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

G. A . van Arendonk. 

MEDEDELING. 
Naar wij vernemen ligt het in het voor

nemen van de Directeur van 0. en E. om 
de toelating tot de volgende middelbare 
scholen als volgt te regelen : 

Toelating tot de le klas van de H.B.S. 5-j. 
c. rsus is bekcn 

Toelating tot de le klas van de H.B.S. 3-j. 
cursus voor jongens is dezelfde als die van 
de H.B.S. 5-j. cursus. Hieruit volgt, dat 
practisch niemand zich zal laten inschrijven 
voor de I e klas der 3-j. jongens H.B.S. 

De 3-j. jongens H.B.S. van het Gouver
nements Lyceum te Bandoeng en van het 
Christ. Lyceum te Bandoeng zullen daarom 
geen eerste klassen openen. 

Leerlingen, die de le klas der H.B.S. 5-j. 
cursus volgden en beter geschikt blijken 
voor de H.B.S. 3-j. cursus gaan clan over 
naar de tweede klas der H.B.S. 3-j. cursus. 

De voorrechten van het einddiploma 
H.B.S. 3-j. cursus zijn dezelfde als die van 
het einddiploma Mule ; het geeft echter 
geen recht tot toelating tot de A.M.S. afd. 
A of B. Het geeft we] recht tot toelating tot 
de Middelbare Handelsschool. 

W aarschijnlijk zal met het begin van het 
nieuwe schooljaar aan het Gouvernements 
Lyceum te Malang een H.B.S. 3-j. voor 
jongens worden verbonden. 

MIDDELBARE · MEISJESSCHOOL. 

(5,j. cursus). 

Tot de I e klas dezer school worden toe, 
gelaten zij, die geslaagd zijn met een 6 voor 
Nederlands voor de I e klas van de• H.B.S. 
5-j. f.UrSUS : 

een meisje, dat alleen toelating tot de 
M.M.S. vraagt, kan ook daarvoor examen 
doen, als ze van het hoofd der lagere school 
een verklaring krijgt, dat ze de L.S . met 
vrucht heeft doorlopen ; ze doet clan alleen 
examen voor Nederlands waarvoor een 6 
gehaald moet worden. Krijgt ze die verkla
ring niet, clan meet ze deelnemen aan het 
examen in Nederlands, Aardrijkskunde en 
Geschiedenis. Voor Nederlands wordt weer 
minstens een 6 geeist ; 

candidaten van zogenaamde .,wilde"
scholen moeten bovendien nog examen doen 
in rekenen ; dus in vier vakken ; 

een candidaat, die een gunstiqe verklaring 
voor de toelating tot de H.B.S. 5-j. cursus 
kreeg en op het toelatingsexamen een 6 voor 
Nederlands en een 3 voor rekenen haalt 
wordt voor ·de 1 e klas der H.B.S.-V. afge
wezen. De gunstige verklarinq voor de 
H.B.S. houdt vanzelf in . . dat de L.S. met 
vrucht doorlopen werd. Op grand van de 
6 voor Nederlands is deze candidaat dus 
~eslaaqd voor de to elating tot de 1 e kl as 
der M.M.S. 

N.B. Deze regelinq is noq niet officieel 
maar wordt het wellicht we!. We menen dit 

te moeten publiceren, opdat de ouders hier
mee hun voordeel zouden kunnen doen. 

Middelbare Meisjesscholen bestaan reeds 
te: 
Soerabaia : van de Soerabaiase school

vereniging. 
van de Rel Ursulinen, Darmo
boulevard, 

Malang: aan het Gouv. Lyceum. 
Bandoeng : aan het Christ. Lyceum. 

Met 1 Aug. 1940 zal een M.M.S. geopend 
warden te Medan en te Batavia-C., aan de 
K.W.-III-school. 

PROEF,PROGRAMMA. 
voor de 2e en 3e lclasse der Hoogere Burger

school met 3-jarige cursus. 

In de Mededelingen op de voorpagina van 
dit blad hebben wij de toelating tot de 1 e klas 
en de rechten, verbonden aan bet einddiploma 
der H.B.S. III voor jongens, gepubliceerd. 

Aangezien deze nieuwe onderwijsrichting 
de laatste tijd in het teken der belangstelling 
staat, laten wij hieronder het proef-program
ma voor de 2e en 3e klas en het eindexamen 
in 1940 volgen .. 

Een vergelijking tussen dit programma en 
dat der 3 eerste jaren van de 5-jarige H.B.S. 
leert ons, dat de leerstof der meeste vakken 
voor beide onderwijsrichtingen gelijk is ; het 
vak Wiskunde maakt hierop een uitzonde, 
ring : de leerstof in de 2e en 3e klas der 
3-jarige is vereenvoudigd. 

Het aantal lesuren voor de verschillende 
vakken der 5-jarige ( deze zijn tussen haakjes 
geplaatst achter die der 3-jarige) loopt met 
die der andere richting parallel ; bij de talen 
zien we we] enkele verschillen. 

N ederlands. 
Klassc . 

II. Voortzetting der lees-, spreek- en 
steloefeningen. Voortzetting van de 
oefeningen in het zuiver schrijven. 

III. Voortzetting der lees-. spreek- en 
steloef eningen. Voortzetting en beein
diging van de systematische behan
deling der spraakkunst. Oefeningen 
in het zuiver schrijven. Herhaling. 
Lezen en bespreken van enige letter
kundige werken en in samenhang 
daarmee behandeling van enige onder
werpen uit de geschiedenis der letter
kunde. 

Frans. 
II. Oefeningen in het spreken, schrijven, 

lezen en vertalen. Voortzetting van de 
behandeling der spraakkunst, waar
onder de vervoeging van de onregel
matige werkwoorden. 

III. Oefeningen als in II. Voortzetting 
van de behandeling en herhaling der 
spraakkunst. Lezen en verklaren van 
eenvoudige poezie en van in eenvoudig 
proza geschreven boek~n of fragmen
ten. 



176 

Duits. 
II. Oefeningen in het spreken, schrijven. 

lezen en vertalen. Voortzetting van de 
behandeling der spraakkunst. 

III. Als voor Frans. 

Engels. 
II. Uitspraakoefeninge_n . Oefeningen in 

het spreken, schrijven, lezen en ver
talen. Beginselen der spraakkunst. 

III. Als voor Frans. 

Aardrijlcslcunde. 

II. De werelddelen buiten Europa. 
III. Nederlandsch Oost- en West-lndie. 

De beginselen der natuurkundige 
aardrijkskunde. · 

Geschiedenis. 

