokken ( fgd . ) Plaatselijk 
( Militaire) Commandan ten van bevelen 
worden voorzien . 

I 0. Zij, die zijn af gekeurd, word en met 
de eerste reisgelegenheid teruggezonden naar 
de plaats, waar zij zich voor dienstneming 
hebben aangemeld. 

11. Zij. die definitief zijn goedgekeurd . 
worden te Tjimahi aan een eenvoudig onder
zoek voor wat betreft hun kennis der 
Nederlandse taal en van het rekenen onder
worpen. Ten aanzien ~an dit onderzoek 
wordt verwezen naar het d.z. schrijven van 
l l October 1934 nr. 145 / I. 

12. Zij , die hebben voldaan aan het 
onderzoek genoemd in het vorige lid, wor
den, zonder nadere machtiging, door den 
Plaatselijk Commandant te Tjimahi tot een 
vrijwillige verbintenis toegelaten. 

13. De aangenomenen zullen, na te heb-
ben getekend, onmiddellijk hun bestemming 
volgen, n.l. die der Infanterie naar het 1 e 
Depot Bataljon te Bandoeng, die der Ca
valerie naar het Depot der Cavalerie te 
Salatiga, die der Artillerie naar het Depot 
der Mobiele Artillerie te Tjimahi, die voor 
de Pioniers naar het Bataljon Pioniers te 
Tjimahi en die voor de verlichtingsdienst 
naar het Technisch Bataljon te Tjimahi. 

14. De opzending naar Tjimahi, alsmede 
de terugzending van hen, die niet tot een 
verbintenis zijn toegelaten, geschiedt op 
's Landskosten, terwijl de opgezonden aspi
rant-recruten gedurende de heenreis, hun 
verblijf te Tjimahi en c.q. de terugreis, 
voedinggeld genieten als voor Europese 
militairen is of zal worden vastgesteld. 

15. Gedurende hun verblijf te Tjimahi 
zullen de opgezonden aspirant-recruten ge
legerd worden bij een door den Plaatselijk 
Commandant aan te wijzen korps. De 
Commandant van dat korps zal van den 
Plaatselijk Commandant de nodige aanwij
zingen ontvangen, betreffende het tijdstip, 
waarop de aspirant-recruten zich voor 
keuring in het militair hospitaal moeten 
aanmelden en betreffende het uur en . de 
plaats waar het in lid 12) hiervoren bedoelde 
onderzoek zal worden gehouden . 

16. Voorzover nodig wordt er de aan
dacht op gevestigd. dat de aangenomenen 
allen in militairen ( militie) dienst zijn ge
weest en dat zulks dus uit de slotverklaring 
voorkomende op hun verbandacte zal moeten 
blijken. 

De Legercommandant 
op last: 

Het Hoofd der 1 ste Afdeling, 
b.v. de Kapitein, 

JANSEN. 

GYMNASTIEK-CURSUS, 

Bij vo]doende deelname zal op een nader 
te bepalen plaats, ingaande J Augustus 1939 
worden ingesteld een opleiding voor de akte 
gymnastiek, Mulo-bevoegdheid ( G.B. 8 Oc
tober 1925 No . 8) . 

Tot deze opleiding kunnen worden toe-
~h'~•h~ · 

a. Openbare of gesubsidieerde leerkrachten 
in het bezit der Europese hoof dakte. 

b. Enkele Inlandse onderwijzers (.H.I.K.-ers 
of H.K.S.-ers). 

De lessen zullen geho.:1den worden in \le 
rniddag- (c.q. avond) uren, na afloop dus 
van de norrnale schooJtaak. 

De opleiding duurt twee jaren. 
Het lesgeld bedraagt f 10.,....., per maand. 
Verzoeken om plaatsing behoren ingediend 

te worden bij den Directeur V?n Onderwijs 
en Eredienst, door tussenkomst van den 
Inspecteur voor de Lichamelijke Opvoeding, 
uiterlijk 1 April 1939. 

