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HEEFT U AL 

EEN ABONNEMENT op 

,,STU DIEVOORLICHTING" 

DE PRUS IS SLECHTS 
F 2.- p E R J A A R 

MEDEDELINGEN. 

1. Alle correspondentie te richten tot den 
Leider van "het Stll'd1evoorhchtmgbureau, 
Oud Gondangdia 30. Batavia-C. 

2. Inlichtingen worden gratis verstrekt. 
Porto voor antwoord insluiten. 

3. V riendelijk verzoek aan onze abonne' s, 
die het abonnementsbedrag ad. f 2.
voor de jaargang Oct. '38 - Oct. '39 
nog niet hebben opgezonden dit alsnog 
te willen doen. 

't. Alleen aan Donateurs en Abonne's kun
nen we de regelmatige toezending van 
dit Orgaan garanderen. 
Aan anderen worden op aanvraag losse 
nummers a f 0.20 toegezonden. 

5. De volledige 2e jaargang (1938/1939) is 
verkrijgbaar (niet ingebonden) ad f 2.25. 

6. Lezeressen en Lezers, wie voortdurend 
ons Orgaan gratis is toegezonden, vra
gen we vriendelijk ons Bureau met een 
abonnement of bijdrage te steunen. 

De Leider v/h Stud. Voorl. Bur. 
v/d K.0.B., 

G. A. van Arendonk. 

-
SCHRIFTELIJKE CURSUS VOOR DE 

STUDIE TER VERKRIJGING VAN 
DE AKTE IN DE INHEEMSE 

TALEN. 

Het Departement van Onderwijs en Ere
dienst declt het volgende mede : 

Met ingang van 1 J anuari 1940 zullen 
weer schriftelijke cursussen voor de studie 
ter verkrijging van de akte in de Javaanse, 
Soendase en Maleise taal worden geopend 
tot welke cursussen kunnen worden toege
laten m.:::nnelijke en vrouwelijke leerkrachten 
bij het operibaar en gesubsidieerd bijzonder 
onderwijs - zonder onderscheid van land
aard, - die in het bezit zijn van de Euro
pese onderwijzersakte, de ( Indische) hoofd
akte of de Europese hoofdakte. In tegeri
stelling met de laatste jaren kunnen thans 
dus niet-Europese gegadigden wederom aan 
de cltrsus deelnemen, terwijl voorts de be
zitters van de ( Indische) hoofdakte voor het 
eerst toegang tot genoemde cursus kunnen 
krijgen. 

Voor deelname aan deze cursussen moet 
men zich bij gezegeld verzoekschrift (f J ,50) 
wenden tot den Dir'ecteur van 0. en E. on
der overlegging van de originele akte van 
bekwaamheid als Euro pees onderwijzer (es), 
( Indisch) hoofdonderwijzer (es) of Europees 
hoofdonderwijzer (es). De betrekkelijke aan
melding moet uiterlijk 15 December 1939 
bij het Departement zijn ontvangen. 

Ter vermijding van onnodige correspon
dentie geve men zich eerst na rijp beraad. 
op voor deelname aan bedoelde cursussen. 

De st~dieduur is voor bet behalen der 
akte Javaans normaal op drie, Soendaas of 
Maleis op twee jaar te stellen. 

Aanmelding voor twee cursussen tegelijk 
wordt niet toegestaan. De Directeur van 0. 
en E. beslist aan de hand van de binnenge
komen verzoeken wie tot bedoelde cursussen 
zullen worden toegelaten. Voor het volgen 
van de cursus is geen lesgeld verschuldigd. 
Voor het met gunstig gevolg afleggen van 
hogerbedoelde examens wordt geen premie 
toegekend. 

De voor deelname aangewezen leerkrach
ten ontvangen nadere inlichtingen van den 
Adviseur van het Inlands Onderwijs, bij 
wien ook inlichtingen zijn te bekomen be
treffende de studie voor de akte Land- en 
Volkenkunde van Nederlandsch - lndie, 
waarvoor geen schriftelijke cursus wordt in
gesteld. Voor het examen voor laatstge
noemde akte gelden dezelfde toelatingseisen 
als voor de toelating tot de cursussen (en 
examens) voor de mheemse talen als boven
bedoeld. 

STUD IE 
van de 

LAND- EN VOLKENKUNDE VAN 
NEDERLANDSCH-INDIE 

1. Exameneisen. 
a. kennis van de sta'at- en natuurkundige 

aardrijkskunde van Nederlandsch-lnd£. 
b. kennis van de belangrijkste voortbren_g

selen van Nedf>rlandsch-Indie; kenn.s 
in hoofdtrekken van de economische 
toestand van Nederlandsch~Indie; 

c. kennis in hoof dtrekken van de zed er. 
de maatschappelijke toes~and en d~ 
graad van beschaving der voornaamste 
volken van Nederlandsch-lndie; enige 
kennis van de godsdienst en de instel
lingen dier volken, alsmede van de oud
heden van Nederlandsch-Indie; 

d. enige elementaire kennis van ontstaan 
en groei van de Islam en van die ge
deelten van de leer van de Islam, die 
van praktische betekenis zijn voor zijn 
belijders in NeClerlandsch-Indie; 

e. kennis in hoofdtrekken van de geschie
denis van N ederlandsch-Indie. 

JI. Examen : elk jaar in Maart, April 
of Mei. 

Het schriftelijk gedeelte bestaat uit min
stens 2 werkstukken, n.l. een over de land
kunde en een over de volkenkunde en de 
geschiedenis van N ederlandsch-Indie. 

Het wordt onder toezicht van een com
missie afgenomen op de plaats van inwoning. 

Van de voor dit gedeelte behaalde punten 
wordt aan den candidaat mededeling ge
daan, aan de hand waarvan deze opgeeft of 
hij zich zal onderwerpen aan het mondeling 
gedeelte, dat te Batavia wordt afgenomen. 

Slagen : Geslaagd is een candidaat, die 
voor elk der onderdelen van het examen t.w. 
de Landkunde, de Volkenkunde en de oe
schiedenis, als eindgemiddelde voldoende ( 6) 
of meer gehaald heeft ; in andere gevallen 
beslist de commissie. 
111. Algemene opmerlcingen. 

De studieduur wordt gesteld op ten min
ste twee jaar; het programma van de Vol
kenkunde is het omvangrijkst. De candidaat 
doet voor Landkunde en voor Volkenkunde 
een keus uit enige speciale onderwerpen, die 
hem in het bijzonder zullen worden gevraagd. 
Dit sluit echter niet in, dat het algemene ge
deelte voor het mondeling zou mogen worden 
verwaarloosd; integendeel, het algemene ge
deelte behoort de candidaat grondig te be
heersen. 

Wie zich aan het examen wenst te onder
werpen, geeft hiervan ongeveer Yz jaar van 
te voren kennis aan den voorzitter der exa
mencommissie · (den lnspecteur van het ln
landsch Onderwijs in Algemene Dienst op 
het Oepartement van Onderwijs en Ere
dienst) onder opgave van de onderwerpen, 
waarvan hij (zij) een speciale studie maakt 
en van alle bestudeerde resp. gelezen of ge
raadpleegde literatuur, op welke lijst even
tueel een maand v66r het schriftelijk examen 
danvullingen kunnen worden ins:iezonden. 
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Studie-aanwijzingen en opgave van 
studie werken. 