II. De Algemene Geschiedenis en in . 
sam"nh:ing daa rmee de Vaderlandse 
Ge.:>Chiedenis en de Geschiedenis van 
Indie van 1500-1789. 

Ill. Idem van 1715 -- heden. In samen
hang met de Vaderlandse Geschie
denis een zeer beknopt overzicht over 
de Staatsinrichting van Nederland en 
N ederlandsch-lndie. 

Algebra. 
II. Verhoudingen en evenredigheden. 

Vierkantsworteltrekking G. G. D. en 
K. G. V., toegepast op .a1gebra1sche 
vormen. Herleiding van g·ebroken vor
men. Voortzetting vergelijkingen van 
de 1 ste graad met een en met meer 
onbekenden. Eenvoudige herleidingen 
van wortelgrooth.eden tot en met de 
worteltrekking uit wortelvormen. 

III. Gebroken en negatieve exponenten. 
Logarithmen met 4 decimalen. Vier
kantsvergelijkingen met 1 onbekende. 
Toepassing der worteleigenschappen. 
Rekenkundige en meetkundige reek
sen. Samengestelde interest. Her
haling. 

Meetlcunde. 
II. Theorie va~ de vierhoek. paralle

logram, ruit, rechthoek, trapezium. 
Evenredigheid van 1ijnen en gelijk
vormigheid. Stelling van Pythagoras. 
Eenvoudige berekening van zijn lijnen 
in de driehoek. Oppervlakken. 

III. Theorie van cirkel : om-, in- en aan
geschreven cirkels van de driehoek; 
eenvoudige eigenschappen van koor
<len- en raaklijnen-vierhoek ; een
voudige eigenschappen van regel
matige veelhoeken; omtrek en opper
vlak van ·de cirkel. Eenvoudige bere
keningen . hetreffencle mee!kundig-e 
lichamen (inhouden en oppervlakken). 
Herhaling. 

Natuurlcunde. 
II, III. Conform de omschrijving der leerstof 

voor de 5-jarige H.B.S. onder toevoe
ging : Toepassingen in de praktijk 
moeten op de voorgrond staan. 

Plant- en Dierlcunde. 
II. Conform de omschrijving der leerstof 

voor de 5-jarige H.B.S. 

Handtelcenen. 

II, III. Conform de 5-jarig·e H.B.S. 

Lichamelijlce Oefeningen. 

II, III. Conform de 5-jarige H.B.S. 

Boekhoud~n. 

Ill. De boekhouding van verbruikshuis-

houding, begroting, kasboekhouding, 
jaarrekening, de boekhouding van een
voudige bedrijfs huishoudingen, inven
taris en balans, vaststelling van be
drij fsresultaten, primaire en secundaire 
boekingen van transacties. 

Proef-LesurentabeL. 
II. III. 

Nederlands 4 (4) 4 (3) 
' Frans 4 (5) 3 (3) · 

Duits 4· (3) 3 (3) 
Engels s~ ( 4) 4 (3) 
Aardrijkskunde 2 (2) 3 (2) 
Geschiedenis 3 ( 3) 3 (2) 
Meetkunde ) 

) 5 (5) 6 (6) 
Algebra ) 
Natuurkunde . 2 (2) 3 (3) 
Plant- en Dierkunde 2 (2) -- (--) 
Handtekenen 2 (2) 2 (2) 
Boekhouden --(--) 2 (2) 
Lichamelijke Oefen. 3 (3) 3 (3) 

Totaal 36 36 

PROEF-PROGRAM 
voor het eindexamen der 3-jarige 

H.B.S. in 1940. 
NEDERLANDS. 

Schriftelijlc. 
Het maken van een opstel over een een

voudig onderwerp, naar keuze uit een zestal 
opgegev.en onderwerpen. 

Mondeling. 
Kennis van <le hoofdzaken der spraakkunst 

en van de hetekenis van algemeen gebruike
lijke woorden en zegswijz·en. Duidelijk lezen 
op ·d!e juiste toon en met beschaafde uit
spraak; blijk geven het gdezene te begrijpen, 
waarbij ·de candidaat zich juist en vaardig 
moet kunnen uitdrukken. 

Het mqndeling examen zal word en af ge
n omen naar aanleiding van een vooraf in te 
dienen lijstje, van een zestal niet te korte ge
lezen werken van enige voorname dichters of 
prozaschrijvers. 

FRANS, DU/TS, ENGELS. 

Schriftelijlc. 
Vertalen van een eenvoudig stuk proza 

uit de vreemde taal in het Nederlands en van 
een zeer gemakkelijk stukje pmza uit het 
Nederlands in de vreemde taal. 

Mondeling . 
Kennis van .de hoofdzaken der spraakkunst. 

Lezen met ·een behoorlijke uitspraak van een 
stuk proza of een eenvoudig stuk poezie. 
Enige vaardigheid in het zich. naar aanleiding 
van het gelezene mondeling uitdrukken. 

AARDRIJKSKUNDE. 

Monderling. 
Beknopt overzicht der aardrijkskunde van 

W •est-Europa en Zuid-Oost-Azie, meer in 
het bijzonder van Nederland, Nederlandsch-

Oost- en West-In die. Enige kennis omtrent 
neerslag, klimaat, passanten. zeestromingen, 
vulkanen. Bolvorm der aarde, wenteling om 
de as en om de zon, lengte en breedte, plaats
bepaling, tijdsverschil tengevolge van lengte. 
verschil, zon en maan. 

GESCHIEDENJS. 

Monderling. 
De Algemene en de Vaderlandse Geschie

denis. ook die van Indie, sedert 1789 ( 1 795). 
De 1beginselen der Staatsinrichting van 
Nederland en Nederlandsch-Indie. 

NATUURKUNDE. 
Monderling . · 

Beweging en krachten. Voornaamste 
eigenschappen van vaste lichamen, vloei
stoffen en gassen. De voo:naamste verschijn
selen op het gebied van : warmte, geluid, 
licht. magnetisme en dectriciteit. Oplossen 
van eenvoudige vraagstukken. 

ALGEBRA. 
Schriftelijlc en Mondeling. 

Zal worden g·eexamineerd over de in het 
Jeerprogramma omschreven leersto~ . 

.. 
Meetlcunde. 

Als voor Algebra. 

TOELATING TOT DE KONINKLIJKE 
MILITAIRE ACADEMIE. 

In 1940 zullen h.t.l. voor oplridmg aan de 
KM.A. te Breda een nader te bepalen aan
tal plaatsen beschikbaar worden gesteld 
voor Europese jongelieden .!n een a drie 
plaatsen v.oor niet-Europese jong·elieden. 

