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Wegens ziekte heeft de !eider van het 
S.V.B. zijn werkzaamheden moeten staken. 

Door het Hoofdbestuur van de K.0.B. is 
thans met deze functie ondergetekende, 
G. A. van Arendonk, Oud-Gondangdia 30, 
Batavia-C. belast. 

Beleef d verzoekt ondergetekende met deze 
wijziging rekening te willen houden . 

G A. van Arendonk. 

EXAMEN TER VERKRIJGING VAN 
DE AKTE: ,,BOUWKUNDE" 

1938. 

Vak: b. Meetkunde. 
Onderdeel: 2. Vlakke driehoeksmeting. 

(Tijd: 1 uur) . 

Opgave 1. 

Van driehoek A B C zijn geg: 
0

L A = 35° 50', L C = 96° 50' en AC = 
16Yz m. 

Bereken BC. zonder de sinusregel te ge
hruiken. 

Opgave 2. 

Geg: t_.A+LB +L C = 180; 

' 1 +--- --+ 
Bew: cos A sin B sin C cos B sin A sin C 

1 

C A · B = cos A cos B cos C cos sin sm 

Opgave 3. 

Maak ~en grafiek van: 

/' _ 2 sin 2x _,sin 4.x ,.- 90 0 < et < 80°. 

- 2 sin 2x +sin 4.x 

Vak: b. Meetkunde. 
Onderdeel: 3. Stereometrie. 

(Tijd: I uur). 
Opgave I. 
Bereken de oppervlakte en de inhoud van 
een regelm . achtvlak als de ribbe 1 dm is. 

Opgave 2. 
T 

Van een viervlak ABC zijn gegeven: 

I e. het grondvlak ABC. 
2e. de zwartelijnen uit de hoekpunten van 

het grondvlak naar de overstaande zij
vlakken. 

Construeer de hoogte van het viervlak. 

Opgave 3. 
Gegeven de kruisende rechten a, b en c. 
Beschrijf de constructie van een vlak V door 
c, zodanig. dat de projecties van a en b 
op V evenwijdige lijnen zijn. 

Vak: b. Meetkunde. 
Onderdee1: 4. Beschrijvende meetkunde . 

(Tijd: 2 uur). 

Het hor. projectievlak is H , en het vertikale 
projectievlak is V. 

Vraag 1. 
Teken twee elkaar snijdende vlakken , 

waarvan het ene een hoek van 45° maakt 
met H , en het andere een hoek van 60° met 
V. Bepaalde projecties van de snijlijn van 
deze vlakken. 

Wente! een dezer vlakken in V neer en 
bepaal de lengte van de snijlijn in de eerste 
ruimtehoek. 

Vraag 2. 
Teken een vlak, waarvan de hor. doorgang 

een ho k an 45° -en de vert. doorgang . een 
hoek van 30° met de as maakt. Neem een 
willekeurig punt in H aan als de hor. projec
tie van een punt P van dat vlak. 

Construeer de projecties van de loodlijn 
in P op dat vlak opgericht. 

Vraag 3. 
Teken de projecties van een regelm . drie-

T 
zijdige pyramide ABC staande op H , 

waarvan de ribbe in het grondvlak 3 cm en 
de hoogte 6 cm is. 

Construeer de standhoek op de rihbe TA. 

Vraag 4. 
Teken de projecties van twee elkaar 

snijdende rechte lijnen en bepaal het vlak 
door deze lijnen. 

Bepaal ook de hoek die deze lijnen in
sluiten. 

Vraag 5. 
Gegeven twee rechte lijnen, waarvan een 

loodrecht op H en de andere loodrecht op V. 
Teken de projecties van een bol die aan heide 
lijnen raakt, en waarvan het middelpunt op 
de kortste verbindingslijn dier rechten ligt. 

Druk . S mit•, l:l&t.-C. 

Vraag 6. 
Teken de projecties van een bol met straa] 

4 cm. Neem de vertikaie projectie aan van 
een punt van de bol en bepaal de horizontale 
projectie van dat punt, indien gegeven is, dat 
het punt op de voorste helf t van de bo] 
gelegen is. 

Bepaal het raakvlak in dat punt aan de bol. 

Vraag 7. 
Teken de projectie van twee elkaar snijden

de bollen M en N. Bepaal de ware grootte 
van de doorsnede. 

De projectie der doorsnede worden niet 
gevraagd. 

.Vraag 8. 
Teken de projecties van twee rechtcirkel

vormige kegels die op H staan . De grond
cirkels liggen geheel buiten elkaar en 
verhouden zich als de hoogten. 

Construeer een raakvlak aan beide kegels, 
en ook de hoek, die dat raakvlak maakt 
met H. 

Vraag 9. 
. !eken de projecties van een punt P. 4 cm 

voor V en in het bissectrice vlak van de 
eerste ruimtehoek gelegen; teken ook de 
projecties van een punt Q in H op 8 cm 
v66r V en rechts van P. Bepaal de afstand 
PQ. 

Vraag 10. 
Teken de projecties van een driehoek ABC 

in de eerste ruimtehoek gelegen. Construeer 
de vertikale projectie van een punt P in 
vlak ABC. als de horizontale projectie van 
P gegeven is. 

Vak: d. Perspectief. 
(Tijd: 1 uur). 

Beantwoord de volgende vragen: 
I . Hoe ontstaat de perspectievische afbeeJ-

ding van een voorwerp? 
2. Wat is een verdwijnpunt? 
3. Welke lijnen hehhen geen verdwijnpunt? 
4. Als het verdwijnpunt ener lijn op de 

distantie-cirkel ligt, wat weet ge dan van 
die lijn? 

