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NIJVERHEIDSONDERWIJS IN 
NEDERLAND. 

Programma voor de akte XX. 

I. Bevoegdheid. 

Deze akte geef t bevoegdheid voor het 
geven v21n onderwij& in kinderver:mrging en 
opvoeding aan H uishoudscholen en aan 
Huishoud- en Industriescholen in Nederland. 

II. Toelating. 
Wie zich aan het examen wenst te onder

werpen, moet: 
a. Op I Januari van het jaar, waarin dit 

wordt afgelegd, de leeftijd van 20 jaar 
hcbben bereikt; 

b. Aan de voorzitster van de examencom
missie overleggen: 

I. A. Het bewijs, bedoeld ir: artikel 29, 
eerste lid, eerste alinea, der Nijverheids
onderwijswet, waaruit blijkt, dat zij in het 
bezit is van het schoolgetuigschrif t van 

. huishoudkundige, uitgereikt door een 
Rijks- of .van Rijkswege gesubsidieerde 
nijverheidsschool, aan welke de opleiding 
tot huishoudkundige op de datum van 
dit getuigschrift was verbonden volgens 
de goedgekeurde lesrooster, of 
B. een van de akten N VII, N VIII of 
N XIX of een gewaarmerkt afschrift 
daarvan: of 
C. een van de diploma's van 1efares in 
Kinderverzorging en Opvoeding, uit
gereikt v66r I Januari 1938 vanwege de 
Vereniging tot bevordering van het 
onderwijs in Kinderverzorging ' en 9P
voeding, of vanwege de R.K. scholen voor 
maatschappelijk werk te Amsterdam en 
te Sittard. 

2. Het b~wijs (de bewijzen), ondertekend 
door de ( n) werkgevet ( s} l wer.kg~ef
ster( s) en door de directrice der nijver
heidsschool, aan welke zij de opleiding 
tot lerares laatstelijk heeft gevolgd. dat zij 
na het behalen van een van de getuig
sch rif ten, akten of diploma's, genoemd 
onder I A en 1 B, ·of tijdens en/ of na de 
opleiding voor diploma's genoemd onder 
I C, ten minste gedurende 280 dagen in 
volledige dagtaak is werkzaam geweest 
bij kinderen in huishoudingen, tehuizen, 
inrichtingen of kleuterscholen. 

III. Vrijstellingen . 
Van het examen in de onder IV genoemde 

onderdelen a, e en k zijn vrijgesteld de be
zitsters van de akte N XIX; van dat in de 
onderdelen a en e die van de akte N VII; 
van dat in het onderdeel e die van de akte 
N VII; van dat in het onderdeel k die van 
een der aantekeningen op de akten N VII 
of N VIII. 

IV. Eisen. 
a. Algemene gezondheidsleer. Enige kennis 

van: 

Druk. Smit9, Bat.·C. 

I. Het menselijk lichaam. Bouw en verrich
tingen van het menselijk lichaam, in het 
bijzonder bloedsomloop, ademhaling, spijs
verteririg en huigwerking. 

2. Persoonlijke gezondheUJ.szorg. Verzorging 
van het lichaam, de voeding en de kleding, 
in verband met leeftijd, arbeid en klimaat. 

3. Huisvestmrr Gezondh~idszorg in he 
gezin; luchtverversing, verlichting, ver
warming, bew9ning, reiniging en onder
houd. 

1. E.H.B.O. Eerste hulp bij ongevc.!llen en 
ziekten. 

5. Volksgezondheid. Betel<enis van een 
goede volksgezondheid, van de voor
naamste maatregelen in het belilng daar
van genomen van overheidswege en door 
organisaties; iets van de wettelijke bepa
ling1m, waarop verschillende van deze 
maatregelen berusten. 

b. Gezondheidsleer met betrekking tot het 
kind. Enige kennis van: 

I. Lichaamsbouw en levensfunctie;. Bouw 
en levensverrichtingen van zuigeling, 
kleuter en leerplichtig kind. 

2. Ontwilckeling en verzorging. De lichame
lijke ontwikkeling. verzorging en voeding 
van het kind. 

3. Z~ekten. Gevaren, welke de gezondheid 
van het kind bedreigen; kinderziekten; 
oorzaken van ziekte en sterfte van kin
deren. 

1. Gezondheidszorg. Maatschappelijke be
tekenis van de gezondheidszorg voor het 
kind; voorzorg, zorg en nazorg voor hd 
kind in verband met ziekten en gebreken. 

5. lnrichtingen. Organisatie en werkwijze 
van in.dchtingen van gezondheidszorg 
·oo:- gezoa0e en zieke kinderen 

c. Opvoed!wnde en Onderwijsleer (ter ver
krijging van de verklaring, bedoeld in 
artikel 38, tweede lid, der wet). 
De eisen voor dit onderdeel zijn gelijk 
aan die, omschreven in het programma 
voor de examens ter verkrijging van de 
getuigschriften. bedoeld in artikel 38, 
eerste lid, der wet. 

d. Bijzondere opvoedkunde. 
1 . Zielkunde. Enige kennis van de geeste

lijke ontwikkelingsgang vari het normale 
kind, in het bijzonder die van zuige
lingen en kleuter. 

2. Opvoedkunde. Bekendheid met de inzich
ten van enkele opvoedkundigen, die in 
het bijzonder studie hebben gemaakt van 
het jonge kind . 

e. Nijuerheidsonderwijswet. Enige kennis 
van deze wet en van de daarop beruste.nde 
bepalingen, in het bijzonder voor zover 
deze betreffen het nijverheidsonderwijs 
voor meisjes. 
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f. Kinderbescherming. Enig inzicht in de 
kinderwetten en de daarop berustende 
bepalingen; het werk van verenigingen en 
instellingen, werkzaam op het gebied van 
de kinderbescherming. 

g. Kinderhandenarbeid. Vaardigheid in han
denarbeid voor kinderen; het vervaardigen 
van eenvoudig speelgoed uit allerlei 
materialen; feestversieringen. 

h. Kinderspelen. Kennis van en vaardigheid 
in het leiden van spelen. spelletjes en 
reidansen, en vaardigheid in het vertellen. 

j. Kindermuziek. Kennis van en vaardigheid 
in het zingen of op de piano begeleiden 
van kinder- en speelliedjes; het leren van 
deze liedjes aan een groepje kinderen. 

k. Plant- en dierkunde. Enige kennis van: 

I . Plantkunde. De levensverrichtingen van 
planten: wortel, stengel, blad, bloem, 
vrucht. Enkele sier- nuttige, gif- en 
woekerplanten. Behd1,deling 'van veel 
voorkomende ka,ne~pla'lten. 