Om voor toelating tot bovengenoE'mde in
richting van militair onderwijs en tot het te 
houden rarigschikkingsonderzoek in aannvr
king te kunnen komen, dienen de aspiranten 
Nederlander of uit anderen hoofde Neder
lands onderdaan te zijn, op 16 September 
1940 de voile ouderdom van zestien jareP 
te hebben bereikt en die van twee en twin
tig jaren niet te hebben overschreden, ter
wijl zij in het bezit dienen te zijn van een 
getuigschrift van goed volbracht ~indexamen 
van de H .B.S. met 5-jar-ige ctirsus afdeling 
B of van een getuigschrift, dat krac.htens 
enige wet hiermede g•elijk is gesteld. 

Voor verdere inlichtingen worden belang
hebbenden verwezen naar het Hoof d der le 
Afdeling van het Departement van Oorlog 
te Bandoeng. 

De aandacht wordt er in het bijzo.ider op 
gevestigd, <lat .de ter zake in te dienen ken
nisgeving uiterlijk op 15 Februari 1940 bij 
genoemd Afdeelingshoofd clan wel, bij recht
streekse indiening, v66r '16 April 1940 bij 
de Minister van Defensie te 's-Gravenhage 
moet zijn ingekomen. 

Het resultaat van het rangschikkingson
derzoek in bovenstaand .,,bericht genoemd. 
bepaalt of de candidaat in aanmerking komt 
voor de toelating tot een bepaal·de onder
wijsinrichting en tevens welke plaats hTf op 
de ranglijst inneemt. Dit onderzoek is dus 
van zeer veel belang. 

Wij veronderstellen clan ook, dat vele be
langhebbenden gaarne wat meer van dat 
onderzoek wensen te weten. 

In .. Onze Stem" van 2 Februari 1940 
vonden wij daarover een uitvoerig artikel, 
waaraan wij het volgende ontlenen : 

De Rangschikking's-examens voor K.M.A., 
Willemsoord, B.B., enz. 

De bedoeling van deze Rangschikkings·· 
examens is in korte woorden gezegd : Het 
trachten uit te zoeken welke der candidaten 
de meest geschikte worden geacht in ver
band met de speciale eisen, welke de Rege
ringsorganen menen te moeten · stellen aan 
-de verschillende functies, Waartoe zij in ver
band met het afgelegde examen zullen kun
nen worden geroepen. 

Men houde scherp in het oog, dat het bij 
deze rangschikkings-examens er niet zozeer 
en zeker niet in de eerste plaats ')ffi gaat, 
examinandi te testen op een maximale hoe
veelheid parate schoolse kennis of ,.knap
heid" doch primair om geschiktheid. 



Hierbij komen eisen van geestelijke en 
verstandelijke aanleg, bezattelijkheid, ont
wikkeling, belangstelling, beschaving, zome
de lichamelijke en sportieve ontwikkeling in 
het geding, en bovendien in zekere mate 
ook bepaalde k•araktereigenschappen en 
geestesrichting, welke in verband met de 
bijzondere, aan verschillende functies of be
trekking@n te stellen eisen, van belang zijn. 

Wat betreft de beoordeling van de ver
worven hoeveelheid parate schoolse kennis 
vergete me:M niet, dat alle candidaten vol
daan moeten hebhen aan het eindexamen 
van de 5...-jarige H.B.S. of een daarmede ge
lijkgesteld examen, zodat zij in dit opzicht 
dus moeten voldoen aan hepaalde normen, 
terwijl de ~xamencommissie voor de rang
schikkings-examens een maatstaf heeft aan 
de op die examens behaalde cijfers. 

Indien men dus slechts diegenen wilde 
uitkiezen, die in schoolse kennis uithlinken, 
dan zou men kunnen volstaan met de daar
hij hehaalde ~fijfers te vergelijken, c.q. na ze 
op zekere w ijze gegroepeerd en door het 
irfvoeren van factoren gewaardeerd te heh

.hen. Vo&r hei;i,.aalde functies zou hierhij de 
nadruk kunnen worden gelegd op de wis
kund'ige vakken, voor andere OQ de kennis 
van tafen of st<'athuishoudkunde of meer 
administratieve vakken, etc. etc. In dit geval 
zofl een aanvullend examen feitelijk overho
dig zijn en hedenkelijk veel op een motie van 
wantrouwen in de C'ommissie voor de eind
:xamens gaan gelijken. 

Er komen ook echter andere factoren in 
het spel. Zo worden bijv. bij het rangschik
kingsexamen voor de KM.A. zwaardere 
eisen gesteld voor wat betreft de wiskundige 
vakken ( terwijl daaraan nog wordt toege
voegd het vak .,rekenkunde", dat voor het 
eindexamen niet wordt gevraagd): Hetzelfde 
is het geval bij 1'et examen voor B.B. voor 
wat betreft de talen, terwijl overigens hij 
deze examens speciaal wordt gelet op het 
vermogen, zich in de vreemde (en eigen 
taal) h:thoorlijk uit te drukken. 

Het rangschikkings-exa men voor de 
KM.A. omvat de volgende groepen van 
vakken: 

I. De groep wiskunde : a. Rekenen ; b. 
Stelkunde met Gonio- en trigonometrie ; c. 
Meetkunde in de ruimte. 

Voor de rangschikking ten behoeve van 
genie en artillerie wordt het in deze groep 
verkregen gemiddelde cijfer met drie ver
menigvuldigd, alve rens het met andere groe
pen tezamen te voegen. 

II. Geschigdenis : Vaderlandse geschie
denis sedert 1500, en wat met deze geschie
denis samenhangt van· de algemene geschie
·denis ; Algemene geschiedenis sedert 1915 ; 
Geschiedenis van het Rijk van Europa en 
meer in het bijzonder de Indische geschie
denis sedert 1816. 

III. Nederlandse taal. 
IV. Vreemde talen: a . Frans; b. Hoog

duits ; c. Engels. 
Voor deze vakken wordt het examen in 

wiskunde en de Nederlandse taal schriftelijk 
en in de overige vakken mondeling afgeno
men. 

De in de vier bovenvermelde groepen op 
de daar beschreve11 wijze verkregen gemid
.i;lelde cijfors warden bij elkaar opgeteld en 
door 4 gedeeld. Hierdoor wordt het cijfer A. 
verkregen. 