5. Als de grenslijn van een vlak raakt aan 
de distantie-cirkel, wat weet ge clan van 
dat vlak? 

6. Als het verdwijnpunt ener lijn in de 
grenslijn van . een vlak ligt, wat weet ge 
clan van die lijn? 

7. Wanneer valt de grenslijn van een vlak 
samen met de tafereelsdoorsnede van dat 
vlak? 

8. Hoe bepaalt ge de perspectief van een 
bol als de perspectief van het middelpunt 
en de straal van de ho! gegeven zijn? 
(Schets). 

9. W anneer is de perspectief van een ho! 
een cirkel? 

10. W aarvan is het stootpunt het verdwijn
punt? 
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Vak: e. Natuur- en werktuigkunde. 
Onderdeel: 1. Natuurkunde. 

(Tijd: 1 uur). 

) . Een smeedijzeren cylindertje, dat bij 0° 
5 cm3 inhoud heeft, is enige tijd ge
dompeld in een bad van gesmolten metaal. 
dat bezig is te stollen. Het wordt van 
daaruit overgebracht in een 100 gram 
wegende, messing en ·calorimeter, waarin 
zich 380 gram water bevindt benevens 
een Fahrenheitthermometer, die uit 3,5 
gram glas en 10 gram kwik bestaat. 
Van te voren was de temperatuur van de 
calorimeter met inhoud af gelezen als 
65, 12° F.; de eindtemperatuur werd be
paald op 77°,00 F . 
Bereken bet smeltpunt van bet stollende 
metaal in graden Celsius. 
s.w. glas 0,2 

kwik 0,03 
ijzer 0, 11 
messing 0,09 

s.g. smeedijzer bij 0°C 7,8 
Geen uitstialingsverliezen! 

2. Een vertikale cylinder van 25 cm2 door
snee bev t bij 41Yz 0 C, onder een 680 
gram wegende zuiger, die zich zonder 
wrijving luchtdicht kan bewegen, een 
zeker volume V cm3 vochtige lucht, 
waarvan de vocbtigheidstoestand 0,6 is. 
Men vraagt: 1 e hoeveel g_ram men maxi-

maal op de zuiger kan 
plaatsen, voordat er con
densatie optreedt; 
2e hoeveel gram men op 
de zuiger moet plaatsen 
om X dee! van die water
damp te condenseren. 

Barometerstarid 766 mm; de temp. blijft 
constant. Max. spanning van waterdamp 
bij 41Yz° C = 60 mm. s.g . kwik = 13,6. 

Vak. e. Natuur- en werktuigkunde . 
Onperdeel: 2. Werktuigkunde. 

(Tijd: 1 uur). 

1. Een ladder lengte 1, steunt tegen een 
verticale muur en op een horizontaal vlak. 
Beide vlakken warden als volkomen glad 
beschouwd. Het zwaartepunt van de 
ladder bevindt zich in het midden, terwijl 
het gewicht van de ladder 10 kg is. Op 
% 1. van de onderkant van de ladder 
hangt een gewicht van 80 kg. 
Welke kracht moet in het onderste punt 
in horizontale richting op de ladder war
den uitgeoefend, opdat deze onder een 
hoek van 60° met het horizontale vlak 
in evenwicht verkeert? 

2. Twee platte trekstaven ieder 14 mm dik, 
warden · door middel van een overlap 
met twee nagels op elkaar geklonken. 
De verbinding moet een kracht van 
10.000 kg. opnemen. Bereken de nagel
diameter, als de toe te laten schuifspan
ning in de nagels = 1000 kg/ cm2 en de 
toe te laten stuikspanning in de platen 
en in de nagels = 2000 kg/ cm2. 
Hoe breed moet de staaf minstens zijn, 
als de toe te laten trekspanning in de 
staaf = 1200 kg/ cm2. 

INLANDS OF CHINEES ONDERWIJ
ZER, HET ZGN. K.S. DIPLOMA. 

Als een leerling de onderbouw van een 
H .C.K. of een H.I.K. heeft doorlopen en bij 
speciaal met bet oog op de beheersing van 
bet Nederlands blijken geeft, ongescbikt te 
zijn voor de bovenbouw, clan kan hij zicb 
voorbereiden voor bet kweekschoolexamen, 
bet zgn. K.S. diploma. Of een leerling toege
laten wordt tot de verdere H.I.K. of H.C.K. 
studie of dat bij zich client voor te bereiden 

voor het K.S. diploma, is ter beoordeling van 
Directeur en leraren. De candidaat moet clan 
nog de 4e klas of eindklas volgen. Deze 
eindstudie duurt clan nog 1 jaar en bestaat 
hoofdzakelijk uit praktisch werken aan een 
leerschool. terwijl ze verder nog Jes krijgen 
in de vakken: Paedagogiek, Nederlands, 
Javaans of Maleis, Rekenen, Tekenen, 
Schrijven en Spel. Minstens 20 weken moe
ten ze praktiscb aan de leerschool gewerkt 
hebben en clan eerst kunnen ze examen doen 
voor Inlands of Chinees Onderwijzer. On
voldoende voor praktijk is af gewezen. Dit 
diploma is een erkende bevoegdheid. 

Het zijn echter niet altijd de slechtste 
leerlingen, die examen doen voor bet K.S. 
diploma. Financiele redenen, familieomstan
digheden e .d. nopen vaak de jongelui om hun 
studie voortijdig te beeindigen en bet bezit 
van bet K.S. diploma verschaft hen clan de 
kans om aan werk te komen. 

lnformerende naar de plaatsingsmogelijk
heden, vernam ik, dat de , meeste scholen 
graag K.S.'ers bebben. Een H.l.K.'er, die dus 
slechts twee jaar ]anger gestudeerd heeft clan 
een K.S.'er., wordt tweemaal zo hoog bezol
digd als een K.S.'ei (B.B.L. '38, schaal 
31 - I f 70.- tot f 250.-) . 