2 Dierkunde. Enkele dieren als voorbeelden 
van hun groepen. Levensomstandigheden 
en gewoonten. Omgang met veel voor
komende huisd1eren. 

V Toelichting. 
Het examen in de onderdelen a, b en f 
wordt schriftelijk en mondeling afgeno
men; dat in de onderdelen d, j en k 
mondeling. 
De examinanda moet in staat zijn, bij 
ongevallen eerste hulp te verlenen. 
De mondelinge examens kunnen warden 
afgenomen met behulp van schetsen op 
het schoolbord. 

PROGRAM MA 
voor de examens ter verkrijging van de 
getuigschriften, bedoeld in artikel 38, 
eerste lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

I. T oelating. 

Wie zich aan het examen wenst te onder
werpen, moet aan de ( n) voorzitter ( ster) van 
de examencommissie overleggen de akte van 
bekwaamheid of de aantekening - of een 
gewaarmerkt afschrift daarvan - waarvoor 
hij of zij het getuigschrif t voor paedagogi
sche bekwaamheid tot het geven van school
onderwijs verlangt. 

II. Eisen. 
a. Zielkunde. Enige bekendheid met de 

bewustzijnsverschijnselen van het kennen, 
gevoelen en streven. Inzicht in verschijnselen 
als opmerkzaamheid, belangstelling, ver
moeidheid. Enige bekendheid met het wezen 
en het doe! van de proefondervindelijke 
zielkunde, ook in verband met de beroeps
keuze. Enig begrip van de karakterkunde en 
van karakteropvoeding. Enige kennis van de 
zielkundige eigenaardigheden van de ver
schillende leeftijden, in het bijzonder met het 
oog op de leerlinggroepen, op welke de akte 
of aantekening betrekking heeft. 

b. Opvoedkunde. Enige kennis van: de 
algemene omgang met leerlingen van ver
schillende leeftijdsgroepen; de voornaamste 
onderwerpen uit de zedelijke opvoeding; de 
hoofdlijnen van het opvoedkundige denken 
na 1750; hedendaagse onderwijsstelsels en 
opvoedkundige stromingen; enkele werken 
van opvoedkundigen van naam, ter keute 
van de examinandus 

c. Onderwijsleer. 

1. Didactiek en methodiek. Kennis van 
didactiek en van de algemene onderwijs
methodiek, en van de toepassing daarvan op 
het bijzondere gebied van de akte of de 
aantekeningen. 

2. Geschiedenis. Begrip van de geschie
denis van het nijverh!i;'.idsonderwijs en van de 
.ontwikkeling, het doe] en de tegenwoordige 
betekenis van de tak van nijverheidsonder
wijs, wqartoe het (de) vak (ken) behoort 
{en), waarvoor de akte of de aantekening 
bevoegdheid geeft. Enig begrip van de 
statistiek van het nijverheidsonderwijs. 

3. Leerplannen. Inzicht in de leerplannen 
van scholen en cursussen, voor welke de akte 
of de aantekening bevoegdheid geeft. 

4. Lokalen. Kennis van de eisen, aan 
welke de schoollokalen en (of werkplaatsen) 
moeten voldoen voor het onderwijs in het 
(de) vak (ken) , voor ( het) welke de akte of 
aantekening bevoegdheid geeft. Het maken 
van eenvoudige schetsen van plattegronden 
voor dergelijke lokalen en werkplaatsen. 

III. Toelichting. 
Het examen kan sch):'iftelijk en (of) ,mon

deling word en af genomen. 
Het mondeling examen kan worden afge

nomen met behulp van schetsen op het 
schoolbord. 

(Het bezit van deze aantekening geeft de 
eigenlijke les-bevoegdheid. De akte N. XX 
en deze aantekening vormen de volledige 
bevoegdheid, die hoger gesalarieerd wordt, 
clan het bezit van de akte N. XX alleen). 

De vereiste vooropleiding is: 
a. een van de erkende onder Rijkstoezicht 

afgegeven diploma's Mulo B. (Nederland); 
het Mulo diploma B. van een gouvernements 
of daarmee gelijkgestelde Muloschool. 
(Indie); 

b. het eindgetuigschrif t van een gemeen
telijke of door het Rijk gesubsidieerde H .B.S. 
met 3-jarige cursus. {Nederland); 
het einddiploma van een gouvernement~ of 
daarmee gelijkgestelde H.B.S. met 3-ii1.:.-ige 
cursus. {Indie); 

c. een bewijs van toelating tot de 4e klas 
van een Rijks-, gemeentelijke of door het 
Rijk gesubsidieerde H.B.S., of erkende 
handelsdagschool met 5-jarige cursus, of 
van een · gemeentelijk of door het Rijk ge
subsidieerd Gymnasium; een bewijs van 
toelating tot de 4e klas van een gouverne
ments of daarmee gelijkgestelde H.B.S. of 
Lyceum. 

d. een bewijs van toelating tot de Se klas 
van een erkende Middelbare Meisjesschool; 

e. de akte van bekwaamheid als onder
wijzeres; 

De scholen in Nederland, die opleiden 
voor de akte N XX (tijdsduur 3 jaar) zijn: 
le. De Nieuwe Huishoudschool , Amsterdam, 

Gabriel Metsustraat 8, dir. Mej. J. C. 
van Duyl. 

2e. R.K. School voor Maatsch. Werk. Am- · 
sterdam, Stadhouderskade 51, dir. Mej. 
F. Haye. 

3e. School tot Opleiding van Leerkrachten in 
Kinderverzorging en Opvoeding , Rotter
dam, 's-Gravendijkwal 26, dir. Mej. Dr. 
G. G. M. de Vos. 