Een v.olgend cijfer .B. wordt verkregen 
door h~t cijfer, verkregen door de beoorde
ling van de lichamelijke gesteldheid van de 
candidaat, op te tellen bij het gemiddeld cij
fer ver.kregen in de bedrevenheid in ver
schillende lichaamsoefeningen ( verplicht : 
hoog- en verspringen met aanloop, kogelsto-

ten en 100 meter snelloop, facultatief : scher
men, paardrijd~n en zwemmen 1 en de som 
dier cijfers door 2 te delen. 

Een afzonderlijk cijfer C. wordt toegekend 
voor het onderzoek naar de algemene gees
tesonwikkeling, de verstandelijke aanleg en 
de studiezin, het z.g. ,,agvas" -onderzoek. 

Dit oordeel wordt gegrond op eventuele 
kennisneming van de, gedurende de laatste 
twee jaren door de leraren van de candidaat 
toegekende cijfers, zomede van een getuig
schrift, of diploma van de directeur van de 
onderwijsinrichting, van welke deze afkom
stig is, een en ander voorzover deze stukken 
op het examen warden overgelegd. 

Verder wordt het oordeel omtrent ,.agvas" 
verkregen door een mondeling onderhoud 
van de aspirant met de hiertoe aangewezen 
commissie, welke uit vier !eden bestaat. 

De cijfers A. B en C warden bij elkaar op
geteld, waarhij het cijfer C. met 2 wordt 
vermenigvuldigd. 

Er warden twee lijsten opgemaakt, n.l. 
een lijst , waarbij de candidaten warden ge
rangschikt , voor plaatsing bij infanterie, 'ca
valerie of militaire administratie, en een, 
waarbij zij warden gerangschikt voor artil
lerie en genie. Voor deze laatste lijst wordt 
het in de groep wiskunde verkregen cijfer 
met drie vermenigvuldigd. 

Uit de omstandigheden, dat het voor dit 
vak verkregen cijfer met twee wordt ver
menigvuldigd en als afzonderlijke ,,groep" 
wordt geschouwd waardoor dit vak op zich
zelf evenveel gewicht in de schaal legt als 
alle o~erige vakken )Jezamenlijk, blijkt wel 
dat d1t vak eigenlijk als de kern van het 
rangschikkings-examen valt te beschouwen. 
Trouwens, bij de beoordeling van de vakken 
talen en geschiedenis doet de in~doed van 
dit vak zich eveneens doorlopend gevoelen. 

Door het hierop gegronde oordeel tracht 
men te bereiken, dat uit de beste candidaten 
d.w.z. zij, die in de schoolse vakken de best~ 
cijfers hebben behaald, de meest geschikten 
warden uitgekozen . 

Uit•het voorgaande zal we! zijn gebleken, 
dat vooral bij het z.g. ,,agvas" onderzoek de 
candidaten zelve zeer moeilijk kunnen he
oordelen of, in welke mate, zij daarbij heb
ben voldaan. Het zit hem niet zozeer in het 
meer of minder juist beantwoorden van alle 
tijdens dit onderzoek aan de candidaat ge
stelde vragen. De voornaamste factor is de 
wijze, waarop de vragen warden beant
woord : of de examinandus daarbij hlijk 
geeft zelfstandig te hebben nagedacht, daar
o:er te hebben gelezen of op andere wijze 
z11n betrekkelijke kennis heeft trachten te 
verrijken; van welk standpunt hij de kwestie 
beziet ; of hij inzicht en belangstelling toont; 
of hij tracht te paraderen met enkele onder
werpen welke hij meester is, clan we! of hij 
toont algemene ontwikkeling en helangstel
ling voor hetgeen er in de wereld gebeurt, 
te hebben. 

Om het in korte woorden te zeggen : Het 
is de commissie, die, hef ,.agvas" onderzoek 
leidt , er niet om te doen te peilen, wat de 
candidaat niet weet, maar juist om naar ha
ven te brengen wat hij we! weet en daarbij 
na te gaan, tot welke diepte en omvang deze 
kennis reikt. Bovendien is het hierbij niet 
zozeer om exacte feitenkennis te doen als 
we! om inzicht en begrijpen. 
. Van bevoegde zijde werd ons medege
deeld, dat het we] voorkomt dat bij het bin
nentreden van een nieuwe candidaat de 
commissie nog niet precies weet, welke vra
gen zij zal gaan stellen. 

Zij let - evenals trouwens gedurende het 
gehele examen - op houdinq en wijze van 
optreden van de candidaat. of hij blijk geeft 
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van beschav ing en van een zekere zelfbe
heersing en bedwang over zijn zenuwen. Im
mers, zelfbeheersing en koelbloedigheid is 
voor een toekomstig officier toch zeker een 
vereiste eigenschap. Verder let men ook 
toch zeker op uiterlijk voorkomen en li
chaamsverzorging (toilet) uiteraard zonder 
daarbij al te ver te gaan. Een hepaald grote 
mate van tekortschieten in dit opzicht, som
tijds ook een te grote overdrevenheid , werkt 
niet ten gunste van de candidaat. Zo let men 
er ook op of het optreden natuurlijk en open , 
clan we] gekunsteld en gedwongen is . of we! 
zich kenmerkt door een zekere mate v an 
misleiding. 

Men tracht de candidaat zoveel mogelijk 
uit zichzelf aan het praten te krijgen , en de 
vragen welke worden gesteld zijn hierop 
ook gericht. 

Een enkel woord over het onderzoek naar 
de lichamelijke ontwikkeling en sportpresta- · 
ties. Het is begrijpelijk , dat men voor de of
ficieren van Vloot en Leger een hehoorlijke 
sportieve lichaamsontwikkeling en aanleg 
~ist , zonder da t het echter in de hedoeling 
l1gt, bepaaldelijk athleten uit te zoeken voor 
de toekomstige officieren. 

Welke practische lessen kunnen nu uit het 
door ons hier opgemerkte worden getrok
ken. 

In de eerste plaats wel deze, dat men 
vooral niet te veel meet verwachten van de 
resultaten van z.g ... stoorn-cursussen" welke 
de examenopfokkerij als een soort snel-be
drijf entameren en zich ten doe! stellen de 
candidaten binnen zo snel mogelijk tijd ' vol 
te poi:ipen tot een soort encyclopaedisch re
servoir van antwoorden op vragen , welke 
hun kunnen Worden gesteld door .. listige" 
exammatoren en van allerlei min of meer 
succesvolle ,.examen-trues" om de examina
toren een rad voor de ogen te kunnen 
draaien, no.ch van een overmatige vosserij en 
v~lproppenJ met allerlei wetenschappelijke 
fe1ten en oplossingen , welke na het examen 
met de meest bekwaine spoed wederom war
den vergeten. 