De K.S. diploma-bezitters mogen geen Jes 
geven in Nederlandse taal en spreken, voor
zover deze lessen ten doel hebben, de taal
beheersing te bevorderen. Het gehele onder
wijs in een klas kan niet, dus ook niet in de 
lagere klassen, aan een K.S.'er warden opge
dragen. Hij mag we] Jes geven in Rekenen, 
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Tekenen 
in de hogere klassen en .Spel in alle klassen. 

Dadelijk na de onderbouw kan dus geen 
examen warden gedaan. W anneer iemand 
tijdens deze K.S. examens · wordt afgewezen 
voor praktisch werken, clan is hij van verdere 
deelname van bet examen uitgesloten. 

W anneer een leer ling aan de bovenbouw 
verder studeert en na de 3 jarige vakopleiding 
aan de bovenbouw voor het H.I.K. of H.C.K. 
diploma voor dit examen wordt af gewezen, 
clan krijgt men het K.S . diploma, als men een 
5 voor taalbeheersing en voldoende voor 
leerschoolwerk beeft. 

De K.S. examens zijn openbaar en men 
kan er dus als extraneiis aan deelnemen. 
Voor die aanmeJding client men met het 
volgende rekening te houden. 

1. De aanmelding moet gewoonlijk plaats 
hebben v66r 15 Februari bij aangetekend, 
gezegeld verzoekschrif t ( f 1 .50) aan den 
Directeur van Onderwijs en Eredienst . 
De aanmelding moet vergezeld zijn van: 

2. Een bewijs van goed zedelijk gedrag. dat 
hoogstens zes maanden oud mag zijn, 

3 . Een gezegelde geboorte-akte of akte van 
bekendheid, 

4. Het Mulq-diploma B, clan we] het bewijs 
van overgang van de derde naar de 
vierde klasse van een Openbare of bij
zondere gelijkgestelde kweekschool, 

5. Het bewijs van starting, het postwissel
rec;;u, van het examengeld. 

Het examengeld a f 5.- client, voordat 
de termijn van aangifte gesloten is, bij de 
afdeling Kas van het Dep. van 0. en E . 
gestort te warden en op het postwissel moet 
aangegeven zijn de naam en het adres van 
den afzender en voor welk examen het 
examengeld bestemd is . 

Bij de aanmelding client opgegeven te 
warden in welke lnheemse taal de candidaat 
geexamineerd wil warden. 

Het schriftelijk examen duurt gewoonlijk 
twee dagen. In 1938 waren de datums voor 
dit schriftelijk examen 8 en 9 April. Het 
schriftelijk examen omvat de vakken Opvoed
kunde, 2 uur; Rekenen, 1 Yz uur; Nederlands, 
2Yz uur; en Landstaal (Maleis), 2 uur. 

Het mondeling e·xamen omvat de vakken: 
Opvoedkunde, Nederlands, Landstaal. Bord
tekenen en Schoonschrijven. 

Het salaris van een Inheems of . Chinees 
Onderwijzer is geregeld in de B.B.L. 1938 
volgens bezoldigingsschaal No. 30 I en wel 
als volgt: 

Aantal dienstjaren Bezoldiging per maand 

1 ...... .. ........ . .......... f 24 
3 ··························· 43 
5 .. ......................... " 52 
7 ........................... " 61 
9 .. ..................... .. .. " 70 

11 ........................... " 79 
14 .......................... ') " 88 
17 ........................... " 97 ; 
20 ... ... ... .. ................ " · 106 
23 ........................... " 115 

Een UJ!ifor:.me lijst van te gebruiken boeken 
voor de K.S. studie is niet aan te geven. 
Vooral de bijzondere scbolen bezitten op dit 
gebied alle vrijheid en wijzigint.:~n 'iri de te 
gebruiken boeken kunnen gemakkelijk voor-
komen. .. 

In de eindklas heef t voortzetting" en af
sluiting van de leerstof plaats en met het 
oog hierop volgt een opgave van boeken van 
de 3e klas onderbouw van een kweekschool. 

N ederlands. 

Th. Lancee, Korte Spraakkunst. 
C. Leertouwer - J. Dalmijn, Taalboek III. 
C. Leertouwer - J. Dalmijn, Taalleesboek 111. 
E. Rijpma - Schuringa, Nieuwe Stijloefe-

ningen I. 
G. Lamers - Teijssen, Uit het volle ]even. 
B. Kloostermans, Ons Leesboek, 5'-lotpundel. 
M. J. Koenen, Verklarend Handwoordenboek 

der Ned. Taal. 
Alie taal- en leesboeken van de H.l .S. of 

H.C.S . 

Javaans. 
J. Kats, Basa Djawi III. 
J. Kats, Pepetikan saking Serat Djaw'. II. 

Maleis. 
J. Kats, Melajoe Oemoem I. 
Ismail." Melawat ke Melaka . 
Adinegoro, Melawat ke Barat. 
M . Soetan, Berbagai-bagai Kepertjajaan 

orang Melajoe. 

Rekenen. , 
A. van Thijn - A. Scholtens, Rekenkunde. 
L. bij de Ley, Theorievraagstukken I. 
Bouwman en van Zelm, 12 en 13e. Rekenboek. 

Opvoedkunde. 
A . de la Coert en Crijns I, II, III. 

Opleiding voor het K.S. diploma heeft 
plaats aan de Gouv. H.I.K. te Djokja. Aan 
de R.K. Centrale Kweekschool is al sinds 
enkele jaren geen K.S. klasse meer gevormd 
en gedurende de eerste twee jaren zal daar
toe ook niet warden overgegaan. 

GESCHIEDENIS M.O. 
In bet Januari-nummer van de tweede 

jaargang namen we gegevens op over de 
opleiding voor bovengenoemde M.0.-akte. 
Van belangstellende zij den mochten we naar 
aanleiding van dit artikel enige opmerkingen 
en aanvullende gegevens ontvangen, waar
van we graag gebruik zullen maken. 