Landkunde. 
Eerste jaar. 

Al!lemene opmerking : Men zorge er voor, 
dat 111en de inhoud van de hteronder aan
gegeven werkjes grondig bestudeert, de ken
nis hiervan kan geheel worden geeist. Som
mige gedeelten der genoemde leerboeken 
!open min of meer parallel, wat echter het 
in::iCht ten goede kan komen. I nzicht m en 
begtip van de hoddzaken moet van veel 
grofer belang worden geacht clan het van 
buiren leren van details. 

Dr. S. W. Visser en Drs. Tj. L. Reitsema. 
Beknopt leerboek der natuurkundige aar
drijkskunde. 4de druk. Uitgave 1937. (Hier
va!l kunnen de § 41. 42 43, 44, 52, 58, 59. 
60 en 61 en hoofdstuk VIII overgeslagen 
warden). . · 

lndien gewenst, kc.n oor.. nog de Jde druk, 
die van de 4de slecht<t weinig verschilt, wor
den ):lebruikt. 

J. Brummelkamp en Dr. J. J. Fahrenfort 
Land- en volkenkunde voor de Middelbare 
school, dee! III A. 3de druk. Uitg : 1935. 
(Hieruit het' gedeelte Nederlandsch-Indie). 

A. L. C. Beekman. Insulinde. Laatste 
druk, uitgave Wolters. 

Dr. A. Blonk, J. Brummelkamp en Dr. J. J. 
Fahrenfort. Hoofdstukken uit de econo
mische aardrijkskunde van Nederland en 
Ned.-Indie voor de Middelbare school. 2de 
druk. Uitg : 1935. Hieruit de vol gen de hoof d
stukken: 
a. De suikerindustrie op Java en in enige 

andere landen. 
b. De bevolkingscultures. 
c. De strijd om de katoenmarkt in Zuid

en 06st-Azie. 
dJ Petroleum. 
e. De Chinezen in het economisch leven. 

B. A. Kwast. Beknopt leerboek der eco
nomische aardrijkskunde, dee! I ; 9de druk. 
Uitg : 1936 Hieruit bestuderen: Neder
landsch-lndie. 

Daar het voor de leerboeken der econo
mische aardrijkskunde niet mogelijk is (in 
verband met de snel wisselende economische 
toestanden) steeds geheel bij zijn, verzuime 
men voo.cal niet, zich op de hoogte te stellen 
van economische artikelen die vrij geregeld 
in de dagbladen verschijnen. 

W. Van Gelder en C. Lekkerkerker. 
Schoolatlas van N ederlandsch-Indie. 

Tweede jaar. 
De bedoeling is, dat in het 2de jaar twee 

onderwerpen naar keuze meer speciaal wor
den bestudeerd. 

Hiervoor zijn onderstaande onderwerpen 
opgegeven in groepen ingedeeld. De onder
werpen moeten uit verschillende groepen 
worden gekozen. 

GROEP I. 
a. Het klimaat van Ned.-Indie. 

Te raadplegen : 
De Encyclopaedie van Ned.-Indie; 2de 
druk; uitg: 1917; en supplementen. 
De Indische Bodem. van Dr. D. A. 
Rinkes. 
De hoofdstukken IX-XII uit de natuur
kundige aardrijkskunde van Visser
Reitsema boven reeds genoemd. 

b. Vulkanisme en vulkanen; hun betekenis 
in het landschap. 
Zie aanbevolen boeken bij : a. 
Zo mogelijk enkele exemplaren lezen 
van ,,Vulkanologische en Seismologische 
mededelingen". 

GROEP II. 
a. De ontwikkeling van d~ landbouw in 

Ned.-lndie (waarbij ook te bestuderen: 

bodem, vruchtbaarheid, irrigatie, grond
recht, verbouw van handelsgewassen, 
Regeringsbemoeienis). 
M. B. Smits: Over de landbouw van 
Ned.-Indie. 
De Encyclopaedie van Ned.-Indie. 
De Indische bodem. ( zie groep I a.). 
Prof. D. G. Stibbe en H. Colijn: Ned.
Indie, 2 din., deel II, 3de druk. Uitg. 
1929. 

b. Landbouw en veeteelt op Java en 
Madoera. 
Voor punten van behandeling en boeken: 
groep II a. 

c. Bos, bebossing, houtexploitatie, hydrolo
gische betekenis der bossen. 
Te raadplegen boeken; 
M. B. Smits : Over de landbouw van 
Ned.-Indie. 
De Indische' Bod em ( zie g roep I a.). 
Ch. S. Lugt . .,Het Bosbedrijf in Ned.
Indie Serie 
.,Onze Koloniale Landbouw" (H .. D 
Tjeek Willink en Zoon). 

GROEP III. 
a. De Europese landbouw in Ned.-Indie. 

Te raadplegen boeken. Zie onder groep 
II a. 
Voor hen, die zich wat meer op de hoog
te wensen te stellen van enkele speciale 
cultures, zijn ter lezing nog · aan te be
velen enkele werkjes uit de serie ,,Onze 
Kolonia le Landbouw". 

b. De mijnbouw in Ned.-lndie. 
Te raadplegen boeken: 
De Encyclopaedie van Ned.-Indie. 
De Indische Bodem. 
Dr. D. G. Stibbe. H. Colijn, deel II. 

c. De Chinezen in Ned.-Indie. Te raad
plegen boeken : 
De Encyclopaedie van Ned.-Indie. 
Dr. D. G. Stibbe. H. Colijn, dee! IL 
J. Moerman. J z. In en om de Chinese 
kamp. 
Voor elke candidaat is het zeer aan te 
bevelen te lezen : 
Dr. A. D. A. de Kat Angelino; Staat
kundig beleid en bestuurszorg in Ned.
Indie, deel II. Hieruit : Hoofdstuk IV, 
VI en VII. 

Volkenkunde. 

Men beginne zijn studie van de Volken
kunde met de grondige bestudering van het 
hierna sub 1 te noemen werk (J. Ph. Duyven
vak, Inleid,ing tot de ethnologie van den Ind. 
Archipel) . De candidaat moet zich dit ge
heel eigen maken en hiervan uitgaan bij de 
verwerking zijner overige literatuur. Geleid 
door de aanwijzingen in de Bibliografische 
Aantekeningen in dit boek moet hij naar 
eigen voorkeur en naar gebleken noodzaak 
zijn lectuur uitbreiden om het verworven in
zicht te toetsen en te. verdiepen. Wie daar
toe in de gelegenheid is, verzuime niet een 
£link aantal boeken en artikelen ter hand te 
nemen om aldus enig denkbeeld te· krijgen 
van de aard· der ethnologische literatuur en 
van de betekenis van verschillende auteu+s. 
Men lette erop, dat er veel publicaties zijn 
die snel verouderen ; men doet dus goed te 
beginnen met de nieuwere en nieuwste. Ieder 
moet zich in dit alles door eigen belangstel
ling laten leiden. Wat hieronder volgt aan 
opgaven is de minimum-eis van kennis en 
belezenheid. 