Bij iedere aanmelding client opgege·1en te 
worden: 

l. volledige naam en leeftijd; 
2. de diensttijd bij het openbaar en/ of 

gesubsidieerd lager onderwijs; 
3. de reeds verkregen bevoegdheden; 
4. de school, waaraan men werkzaam is. 

In het algemeen kunnen leerkrachten van 
bijzondere scholen alleen dan voor plaats?.ng 
op een der cursussen in aanmerking komen, 
indien in onder]ing over leg '·met de School
besturen hun p]aatsing op de plaats, waar 
de cursus gevestigd is, geregeld kar.. worden. 

Zij, die voor plaa.tsing in aanmerking 
worden gebracht, zullen t.z.t. worden uit- . 
genodigd een geneeskundige verklaring over 
te Jeggen omtrent hun physieke geschiktheid 
om de praktische lessen te volgen. 

Leerkrachten, die zich reeds in de foop 
van 1938 opgaven voor de cursus, die toen 
niet is doorgegaan, en die hun aanmelding 
wensen te handhaven, kunnen volstaan met 
verwijzing naar' hun vorige aanmeiding, even
tuee1 met opgave van de veranderingen, 
welke intussen mochten hebben plaats gehad. 

De Inspecteur voor de 
Lichamelijke Opvoeding 

F. H. A. CLAJ~SSEN . 

EXAMENS TER VERKRIJGING VAN 
AK TEN VAN BEKW AAMHEID VOOR 
VAKONDERWIJZER AAN INRICH-

TINGEN VAN TECHNISCH- EN 
AMBACHTSONDERWIJS. 

In J uni 1939 zullen worden afgenomen 
examens ter verkrijging van een akte van 
bekwaamheid voor: 

a. theoretisch onderwijs aan inrichtingen 
voor ambachtsonderwijs voor.wis-, natuur
en werktuigkunde; 

b. theoretisch en tekenonderwijs aan inrich
tingen voor ambachtsonderwijs voor: 
1. Bouwkunde, 
2. Werktuigbouwkunde, 
3. EJectrotechniek; 

c. praktisch ondexwijs aan inrichtingen voor 
technisch- en ambachtsonderwijs voor : 
I. timmeren, 
2. vuur-, plaat- en machinebankwerken, 
3. praktijk der electrotechniek en het 

instrumentmaken, 
4. praktijk der automobieltechniek. 

Aanmelding bij gezegeld rekest uiterlijk 
15 Februari J 939 bij den Directeur van 
Onderwijs en Eredienst onder overlegging 
van: 

a. een gezegelde geboorteakte, of aktc van 
bekendheid, 

b. bewijzen van werkzaamheden in de prak
tijk, bchalve voor gegadigden voor de 

I 4 t . , t 



· c. het einddiploma technische school of 
gelijkwaardige getuigschrift, behalve voor 
de gegadigden sub c. 

Het ·examengeld bedraagt f 25.-, dat bij 
de Af deling Kas hn het Onderwijsdeparte
ment moet worden gestort. 

Het stortingsbewijs zal bij de aanmelding 
zijr.i over, te leggen. 

Voor verdere bijzonderheden wordt ver
wezen naar Bijblad op het Staatsblad No. 
13690 en drn Inspecteur van het Middelbaar
en Technisch Onderwijs te Bandoeng. 

ADRES WIJZIGING. 

Nieuw adres: 

INSTITUUT KUYPER. 

Instituut voor mondelinge en schriftelijke 
leergange'h ~n sociale en bedrijfsweten
scJrnppen, 

Valeriusplein No. 16, Amsterdam-Z. 
' l 

LZL ::SZS 

INGEKOMEN. 

Uit Indie. 
Volledige gegevens mochten we ontvangen 

van de Lagere Nijverheidsschool .,St. Anna", 
Garoemstraat 13, Blitar. Aan deze inrichting 
heeft opleiding plaats voor hulp in de huis
houding, voor diploma costumnaaien en voor 
diploma coupeuse. Toegelaten worden abi
turienten \'an een E.L.S., H.C.S. of een 
H.I.S. . 