De akte Geschiedenis M.0. geeft volledige 
onderwijsbevoegdheid, d.w.z. ze gedt be
voegdheid om onderwijs te geven aan Gym
nasia en Hogere Burgerscholen met 5 j .c. 



Om tot het examen te worden toegelaten, 
moeten de candidaten aan bepaalde eisen 
van vooropleiding voldoen. Deze eisen zijn 
vastgelegd in het KB. van 27 December 1934, 
waarin o.a. genoemd worden het bezit van 
ecn einddiploma e.;ymnasium, Staatsexamen, 
H.B.S.-5 j.c. enz. 

Bet ~dres van de R.K. Leergangen te 
Tilburg is Bosscheweg, 339/ 341. 

Aan de Leergangen zijn de docenten voor 
Geschieden~s te Tilburg en Utrecht: Dr. Th. 
J. A. J. Goossens en Ors. J. L. Hermans en 
te Roermond Ors. J. L. Hermans en K. Derks 
S. J. ) 

HQt lesgeld') aan de R.K. Leergangen be
draagt voor Geschiedenis f 250 . .- per jaar, 
bij vooruitbetaling in zijn geheel te voldoen 
v66r de aanvang van de cursus. In bijzondere 
gevailen is termijnbetaling mogelijk. 

De studieduur voor de opleiding Geschie
denis M.0. is aan het lnstituut N. V. Weten
schappelifk ~}Jieuws, Leliegracht 30, Amster
d;;un-C., drie jaar. De kosten voor deze 
cursus zijn als volg t: 

betal2ng a r,ontant, tarief A f 189 .. .-. 
betaling per maand gedurende de eerste 
helft van de studieduur, tarief B j 210 . .-, 
betafing per maand gedurende de gehele 
studieduur, tarief C J 224 . .-. 

lJeze kosten vormen het totaalbedrag der 
opleiding, dus niet per _iaar (boeken niet 
inbegrepen). 

INTERNATEN ·IN NEDERLAND. 
Upname niet-Katholieke kinderen 

1 in R.K. lnternaten. 

In de Indische R.K. internaten worden 
vaak ook niet-Katholieke kinderen opgeno
men. Nu wordt door dcze leerlingen hernaal
deJ1jk gevraagd of zulks in Nederland ook 
geschiedt. 

ln het algemeen worden op de Katholieke 
internatfn in Nederland niet-Katholieke 
kinderen niet toegelaten. tiij wijze van uit
zondering vindt men in deze internaten een 
enke!e keer een andersdenkende Jeer ling. 
Ue omstandigheid, dat een niet-katholieK 
kind zijn opvoeding steeds genoten heett op 
een katholiek internaat in lndie en daarvan 
gunstige getuigschriften meebrengt, is mo
gelijk zulk een bijzonder geval. .l::hj die riol
Jandse internaten, die onder het bestuur van 
dezeHde Congreatie van religieuzen staan als 
de lndische internaten, zal men de meeste 
kans van slaHen hebben. 

Voor huisvesting van deze kinderen bij 
particulieren zou men zich het best in ver
binding kunnen stellen met het , K~tholiek 
lndiscll Bureau, Schenkkad~ 226, s Graven
hage. Ook voor eventuele plaatsi~g in 
internaten belast zich dit bureau gratis met 
de verzorging hiervan. 

- ===· -

KOSTHUIZEN IN NEDERLAND. 

De rector van de R.K. Lycea te 's Her
togenbosch deelt ons mede, dat bij de leraren 
aan huis gelegenheid bestaat, op nader 
overeen t~ komen voorwaarden, leerlingen te 

.plaatsen .. 
Voor "ouders, die voor hun zoon of doch~er 

gezinsverzorging prefereren, bestaat. ten hu1ze 
van H. N. Klooster, Nassau D1lle1:brug
straat 14, 's Gravenhage, geleg.enhe1d t.ot 
plaatsing van een of twee leerlmgen. Ui~
stekende verzorging en toezicht op studie 
Verzeked. Voorwaarden: f 85.,..-. gedurende 
de zomermaanden; f 90.____. gedurende de 

cl t '· maand 
Wintermaanden per maan me een 
vooruitbetaling. Was niet inbegrepen; vacan-
ties elders doorgebracht half geld. 

Heer Klooster is leraar aan het Aloysius
college en oud-lndisch-man. 
Referenties: Aloysius-college, Oostduinlaan 

50 en Huize Katwijk, Raam
weg 47, 's Gravenhage. 

ELECTROMONTEU.R. 

Bij de gehouden eindexamens voor Electro
monteur van de Electrotechnische school 
( E.~.S.), Djaga Monjet 2 te Batavia-Cen
trum, waarvan de uitslag 14 Februari bekend 
werd gemaakt, slaagden de volgende can
didaten in alphabetische volgorde gerang
schikt: 

1. Constantijn Boetarboetar 
2. R. Mohd. Iskandar 
3. J. L. M. Juriaan 
4. I. R. Ngilly 
5. J. D. Pieter 
6. K. K. A. Rotty 
7. M. Soepardi Sastradiwirja 
8. G. Titaheluw. 

Alle candidaten zijn bereids in een be
trekking geplaatst. 

Universiteit van Besanc,;on 
Faculteit der Letteren. 

Instituut voor Franse Taal 
en ontwikkeling voor stu
denten uit den vreemde. 

BESAN~ON EN DE STUDENTEN 
UIT DEN VREEMDE. 

Besanc,;on, trots op zijn oude Spaanse 
huizen, die Victor Hugo, de meest illustere 
van zijn kinderen, geprezen heeft, is niet 
minder trots op zijn Universiteit, die, date~ 
rend uit 1423, een der oudste van Frankrijk is. 

Het instituut, dat de c.ursussen organiseert 
is ,.het instituut voor Franse taal en ontwik
keling voor studenten uit den Vreemde", 
waarvan de Rector Magnif icus van de Uni
versiteit de Voorzitter is. 