Ook niet het aanbrengen van een dun 
vernisje , waar innerlijke bescha ving ont
breekt. Ouders, die hunne kinderen. welke 
e~n ?ijzondere begaafdheid of aanleg in de 
nchtmg va~ de hier besproken betrekkingen 
tonen en die hen dus in aanmerking willen 
b~engen voor de betrekkelijke opleidingen, 
d1enen .nuchter tegenover de zaak en tegen
over z1chzelf en hunne kinderen te staan. 
Vooral indien deze betrekkingen beduidend 
verschillen met de positie der ouders, of het 
da~raan verbonden .,milieu " op een hoger 
ped staat dan dat, waarin de ouders verke
ren , dienen zij zich ernstig af te vragen , in 
:Velke_ opzicht~n en in welke mate, er bij de 
1eugd1ge cand1daten iets aan ontbreekt , en 
hoe dit vooral tijdig kan warden verholpen. 

Het is daarom aanbevelenswaardig, om, 
indien men zijn kind voor een der beschre
ven examens in aanmerking wil brengen , 
met de bijzondere (bij-) opleiding daarvoor 
niet te lang te wachten. Een jaar v66r deze 
bijzondere opleiding acht ik reeds een mini
mum, terwijl twee jaar te prefereren is , 
vooral indien de betrokkene te zwak is in 
talen b.v .. en clan vooral voor die examens . 
waarbij aan talen zwaardere eisen warden 
gesteld ; ver.der bij jongens, wier lichamelijke 
sportieve ontwikkeling niet zo bijzonder is,. om 
zich aan de veranderde eisen en omstandig
heden aan te passen. Vertrouwt men in de 
beoordeling van het prestatie-vermogen van 
zijn kinderen niet op eigen oordeel. clan 
wende men zich tijdig tot een terzake be
voegde, die in de meeste gevallen zeker be
reid zal zijn, zijn oordeel te geven. 
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Het examen voor Willemsoord bestaat uit 
'n schrifl:elijk en een mondeling dee!. Het 
schriftelijk dee! heeft het eerst plaats. De 
examinandus moet stukken vertalen uit bet 
Frans, Duits en Engels en een opstel maken 
in bet Nederlands. Na een eerste schifting 
heeft het mondelinge dee! plaa,,ts, dat ge
schiedt ten overstaan van een uitgebreide 
commissie. die niet zozeer, tot onderzoek 
naar de feitelijke kennis, ·de candidaat on
dervraagt, als wel om zich een oordeel te 
vormen over zijn persoonlijkheid. Wordt de 
gegadigde ook bier te licht bevonden en 
geeft het medische onderzoek zeer goede 
resultaten, clan is de weg naar de opleiding 
voor B.B.-ambtenaar vrij. 

De examenopgaven voor vertaaioefenin
gen uit de moderne talen zijn zeer moeilijk 
en het goed uitwerken vereist een gron
dig extra-opleiding boven de H.B.S.-s.tudie. 

H:et examen voor wm~msoord ·bestaat in 
hoofdzaak uit een so ,-t ag <as-onder~oek en 
een beoordeling va.1 sportprestaties. terwijl 
verder de candidaten sedurende de gebele 
duur \an het examen sche>rp worden geob
serveerd. Verder worden de. }ledurende de 
4de en 5de klas van de H.B.S. en op bet 
eindexamen behaalde cijfers beoordeeld. 

De door de candidaat gedurende de ver
schillende onderdelen van bet examen ge
wekte indruk legt zeer veel gewicbt in de 
scbaal. 

HET EXAMEN NATUURKENNIS L.O. 
EN HET PROGRAMMA VOOR 

DIT EXAMEN. 

Het Departement van Onderwijs en Ere
<lienst deelt bet volgende mede : 

Met ingang van I Augustus 1940 zal te 
Batavia wederom een cursus worden ge
opend voor de akte natuurkennis. Tot de 
cursus kunnen worden toegelaten leerkrach
ten bij bet openbaar of gesubsidieerd onder
wijs, die in bet bezit zijn van de Europese 
Hoofdakte. De opleiding duurt 2 jaar ; bet 
lesgeld bedraagt f IO.~ per maand. Ver
zoeken om toelating dienen voor 1 April a.s. 
te geschieden bij gezegeld verzoekschrift bij 
de Directeur van Onderwijs en Eredienst 
door tussenkomst van de Algemene ln
specteur van het Westers lager-. meer uit
gebreid lager- en kweekschoolonderwijs te 
Batavia. 

Bij aanmelding client opgegeven te wor
den: 

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

subsidieerd onderwijs ; 
3. de reeds verkregen bevoegdheden ; 
4. de school. waaraan men werkzaam is. 

In het algemeen kunnen leerkrachten van 
bijzondere scbolen alleen clan voor plaatsing 
op deze cursus in aanmerking komen, indien 
in onderling overleg met de schoolbesturen 
hun plaatsing te Batavia geregeld kan wor
den. 

Ten gerieve van de deelnemers aan de 
nieuwe cursus 1940 laten wij hieronder bet 
programrna van de leerstof der verscbillende 
onderdelen volgen. die }ledurende de twee
jarige opleiding wordt bebandeld. (Wijzi
gingen voorbebouden). 

NATUURKUNDE. 

Mechanica: 
Statisch kracbtbegrip. Gewicht. Kracht

meting met spiraalveer. Eenbeid van kracbt. 
Helboom. Evenwijdige krachten. Zwaarte
punt. Koppel. Hellend vlak. Parallelogram 

van krachten. Begrip arbeid. Katrol. Balans. 
Eenheden •van Lengte en .tijd. Eenparige 

beweging. Snelheid. Samenstellen van snel
heden. Versnelling. Eenparig versnelde be
weging. Vrije val. Samenstellen van bewe
gingen. Worp. Kracht, massa en versnelling. 
Arbeid en arbeidsvermogen. Arbeidsvermo
gen van plaats en van bewegeing. 

Eenheden van arbeid en arbeidseffect. 
Wrijving. 

Vloeistoffen : 
Oppervlak. Hydrostatische druk. Bodem

druk. Druk op de zijwand. Opwaartse druk. 
Grootte van de druk. Gelijkmatige voort
planting van de druk. Beginsel hydraulische 
pers. Communicerende vaten. Idem met ver
schillende vloeistoffen. Afwijking bij nauwe 
buizen. Wet van Archimedes. Drijvende li
chamen. Bepaling van bet soortelijk gewicht. 

Gassen: 
Gewicht van lucht. Druk van de lucht. 