Van het Dep. van .0. en E. mochten we 
·ontvangen de nieuwe vacantieregeling voor 
de in de provincie Oost-Java gevestigde 
Mulo-scholen, Eur. Lag. Scholen, Holl. Chin. 
Scholen en Speciale scholen en de Gouv. 
Lagere nijverheidsschool voor meisjes te 
Madioen. 

Volledige gegevens werden ontvangen van 
de R.K. Vakschool te Benkoelen. Opleiding 
heeft plaats in de huishoudelijke vakken en 
voor costumiere. Duur der opleiding 1 jaar 
en 2 jaar. Intern en extern. 

Van het Depaprtement van Onderwijs en 
Eredienst mochten we bet nieuwe leerplan 
voor de Gouv~rnements Lagere Nijverheids
scholen ontvangen en wel voor: 
a. de tweejarige cursus in de huishoudelijke 

vakken, 
b. de eenjarige cursus voor de nuttige hand-

werken, 
c. de eenjarige cursus voor de fraaie hand-

werken, 
d. de tweejarige cursus in het costuum-

naaien. 

Prospectus werd ontvangen van de Chris
telijke Huishoudschool. Aloon Aloon Lor 5, 
Malang. Tot deze driejarige cursus worden 
leerlingen toegelaten, die de 7e klas van een 
LS. (H.I.S., H.C.S., E.L.S.) .hebben door-
1open. Aan de school is een mternaat ver
honden, waar ook meisjes toegelaten worden, 
die andere scholen te Malang bezoeken. 
Directrice Mejuffr. E. Lameris. 

Volledige gegevens roochten .we ontvangen 
van de Gouv. Lagere Nijverhe1ds~chool voor 
Meisjes, Komediebuurt 1. Batav1a-C. . . 
Aan de school is verbonderi: een 2-Jange 
opleiding voor bet einddiplorna huishoude-

. . 

lijke vakken, een 1-jarige opleiding voor de 
akte Nuttige Handwerken, een 1-jarige op
leiding voor de akte Fraaie Handwerken en 
een 2-jarige opleiding voor het diploma 
costuumnaaien. Hoofd Mej. C. den Besten. 

Prospectus werd ontvangen van het Chi
nees Meisjesinternaat annex Vakschool, 
Kramat 49, Batavia-C. Directrice Mej. Soh 
Lian Tjie. 

Uit Nederland. 
Prospectus werd. ontvangen van de Mid

delbare Meisjesschool .,Marianum", Kalden
kerkerweg 185, Venlo. De school staat onder 
leiding van de Zusters Ursulinen van de 
Romeinse Unie. Aanmel~ing uiterlijk tot 1 
Juli. Toelatingsexamen eerste helft van Juli. 

Van het R.K. Centraal Bureau voor 
Onderwijs en Opvoeding, Bezuidenhoutse
weg 275 te 's-Gravenhage mochten we het 
jaarboek 1938 ontvangen. 

Het nieuwe jaarboek, verschenen in een 
stevige, handige huls, is uitgegeven in drie 
delen en is voor f 6.- verkrijgbaar. 

Het eerste dee! behandelt het R.K. Bewaar
school- en . Lager Onderwijs in Nederland, 
Suriname en Cura<;ao. 

Het tweede dee! bevat de meest uitgebreide 
gegevens omtrent het R.K. Nijverheids-, 
Land- en Tuinbouw-, Middelbaar-, Voorbe
reidend- en Hoger Onderwijs in Nederland, 
Suriname en Cura<;ao. 

En het derde deel is gewijd aan de R.K. 
Jeugdorganisaatie in Nederland, Suriname 
en Cura<;ao. 