De vacantiecursus duurt van de 1 e Juli tot 
de 30e September. De studenten hebben ter 
hunner beschikking: de bibliotheek der Uni
versiteit ( 50.000 delen), waarvan zij gerech
tigd zijn de werken te lenen; de gemeentelijke 
bibliotheek ( 150.000 delen) een der rijkste 
van Frankrijk en de Volksbibliotheek. 
Besanc,;on biedt de studenten veel keuze: een 
omgeving, die gunstig ligt voor de studie en 
voor de stille overpeinzing ...... , maar kalmte 
en rust zijn geen loomheid. Het intellectuele 
en ar is ieke ]even is er integendeel . zeer 
actief en men kan er alle sport als afleiding 
aan toevoegen: canoen, zwemmen, voetbal. 
tennis ..... . 

Uit 'n oogpunt van industrie, is Besanc,;on 
de grote metropool van de F ranse klokken
fabrikage. Een nationale klokkenmllkersschool 
en een school voor fijn monteur trekken 
leerlingen aan der gehele wereld. 

INGEKOMEN. 

Uit Nederland. 
Ontvangen werd het twintigste jaarboek 

1938 van de Landbouwhogeschool te Wage
ningen . 

Gegevens werden ontvangen van de ,.Da 
Costa" kweekschool, Nassauplein 3, Haar
lem. De school bezit een afd. B voor de 
hoof dakte-opleiding. 

Programma's werden ontvangen van de 
volgende H.B.S.'en met 3 jarige cursus: 
2e H.B.S. 3 j.c., Zocherstraat 23, 

Amsterdam-W .. 
3e idem Polderweg 10, 

Amsterdam-0 .. 
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4e idem , P.L. Takstraat 34, 
Amsterdam, 

. Chr. H.B.S. 3 j.c. te Zetten. 

Programma's werden. ontvangen van: 

de Midd. Handelsdagschool met 3 j.c. te 
Deventer. 

de Gem. Handelsdagschool met 4 j. c., 
Waldeck Pyrmontkade 5, 's-Gravenhage. 

de Gem. Midd. Handelsschool met 4 j.c. · te 
Amersfoort. · 

de Gem. Midd. Handelsschool met 4 j .c., 
Palmstraat 22, Utrecht. 

de R. K. Handelsschool met 4 · T· 1· J.C., !VO I 

F 24, Hulst. 
de Hogere Handelsschool met 5 · t J.C., e 

Deventer. 
de Eerste Openb. Handelsschool (le H.B.S.

A met 5 j.c.) Raamplein 1, Amsterdam. 
de Tweede Openb. Handelsschool (2e 

H.B.S.-A met 5 j.c.) P.L. Takstraat 33, 
Amsterdam. 

het St. Joris-college voor jongens te Eind
hoven. Dit college omvat H.B.S.-B met 
5 j.c., een H.B.S.-A met 5 j.c. en een 
·afd. Midd. Handelsschool met 3 j .c. 

de Hog ere Burgerschool met 5 j .c. A (Gem. 
Hogere Handelsschool sedert 1 Sept. 
1937 omgezet in H.B.S. 5 j.c. A), 
Bijleveldsingel 20, NijIPegen. 

het Bisschoppelijk college te Sittard. De 
school omvat een Seminarium, een gym
nasium, een H.B.S. 5 j.c. A en B, een 
Midd. Handelsdagschool met 3 j .c. en een 
Voorbereidingsschool. 

het St. Carolus Borromeus-college te Hel
mond. Het onderwijs omvat een H.B.S.-B 
met 5 j.c. en een Midd. Handelsdagschool 
met 3 j.c. 

het St. Norbertuslyceum en Convict ,.Ste 
Marie" te Roosendaal ( N-Br). De school 
omvat een Gymnasium, een H.B.S. en een 
4 j .c. Midd. Handelsschool. 

het. R.K. Gymnasium Augustinianum te 
Eindhoven. V oor zover de voorraad strekt 
zijn prospecti aan ons bureau verkrijgbaar. 

het Catharina Lyceum voor meisjes te Eind
hoven, een gymnasium en een Midd. 
Meisjesschool. 

de R.K. Hogere Burgerschool A en B te 
Bergen op Zoom. 

de H.B.S. 5 j.c.-A, Hofstedestraat 36, 
Amsterdam. 

de Gem., H.B.S. 3 j .c. A en B, Helmstraat 1, 
Maastricht. 

het R.K. Lyceum voor meisjes, Reinier Vin
keleskade 53, Amsterdam. 

het St. Thomas-college der Paters Augus
tynen, te Venlo. De school omvat een 
Gymnasium A en B, een H.B.S. 5 j.c. 
A en B en een V oorbereidende klas. 

de R.K. inrichting voor Hoger, Voorbereidend 
en Middelbaar Onderwijs ,.Rolduc". De 
inrichting omvat: een Klein Seminarie, 
een Gymnasium A en B, een H.B.S. 5 j.c. 
A en B en een V oorbereidende klas. 

BIJDRAGEN: 

K.0.B. afd. D., bijdrage over 1939 f 
d. V. te K., bijdrage .................. ,. 
I.B. te B., bijdrage Januari 1939 .. . 
K.O.B. afd. M .. bijdrage over 1939 ,, 
J.G.S. te S., bijdrage 1939 ......... ,, 
U.P. te B., bijdrage Jan./Febr. '39 ,, 
U.K. te S., bijdrage Dec. '38, Jan. 

Febr. '39 ............................. . 
B " . te S., bijdrage ...................... .. 
U.N. te B .. bijdrage Fehr. '39 ...... ,, 

7,50 
2,50 
2.50 

10,.-
10,-

s, ....... 

7,50 
0,75 
5,.-
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ABONNEMENTEN WERDEN 
GENOTEERD VOOR: 

M. v.d. K. te S.: P.M. te P.: W.N. te A.; 
M.A. te S.: R.B.S. te M.: 

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 rnaken 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. Juist te ddresseren: Aan het Studievoor
lichting Bureau van de K.O.B., Oud
Gondangdia 30, Batavia-C. 