4e. R.K. School voor Maatschappelijk Werk. 
Sittard, Gouverneur van Hovellstraat 1, 
dir. Mej. W. Hillen. 

PROGRAM MA 
voor het examen ter verkrijging van de 
akte van bekwaamheid voor Huis- en 

Schoolonderwijs in handtekenen. 

(L.O. Handtekenen). 

A. Bedrevenheid in het vervaardigen van 
tekeningen naar eenvoudige voorwerpen 
( stilleven 4 uur; kleine voorwerpen 2!/i 
uur). 

B. Bedrevenheid in het vervaardigen van een 
geschaduwde tekening van een niet te 
samengesteld relief-ornament naar de 
natuur { z.g. pleister; tijd 4 uur). 

C. Bedrevenheid in het met waterverf in 
vlakke tinten invullen 1van een gegeven 
schets (tijd l!/i uur). 

D. Bedrevenheid in het vervaardigen van 
een perspectivische schets naar ,gegeven 
projecties ( tijd 1 _!4 uur). 

E. Bedrevenheid in het schetsen op het 
zwarte bord, zowel uit het g!l:heugen als 
naar de natu ur {Yi uur) . 

F. Kennis van de beginselen der pfrspectief 
{mondeling; tijd Yi uur). ~ 

G. Kennis van de eisen van klassikaal teken
onderwijs in het algemeen ert van een 
goede methode in het bijzonder (monde
ling; tijd 20 min.). 

Ter toelichting van het nieuwe programma 
voor de akte L.O. Handtekenen, diene het 
volgende. · r 

Het examen volgens dit pro{iramma zal 
voor het eerst in 1940 warden afgenomen 

Punt A verdient allereerst een, nadere 
omschrijving en wel omdat onder A is onder- ' 
gebrach t ,,,het tekenen naar kleine vrior
werpen" ( nieuwe eis) . 

Voor de toelichting zullen we nu punt A 
onderverdelen in A 1 en A 2 en dienen \Ve 
dus onder A te lezen. 

ten I e. A l. Bedrevenheid in het ver
vaardigen van een geschaduwde tekening 
van eenvoudige voorwerpen naar de natuur. 
(z.g. stilleven; tijd 4 uur). 

ten 2e A 2. Bedrevenheid in het ver
vaardigen van tekeningen naar kleine voor
werpen. (nieuwe eis; tijd 2!/i uuf) . 
Toelichting. 

A 1. Bedrevenheid in het vervaardigen 
van een geschaduwde tekening van eenvou
dige voorwerpen naar de natuur (formaat 
v/ h tekenpapier + 50 X 65 cm). Dit onder
deel van het examenprogramma heeft geen 
verandering ondergaan. Toch moge ~i~r in 
verband met de examenverslagen van vorige 
jaren de opmerking gemaakt warden, dat bij 
het stilleven ( wat meestal bestaat uit een 
prismatisch voorwerp, een omwentelings
voorwerp - verschillend van materiaal -
en een draperie), de schets het belangrijkst~ 
is. Vele candidaten werken n.I. hun stilleven
tekening op met kleur, en hoewel dit van 
invloed kan zijn op het beoordelingscijfer 
moet er toch op gewezen warden, dat ernstige 
tekortkomingen in de schets door kleur niet 
kunnen warden goed gemaakt. 

A 2. Bedrevenheid in het vervaardigen 
van tekeningen naar kleine voorwerpen. 

Deze nieuwe exameneis is in de plaats ge
komen van de perspectivische constructie
tekening. 

De bedoeling van deze nieuwe exameneis 
is de volgende: 

Iedere candidaat mag uit een aantal in de 
examenzaal uitgestalde kunst- of gebruiks
voorwerpen, van hout, glas, aardewerk. 
metaal of ander materiaal, verder uit bloemen, 
vruchten, vlinders ( opgezette dieren), artis
tiek kinderspeelgoed e.d. een keuze doen. 

Van het gekozen voorwerp moet eerst een 
min of meer uitvoerige tekening naar de 
natuur worden gemaakt, waarbij de stand en Q 

de techniek geheel wordt vrij gelaten. Daar
naast wordt tenminste nog een tekening 
geeist, verband houdende met het gekozen 
model. 

Deze tweede tekening kan een illustratie•re 
of decoratieve toepassing van het gekozen 
model zijn, b.v. een reclame ontwerp, een 
vlakversiering ( zie illustraties) of een pro
jectietekening. 



Het is ook toegestaan om van het gekozen 
model een tweede natuurtekening te maken, 
echter in een andere stand . Het verdient 
aanbeveling deze tweede natuurtekening clan 
in een andere techniek uit te voeren. 

Beide tekeninger_ moeten op een vel papier 
worden vervaardigd, waarvan de afmeting 
een half vel tekenpapier moet bedragen. In 
bijzondere gevallen, b.v. wanneer een bepaal
de techniek een speciale papiersoort eist, mag 
hiervan word en af geweken. 

B. Bedreyenheid in het vervaardigen van 
een beschaduwde tekening naar een niet te 
samengesteld. reliefornament naar de natuur 
( formaat v / h tekenpapier + 50 X 65 cm) . 

Ook deze exameneis van het programma 
heef t geen v·erandering ondergaan: De zwart
krijt techniek (conte) is voor de opwerking 
van het z.g. pleister wel het meest aanbe
velingswaardig. 

C. Bedrevenheid in het met waterverf in 
vlakke tinten invullen van een gegeven schets. 
Voor dezr nieuwe exameneis worden aan 
de candidat~n op het examen scbetsen in 
pC:tloodomtrek verstrekt, ter grote van 37 X 
54 cm. De onderwerpen kunnen zijn vlak
versieringen, g'estyleerde mensen en dier
vorm~n e.d. Deze schetsen moeten door de 
candidacen met waterverf worden ingevuld, 
waarbij het volgende in acht client te worden 
ger:omen: 

a. Alie bij het invullen van .. de waterverf.
schets benodigde ingredienten moeten door 
de candidaten worden meegebracht. 

b. zowel doorschijnende kleuren ( studie
waterverf als dekverven ( temperaverf) 
kunnen worden gebruikt doch de doorschij
nende verf ~ag niet het karakter krijgen van 
nai.lwelijks g'ekleurd water, omdat clan vrijwel 
alle technische moeilijkheden zouden ver
vallen; 

c. minstens 2 . kleuren · moeten worden 
toegepast, waarbij zwart niet als kleur geldt. 