Het sub 2 genoemde werk (F. M. 
Olbrechts Ethnologie. Inleiding tot de studie 
der primitieve beschaving) worde gebruikt 
om kennis te nemen van de algemene vraag
stukken der ethnologie. De bedoeling is niet, 
dat de candidaat dit werk in zijn geheel groa
dig bestudeert, <loch dat hij het raadpleegt 
ter orkntcnng. 

~\l;. 3 rn 4 le:t.. men aandachtig door. Het 
zijn popu,aire en weinig principieel opgezette 
werken (No. 3 J. C. van Eerde, lnleiding 
tot de volkenkunde van NedAndie en No. 4 
Alb. Porten gen, Primitie<'te Cultuur). 

Om een begrip te krijgen van het voor de 
koloniale practijk en ook voor de onderwijs
practijk zeer belang11ijke vraagstul< der• zo
genaamde primitieve mentaliteit en de ver
houding van het primitieve denken tot de 
Europese cultuur bestudere ,men No. 5 
(G. J. van der Leeuw. De primitieve mens 
en de religie), waarvan inzonderheid het eer
ste hoofdstuk van direct belang fs voor den 
candidaat. Ook raadplege me'.1 gedeelten van 
het werk van Dr. de· Kat Angl".lino, No. 6. 
betreffende het vraagstuk van de verhouding 
tussen Oost en West en de aanpassing der 
primitieve volken aan de moderne wereld. De 
candidaat moet in dit opmerkelijke boek vol
doende de weg leren vinden om de hoofd
stukken en gedeelten op te zoek~n, die voor 
hem van gewicht zijn. Een belangrijke en 
voor de lezer zeer nuttige critiek op qe
noemd werk is geschreven door Dr.. H. 
Kraemer, hier onder No. 7. IDe can~didaat, diu 
zich in het bijzonder interesseert voor cl~ zen
dingszijde van dit vraagstuk, kan naast of 
gedeeltelijk in plaats van het genoemde werk 
van de Kat Angelino bestuderen de reeks 
brochures van Kraemer sinds 1936 ver
schenen vanwege de Zendingsraad of het 
boek van dezelfde auteur, beneden nr. 8 
(H. Kraemer. The Christian message in a 
non-christian world). 

Voor enige kennis van· een inzicht ·in fa-. 
miliegebruiken bestudere men van nr. 9 (Dr. 
K. A. H. Hidding. Gebruiken e.r Godsdienst 
der Soendanezen) de eerste vijf hoofdstuk
ken. 

Een algemeen overzicht van de verschil
lende volken van Ned.-Irtdie en wat meer 
feitenkennis make men zich eigen uit het 
verzamelwerk nr. 10 (Prof. Dr. 0. G. Stibbe 
en H. Colijn, Ned.-Indie), waarvan uit dee! 
1 te bestuderen zijn de volgende gtdeelten : 
p. 16-138 (Spat, Heidendom; Krom, Hin
doelsme op. Java; Snouck, Mohammedan-
isme). · 

Voor allerlei bijzonderheden en volken 
raadplege men voorts nr. 11. 12 en 13. (nr. 
van Eerde, De volken van Ned.-Indie en nr. 
13 B. Alkema en T. J. Bez em er, Beknopt 
handboek der volkenkunde voor Ned.-In
die). 

De vereiste kennis van de wajang kan men 
verkrijgen uit het kleine en goedkope boekje 
nr. 14 (Dr. H. H. Juynboll. Het Javaanse 
Toneel). 

Het economische aspect van de Inheemse 
maatschappij mag vooral niet worden ver
waarloosd, hetgeen niet betekent dat men 
zich moet gaan verdiepen in de finesses van 
alle mogelijke bestaansmiddelen in de hele 
Archipel. Men bestudere nr. 15 (J. H. Boeke. 
Inleiding t.d. economie der Inheemse samen
leving), een eenvoudig geschreven boekje. 

Betreffende de Islam moet men nog be
studeren nr. 16 en 17 (Prof. Dr. Snouck 
Hurgronje. De Islam en de Islam in Ned.
Indie), die beide ook voorkomen in de uit zes 
delen bestaande ,,Verspreide Geschriften" 
van Snouck Hurgonje; voorts van nr. 18 (Dr. 
Th. W. Juynboll, Handleiding tot de kennj,s 
van de Moh. Wet) de In!l".iding (p. 1-25) en 
de hoofdstukken I, III, V en VI. Voor ver
schillende aspecten van het hedendaagse 
Islamitisch leven in Ned.-Indie leze men nr. 
19 (Dr. G. F. Pijper, Fragmenta Islamica). 

Voor het speciale onderwerp, dat de can
d.idaat moet kiezen met het oog op.het mon
deling examen, wordt de keus gegeven tus
sen twee bekende standaardwer)<en : nr. 19 
over de Atjehers (door Prof. Dr. Snouck 
H~ugonje) en nr. 20 over de Toradja's (Dr. 



N. Adriani en Dr. Al. Kruijt. De Baree 
sprekende Toradja's) ; van het laatste kan 
men zich bepalen tot de eerste twee delen. 
De bedoeling, die heeft voorg·ezeten bij het 
voorschrijven van ~ulk een speciaal onder
werp, is mede geweest om de studerenden 
hierdoor gelegenheid te geven zich wat in
tensi~ver met een enkel volk bezig te houden 
en dit voll< te bezien in het licht van de reeks 
verworven inzichten. Men moet zich dus bij 
deze eindstudie critisch stellen tegenover de 
auteur en de' stof. 

Deze keuze-oiderwerpen, die hier het 
laatst woruen genoemd, moeten dus inder
daad ook het la~tst worden bestudeerd. Voor 
het overige .is het echter duidelijk, dat de 
candidaat zelf met wijs beleid de volgorde, 
waarin hij de verschillende onderwerpen ter 
hand neemt, moet kiezen. 

Hij zal hierbij in veel gevallen goed doen 
een• voorlopige verkenning van het onder
werp vooraf te laten gaan aan de eigenlijke 
bestudering e~van, terwijl hij er voor alles 
naiil r moet streven de mededelingen en uit
eeii'.zettingen van de verschillende auteurs 
net elkaa} in ·rerband te brengen. Indien 
men dit probeert, zal s,poedig blijken, dat men 
vanze1£ van het ene onderwerp op het andere 
komt en ·~al men· bijvoorbeeld na nr. 5 (G. J. 
van der Leeuw, De primitieve mens en de 
religie) nr. 27 (G. Gonggrijp, Schets ener 
economische geschiedenis van NedAndie) 
beter begrijpen. 

Geschiedenis. 
De scheiding tussen geschiedenis en vol-

kenkunde is enrigszins kunstmatig ; verschil
lende der hier genoemde werken zouden clan 
ook everugoe:i bij volkenrkunde genoemd kun
nen worden. 

Voor de oudere geschiedenis moet worden 
bestudeerd nr. 21, 22, 23, 24 en 25. (nr. 21. 
Dr. W. F. Stutterheim, De' Hindu's; nr. 22. 
door idem, Het Hindui:sme in de Archipel ; 
nr. 23. Dr. N. J. Krom, Het oude Java en 
zijn kunst; nr. 24 en 25. J. S. Speijer, Het 
Hindui:slne en het Boeddhisme). Deze ge
schrif ten behandelen g•edeeltelijk dezelf de 
stof. 