2 Het adres niet op naam ( G. A. van 
Arendonk) te stellen. 

3. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 
(lnlichtingen worden evenwel gratis 
verstrekt). 

4. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

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

J. S. te M., 
meent, dat ouders, die hun kinderen op een 

inrichting voor M.O. in Nederland, speciaal 
in Amsterdam of Den Haag, hebben, buiten 
de gewone onkosten aan kostge1d, schoolgeld 
'enz. nog extra zouden vervallen in een soort 
.,forensenbelasting" van ongeveer f 500.---
per jaar, omdat ze buiten Nederland wonen. 

Bij officiele instanties in Holland hiernaar 
informerende, werd ons geantwoord, dat een 
dergelijke belasting absoluut niet bestaat. 

G. V. te B., 
vraagt, of het mogelijk is, dat iemand, die 

in het bezit is van het Indisch diploma groot 
notariaat-examen toegelaten wordt tot de 
Rechts Hogeschoo1 en of eventueel bij de 
studie en de examens vrijstellingen voor 
dergelijke candidaten worden verleend. 

Candidaat-notarissen, dat zijn zij, die dus 
het le, 2e en 3e gedeelte van het notariaat
examen gedaan hebben, kunnen voorzover zij 
tijdens of na hun studie van meer dan gewone 
aanleg voor de rechtsstudie hebben blijk 
gegeven, vrijgesteld worden van de eis van 
het bezit van een der in artikel 12 der Hogere 
Onderwijsordonnantie aangewezen getuig
schrif ten of bewijzen. De vrijstelling wordt 
in ieder geval afzonderlijk door de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid verleend. 

De Faculteit is bevoegd aan de vrijstelling 
bijzondere voorwaarden, ter aanvulling van 
de leemten in de vooropleiding, te verbinden, 
( artikel 6 van het reglement der R. H. S.). 
Dit is een tentamen in een of meer moderne 
talen, af te leggen v66r de candidaats
examens. 

Bij overeenkomstig artikel 6 toegelaten 
candidaat-notarissen zijn bij het candidaats
examen tweede gedeelte van het examen in 
de beginselen van het Ned.-Indisch burger
lijk recht (artikel 25 van het Reglement) 
vrijgesteld. 

Als candidaat-notarissen eventueel toege
laten worden tot de R.li.S., clan moeten ze 
alle examens afleggen: dus le en 2e candi
daats en' le, 2e en 3e doctoraal. 

A.D. te A., 
vraagt naar de plaatsingsmogelijkheden, 

lesbevoegdheid enz. voor een Doctor in de 
KlassiP.ke Talen hier in Indie. 
l. a. Een dokter in de klassieke talen kan 

hier te lande in aanmerking komen 
voor. benoeming aan een Gouverne
men.ts- of Bijzonder Lyceum, aan de 
Westers klassieke afdeling der A.M.S. 
(A II) en aan een katholiek Semina
riu rn. Aan deze laatste onderwijsin
richtingen wordt echter gewoonlijk 
door priesters les gegeven. 

b. Aan den graad van doctor en het 
getuigschrift van met goed gevolg 
af gelegd doctor a al examen in de 
Klassieke Talen is verbonden de 
bevoegdheid tot het geven van On
derwijs in Latijn en Grieks, alsmede 
in die vakken, welke behoudens het 
genoemde in het getuigschrift mochten 
zijn vermeld. Deze vakken kunnen 
bijvoorbeeld zijn Oude Geschiedenis 
en Antiquiteiten. Deze andere be
voegdheden zijn afhankelijk van de 
bijvakken, die betrokkene gekozen 
heeft voor zijn doctoraal examen. 

2. Gouvernements Lycea zijn te: 
Soerabaia, Malang en Bandoeng. 

Bijzondere Lycea zijn te: 
Bandoeng ( Chr. Lyceum), 
Batavia (Bat. Lye. van de C.A.S.). 

De Gouv. A.M.S.-A II is te: 
Djokja. 

Kath. Groot Seminaries zijn te: 
Djokja, Mertojoedan. 

3. Het salaris van een Dr. in de Klas
sieke Talen wordt bepaald volgens 
schaal No. 66 van de B.B.L. 1938 
Kolom I van f 275.-- tot f 600.--. 
Na verloop ·van 4 tot 6 jaar bij ge
bleken geschiktheid kolom III ;van 
f 435.---- tot f 825.----. 

4. De promotiekansen zijn als die van 
elk ander M.0.-leraar. Ze kunnen 
Directeur worden van een M.0 .
inrichting of bij de lnspectie geplaatst 
worden. 

5. Behoefte aan dergelijke leerkrachten 
bestaat er in zoverre, dat voor de 
nieuwe cursus twee Doctoren in de 
Klassieke Tai en uit Nederland uitge
zonden zullen worden. 

6. Een oproep zal daartoe verschijnen in 
de Hollandse Onderwijsbladen, waar
bij tevens wordt bekend gemaakt, 

· waar eventueel gegadigden zich zullen 
moeten melden. Gewoonlijk is dit het 
Commissariaat voor lndische Zaken 
bij het Dep. van Kolonien te 's Gra
venhage. 

7. Bij geen enkele instantie is het bekend 
of deze leerkrachten ook voor andere 
takken van dienst gevraagd worden. 
Zulks is ook niet waarschijnlijk. 

8. De kans om bij .het Bijzonder Onder
wijs geplaatst te worden is gezien het 
geringe aantal onderwijsinstellingen 
al zeer klein voor deze Dr. 

Zou niemand willen proberen of er 
bij het bijzonder Onderwijs een plaats
je is, clan zou hij zich met de resp. 
'schoolbesturen in verbinding moeten 
stellen. 