Een harmonische kleurenkeuze zal op prijs 
warden gesteld; de candidaat is echter in de 
keuze c~r kleuren geheel vrij; 

.d. Indien de verstrekte schets daartoe 
aanleiding geeft, kan door witte uitsparingen 
of met kleur opgewerkte toevoegingen de 
aantrekkelijkheid van de tekening worden 
verhoogd; 

e. niet geoorloof cl is het gebruik van 
vooraf gereedgemaakte mengsels en van 
gekleurde inkten ( waaronder ook het pre
paraat ,.Ecoline" e.d . valt); 

f. niet toegestaan is voorts het omhalen 
met potlood van omtrekken, die na het aan
brengen van ~leur onzuiver zijn geworden. 

D. Bedrevenheid in het vervaardigen van 
een perspectivische schets naar gegeven 
projecties. 1 

Ook dit onderdeel van het examenprogram
ma heeft geen verandering ondergaan; toch 
mogen ook hier enige opmerkingen gemaakt 
worden in verband met vele onjuiste op
vattingen over dezen exameneis. 

Het doe! dezer opgave is tweeledig . 
J e. De candidaten moeten in staat zijn 

om een projectietekening te lezen; 
2e. De candidaten moeten in staat zijn 

om naar de gegeven projecties, waarop ge
woonlijk oogshoogste en kijkrichting zijn 
aangegeven (soms ook worden de candidaten 
1rij gelaten in de keuze der kijkrichting of 
in het aannemen van de oogshoogte) een 
duidelijke vlotte schets te maken. Aan den 
constructieve opbouw der tekening client 
echter voldoende aandacht te warden ge
schonken. Indien het onderwerp zich er toe 
leent, kan de schets met kleurpotlood opge
werkt warden. 

E. Bedrevenheid in het schetsen op het 
zwarte bard, zowel uit het gehei1gen als naar 
de natuur. 

Ook deze exameneis is niet veranderd. 
Voor dit onderdeel van het examen worden 
aan iedere candidaat 2 opgaven verstrekt 
n.1. een voor een tekening naar de natuur 
en een voor een geheugentekening. Het 
model voor de natuurtekening bestaat meestal 
uit een gebruiksvoorwerp van koper, tin, 
glas, aardewerk,, hout, een stuk kinderspeel
goed, bloemen, vruchten enz. 

Bij de geheugentekening moet een keuze 
worden gedaan uit een 9-tal onderwerpen, 
w.o. gewoonlijk voorkomen diervormen, een 
opgave die aanleiding geef t tot een illustra
tieve tekening zoals b.v. de pasar, Hans en 
Grietje, Roodkapje, een sawahlandschap, 
verder VO()rwerpen uit de dagelijkse om
geving, zoals b.v. een pajong, -een rijstkoker, 
een schrijfbureau, een kinderstoel enz. 

Onder deze opgegeven onderwerpen 
komen altijd enige opgaven voor, die van 
alle candidaten mogen worden geeist. 

Beide bordtekeningen moeten samen in 
een Yz uur warden voltooid; deze tijd mag 
de candidaat naar eigen verkiezing verdelen. 

Een verzameling wit --- en kleurkrijt staat 
st,eeds ter beschikking van de candidaten. 

F. Kennis van de beginselen der per
spectief. 

Nu de perspectivische constructietekening 
is komen te vervallen, mag niet de conclusie 
warden getrokken, dat de waarde van de 
k~nnis der perspectief verminderd zou zijn. 
Dit is absoluut niet het geval. Aan het 
mondeling examen in de perspectief zal thans 
een grotere betekenis worden gehecht. 

Het verdient clan ook ten zeerste aanbe
veling, dat de candidaten gedurende hun 
opleidingstijd verschillende perspectivische 
constructievraagstukken vervaardigen. 

Bij het examen in de wiskundige perspec
tief, waarbij uit de aard der zaak elementaire 
kennis van de beginselen der vlakke meet
kunde en der meetkunde in de ruimte on
ontbeerlijk is, wordt een goed begrijpen en 
een deugdelijk kunnen verklaren van de 
grondbeginselen tot aan de grenslijnen 
verlangd . 

Ook de practische perspectief kan ge
vraagd warden. 

G. Kennis van de eisen van klassikaal 
tekenonderwijs in het algemeen en van een 
goede methode in het bijzonder. 

De candidaten worden volkomen vrijgela
ten in de keuze van de methode,, waarover 
zij wensen te worden ondervraagd, mits deze 
( overeenkomstig de eis van het programma) 
tot de .,goede" behoort. 

Er client hier op gewezen te warden; dat 
niet kan worden volstaan met het bestuderen 
van z.g. methoden, die uitsluitend of in de 
hoof dzaak het copieren van tekenvoorbeelden 
tot grondslag hebben. 

Daarnaast verdient het aanbeveling, dat 
de candidaten kennis nernen van de nieuwe 
inzichten van het hedendaags tekenonder
wijs. Voor dit laatste verwijzen we naar de 
hieronder aangekondigde werken. 

voor C. 12 omtrek-tekeningen ten behoeve 
van candidaten L.0.-Handtekenen door 
Chr. Jansen, Leraar Handtekenen te Zwolle, 
met een voorwoord van J. J. Hens, Seer . 
cc:immissie 1937 L.O. Handtekenen in Hol
land Uitgave N.V. Erven J. J. Tijl te Zwolle 
prijs f 1.50. 

voor F . Leerboek der perspectief door 
W .C.A. Ridderhof dee] I. 
Uitgave v/ d N.V. A. E. Kluwer, Deventer. 

voor G. Leerplan tekenonderwijs op de 
lagere school der Ned. Ver. voor Teken
onderwijs Deel I Historisch en Psychologisch 
gedeelte. 
Uitgave N.V. P. Noordhoff, Groningen
Batavia. prijs f 2.75. 
Levens.-ontplooii'ng in vorm en kleur. 
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Een psychologisch-paedagogische studie 
van tekenende kinderen en de natuurlijke 
ontwikkeling van het vorm- en kleurleven 
in hun spontane tekeningen. 
door B. Merema 
met een inleidend woord van Prof. Dr. 
G. A. van Poelje. Directeur Generaal van 
Onderwijs. 
Uitgave Joh . D. Scherft-Laan, v. Meerder
voort 88. Den Haag. prijs f 3.90. 