Voor de nieuwere geschiedenis kan aller
eerst dienen het schoolhoek van Eykman en 
Stapel, nr. 26, dat echter alleen de aan elke 
onderwijzer reeds bekende politieke geschie
denris geeft en weinig leert over de toestand 
van de bevolking. Om hierin enig inzicht te 
krijgen moet men bestuderen nr. 27 van G. 
Gonggrijp. Ook in het reeds genoemde nr. 
15 van J. H. Boeke komt een belangr·ijke 
historische uih1ep.zetting voor betreffende de 
economie, en culturele verschuivingen bij de 
komst der Europeanen hier te· lande. 

Men verzuime niet bij de cultuurgeschie
denis van Java de Platenatlas van Stutter
heim te gebruiken, nr. 28. 

Opmerkingen betreffende de studie. 
Het is het nodig zich alle genoemde werken 

aan te schaffen. Door zich op te geven voor 
lczerschap van het Bataviaas genootschap 
(f 3.- per kwartaal) kan men, tegen betaling 
v.an de vracht, de werken welke men gelezen 
moet hebben, ter leen kriJgen. Ook de biblio
theek van het Departement van Onderwijs 
en Eredienst is in het bezit van verscheidene 
dezer werken, welke op ondervolgende voor
waarden worden uitgeleend. 

,.Het Departement van Onderwijs en 
Eredienst heeft een .. paedagogische uit
leenboekerij voor studerende leraren en 
onderwijzers". waarvan kosteloos ge
bruikt gemaakt kan worden. 

De irolgende bepalingen zijn vastgesteld: 
De termijn van uitlening bedraagt bin

nen Java 30 dag1en, buiten Java 3 maanden. 
Indieu geen andere aanvragen voor het 
uitgeleende werk zijn ontvangen, kan deze 

termijn door de beheerder worden verlengd. 
Er worden hoogstens 3 boeken tegelijk 

aan een persoon uitgeleend. 
Het uitgeleende werk moet binnen de 

toegestane termijn door de lener worden 
terugbezorgd. Op schriftelijke aanvraag 
van de beheerder is de lener ,verplicht ook 
v66r het verstrijken van die termijn het uit
geleende werk onmiddellijk terug te be
zorgen. 

Indien een werk ter leen wordt toege
zonden1, wordt het ontvangstbewijs ter 
tekening daarbij ingesloten. De lener is ver
plicht dit bewijs onmiddellijk getelcend 
terug te zenrden. Hij, die een werk zoek 
maakt of beschadigt is tot _schadevergoe
ding gehouden. Het bedrag der vergoeding 
wordt door de beheerder vastgestel-d." 
De boeken in de Departementsbibliotheek 

aanwezig, zijn in onderstaande lijst vermeld 
met : ( 0. E.) 1) Het is zeer gewenst, dat men 
zich de studieboeken in eigendom aanschaft 
en men ook voortdurend de beschikking heeft 
over de Encyclopaedie van NedAndie (2de 
druk). zowel voor de studie van de land- als 
van de volkenkunde. 

·Men gewenne zich, als men bij zijn lectuur 
iets tegenkomt, dat men niet weet of onvol
doende begrijpt, de desbetreffende artikelen 
in de Encyclopaedie na te slaan. De keuze 
van de volkenkundige artikelen uit de En
cyclopaedie, voor zover zij niet zijn aange
geven, 1Iloet _ aan de studerende worden over
gelaten. Men zij bij zijn keuze vooral niet te 
zuinig. • 

Uittreksels en aantekeningen maken uit 
boeken en artikelen kan nuttig Zijn. maar 
mag nimmer in de plaats komen van een aan
dachtig liefst enrige malen herhaalde lectuur 
van de geschriften zelf. De degelijke studie 
van de handboeken behoort hoofdzaak te zijn. 
maar daarnaast verzuime men niet de ter 
lezing aanbevolen werken, ten minste een
maal, aandachtig door te werken, zodat men 
- zon,der in ·memoriseren te vervallen - op 
het mondeling examen blijken kan geven ze 
te hebben gelezen. 

1) Deze lijst kan bij ons Bureau aangevraagd 
worden. 

BETREKKINGEN BIJ DE 
ALGEMENE VOLKSCREDIETBANK. 

Van de Directie der Algemene Volkscrediet
bank mochten we de volgende gegevens ont
vangen: voor de benoeming tot leerling
adjunct-administrateur bij bovengenoemde in
stelling wordt vereist een einddiploma H.B.S .. 
V, of daarmee gelijkstaande onderwijsinrich
:ting, alsmede enige practische kantoorerva
ring. Deze jongelui worden practisch te werk 
gesteld op een der kantoren van de Volks
credietbank; de op1eiding geschledt dus niet 
in cursusverband. 

De bezoldiging bedraagt f 80.- per mnd. 
te verhogen tot f 110.- na slagen voor het 
b.oekhoudkundig dienstexamen; 'n ve:rhoging 
tot f 140.- na .het met goed gevolg afleggen 
van het taalkund~g (Javaans, Soendanees of 
Madoerees) dienstexamen. 

Bevordering tot adjunct-administrateur 
heeft, mits betrokkene ook practisch de nodi
ge geschiktheid bezit, plaats na slagen voor 
beide bovengenoemde dienstexamens. Daarna 
moet nog een sociaal-economisch dienst
examen worden afgelegd. 

De opleiding is niet aan een bepaalde duur 
gebonden. Het boekhoudkundig dienstexamen 
kan na -+- Yz jaar of 1 jaar worden afgelegd, 
terwijl de taalstudie als regel minstens 1% 
jaar eist. 

DIENSTEXAMENS ALGEMENE VOLKS
CREDIETBANK 

Algemeen. 
De artikelen 7, 8, 10 en 11 der ,,Regeling 
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van de dienstvoorwaarden van het niet-a1bte
lijk personeel der Algemene Volkscrediethnk" 
bepalen in welke gevallen door het persneel 
dienstexamens moeten warden afgelegd. Het 
onderstaande is eveneens van toepassin; op 
het ambtelijk personeel, dat nog niet alle 'oor
gescbreven examens beeft afgelegd. 

Deze dienstexamens bestaan uit drie dela: 
a. het boekboudexamen, 
b. het taalexamen, 
c. bet sociaal-economisch examen. 

De examens worden jaarlijks in de maarlen 
Mei en November te Batavia afgenomen oor 
een commissie, welker leden en secretaris oor 
de Directie der Algemene Volkscredietb nk 
warden benoemd. 

Alleen zij, die een schriftelijke vergunnng 
van de Directie hebben verkregen om an 
bet examen deel te nemen, genieten vergoecbg 
van reis- en verblijfkosten voor de reizen '\Ul 

bun standptaats naar Batavia en terug e.ea. 
op basis van door de Directie der A. V. B. vor 
Commissiereizen vastgestelde bepalingen. 