J. cl. G. te B., 
vraagt of het mogelijk is de stuclie aan de 

Koninklijke Militaire Academie te Brcdd en 
aan het Koninklijk lnstituut voor de Marine 
te Willemsoord te volgen ~onder tot de 
,,aangewezenen" te behoren. 

Voor deze beidel inrichtingen van onder
wijs worden jaarlijks een zeker aantal plaat
sen beschikbaar gesteld en toehoorderschap 
is niet mogelijk. 

S. te M., 
vraagt of het voor een Inheemse mogelijk 

is soldaat te worden. 
Voor niet-Europese jongelieden, mits zijn 

behoren tot de in het leger vertegenwoordigd 
zijnde landaarden, bestaat de gelegenheid tot 
dienstneming bij het leger. 

Voor het verkrijgen van nadere gewenste 
inlichtingen in deze kunnen gega :ligden op 
Java zich ,......., naar gelang van h.un woonplaats 
- schriftelijk of in persoon wenden tot den 
wervings-officier der le Militaire Afdeling 
op Java te Weltevreden of tot dien der Ile 
Militaire Afdeling op Java te Magelang. 

H. A. te B., 
vraagt gegevens omtrent de,,sfr-die en de 

examens voor F ranse Handelscorresponden-
tie. " 

Door de Bond van Vereniginaen voor 
Handelsonderwijs in Ned.-In'.die worden vo01' 
Franse Handelscorrespondentie alleen prak
tijkdiploma's (diploma B) uitgereikt. 

Als er candidaten zijn, worden deze 
examens gehouden; voor dit diploma melden 
zich echter zelden candidaten aan. Geeft zich 
echter iemand op, clan wordt er examen af
genomen;: 

De examens voor het praktijkdiploma 
Franse Handelscorrespondentie worden al
leen afgenomen tijdens de October-examens. 

Voor deze studie kunnen de volgende 
boeken gebruikt worden: • 
Voor beginnelingen: Leerboek der Franse 

Taal uoor Handelscursussen door D. de 
Lange en A., van Katwijk -- (Wolters). 

Voor geuorderden: De Franse Grammaire 
en hare toepassing voor de a.s. handels
correspondent door C. Rowers en H. 
Smee ts ( F. Duym. Gore um). , 
Franse Handelscorr. t/b uan candidaten 
voor de Pralctijkexamens. 
Dr. G. Schilperoort. (Wolters). 
Lectures Commerciales industrielles et 
f inancieres par 
Dr. G. S chilperoort. (Wolters) . 
Commerce et terminologie commerciale 
en France par J. Coda. 
of 
Franse Handelstennilwlogie 
van J. F. Rode. (Muusses, Purmerend). 
Handelswooz·denboelc. ( 6 talig). 
Dr. H.J. de Maar, en anderen (Wolters). 

A. de W. te S., vraagt nadere gegevens 
omtrent de opl~iding aan de Nederlandsch 
Indische Artsenschool te Soerabaia. 
J, Of het Onderwijs aan de N.l.A.S. 

Middelbaar of Hoger Onderwijs is, is 
nergens vastgelegd. 

2. Jongelui, die in het bezit zijn van ecn 
einddiploma: 
H.B.S.-B worden toegelaten tot de 

tweede kins. 
H.B.S.-A tot de le klas en 
Hoofdakte eveneens tot de eerste klas. 
Bij de toelating worden gewoonlijk de 
allerbeste candidaten genomen, voorzove" 
er plaatsen zijn. Bij de aanname wordt 
speciaal gelet op de cijfers voor Neder
lands, Algebra, Meetkunde en Natuur
kundc. 

3. De normale studieduur is 8 a 9 jaar. 
4 . De leerlingen worden in klasseverbaud 

bevorderd en niet door tussent1jdse exa
mcns. Alken bezitters van een H.B.S.-B 
diploma kunncn deze studie rnet l jaar 
bekorten, anderen niet. 



107 

5. Het~ praktisch geneeskundig werken be
gint in de 7e klas. De eerste jaren zijn 
ingesteld op de theorie en de praktijk van 
de voorbereidende vakken. 

volgens schaal No. 50 B.B.L. '38 van 
f 210.- tot f 625 . .....:, , 

10. Na 1 Yz jaar studie in Nederland kan, 
blijkens de ervaring, het Nederlands arts
diploma worden verworven. Ook aan de 
Geneeskundige Hogeschool te Batavia 
wordt aan de leerlingen, die einddiploma 
N.I.A.S . hebben afgelegd, gelegenheid 
gegeven het artsdiploma te behalen. 
lndische artsen, die vrijgesteld zijn van 
doctoraal examen, wat individueel be
oordeeld wordt, kunnen zonder verder 
examen op proef schrif t promoveren tot 
Doctor in de Geneeskunde. 

8. Op het ogenblik worden geen Gouverne
ments studiebeurzen meer verleend. 

6. Het schoolgeld bedraagt f 15. - per 
maand, te voldcoen bij vooruitbetaling en 
wel uiterlijk de lOe van elke maand. Na 
overgang naar de 6e klas is geen school
geld meer verschuldigd. 
V oor het aanschaffen van boeken moet 
gerekend warden op + f 60.- per jaar 
en voor instrumenten op + f 100.- voor 
de hele siudietijd. 

9. De school telt op het ogenblik 320 leer
lingen in totaal. Hieronder zijn 20 
Europeanen . Het aantal lnheemsen is 
gewoonlijk het grootst, terwijl het aantal 
vrouwelijke leerlingen gewoonlijk gering 
is . 
Gedurende het cursusjaar 1934-1935 
werd de N .I.A.S. bezocht door: 

15 mannelijke Europeanen, 11. Een boekenlijst van de cursus 1938/ 39 
deed ik U toekomen. 7. Men kan zich vestigen als particulier 

Indisch arts of men kan als Gouverne
ifl.e.pts lndis't:h arts aangesteld warden. 
Ze kunnen benoemd warden als reserve 
Officier van Gezondheid. De Gouverne
ments lndische artsen warden bezoldigd 

2 vrouwelijke .. , 
208 mannelijke lnheemschen, In .,Het Landbouw en Medisch Onderwijs 

in Ned.-Indie" door Mr. Kluiver, Uitgave 
Volkslectuur Batavia-C.. prijs f 0.25, 
vindt u meerdere gegevens en beknopt 
programma van de N.I.A.S. 