We kunnen den Directeur van het bureau 
Mgr. Dr. Th. Verhoeven van harte geluk
wensen met deze keurig verzorgde uitgave 
en eenieder, die iets te maken heeft met het 
onderwijs en de opvoeding der R.K. jeugd, 
aanraden dit complete jaarboek aan te 
schaffen. 

BIJDRAGEN: 

I. B. te B .. bijdrage over November 
1938 .................................. .. f 2.50 

U. T. te M., bijdrage over Jan., Fehr., 
Maart 1939 ......................... .. " 7.50 

U. P. te B., bijdrage over Nov. en 
Dec. 1938 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. 

U.N. te B., bijdrage December 1938 

ABONNEMENTEN WERDEN 
GENOTEERD VOOR: 

5.-
5.,...-

C.0.M.B. te B.; R.B.L. te B.; A.G.T.S. 
te S.; M.L. te S.; Mej. F.N. te S.: H.J.J. 
te S.; 

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, beleef d te 
verzoeken: 

l. Juist te adresseren: Aan het Studievoor
lichting-Bureau van de K.O.B., Tosari
weg 51, Batavia-C. 

2. Het adres niet op naam (M. Hagenaars) 
te stellen. 
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3. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 
( Inlichtingen worden evenwel gratis 
verstrekt) . 

4. Duidelijk het adres van den afzender op 
te geven. 

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

F. S. te P .. 
vraagt nadere gegevens over de stof van 

het vak Natuurkunde in de 3e klasse van de 
H.B.S.-5j. 

In het programma van de H.B.S. 5j. staat 
mede als stof aangegeven voor de 3e klas: 
Inleiding magnetisme, electro-statica en 
electrische stromen. 

In de 3e klasse van de H.B.S. wordt het 
boek van Doornenbal en Nijhoff niet ge
bruikt. Het is daarvoor te moeilijk. In de 
plaats daarvan gebruiken ze clan ook: 
Reindersma en Van Lohuizen, Natuurkunde: 
,.De eerste ronde", uitgave Wolters. In de 
derde klas moeten ze dit boek en dus ook 
de stof hiervoor aangegeven in zijn geheel 
kennen, d.w.z. de hoofdzaken. 

B. te S., 
vraagt of aan de Mulo van de Eerw. 

Broeders te Bandoeng ook een internaat 
verbonden is. 

Op het ogenblik bezit deze Muloschool 
nog geen internaat. Het ligt wel in de be
doeling een internaat te openen, doch dit jaar 
zal zulks toch zeker nog niet gebeuren. 

Sinds Augustus 1938 is er echter we! een 
Juvenaat. Hierop worden die jongens toe
gelaten, die het voornemen hebben om later 
als Broeder Onderwijzer in de Congregratie 
der E. Broeders te treden. Na als Juvenist 
de Mulo te hebben doorlopen (intern), 
zullen deze jongens na gebleken geschiktheid 
in Holland hun verdere opleiding ontvangen. 

T.B.S. te P., 
vraagt naar R.K. H.B.S.'en met internaat 

in Nederland voor jongens. 
R.K. H.B.S.'en voor jongens met internaat 

in \Tederland zijn gevestigd te: 
's-Gravenhage, Oostduinlaan 50, .,St. Aloy

siuscollege". Kostgeld f 1000.- per jaar. 
Nijmegen, Berg en Dalseweg 81, ,.St. Cani

siuscollege". Kostgeld f 460.,....., per jaar. 
Roosendaal (Nr-Br), Brugstraat 70a .,St. 

Norbertuscollege"-. Kostgeld f 450.
( drie laagste klassen) per j aar. Kostgeld 
f 500.- ( volgende klassen) per jaar. 

Kerkrade, Heijendallaan 82, .,Rolduc". 
Kostgeld f 385.- per jaar. 

De schoolgeldregeling is voor alle H.B.S.'en 
gelijk aan die van de openbare inrichtingen, 
derhalve progressief volgens het inkomen en 
vermogen. 