·Zij, die wensen deel te nemen aan bet in Mi, 
resp. November af te nemen boekboud- of taz
examen, moeten zich. daartoe v66r 15 Apr., 
resp. 15 October van dat jaar schriftelijk aa1-
melden obij de Directie. 

De schriftelijke aanmelding voor deelnE
ming aan bet in Mei resp. November af te nE
men sociaal-economisch exame~, zal moete1 
geschleden v66r 1 Maart, resp. 1 Septembe: 
van dat jaar. 

Personen, die zicb na vorengenoemde dat~ 
aanmelden, zullen als regel niet meer tot be1 
examen worden toegelaten. 

Zij, aan wie is opgedragen, dat zij in een be
paalde maand aan enig examen moeten deel
nemen, zullen niebtemin eveneens verplicbt zijn 
zicb alsnog met inachtneming van de boven
vermelde data schriftelijk op te geven voor 
deelneming aan bet examen. 

Een mondelinge mededeling aan een der Di
rectieleden of de Inspecteur der A. V. B., dat 
men aan het eerstvolgend examen wenst dee] 
te nemen, zal steeds - met inachtneming var: 
den vootgeschreven termijn - schriftelijk die· 
nen te warden bevestigd. 

Candidaten kunnen desgewenst aan twee oi 
meer delen van bet examen gelijktijdig deel· 
nemen, met dien verstande evenwel, dat zij, 
alvorens het boekhoudexamen met goed ge
volg is afgelegd, niet tot de andere examens 
warden toegelaten. 

In afwijking van de tot dusverre in acht 
genomen volgorde der examens, zal voortaan, 
na bet boekhou.dexamen, door de niet-Inheemse 
leerling adjunct-administrateurs eerst bet taal
examen afgelegd moeten worden, beboudens 
dispensatie door de Directie. Tot het sociaal
economisch-examen worden de candidaten niet 
eerder toegelaten dan na gedurende ander
balf jaar op een plaatselijk kantoor werkzaam 
te zijn ,geweest. 

Bevordering. 
Leerling-adjunct-administrateurs, die met 

goed gevolg twee examens hebben afgelegd, 
zijn benoembaar tot adjunct-administrateur 
en t.z.t. tot administrateur of controleur, met 
dien verstande, dat benoeming in laatstge
noemde twee rangen niet gescbiedt, alvorens 
met gunstig gevolg het sociaal-economisch 
examen is afgelegd. · 

Inheemse adjunct-administrateurs, voor zo
ver in hun eigen taalgebied werkzaam, zijn 
vrijgesteld van bet taalexamen. Voor de Bui
tengewesten zal, wat de niet-Inheemse leer
ling-adjunct-administrateurs betreft, in ieder 
voorkomend geval worden beslist, of al dan 
niet examen in een der daar voorkomende In
heemse talen zal worden geeist. 

Uiteraard zal, ook al zijn de examens met 
goed gevolg afgelegd, bevordering niet plaats 
hebben, tenzij tevens door betrokkene wordt 
voldaan aan het criterium ,,gebleken geschikt-

• 
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heid ei goede plichtsbetrachting". Deze ge
schikheid zal niet alleen uit theoretische ken
nis, d·ch evenzeer in de praktijk moeten zijn 
geblelen; een en and er behoudens wat de 
bevor .. ering tot adjunct-administrateur betreft 
die mt in achtneming van artikel 7 der dienst
voorvaarden automatisch verloopt. 

IET HOGER ONDERWIJS IN 
NEDERLAND. 

01enbare inrichtingen van Hoger Onder~ 
wijs n het moederland zijn : de Rijksuniver
siteien te Groningen, Leiden en Utrecht, de 
Gerreentelijke Universiteit te Amsterdam, 
de 1echnische Hogeschool te Delft, de Han~ 
delsiogeschool te Rotterdam en de Land
bouv hogeschool te W ageningen. 

[e llniversiteiten omvatten een vijftal 
F aolteiten, n.l. een Theologische, een J uri~ 
disce, een Medische, ~en Natuur-philoso~ 
phi,che en een Littera.re. Bovendien heeft 
Ansterdam een Economische Faculteit, wel
kei examens dezelf<le bevoegdheden geven 
als de Rotterdamse Handelshogeschool, en 
heft Utrecht een Veeartsenijkundige Facul~ 
tei. 

Verder bevindt zich te Nijmegen een R.K. 
Uliversiteit, te Tilburg de R.K. Handels
hcgeschool en te Amsterdam de ( gerefor~ 
merde) Vrije Universiteit. , 

lnschrijving als student. Alvorens men als 
stident kan worden ingeschreven, moet men 
etllegegeld a f 300.- storten plus inschrij
vngsgeld a f 10.-. Voor een tweede kind 
ut een gezin bedraagt 't collegegeld f 250.
v.>or het derde en volgende f 200.---. A.s. 
µ-edikanten betalen slechts f 150.- college
£rld plus f 10.--- inschrijvingsgeld. 

Voor het afleggen van een accademisch 
examen is telkenmale een bedrag van f 60.
verschuldigd, met dien verstande, dat voor 
~splitste examens aan de Medische facul
ttit een maal f 60.- moet worden betaald. 
Zij, die na het doctoraal examen zich nog 
a '.s student moeten laten inschrijven, zoals 
d~ medici en pharmaceuten, zijn clan vrij van 
het betalen van collegegelden. 

A. Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
Om toegelaten te worden tot de examens 

en tentamens van de Nederlandse juridische 
faculteiten is een einddiploma Gymnasium 
of daarmede gelijkgesteld diploma vereist. 

De rechtenstudie is verdeeld in tweeen : 
voor en na het candidaatsexamen. De uni
versitaire studie eindigt met het afleggen . 
van het doctoraalexamen, waarna men het 
recht heeft de meestertitel te voeren. 

Na hct 9ewon~ doctoraakxamen staat de: 

mogelijkheid open tot het ' behalen van de 
doctorstitel door promotie. De studie v66r 
het candidaatsexamen, die een duur heeft 
van 1 tot 2 jaar, verschillend aan de diverse 
universiteiten, omvat : inleiding tot de 
rechtswetenschap en de staathuishoudkunde, 
en de hoofdzaken der geschiedenis van ooze 
rechts- en staatsinstellingen en van het Ro~ 
meinse privaatrecht. 

N,a het candidaatsexamen maakt de jurist 
kennis met het hedendaagse Nederlandse 
recht : het burgerlijk en handelsrecht, het 
strafrecht, het burgerlijk en strafprocesrecht, 
het .staatsrecht. Naast deze hoofdvakken 
moeten voor het doctoraalexamen, waarvoor 
de studietijd ongeveer 3 jaar bedraagt, nog 
twee bijvakken bestudeerd worden. Door de 
keuze hierv.an en ook door bij de hoofdvak
ken meer de nadruk te leggen op burgerlijk 
en handelsrecht, resp . op staats- en straf~ 
recht, kan men zich naar· eigen aanleg en 
inzicht meer specialiseren in privaa t-, resp. 
publiekrechtelijke rich ting, in overeenstem
ming waarmee het doctoraalexamen dan ook 
gesplitst is. 