Grootte van de luchtdruk. Barometer. Span
ning van een gas. Wet van Boyle. Spanning 
van gasmengsels. Open en gesloten mano
meter. Zuigpomp. Perspornp. Opwaartse 
druk in gassen. Luchtballon. 

Warmte: 

Temperatuur begrip. Thermometer. Koorts
thermometer. Maximum en minimum ther
mometer. Uitzetting van vaste lichamen. 
Lineaire uitzettingscoefficient. Uitzetting 
van vloeistorfen. Proef van Dulong en Pe
tit. Anomalie van water. Invloed van tem
peratuur op soortelijk gewicht. Uitzetting 
van gassen. Wet van Gay Lussac. Span
nings-coefficient. 

Wet van Boyle - Gay Lussac. Absolute 
temperatuur. Dichtheid van een gas. Gas
thermometer. Hoeveelheid warmte. Calorie. 
Bepaling van de soortelijke warmte van 
vaste stoffen en v loeistoff en. Soortelijke 
warmten van gassen. Smelten en stollen. 
Smeltpunt. Volume verandering bij smelten. 
Invloed van de druk. 

Smeltingswarmte. Smeltpunt van oplos-
" singen. Onderafkoeling. Oplossen. Oplos

singswarmte. Koudmakend mengsel. Ver
dampen en condenseren. Koken. Kookpunt 
van oplossingen. 

Beginsel van Watt. Bepaling van de ver
dampingswarmte van water. Verdamping in 
het luchtledige. Verzadigde en onverzadigde 
dampen. Dampdichtheid. Ver-damping in een 
met lucht gevulde ruimte. Vochtigheidstoe
stand. Hygrometer. Condensatie van dam
pen en gassen. Critische temperatuur van 
een gas. Isothermen. Warmte en arbeid. 
Mechanisch aequivalent van de warmte-

Grootte van Arbeid door een gas verricht. 
Inwendige en uitwendige arbeid. Wet van 
het behoud van arbeidsvermogen. Beginsel 
van de zuigerstoommachine. Beginselen toe
qepast bij de vloeibaarmaking van gassen. 
Voortplanting van de warmte .. 

Trillingen: 
Voortplanting van trillingen. Terugkaat

sing. Snelheid van voortplantin!'.j. Longitudi
nale en transversale golven. Phase. Golf
lengte. Interferentie van golven. Staande 
golven. 

Geluid: 

Ontstaan van geluid ( geluidsbron). Voort
planting in lucht. vloeistoffen en vaste stof
fen. Meting der voortplantingsnelheid in be
qinsel. Terugkaatsing van het geluid. Toon. 
Toonshoogste. Sirene. Resonnantie. Proeven 
van Kundt. Trilleude snaar. Trillende lucbt
kolom. Klank. Interferentie van geluidsgol-

ven. Proef van Quincke. Zwevingen. Doppler 
effect. 

Leer van het licht : 

Rechtlijnige voortplanti11,g. Diffuse terug
kaatsing. Vlakke spiegels. Toepassingen. 
Virtuele beelden. Terugkaatsingswet. Holle 
spiegel. Beeldvorming. Formule. Beeld-cpn
structie. Ligging. Grootte en aard van het 
beeld. Bolle .spiegel. Breking. Formule. Plan
paralelle platen. Totale reflectie. Prisma. 
Gang van lichtstralen in een prisma. Deviatie. 
Positieve lens. Formule. Beeldconstructie. Lig
ging, grootte en aard van het bee1d. Nega
tieve lens. Samengestelde lens .. Camera. Pro
jectietoestel. Accomadatie van het oog. Bril. 
Loupe. Microscoop ( beginsel). ' 

Verrekijker ( beginsel). Hollandse kijker 
(beg ins el) . 

Photometrie. Lichtsnelheid. Dispersie. Ver
band tussen brekingsindex en kleur. Spectro
scoop. Continuspectrum. Lijnenspectrum. 
Spectraalanalyse. Absorptie doo1 !taste stof
£,en en vloeistoffen. Absorptie door Natrium
damp. Fraunhoferse lijnen. Complementaii'e 
kleuren. Kleuren van doorzich~ige ei'1 ondoor-, 
zichtige lichamen. Chemische en warmtewer
king van het licht. Infrarood. Ultraviolet. 
Verandering van de aarcf der stra!ing bij 
temperatuursverhoging. Spiegelproef van 
Fresnel. 

Magnetisme : 
Eigenschappen van magneten. Polen. Op"'. 

bouw van magneet, uit kleine magneetjes. 
Wd van Coulomb. Magnetisch veld. Kracht
lijnen. Veldsterkte. IJ zer in magnetisch veld. 
Gei'nduceerd magneti~me. Aardtpagnetisme. 
Declinatie. lnclinatie. Horizontale intensiteit. 

Electrostatica : 
Lading door wrijving. Ge'leiders en niet

geleiders. Positieve lading. Electronen hypo
tbese. Electroscoop. Hoeveelheid der lading. 
Eenheid. Wet van Coulomb. Zetel der la
ding. Electrische spanning. Electrisc';1 veld. 
krachtlijnen, veldsterkte. Potentiaal. Elec
trometer. Eenheid van potentiaal. Formule. 
Potentiaal van conductor. Potentiaal in het 
inwendige van een conductor. Capaciteit. 
Formule. Eenheid van capaciteit. Influentie. 
Vlakke condensator. Leidse fles. 

Electrische stromen : 

Galvanisch element (Volta). Electromo
torische kracht. Werkingen van de electri
sche stroom. Eenheid van stroomsterkte 
(electrostatisch). Werking va'n stroom op 
magneet. Magnetische krachtlijnen van 
stroomdrager. 
eenheid. Bereke~ing van Mayer. 

Electromagnetische eenheid van stroom
sterkte. Tangentenboussole. 

Beginsel der electromagnetische stroom
meetinstrumenten. Weerstand. Eenheid van 
weerstand. Wet van Ohm voor stroom
draad. Wet van Ohm voor gesloten keten. 
Klemspanning. 

Stroom-vertakking. Shunt. Galvanometer, 
Amperemeter. Voltmeter. Brug van Wheat
stone en meting van weerstanden. 

Schakeling van elementen. Electrische ar
beid. Wet van Joule. Eenheden. Toepassing 
der warmte-ontwikkeling door de stroom.' 
Amperemeter met verhittingsdraad.. Gloei
lamp, electriscbe verwarming. 

Beveiliging tegen kortsluiting. Thermo
stroom. Electrolyse. Wetten van Parady. 
Electrochemisch aequivalent. EI.ectrolyti
scbe stroommeting. Electrochemische ver
scbijnselen in het element. Polarisatie van 
het element. Polarisatiestroom. Accumulator. 
lonentheorie. 