Verder kunnen nog de volgende boeken 
gebruikt worden: 

a. Complete Tekenmethode voor de Indische 
Lagere School door Toot en Van Steen
deren . 

b. ,,Het natuurlijk tekenvermogen ontwik
keld" door Leeflang en Hardenberg. 

c. Leerboek der perspectief I, van J. Rid
derhof. 

d . ,.Perspectief, werkstukken en vragen" 
door Goslinski Jr. 

e. ,.Sprekende lijnen",, door C. Jetses . 
f. Exameneisen en opgaven van De Vries. 

HET EXAMEN BOEKHOUDEN M.O. 
(K. XII) en . (K. XII en Q). 

Bij G .B. van 23 Maart 1926 No. 11 S 
No. 158 is bepaald: 

Eerstelijk: In Nederlandsch-lndie open te 
stellen de gelegenheid tot het afleggen van 
een examen ter verkrijging van de middelbare, 
akte boekhouden ( K. XII), dewelke geen 
bevoegdheid zal verlenen tot het geven van 
schoolonderwijs. 

Ten tweede: Te bepalen, dat aan artikei 
6 van het ,, ,Reglement van orde voor het 
examen ter verkrijging van de middelbare 
akte van bekwaamheid tot het geven van 
school.onderwijs in het boekhouden ( K. Xll 
en Q)", vastgesteld bij artikel 3 van het 
besluit van 16 April 1932 No. 34 ( Staatsblad 
No. 171), zoals dit Reglement is gewijzigd 
en aangevuld bij artikel 3 van het besluit van 
9 Januari 1933 No. 27 (Staatsblad No. 19). 
een derde en vierde lid warden toegevoegd, 
luidende als volgt: 

.. ( 3) Bevoegd tot het afleggen van dit 
examen zijn alleen zij, die in het bezit zijn 
van een of meer der navolgende getuig
schrif ten of akten: 

1. het getuigschrift van met goed gevolg 
af gelegd eindexamen van de gymnasia, 
bedoeld in artikel 11, of van het daarmede 
gelijkgesteld examen, bedoeld in artikel 12 
der Hoger Onderwijswet, 

2. het getuigschrif t van met goed gevolg 
af gelegd eindexamen der hog ere burger
scholen met vijfjarige cursus, bedoeld in 
artikel 57, onder b, of van het daarmede 
gelijkgesteld examen, bedoeld in artikel 55, 
tweede lid, der Middelbaar Onderwijswet, 

3. het getuigschrift van met goed gevolg 
af gelegd eindexamen der hogere burger
scholen met vier- en vijf-jarige cursus,, die, 
wat het leerplan betref t, voldoen aan de 
eisen, welke zijn gesteld voor de scholen, 
onderscheidenlijk bedoeld onder c en e in 
artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 13 
November 1923 (Nederlands Staatsblad No. 
518), 

4. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen ener af deling der Al
gemene Middelbare school, 

5. het getuigschrift van met goed gevolg 
af gelegd eindexamen der er ken de handels
scholen met vijfjarige cursus, 

6. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der middelbare tech
nische dagscholen, 
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7. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der Middelbare Land
bouwschool. 

8. bet getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der Nederlapdsch
Indische Veeartsenschool. 

9. bet getuigschrift van met goed g~volg 
afgelegd eindexamen der Middelbare Kolo
niale Landbouwschool, 

10. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der middelbare scholen 
voor meisjes, voor zoveel door den Minister 
van Onderwijs daartoe aangewezen. 

11. enige akte van bekwaamheid, be
voegdheid verlenende tot bet geven van 
onderwijs aan hogere burgerscholen met 
vijfjarige cursus, 

12. de akte van bekwaamheid als hoof d
onderwijzer, 

13. de akte van br l< waamheid als onder
wijzer, mits de hezitter tevens reeft ver
worven akten van bekwaamhe1d voor lager 
onderwijs, hetzij in twee moderne talen, 
hetzij in een der moderne talen en in de 
wiskunde, hetzij in een der moderne talen 
en in de handeJskennis .. 

14 . andere, door den Directeur van On
derwijs en Eredienst met bovenstaande akten 
of getuigschriften gelijk te stellen akten of 
getuigschrif ten. 

(4) Tot 1Januari1940 zijn van de eisen, 
in bet vorige artikel-lid bedoeJd, vrijgesteld 
zij, die in bet bezit zijn van een door den 
Directeur van Onderwijs en Eredienst afge
geven bewijs, waaruit blijkt, dat zij bij de 
inwerkingtreding van dit besluit de studie 
voor dat examen op regelmatige wijze en 
onder voldoende leiding reeds hadden aan
gevangen. Zodanig bewijs kan slechts wor
den af gegeven, indien bet daartoe strekkend 
verzoek v66r 5 Januari bij den Directeur van 
Onderwijs en Eredienst is ingekomen". 

Ten derde: Te bepalen, dat het ,.Regle
ment van orde voor het examen ter 
verkrijging van de middelbare akte van 
bekwaamheid tot bet geven van school
onderwijs in het boekhouden ( K. XII en Q)" 
met bijbehorend programma, vastgesteld bij 
artikel 3 van het besluit van 16 April 1932 
No. 34 (Staatsblad No. 171), zoals dit is 
gewijzigd en aangevuld bij artikel 3 van het 
besluit van 9 Januari 1933 No. 27 (Staats
blad No. 19) en bij artikel 2 van dit besluit, 
van toepassing is op het examen ter verkrij
ging van de middelbare akte boekhouden 
( K. XII), met uitzondering van artikel 5, 
lid 2, derde alinea en artikeJ 6 lid 3, van 
genoemd Reglement en van punt G van 
genoemd programma .. 