Men kan ook de z.g. vrije studierichting 

kiezen, met een, in overleg met de faculteit 
naar eigen keuze uit de vakken der juridi
sche faculteit en zelfs daarbuiten, samenge~ 
steld doctoraalexamen. Ook hier bestaat de 
mogelijkheid tot het verkrijgen van de doc
torstitel door promotie. 

HET DIPLOMA STAATSEXAMEN 
IN INDIE. 

Het diploma ST AATSEXAMEN kan 
men in Indie behalen, door als extraneus 
deel te nemen aan het examen A of B van 
de Gymnasium-afdeling van de Lycea te 
Batavia, Bandoeng, Soerabaia of Malang. 

In Nederland bestaat deze mogelijkheid 
niet, maar moet het Staatsexamen worden 
afgelegd. 

Wie voor Nederlands recht wil studeren, 
moet in het bezit zijn van het einddiploma 
A.M.S. B of H.B.S. B, plus een aanvullend 
examen voor A..M.S. A der W esters klas
sieke afdeling, alleen voor het vak Latijn ; 
voor de andere vakken verkrijgt men vrij
stelling. 

Hetzelfde recht geeft ook het diploma van 
het volledige eindexamen A.M.S. A der 
Westers klassieke afdeling. 

V oor de studie in Indisch rec ht is het di
ploma van H.B.S. A of B, of A.M.S. A of B 
vereist. 

DE STUDIE AAN DE RECHTSHOGE
SCHOOL TE BATA VIA-C. 

lnschrijving: 
Met ingang van 1 Augustus bestaat er da

gelijks gedurende de morgenuren gelegenheid 
tot inschrijving in het kantoor van den secre
taris der hogeschool. 

Voor een inschrijving, die toegang geeft tot 
alle lessen is een collegegeld van f 300.- ver
sohuldigd. In bepaalde gevallen kan worden 
toegestaan dit bedrag in ten hoogste vier ter
mijnen te voldoen. Voor het volgen van enkele 
lessen is een lesgeld van f 15.- 's jaars per 
wekelijks lesuur verschuldigd. 

Vrijstelling van de betaling van collegegel
den wordt verleend: 
1. Aan hen, die in Holland of Indie reeds in 

en'ige faculteit zijn gepromoveerd; 
2. Aan hen, die in Holland of in Indie reeds 

viermaal f 300.- collegegeld hebben be
taald; 

3. Aan hen, die in het lopend studiejaar in 
Nederland reeds f 300.- collegegeld be-
taalden. 

Toelating tot de examens eist: 
1. Het bezit van het einddiploma van H.B.S. 

5-j.c. A. of B, of 
2. Het bezit van het einddiploma A. M. S. 

A of B, of 
3. Het bezit van een bewijs, dat men in Ne

derland door de bevoegde autoriteit is toe
gelaten tot de examens aan de faculteit 
der Rechtsgeleerdhei:d aan een Nederlandse 

. Uni versi teit. 
Vrijstelling van het bezit van een dezer getuig
schriften genieten: 
1. Bezitters van het getuigschrift van met 

goed gevolg in NEDERLAND afgelegd 
voo!lbereidend notarieel examen; 

2. Bezitters van het einddiploma van de 
K.M.A. te Breda of van het Kon. Instituut 
voor de Marine te Willemsooro; 

3. Bezitters van een na '27 uitgereikt diplqma 
van de P.H.S. te Batavia of van een door 
den G. G. aangewezen Nederlandse hogere 
handelssohool met 5-j.c. De faculteit kan 
hieraan bijzondere voorwaarden verbinden. 
Bovendien kan de Directeur van 0. en E. 
toelating tot de examens verlenen aan per
sonen van bijzondere aanleg, die ten ge
noege van de faculteit hebben bewezen vol
doende algemene ontwikkeling en geschikt
heid voor de studie te bezitten. 

Examen-regeling, zoal!? die sedert 1 Augus-

tus 1939 is ingevoerd. 
Het oude plan omvatte: Candidaatsexamen 

I en 11, Docto:r;:aalexamen I, II en III. 
Het nieuwe plan omvat: Candidaatsexamen 

I en II, Doctoraalexamenu.I en. II. 
De examens worden afgenornen in Mei en 

Augustus en bij tussentijdse examens voor en 
na Octobervacantie, voor ell< na Kerstvaca.11tie. 

Doctoraal I en III (oud) en Do'ctoraal II 
(nieuw) kunnen ook op .andere tijds.tippen wor
den afgelegd. 

De nieuwe regeling voor de \entamens is 
als volgt: I 
1. Candidaatsexamen. Men mag 1 tentamen 

aanvragen in ten hoogste drie vakken; 
waarvan een vak een , Inheem~.e taal moet 
zijn. De geldigheidsduur is vier maanden 
(oude regeling: Tentamen in twee vakken). 

2. Doctoraalexamen. I: Na minstens een jaar 
de colleges voor het doctoraalexamen te 
hebben gevolgd, kan vanaf 1 Mei van het · 
lopende cursusjaar tentamen afgelegd wor
den voor Verbintenissenrecht. en Handels
recht (geheel) en Adatrecht · (half): Deze 
tentamens hebben een onbeperkte geldig
heidsduur. . 1J , c ... 

II : Na minstens twee jaar de colleges voor 
het doctoraalexamen · te <hebben . gevolgd 
mag men tentamens afleggen in alle vak- , 
ken op twee na. Het examen moet dan 
naast een bweede vak omvatten: 
6f geheel het burgelijk · recht 
6f geheel het verbintenissenrecht + han• 

, delsrecht. 
6f geheel het strafrecht. 
6f geheel het adatrecht. 
De tentamens gelden 5 maanden. 

Overgangsbepalingen. , . · 0 

1. Tot uiterlijk na de Kerstvacantie 1939-1940 
kan nog candidaatsexamen volgens . het 
oude plan worden afgel.egd. 

Wie het candidaats I volgens het oude 
plan heeft afgelegd, doet ook Candidaats 

t II volgens het oude plan. 
2. Voor -iegenen, die na 1 Sep. 1938 he~ car.-

~ didaatsexamen ,II volgens het ou -,e plan , 
hebben afgelegd, , omvat het Doctoraal
examen I de vakken Burgerlijk recht, Han
delsrecht, Adatrec'ht en lntergentielrecht, 
alsmede Nederlands-Indisch Strafrecb.t en 
Staatshuishoudkunde1 beide laatste met , 
uitzondering yan het gedeelte · dat is g~
examineerd bij Candidaat II. 

Het Doctoraal II wordt volgens het nieu
we plan afgelegd, terwijl :;i.lle studierich
tingen als examenvak lnstellingen van de 
!~lam krijgen toegevoegd. . 

3. Wie v66r 1 Sept. 1938 is geslaagd voor Can
didaat II, legt Doctoraal I en II volgens bet 
oude plan af. .. , , . 

4. Wie na 1 Mei, 1939 is geJ>la.agd voor Docto
raal II (oud) legt Doi:toraal III. af volgen~ 
een der doctoraalexamens II van , het nieu
we plan, terwW bqvendien wordt geexami
neerd in Instellingen van de Islam . 

5. Wie v66r 1 Mei 1939 is geslaagd voor Doc
toraal II (oud), legt Doctoraal III vol
gens het oude plan af. · 

VRAGEN~UBRIEK. 