H.A. te K., 
vraagt inlichtingen over het Klein Ambte

naars Examen. 
I. In 1939 wordt het Klein Ambtenaars 

Examen wederom af genomen, als zich een 
voldoend aantal deelnemers aanmelden. 

2. Men kan zich hiervoor ten allen tijde 
aanmelden bij de ressortsinspectie. Voor 
Uw standplaats is dat de Inspectie 
W.L.O. in het 4e resso,rt te Soerabaia. 

3. De oproep voor deze examens wordt 
gewoonlijk in April slechts in enkele 
bladen geplaatst. 

4. De aanmelding client te geschieden per 
gezegeld verzoekschrift a f 1.50, terwijl 
tegelijkertijd het examengeld a f 2.50 
client gestort te worden. Andere stukken 
zijn niet nodig. 

Voor uitgebreide gegevens, zie ons 
orgaan Studievoorlichting van December 
1938, le jaargang No. 12, bladzijde 69. 
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HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: SUMATRAWEG 50, TEL. 3322 WELT. 

MATRAMANWEG 167, MR. CORNELIS 
B I N N E N W E G 2, B U I T E NZ 0 R G 
BODJONG.51, SEMARANG, TEL 1996 

Moderne Stenografie nGrooteu, N ederlands en 

Machineschrijven, T alen, H andelscorrespondentie, 

Reclame-T ekenen~ Boomzaken. 

T alen . . , 

Boekhouden. 

0 nder dezelf de Leiding: ... 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schrif telijke lessen in : 

Boekhouden, T alen, Handelscorrespondentie_, Mulo A, £en

voudige Handels-opleiding, Kleinambtenaarsexam·en, Stenogra{ie . 
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I GROOT KLOOSTER ELECTROTECHNISCHE SCHOO-;i 

I · Noordwijk 29 - Batavia-C~ntrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

T weejarige Vakschool voor Meisjes 
M. U. L. 0. voor Meisjes 

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia-school aan den Theresia

kerkweg (Gondangdia) 
H. C. S. Mariaschool 

De Hoofden der scholen zijn elke Donderdag van half 
vijf tot half zeven voor ouders en verzorgers te spreken. 

DE OVERSTE. 

I Steno 

I 
MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

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

II Laan Canne 36 - Batav;a.Cenfrum - Tel. WI. 408 :o-------
HANDEL SK ENNIS L. 0. Sch rift e I ij k e op I e id in g 

CURSUS-BOS DJOKJA 
W. H. Bos, Leraar Boekh. M. 0. Uitv. inl. op aanvraag. 

Opgericht 1931 . Djaga Monjet 2 - Batavia-C. (tel. 73i WI. 

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

No. 16473/B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BATAVIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur 4 Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electromonteur). 
Eis toe la ting: eind 

0 

lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEDERLANDS (opleiding A). 
Voor H.B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B. 

Prospectus bij aanvraag gratis. 
V raagt inlichtingen bij den Directeur. 

AANVANG NlEUWE CURS US: t FEBRUARI 

-IJNIVERSITEIT VIN BESANtON 
INSllTIJIJT Yoor de FRllHE Tlllll. en 

- BHCBlll'IN6 voor VREUfDELIN61!N 
WINTERCURSUS (October·Juni) -
VACANTIECURSUS (Juli·Sept.) 

CURSUS in ALGEMENE CUL TUUR: Literatuur, Geschiedenis, 
Aardrijkskunde Beschaving, Kunst, etc. 

PRAKTISCHE CUR SUS in de FRANSE TAAL: Phonetlek, 
Spraakleer. Uitleg van teksten, Vertalingen, Handel etc. 

EXAMENS {Diplome d'Etudes fran~aises) -

EXCURSIES {Parijs - Jura - Zwitzerland). 

Diverse takken van sport (tennis, zwemmen, canoen). 

In Ii ch tinge n: M. SEIGNIER, Secretaire General, (Universite), 
BESANCON (France). 
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