MILIT AIRE LUCHTV AART. 
Opleiding tot onderofficier-vlieger met 

kort dienstverband bij de Militaire Luchtvaart 
van het Koninldijk Nederlandsch-Indische 
Leger. 

In 1940 kunnen dienstplichtigen van 19 
tot 25 jaren, in het bezit van het einddiploma 
Mulo of daarmede gelijkgesteld diploma, 
worden opgeleid tot onderofficier-vlieger met 
kort dienstverbarid. Aanvang der vliegers
opleiding 1 Juli 1940. 

Duur der opleiding ongeveer 18 maanden; 
duur van bet verband zeven jaren. 

Zij, die de eerste oefening als dienst
plichtige nog niet hebben vervuld, worden 
begin December a.s. opgeroepen tot het 
doorlopen van ene militaire vooropleiding. 

Dienstplichtigen, die, bij de aanvang der 
opleiding reeds een rang bekleden, behouden 
die rang, overigens wordt na + 4.Yz maand, 
bij het behalen van bet Klein Militair, Brevet, 
de rang van militie-brigadier toegekend ter
wijl na ene totale opleiding van + 18 maan
den, bij het behalen van bet Groot Militair 
Brevet, benoeming tot Sergeant K.V. vlieger 
plaats heeft. Mede is latere bevordering tot 
Sergeant-majoor en adjudant-onderofficier 
K.V. vlieger mogelijk. 

De aanvangsbezoldiging van een Sergeant 
K.V. vlieger bedraagt f 185.- en de toelage 
f 140.- 's maands, totaal f 325.- terwijl 
na ommekomst van het verband een gratifi
catie van f_ 3000.- wordt uitgekeerd. 

Gedurende de opleiding wordt, behalve 
soldij, voeding, kleding en logies, een 
maandelijkse toelage genoten, bedragende 
voor den militie-sergeant zonder enig brevet 
f 75.-
voor den rnilitie-brigadier en soldaat zonder 
enig brevet f 50.-; 
deze toelage wordt bij het behalen van het 
Klein Militaire Brevet verhoogd tot resp. 
f 100.- en f 75.-. 

De verzoekschrif ten, ongezegeld, v66r 30 
October a.s. in te dienen bij den W d. In
specteur der Militaire Luchtuaart te Andir 
Bandoeng, moeten inhouden: 
naam, voornamen, woonplaats, adres, ge
ne.ten onderwijs, of gegadigde als dienst
plichtige is ingeschreven, ingelijfd, c.q. de 
eerste oefening heef t vervuld; zij dienen 
voorts vergezeld te gaan van een paspoort
foto, bewijs van goed gedrag, lopende over 
de laatste 3 jaren, geboorteacte, bewijs van 
Nederlanderschap., diploma's en cijferlijsten 
en verdere gegevens omtrent opleiding, werk
kring enz., alsmede van een eigenhandig 
geschreven levensbeschrijving; voor miuder
jarigen bovendien een gelegaliseerd bewijs 
van toestemming van ouders of voogden . 

Nadere inlichtingen worden op aanvrage 
verstrekt door den W d. Inspecteur der Mili
taire Luchtvaart te Andir ( Bandoeng). 

OVERGANG VAN. LEERLINGEN DER 
A.M.S. B. NAAR DE H.B.S. (A OF B) 
OF H.B.S. A. OF B. VAN EEN LYCEUM 

IN NEDERLAND. 

Een rondschrijven van het Dep. van 0. 
en E. ontvangen, verrHeldt, dat blijkens 
rnededeling van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, bij overgang 
naar een H.B.S. of H.B.S. afckling 'van 
'n Lyceum in Nederland, leerlingen der 
A.M.S . (afd . B), die 

a. van de eerste naar de tw(!ede klas zijn 
bevorderd, kunnen warden toegelaten tot de 
4e klas der H.B.S . (A of B) na he:t afleggen 
van 'n examen in de Fraqse taal en de 
Handelswetenschappen. 

b. van de tweede naar de ' derde klas 
( hoogste klas) zijn bevorderd, kunnen wor
d en toegelaten tot de 4e klas der H.B.S. B, 
na het afleggen van 'n examen in de Franse 
taal en tot de Se klas na een examen in de 
moderne talen. 

GELIJKWAARDIG VERKLARING VAN 
HET DIPLOMA DER c ONCESUBSI
DIEERDE 3 JARIGE H.B.S. VOOR 
JON GENS DER SOERABA~ASE 
SCHOOLVERENIGING AAN HET 
DIPLOMA VAN OVEREENKOMSTIGE 

SCHOLEN IN NEDERLAND . .. 

Door den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen is bepaald, dat 
het einddiploma van bovengenoemde onder
wijsinrichting gelijkwaardig kan warden 
geacht aan het einddiploma der overeen
komstige school in Nederland. 

Op grond van die gelijkwaardrn verklaring 
heeft bet onderhavige diploma thans het
zelf de civiel~effect als het einddiploma ener 
3 jarige H.B.S. voor jong~ns in Nederland, 
zodat aan bedoeld getuigschrift voor benoe
ming tot Landsbetrekkingen en voor toe~ 
lating tot diverse opleidingen en onderwijs
inrichtingen dezelf de rechten en faciliteiten 
kunnen worden ontleend als aan het over
eenkomstige Nederlandse diploma. 

INGEKOMEN. 
Indie. 
I. Prospectus van de schriftelijke opleiding 

voor de Indische en Europese Hoof dakte 
te Batavia-C. (S.H.A. C). 

2. Programma van het Gnuv. Lyceum en de 
H.B.S. 3 jarige te Bandoeng 1939/ 40. 

3. Programma der Openb. A.M.S. afd. B 
te Batavia-C. 1939 / 40. 

4. Programma der R.K. H.B.S. 5j . ,.Sancta 
Ursula" te Batavia-C. 1939/ 40. 

5. Programma der H.B.S. 3 jarige ,.,Prinses 
J ulianaschool" te Batavia-C. 1939 / 40. 

D!------------------------------~O I ELECTROTECHNISCHE SCHOOL 
De Zwitserse School met individuele opleiding 

DEEL NAME IE DER EN DAG M 0 GEL IJ K 

EINDEX. GYMN., H. B. S. EN HANDELSDIPLOMA 

Diploma's in Holland erkend. 