8 vrouwelijke .. , 
74 mannelijke V reemdelinge Ooster

lingen en 
2 vrouwelijke 

I HANOf;L .~KENNIS L. O. Schriftelijke opleiding I II ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 

I CURSUS-BOS OJOKJA 
W. H. Bos, Leraar Boekh. M . 0. Ui£v. inl. op aanvraag. I 

Steno 
MULO-BEVOEGDHEID (Mond. en Sehr.) 

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

La an Canne 36 - Batavia·Centrum Tel. WI. 408 

" 

I • 
AUGUSTINIANUM-

. ,- , . - GYMNASIUM 
EtNDHOVEN - KANAALSTRAAT 8 - NEDERLAND 

R.K. Gymnasium voor jongens. 
Einddiploma geeft recht van 
toegang tot de N ederlandse 

U niversiteiten. 

Intern a at v o or be perk t a ant a I 1eer1 in g e !!-· 

Gymnasium en lnternaat onder 
leiding der Paters Augustijnen. 

V olledig prospectus op aanvrage. 

-:-i _____________________ , 

·Tai van technische beroepen liggen 
open voor hem, die daarin een 
toekomst WIL hebben. Bekwaam U snel e 
grondig volgens he! speciale PBNA-systeem, 
met Neerland's beste ingenieurs en experts. 
Honderden in Holland vonden hun weg met 
hulp van PBNA. - Zend deze an~onc_e nog 
heden in, of schrijf, voor gratis inl1cht1ng e n, 
aan PBNA, Arnhem 30. 

STUDEER TECHNIEK THUIS! 

P
) B N A AFD. INDISCH TECHNICUM 

·ARN HEM30,HOLLAND 

Opgericht 1931. Djaga Monje! 2 - Batavia-C. Tel. 732 WI. 

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

No. 15473/ B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BAT A VIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur 4 Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electromonteur). 
Eis toe la ting: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en N EDERLAN OS (opleiding A). 
V oor H. B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B. 

Prospectus bij aanvraag gratis. I Vrn;<gt inliohtingen bij den Diredeur. I 
NVANG NlEUWE CURS US: 1 AUGUSTUS II 

-IJNIVER§llEll VIN Bffll~I 
•~STITIJIJT voor de FRll ~§E TllllL CD 

- B£SCHllVIM6 voor VRE1!KDELH66~ 
WINTERCURSUS (October-Juni) -, 
VACANTIECURSUS (Juli-Sept.) 

CUR SUS in ALGEMENE CULTUUR: Literaluur, Geschiedenis, I 
Aardrijkskunde, Beschaving, Kunst, etc. 

PRAKTISCHE CURSUS in de FRANSE TAAL: Phonetiek, 

Spraakleer, Uitleg van teksten, Vertalingen, Handel etc. 

EXAMENS (Dipfome d'Etudes franc;aises) -
EXCURSIES (Parijs - Jura - Zwit-zerland) 

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

In I i c h t i n g en: M. SEIGNIER, Secretaire General, (Universite), 

BESANCON (France). 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 - Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

Tweejarige Vakschool ,;oor Meisjes 
M. U. L. 0. voor Meisjes 

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia-school aan de 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 
HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN SUMATRAWEG 50, TEL. 3322 WELT. 

MATRAMAN.WEG 167, MR. CORNELIS 
B I N N E N W E G 2, B U IT E N Z 0 R G 
BODJONG:s1, SEMARANG, TEL. 1996 

Stenografie ,,Grootec:c, N ederlands en Moderne T a.len. 

Machineschrijven, T alen, H andelscorrespondentie~ Boekhouden. 

Reclame-Tek.enen, Boomzaken. 
,, 
, . 

Onder dezelfde Leiding: ( ) 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schrif telijke lessen in : 

Boek.houden, T alen, Handelscorrespondentie, Mulo A, £en

voudige Handels-opleiding, Kleinambtenaar8examen, Stenografie. 

"'" . . . . ' . . ,, . . 

f 1NSTITUUT ,,ST. LOUIS" n1 P. M. Tl\MSON lh 
I AM BARAW A Midden Java 

~~----·-------............ 

MULQ .... SCHOOL met 

EUROPEES INTERNAAT 
""""'""------mm11.11---'7 

'S-ORAV,ENHAGE 

NIEUWSTRAAT 7-9 

Natuur- en Scheikunde 
Instrumenten ,. 

Tot het Internaat kunnen V\.·orden toegelaten leer- I 
lingen der Mulo en van de 7e klasse der E.L.S. I VllN EIGEN Fll.BRIKAllT 

·----- LA6:ERE NIJVERHEIDSSCHOOL 
VOOR MEISJES 

TE BUITENZOR<i 

---· 
Voor leerlingen, die de lagere school met vrucht doorlopen hebben. TWEE-JARIGE CURSUS MET GOUVERNE

M E NTS LEERPLAN en opleiding voor het Gouvernementsexamen in de huishoudelijke vakken. 
COSTUUMCURSUS van twee jaar eveneens me( Gouvernemen(sexamen . Ook leerlingen, die 
~ de M ULO hebben doorlopen, hebben toegang tot deze cursus . 

Schoolgeld voleens Gouvernementstarief 
V e r d er e i n I i c h ti n g e n b ij d e Di r e c t r i c e, M u s e u m we g t 5 T e J. 119 

·i==================:::::::::=------------------------------~·· --!· 
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