Electromagnetisme : 
Loop der krachtlijnen. Electromag~eet. 

Toepassingen. Kracht op stroomdrager in 
magnetisch veld. 

Beginsel Electromotor. . 
Electromagnetische inductie : 

Regel vocor richting van de inductie
stroom. Wet van Lenz. Electromotorische 
kracht en verandering van aantal kracht
lijnen. Foucaultse stromen. Zelfinductie. 

T elefoon ~n microfoon ( beginsel). Dyna
mo voor gelijkstroom ( beginsel). Eigen
schappen ..,van de wisselstroom. 

Transformatoren. Ruhmkorff-inductor. 
·' 

Atomistischt electriciteit : 
Kathode-stralen. Kanaalstralen. Rontgen

stralen. 

PLANTKUNDE. 

A. Morphologie : 
I 

1. Verondersteld wordt, dat de can-
·0 did7ten bij de aanvang van de 

cursus enigszins op de hoogte zijn 
van de eenvoudigste morphologi

.,. sche be9rippen uit de plantkunde. 
Deze kennis · omvat ongeveer de 

~ stof van de eerste en tweede klas
se van de H.B.S. 5-j. c. 

2. De kennis van de onder I genoem
de stof is deels nodig voor het de
termineren van de in het wild 
groeiende planten. 
Enige lesuren worden b.ii de aan
,yang van de cursus besteed aan 

het gezamelijk determineren, ten
einde de candidaten wegwijs te 
maken in een flora : 
Daarna verzamelen, determineren 
en drogen de candidaten + 150 
vooral in het wild groeiende plan
ten. 
Hiervan wordt een eenvoudig her
barium aangelegd . 

:S. Anatomie : 
I. a. Inleiding over de eel in het alge

meen (bouw en verschillen tussen 
plantaardige en dierlijke eel ; cel
typen ; iets over physische en che
mische eigenschappen). 

b. Groei en celstrekking ; organen 
• van de protolast, producten van 
den protolast en het ontstaan van 
nie1,1we cellen worden in het kort 
behandeld. 

c. De volgende weefsels ; stengel
en wortelmeristeem, opperhuid-. 

parenchym-, steun- en vaatbun
delweefsel worden behandeld als 
inleiding tot bet practicum, waar 
deze weef sels geprepareerd, beke
ken en getekend worden. 

d. De bouw van een kruidachtige 
stengel. de secundaire diktegroei 
van den Stengel van Naaktzadi
gen en Dicotylen en Monocoty
len, de bouw van een jonge wor
tel en de secundaire diktegroei 
van de stengel van Naaktzadi

en Dicotylen en de bouw van het 
blad worden aan de hand van 
preparaten uitgebreid besproken. 

C. Physiologie : 
a. Stofwisseling, groei en beweging: 

De bestanddelen van de plant, 
voedselopname, transpiratie, ver
voer van voedingsstoffen, kool
stofassimila tie, stikstofassimilatie. 

vervoer van de assimilatieproduc
ten, voeding van halfparasieten, 
saprophyten en insectivore plan-

ten, ademhaling, groei- en bewe
gingsverschijnselen worden be
handeld als gebruikelijk is in een 
leerboek van de 5-j. c. H.B.S. 

b. Voortplanting en erfelijkheid : 
De hoeveelheid te behandelen stof 

gaat enigszins boven die van de 
H.B.S. uit, zoals blijkt uit de hier
onder genoemde onderwerpen. 
(Vegetatieve- en geslachtelijke 
voortplanting, variabiliteit, modi
ficaties, bastaardering, monodi
en polyhbriden, bijzondere geval
len van bastaardering, chromoso
men als dragers van erfelijke ei
genschappen, mutatietheorie van 
De Vries, entbastaarden, ontstaan 

van soorten in de natuur en de 
betekenis van de erfelijkheid voor 
mens en maatschappij). 

. 
D. Systematiek van de planten : 

I. Lagere planten : 
a. Bacterien : 

lets over de bouw, voeding, 
voortplanting, het maken van een 
reincultuur, het conserveren van 
levensmiddelen, infectie door pa
thogene bact., verschillende vor
men van immuniteit. maatregelen 
tegen infectie door huis, school en 
staat. 

b. Zeer schematisch iets over blauw-, 
juk-, kiezel-, groen-. bruin-, rood
en kranswieren. 

c. Zwammen: 
Iiets over de houw, de indeling 

in groepen en enkele vertegen
woordigers van elke groep, die 
voor de Indische samenleving van 
belang zijn. 

d. Korstmossen, mossen en varens: 
Hierbij wordt de nadruk gelegd 
op de voortplanting. 
( Slechts enkele soorten moeten 
gekend word en). 

e. Paardestaarten, wolfsklauwen en 
zaadvarens worden zeer eenvou
dig besproken. 

2. Hogere planten: 
De kennis van de hogere planten 
zal zich in hoofdzaak uit moeten 
strekken over bet kennen van een 
aantal ( rf- 150) soorten. Aan de 
hand van deze soorten moeten de 
vertegenwoordigers van een 20tal 
families besproken kunnen wor
den, zonder dat het nodig is, dat 
van deze families de kenmerken 
uit het hoofd geleerd worden. 

DIERKUNDE. 

A. De gewervelde dieren : 

Daar verondersteld wordt, dat de stof. 
zoals die in de lste en 2de klaSSE{ van 
de H.B.S. behandeld wordt, ge'kend 
wordt, zal slechts van elk van de 5 
klassen van gewervelde dieren de inlei
ding behandeld worden, die voorname~ 
lijk een bespreking van de huid. het 
skelet, de ademhaling en bloedsomloop 
en spijsvertering insluit, terwijl het 
systematische gedeelte door de candi
daten zelfstandig bestudeerd wordt. 
( Genoemde inleiding is vooral bedoeld 
als voorbereiding van het betreffende 
dee] van bet practicum). 
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B. Ongewervelde dieren : 
De nadruk wordt gelegd op de Arthro
poda en hierbij vooral op de insecten. 
Daarnaast worden vooral die klassen 
van ongewervelden besproken, waar
van een of meer vertegenwoordigers als 
parasieten bij de mens voorkomen. 
( protozoen, ingewandswormen, bloed
zuigers), of die om andere redenen 
belangstelling verdienen ( koralen . oes
ters, inktvis, slak). 

C. De verspreiding van de dieren over de 
wereld, vooral die van de dieren in de 
Indische Archipel. 

D. Embryologie: 
Hiervan de celklieving en vorming van 
de kiembladen en een zeer korte bespre
king van de organen die uit deze kiem
bladen ontstaan. 