Voorbereidingscursus voor Hollanders voor het 

toelatingsex, Technische Hogeschool Ziirich. 

NIEUWE OPLEIDING VOOR JONGE VROUWEN 
Eenjarige cursus met als doel vorming als vrouw en opleiding 

tot beroepsbezigheden als arts-ass .. ex. onder staatstoez. opl. 

in anat., physiol., verbandleer, psycholog., administr. en talen. 

INSTITUUT MINERVA, ZURICH 
Vraagt prospectus en Hollandse referenties. 

o ___________ . _____ o 

Opgericht 1931. Djaga Monjet 2 - Batavia-C. Tel. 732 WI. 

(Inrichting 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 to elating: eind 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: { 1 AUGUSTUS 
1 FEBRUARI 



6. Programma der H.B.S. V. te Bandoeng 
1939/ 40. 

7. Programma der Handelsdagschool te 
Bandoeng. Grote Postweg Oost 132. 

8. Programma der H.B.S. V. te Semarang. 
1939/ 40. 

9. Programma der R.K. Europese kweek
school met 3 jarige cursus te Batavia-C. 
Postweg 2. 

IO. Jaarboekje der Rechtshogeschool te Ba-
tavia. 1939. · 

11. lnlichting~n omtrent de toelating tot de 
Gemeentelijke Handelsschool te Sema
rang. 

Nederland.. 
1. Prospectus Jer Midd.-Techn. school te 

Haarlem .• 
2. Prospectus en Leerplannen der Midd.

Techn. school ,.Amsterdam" te Amster
dam, Plantage Muidengracht 14. 

3. Prospectus Conservatorium en Muziek
school te Utrecht. 

4. Gids R.K.-Handelshogeschool te Tilburg 
1939/ 40. 0 

5. ,Jnlichtingen omtrent de toelating tot de 
Kweebchool voor Zeevaart te Amster· 
dam-C. ( Prirrs Hendrikskade 189). 

6. Programma van het Bisschoppelijk 
ColleS'e te Roermond (Gymnasium en 
H.B.S. V. A. en B. Dit college heeft 
tevens een Voorbereidingsschool met een 
leerjaar, waarvan het leerplan onaevP~r 
overeenkomt met dat van q~ 7e klas der 
L.S. 

7. Prospectus van het lnstituut Coolsma te 
Driebergen ( Christelijke meisjesschool 
met internaat). 

8. Prospectus van het Amsterdams Conserva
torium te-Amsterdam-Z. (Bachstraat 5). 

9. Prospectus van het Koninklijk Conserva
torium voor muziek te 's Gravenhage. 
1939. 

ABONNEMENTEN GENOTEERD VAN: 
A.H.L.G. te Soerabaja; R. v. R. te Ma

kassar; Mevr. B. te Batavia-C.; R.K.P. te 
Loemadjang; Mej. T.S.N. te Soebang; E .D.L. 
te Sanga2 Dalam; M.B.S. te Batavia-C.; 
F.J.C.G. te Tandj. Karang; J.V. te Tji
tjalengka; Vincentius conferentie te Mr.
Cornelis; N.C. v. T. te Soerabaja; R.K.P. 
te Medan. 

STENOGRAF.IE-
• 

schriftelijke opleiding 

steno { volledig) 

BIJDRAGE ONTV ANG.EN VAN: 

E.Z. te B-C. f 10.- (over Juli en Aug.); 
LB. te B-C. f 5.- (over Juli en Aug.); 
Mevr. S. te B-C. f 1.-; E.Z. te S. f 12.50; 
G.B. te S. f 1.25; S. te B. f 1.-; J.F. v. T. 
te M. f 1.25; afd. Djocja van de K.O.B. 
f 1.0.-; afd. Semarang van de K.O.B. 
f 10.-; R.U. te M. f 7.50 (4e kwart. 1939); 
E.Z. te Koetoardjo f 1.50; E.Z. te M. f 5.-. 

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 
pun ten. Nu we langs deze weg vele adspi
rant-aanvragers kunnen bereiken, willen we 
er graag gebruik van maken beleef d te 
verzoeken: 
I. Juist te adresseren: Aan het Studievoor

lichting Bureau van de K.O .B., Oud
Gondangdia 30, Batavia-C. 

2. Postzegel voor antwoord in te sluiten. 
( Inlichti~gen worden evenwel gratis 
verstrekt). 

3. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

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

E.B. te B. vraagt naar enige bekende 
(Kath.) schriftelijke Hoofdacte-cursussen in 
Nederland. 

Wij kennen: 
a. de schrif telijke Hoofdacte cursus ,,De 

Brug" adres: De Brug .,Heuveloord" 
Rozendaal. ( Gelderland). 
Uitvoerig prospectus en proeflessen 
worden op aanvraag toegezonden. (Twee
jarige cursisten ontvangen gratis studie
boeken, gratis abonnement ,.De Hoofd
acte" en gratis chemische kist). 
( Repetitie cursisten ontvangen gratis 
abonn. ,,De Hoofdacte" en gebruik che
mische kist tegen vergoeding) . 
N.B. Deze cursus is ook geschikt voor 
niet-Katholieken. 

b. de Kath. Schriftelijke Hoofdacte cursus; 
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Secretariaat: Johannes Vijghstr. 69 Nij
megen. 
De lessen worden gegeven door bevoegde 
leraren M .O. grotendeels examinatoren 
voor de Hoof dacte. Aanvang van de 
cursus: begin September. 

c. Schriftelijke cursus: ,,Petrus Canisius" 
Haterseweg 55. Nijmegen. 

V.B. te M. vraagt inlichtingen over in 
schriftelijke opleiding voor Wiskunde L.O. 
en de plaatsingmogelijkheid bij de Mulo met 
Engelse Handelscorrespondentie. 

Een schrif telijke curs us voor de opleiding 
voqr Wiskunde L.O. geeft de hr. Veringa. 
Idjenboulevard 41 te Malang ( Cursus 
.. Euclides"). 