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

De praktijk heeft u~tgcwezen, dat het ~' 
meermalen nodig is onze aanvragers op
merkzaam te maken op een of rrleer der vol~ 
gende punten. Nu we langs deze weg vele 
adspirant-aanvragers kunnen herelken, wil~ 
Jen we er graag gebruik van maken beleefd 
te verzoeken : 1 

1. J uist te adresseren : Aan het Studie
voorlichting Bureau van de K.0.B. 
Oud~Gondangdia 30, Ratavia,.,C. 

2. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 



(Inlichtingen worden evenwel gratis 
verstrekt) . 

3. Duidelijk aders van de afzender op te 
geven. 

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

B. W. v. H. te B.-C. vraagt inlichtingen 
omtrent.. Holl. Scholen in Zwitserland. 

Onderwijsgelegenheden voor Nederlandse 
kinderen in Zwitserland zijn de volgende : 

l. Prin~es Beatrix Lyceum met Internaat 
te Films-Waldhaus. 

Geopend 1 Dec. 1938. Momenteel omvat 
de inrichting : een Gymn.-afd. ; H.B.S. klas
sen I-IV, waarvan de 4e klas in 2 afd. is 
gesplitst. Ook is er een Holl. lagere school 
aan verbonden, waaraan, evenals aan het 
Lyceum, les wordt gegeven door bevoegd 
Nededands personeel. 

2. J ulianaschool te Montreux-Clarens. 
Ze omvat een erkende lagere school met de 
mogelijkli!eid van 2 jaar H.B.S. onderricht te 
volgen. Voor meisjesleerlingen is er een in·
~ernaat. Behalve in de gewone Hollandse 
1eervakhen wordt ook onderricht gegeven in 
f<rans. 

.1 Lyceum Fridericianum met internaat. 
Davos-Platz. 

Deze inrichting omvat 'n gymnasiale af
d ·ding, een Real gymnasium en Oberreal
schule en 'n lagere school. De eerste drie 
worden bezocht door Holl: leerlingen. De 
Hollandse leraar is Dr. Hoogstra. 

4. Instituut St. Nicolas te Wegen (Dir. 
Frau Teuscher). , 

Lagere school met internaat Ge1egenheid 
bestaat tot het ontvangen van Hollands 
lager onuerwijs onder leiding van Mej. 
Idsinga. · 

5. Instituut Montana te Zugerberg. 
Deze school bestaat ui,t 'n gymnasiale, 'n 

H.B.S.. 'n Handelsafdeling en 'n lagere 
· school. Aan het hoofd van de Nederlandse 
afdeling staat de hr. J. F. Bakker , oud-rector 
van het Lyceum te Malang. In totaal zijn er 
5 Holl. leerkrachten. 

6. Lyceum Alpinum met jongens inter
naat te Zuoz. 

Het bestaat uit 'n Gymnasium 'n Ober
realschule en 'n Handelsafdeling. 

De Nederlandse leraar is Dr. Hellinga. 
J. H. B. v. 0. te M. vraagt inlichtingen 

over het Tuinbouwonderwijs te Boskoop, 
Frederiksoord en over de cursus der Nederl. 
Heidemaatschapoij. 

1. De Rijkstuinbouwschool te Boskoop. 
Dit is middelbaar Vakonderwijs. Het doe! 

der hool i nan hen. die een toekomst wen
s~n 1n boomkwekerij, bloemisterij of tuin
aanleg of in de tropische culturen een op
leiding te verschaffen, die zich geheel richt 
naar de behoefte der practijk. Als grond
stelling geldt daarbij : de theorie op school , 
de practijk in het bedrijf leren. 

Er zijn twee studieinrichtingen : de Ne-

derlandse voor toekomstige boomkwekers en 
bloemisten ; de Indische voor a.s. assistenten 
in tropische cultures. 

Toelating : leeftijd 15 jaar. 
Kennis : enige kennis van tuinbouwprac

tijk. tuinbouwkennis en kennis der tuin
bouwgewassen, Nederl. Taal, Rekenen, 
Aardrijkskunde, Geschiedenis, overeenko
mende met de kennis van de hoogste klas 
der Lagere school. 

Duur der opleiding : 2 jaar ; cursus geld 
f 30.- per jaar. 

2. De Gerard Adriaan van Swieten-Tuin
bouwschool te Frederiksoord (bij Steen
wijk). 

Het doel van deze school is theoretische
practische vakopleiding van jongelieden, die 
op enigerlei wijze in den tuinbouw een be
staan willen zoeken. Om toegelaten te war
den, moet de leerling de leeftijd van 15 jaar 
bereikt hebben, · lichamelijk geschikt zijn, 
door een toelatingsexamen bewijzen, dat hij 
uitgel:ireid lager onderwijs met vrucht ge
volgd heeft ( zie programma). Het school
geld bedraagt f 60.- voor het I ste ; f 80.
voor het 2de en f 100.- voor het 3de jaar. 
De leermiddelen worden gratis verstrekt. 
Kost en inwoning tegen billijke vergoeding 
in de nabijheid der school (van f 500.- per 
jaar). 

De cursus loopt over 3 leerjaren, en be
gint -in September. Het eindexamen wordt 
afgenomei:i ten overstaan van deskundigen. 
Zij. ·die slagen, ontvangen een diploma. 

3. De cursus der Nederlandse Heidemaat
schappij bestaat uit 2 afdelingen. 

Af deling A is bestemd tot opleiding van . 
werk- en bosbazen, boswachters enz. 

Afdeling B ·client tot opleiding van opzich
ters enz. 

De eisen van toelating voor afdeling A 
zijn: 

a.. voldoende kennis der vakken, behoren
de tot het leerplan der gewone lagere 
school ; 

b. enige kennis van de practijk van land
en bosbouw. 

c. enige theoretische kennis van de land
bouw, zoveel mogelijk overeenkomende 
met die, welke op een landbouwwinter
cursus wordt verkregen ; 

d. de minimum-leeftijd van 18 jaren. 
De eisen van toelating voor afdeling B 

zijn: 
a. voldoende algemene kennis, ongeveer 

overeenkomende met die, welke op een 
H.B.S. met 3 j.c. wordt verkregen ; 

b. eni!'.Je kennis van de practijk van land
en bosbouw. 

c. theoretische kennis van de landbouw, 
zoveel mogelijk overeenkomende met 
die, welke op een landbouwwinter
school wordt verkregen; 

cl. de minimum-leeftijd van 19 jaren. 
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De beste vooropleiding voor afdeling A 
a. Ten minste goed lager. onderwijs; 
b. Ten minste een jaar practij.c op een 

landbouwbedrijf ; 
c. Lagere landbouwschool of landbouw

wintercu:rsus. 

Voor afdeling B : 

a. Ten minste. 3 jaar H.B.S. of volledig 
U.L.0.-onderwijs (diploma B ); 

b. Ten minste een jaar practijk op een 
landbouwbedrijf ; 

c. Landbouwwinterschool. 
De cursus duurt 2 jaar en de aameming 

van nieuwe Ieerlingen heeft plaats om de 
twee jaar, in het v9orjaar. 