Met Engefse handelscorrespondentie al
leen wordt U niet aan de Mulo geplaatst, 
wel heeft U 'n grote kans als U in 't bezit 
is van de akte Steno en Typen. Wij willen 
U er echter op wijzen, dat voorlopig het 
mondeling en schriftelijk gedeelte van deze 
akte alleen in Batavia wordt afgenomen. · 

Hoof d der E.L.S. te B. 
In Brussel bestaat een (Nederlandse) 

Christelijke school v~oor Lager en Mulo
onderwijs; ze heet de Prinses Juliana school 
en staat onder N ederlands Rijkstoezicht. 

C.O'H. te K. 
vraagt naar Opleidingscholerr voor Vak

leraressen te Batavia en Soerabaja . 
W ij verwij zen U naar de uitvoerige ge

gevens over deze opleidingen in ,.Studie
voorlichting" jaargang II. Juni en Aug. 1939. 

l.S.P. te S. 
vraagt inlichtingen over de studie voor Land- en 

Volkenkunde en de akte Ha:ndelskennis. 
Momenteel worden tot het examen Land- en 

Volkenkunde toegelaten de bezitters van de 
Europese Hoofdakte. 

Het ligt echter in de bedoeling tot dat examen 
ook toe te laten lnheemsen met een bepaalde op
leidjng: (naar wij vernamen 't bezit van de nieuwe 
lndische Hoofdakte, of 't bezit van de Europesf 
Lager akte). 

Aangezien deze kwestie nog niet geregeld is, 
kunnen wij U daarover niet verder inlichten. 

Het va)( Handelskennis omvat: Boekhouden, 
Handelsrekenen, Handelsrecht, Handel kennis en 
Handelscorrespondentie. 

Het examen is ongeveer April (schriftelijk) en 
juni (mondeling); examengeld f 10.- Uitvoerige 
gegevens kunt U vinden in ons orgaan ,,Studie
voorlichting'' van Juli 1938. (Jaargang I No. 10). 

MACHINESCHRIJVEN machineschrijven (alleen theorie) H A N D E L S K EN N I S L. 0. S c h r i ft e I ij k e o p le i d i n g 

I 

II J.A. SCHNAAR 
stenograaf Volksraad en Leraar G. M. H. S. 

MULO-BEVOEGDHEID Batavia-C. - Laan Canne 36 - Tel. WI. 408 

TECHNISCH I N'S TIT U UT 

THEORIE EN PRACTIJK 
opgericht 1923 gcvestigd te Bandoeng 

SCHRIFTELIJKE LESSEN 
IN TECHNISCHE VAKKEN 

Alie leervakken voor den bouwkundige· 
Opleiding voor de archilect·examens. 

VRAAGT GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTINGEN, 

RIOUWSTRAAT 124 BANDOENG. 

I 

CURSUS-80& DJOKJA 
W. H. Bos, Leraar Boekh. M. 0. 

~A~ERE NIJVERHEID~~tH~~~ V~~R MEl~JE~ 
TE BUITENZORG 

Voor leerlingen, die de lagere school met 
vrucht doorlopen hebben. TWEE-JARIGE 
CURSUS MET OOUVERNEMENTSLEER
PLAN en opleiding voor het Gou'>(erne
mentsexamen in de huishoudelijke vakken. 
COSTUUMCURSUS van twee jaar even
eens met Gouvernementsexamen. Ook 
leerlingen, die de MULO hebben door
lopen, hebben toegang tot deze cursus. 

Schoolgeld volgcns Gouvernementstarief. 
Verder lnllchtlngen bij de Dlredrlce, Museumweg tS, Telef. 119. 
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HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
Fll:IALEN SUMATRAWEG 50, TEL. 3322 WELT. 

MATRAMANWEG 167, MR. CORNELIS 
B 1.N NE NW E G 2, BU IT ENZ 0 R G 
BODJONG 51, SEMARANG, TEL. 1996 

(> 

Stenografie nGrootecc, N ederlands en Moderne T~len. 

Machineschrijven, T alen, H ~ndelscorrespondentie, Boekhouden. 

Reclame-Tekenen, Boomzaken. 
f) 

0 nder dezelfde Leiding: 

Onderwijsbureau ,,EXCELSIOR" 

V oor schriftelijke lessen in : 

Boekhouden, T alen, Handelscorrespondentie, Mulo A, Een

voudige Handels -opleiding, Kleinambtenaar8examen, Stenografie. 
( 

STVDEER in 

ARNHEM 

mnar bl~j.f 
o• 

in INDIE? .-.-
Bekwaam U snel en grondig, in de techniek, volgens het speciale PBNA· 
sys!eem - met Neerland's beste ingenieurs en experts. Honderden in Holland 
vcnden z66 hun weg. Zend deze annonce nog heden in, of schrijf, voor 
gra tis 1nlichtingen, aan PBNA. Arnhem 30 . 

B N. ,4 AFD.: INDISCH TECHNICUM 
..rl_ ARNHEM 30 , HOLLAND 

S T U D E E R · J .. E C H N I· E'-·K, ~· y ,H··u .. 1 .S ! 

n P. M: T 1\MSON. 
'S-ORAVENHAOE. 

NIEUWSTRAAT 7-9. 

Natuur- en Scheikunde 

Instrumenten, 

VAN EIGEN FABRIKAAT. 

. . . . ' 
• 1 • I ' ' ' "\ 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 - Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

T weejarige Vakschool voor 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 halt zeven voor ouders en verzorgers tt spreken. 

DE OVERSTE 

• NIJLO - llBITIJRIEN,TfN ! 
Als ge zoekt naar een opleiding, die V de grootstc kans 

biedt, dat na bet beeindigen van de Studie een behoorlijke 

werkkring wordt gevonden, clan gaat l.J naar de inrichting, 

waarvan er slechts een in lndie bestaat: 

,,Cursus voor OpleidinQ van Middel
bare Bouwkundieen en Wet?,.. en °1 

. W aterbouwkundieen". 
LEMBANGWEG ·8 - BANDOENG 

In de grote vacantie mogelijkheid tot prastisch 
werken bij verschillende bedrijven en diensten. 
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