Gedurenoe de zomermaanden kurnen de 
Ieerlingen zelf geheel of grotendeel: in de 
kosten van hun onderhoud voorzien. 

In de twee winterhalfjaren ( 1 O:t. - I 
Maart) moeten ze te Arnhem of in ie on
middellijke nabijheid daarvan gehtisvest 
zijn, waar thans kosthuizen zijn te verlrifgen 
van pl.m. f 40.- per maand en ho~r. al 
naar de eisen, die warden gesteld. 

Het schoolgeld bedraagt per winteihalf
jaar voor afd. A f 20.-, voor afd. Bf BJ .- . 

De leerlingen moeten zelf de boeke1 en 
overige Ieermiddelen aanscha ff en en dngen 
ook zelf de kosten, verbonden aan het coen 
van excursies. 

De uitgaven voor boeken, leermiddclen 
en het doen 'van excursies bedragen in een 
winterhalfjaar pl.m. f 30.-. 

INGEKOMEN. 
Indie: 

• 

1. Jaarbo,ekje Rechtshoogeschool te Bcta
via, 1939. 

2. Programma H.B.S. te Medan, 1939-
1940. 

3. Programma Prins Hendrikschool H.B.S. 
A, 5-j. cursus te Batavia-C. 

4. Programma van de Middelbare Han
d.elsschool te Batavia-C., 1939-1940. 

5. Prospectus Gemeentelijke Handelssc:hool 
te Semarang. 

6. Prospectus Huishoudcursus voor Jonge
dames van het Instituut Krijnen te Ban
doeng. (Riouwstraat 75). · 

7. Programma van de H.B.S. met 3-j. cur
sus van het Instituut Krijnen te Ban
doeng. (Bij besluit van den Directeur 
van 0. & E. (No. 2635/B) gelijkwaar
dig verklaard). 

Nederland: 
1. Prospectus Middelbaar Techniscbe 

School te Rotterdam ( Kortenaerstraa t 
3). 

2. Prospectus van de K weekschool voor 
Voorbereidend onderwijs te Leiden. 

3. Prospectus van de Electrotechnische 
School te Amsterdam (Nieuwe Vaart 
3), 1939-1940. 

TECHNISCH INSTITUUT 

THEORIE EN PRAKTIJK I HANDELSKENNIS L.O. Schriftelijke opleidingl 
~ CURSUS-BOS DJOKJA ~ L W. H. Bos, Leeraar Boekh. M. O. Uitv. lnJ. op aanvraag. 

opgericht 1923 gevestigd te Bandoeng 

I SCHRIFTELIJKE 
IN TECHNISCHE 

LESSEN 
VAKKEN 

/\lie leervakken voor den bouwkundige. 

0 p I e id i n g v o or de architect-ex a m·e n s. 

STENOGRAFIE
MACHINESCHRIJVEN 

schriftelijke opleiding 

steno (volledig) 

machineschrijven ( alleen theorie ) 

V RA AG T GRATIS PROSPECTUS EN I NLICHTI NGEN. 
RIOUWSTRAAT 124 BANDOENG. 

1 

-~-~~~---B~:l_l~~~~:~~~-s-te-n-og-r-aa_f_~-~-~-ks_r._aa_d_~_o_C_L_~_a_a~_:_. M-A-· H-R-· s_ . .-I _ Batavia-C.-Laan Canne 36-Tel. WI. 108 
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HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: MATRAMANWEG 167, MEESTER-C. 

PLEDANG 30 BUITENZORG TEL. 333 
BODJONG 51 SEMARANG, TEL.1996 

Stenografie .,GrooteH, Nederlands en Moderne Talen. 
Machineschrijven, T alen, Handelscorrespondentie, Boekhoudeµ. 

Rec I am e -·Te ken en, Boom z a ken. 
----~ ........................................................................................................................ . 

I~STITUUT ,,ST. LOUIS" 
A M BARAWA MIDDEN JAVA 

MULO~SCHOOL met 

EUROPEES INTERNAAT 

Aan de Muloschool is een VOORKLAS verbonden. 

Tot het internaat kunnen worden. toegelaten leerlingen 

der Mula. Voorklas en van de 7de klasse der E. L. S. 

Tai van technische beroepen liggen 
open vcor hem, die daarin een 
toekomst WIL hebben. Bekwaam U snel e .,,,, 
grondig volgens he! speciale PBNA-systeem, ·:':" 
met Neerland's beste ingen ieurs en experts. 
Honderden in Holland vonden hun weg met 
hulp van PBNA. - Zend deze annonce nog 
heden in, of schrijf, voor gratis 1nlichtingen, 
aa11 PBNA. Arnhem 30. 

STUDEER TECHNIEK THU/SI 

PBNA AFD. INDISCH TECHNICUM 
ARNHEM 30, H 0 LL AND 

ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 
Opgericht 1931. Ojaga Monjet 2 - Batavia-C. Tel. 732 WI . 

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

No. 15473/ B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BATAVIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur 1 Semesters J 

Opleiding voor Radiomonteur (duur I Semester, 
na behaald .:hploma Electromonteur) . 
Eis toelating: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEDERLANDS (opleiding A) . 
Voor H . B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B. 

Prospectus bij aanvraag gratis. 
Vraagt inlicbtingen bij den Directeur. 

AANVANG NIEUWE CURSUS: ~ 1
1 

FEBRUARI 
? AUGUSTUS 

H. H. DIRECTEUREN van MULO~SCHOLEN I 
Wij brengen onder Uw aandacht , dat de maatschapRelijke i 
toekomst Uwer leerlingen er beter op wordt door IJ::iet bestaan 
van een inrichting voor de civiel~technische studie : 

,,CURSUS voor OPLEIDING van MIDDELBARE 
BOUWKUNDIGEN en WEG- en WATER~ 
BOUWKUNDIGEN" Lembangweg 8, Bandoeng. 

Steun genietend in de vorm van materialen van het Depar~ 
tement van VERKEER en WATERSTAAT; in andere vorm 
van Ir. Thomas Karsten B.I. Stedebouwkundige te Bandoeng ; 
van Ir. Jae. P. Thijsse Wd., Directeur van de Technische 
Diensten van de Gemeente Bandoeng; van Architect ciSoesilo 
ambtenaar van de Gemeente Batavia. 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

Tweejarige V akschool voor Meisjes 
M. U.L.O. voor Meisjes 

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia - school aan 
de Theresiakerkweg (Gondan~dia) 

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 

LAGEHE NIJVEHHEIDSS~H~~L V~~H MEISJES 
TE BUITENZORG. 

Voor leerlingen, die de lagere school met 
vrucht do6rlopen hebben. TWEE-JARIGE 
CURSUS MET GOUVERNEMENTSLEER~ 
PLAN en opleiding voor het Gouverne
mentsexamen in de huishoudelijk vakken . 

• COSTUUMCURSUS van twee jaar even· 
eens met Gouvernementsexamen. Ook leer
lingen , die de MULO hebben doorlopen, heb

ben toegang tot deze cursus . 

" 
Sch q o l g e 1 d v o I g e n s G o u v e r n e m e n t s t a r i e f . 
Verder inlicbtingen bij de Directrice, Museumweg 15, Telefoon 119· 

II 

,, 
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