Practicum: 
Naast de lessen wordt een eenvoudig 

plant- en dierkunde practicum gegeven. 
waarbij de candidaten althans een dee] van 
de behandelde stof door eigen waarneming 
leren kennen. 

De gemaakte preparaten worden bestu
deerd en g<:tekend ( n.b. De practicum ca
hiers met tekeningen moeten op het examen 
worden meegebracht). 

Plantkunde : 
De volgende onderwerpen worden gepre-

pareerd en bestudeerd : 
1. Plantaardige en dierlijke vezels. 
2. Plantenharen. · 
3. Schubben. 
4. Epidermis van o.a. uienschubben (o.a. 

voor plasmolyse en plasma rota tie). 
5. Dwars en lengtedoorsnede door het 

merg van een stengel, door kurk en zeer 
licht hout ( Alstonia). 

6. Opperhuid van bladen. 
7. Kerndelingen in ~en (microtoom) pre

paraat. 
8. Dwarsdoorsnede door een stengel van 

waterplanten. 
9. Steencellen en Collenchym. 

10. Verschillende soorten vaatbundels. 
11. Zetmeelkorrels. 
12. Secundaire diktegroei van Dicotylen. 
13. Varenblad en Sori. 
14. Blauw-, kiezel~ en groenwieren. 
I 5. Bacterien. 

Dierkunde: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kikker: 
a. uitwendig; bekeken en getekend; 
a. uitwendig ; bekeken en getekend ; 
b. enige spiergroepen ; c. hart en Ion~ 
gen ; d. ingewanden ; e. geslachtsorga~ 
nen mann. en vr. ; f. skelet. 
Bandeng: 
a. uitwendig ; b. kieuwen ; c. hart ; d. 
ingewanden ; e. geslachtsorganen. 
Duif: 
a. uitwendig ; b. hart en longen ; c. in
\'.fewanden ; d. geslachtsorganen. 
Konijn: 
a. uitwendig ; b. hart en longen ; c. in~ 
gewanden ; d. geslachtsorganen mann. 
en vr.; e. hersenen. 

SCHEIKUNDE. 

le jaar: 

Physische en Chemische verschijnselen. 
Voorbeelden van analyse en synthese met 

proeven. 
Verschil tussen elementen en samengestel

de stoffen. 
Mengsels : homogene en heterogene. 
Atomen en Moleculen. 

I 
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Enige fundamentele W etten : Lavoisier, 
Proust en Dalton. 

De phlogiston theorie van Stahl. 
De moleculair- en atoomtheorie van Dal

ton. 
Het tekenschrift van Berzelius, enkele een

voudige verbindingen en chemische reacties. 
Valentie : definitie. 
Definities atoomgewicht en Moleculair 

gewicht. 
Het begrip gramatoom en grammolecuul 

(mol). 
Het getal van Avogadro. 
Eenvoudige reacties en chemische bereke

ningen. 
Oxydatie en reductie : volledige en on

volledige oxydatie. 
Reactiewarmte : exotherme en encl.otherme 

reacties. 
Gaswetten: Gay-Lussac en Avogadro. 
Moleculair formules van . H2, CI2, HCI, 

02, H20, N2 en NH3. 
Bepaling voor het m.G uit de betrekking 

M = 2DH. 
Algemene methode ter bepaling voor het 

At. Gew. 
Bepaling At. voor C en 0. 
Verhoudings- en Moleculair formules. 
Oxyden . nomenclatuur en structuurfor-

mules. 
Zuren, basen en zouten met voorlopige 

definities. 
Zoutvorming : vijf methoden. 
Soorten voor zouten : normale-, zure- en 

basische- en dubbelzouten. 
Waardigheid van · zuren en basen: basi

citeit en aciditeit. 
Vraagstukken: Schermerhorn over de be

handelde stof. 
Reactiesnelheid. 
Bijzondere methoden van zoutvorming met 

de oplosbaarheidsregels der belangrijkste 
zouten. 

Wet op het behoud van energie. 
De elementen : zuurstof en waterstof ( uit 

Bokhorst). 
De verbindingen : ·ozon, water en water

stof peroxyde ( uit Bokhorst) . 

2e jaar: 
De Hallogenen ( uit Bokhorst). 
De W etten der V riespuntsverlaging en 

Kookpuntsverhoging. · 
Abnormale Vriesp. verlaging en Kook

puntsverhoging. 
De Electrolytische dissociatie Theorie van 

Arrhenius: 
Definities van zuren, Basen en zouten. 
De lonisati'egraad. Bepaling hiervan uit de 

vriespuntsdaling. De Verdunningswet van 
Ostwald. 

Sterkte van zuren, basen en zouten. Hy-
drolyse. 

Het waterevenwicht, de waterstofexponent. 
De wet der Constante Neutralisatiewarmte. 
De oplosbaarheid van slecht oplosbare 

zouten in verdunde zuren. 
De indicator phenolphtaleine. De factoren 

die het ionenevenwicht bei:nv}oeden ; het op
losbaarheidsproduct. 

Dubbelzouten en complexe-zouten. De 
electrolyse. 

Gasevenwichten : Bokhorst I B. 
Qualitative Analyse: de Groepindeling. 
Quantitative Analyse : de Alkali- en Acidi-

metrie, de Jodo metrie,' de Oxydimetrie. 
Metalloiden : zwavel, koolstof en eventueel 

stikstof ( ni,et te uitgebreid). 
Metalen : slechts een paar, b.v. Natrium 

en Kalium, Barium, Koper en ijzer. 

ORGANISCHE SCHEIKUNDE. 
Aliphatische Verbindingen : 

I. De verzadigde koolwaterstoffen (de 
alkanen). 

Bereiding, eigenschappen, isomerie. 
2 . De alcoholen (de alkanolen). 

Bereiding, eigenschappen, isomerie tot 
en met de amylalcohol. 
Technische bereiding van spiritus. 

3 . Aldehyden (alkanalen) en Ketonen 
( alkanolen). 
Bereiding, eigenschappen, isomerie. 

1. Vetzuren , beknopt Mierenzuur, Azijn-
zuur. 

5. Esters: esterificatie en Verzeping. 
6. Aethers. 
7. Onverzadigde koolwaterstoffen ( Alke

nen, Alkynen), alleen Aethyleen en 
Acetyleen. 

8. De olie- en Vetindustrie. 
9. Koolhydraten. 

glucose, fructose, saccharose, zetmeel. 

KORTE MEDEDELINGEN. 
1). De Eerw. Zusters te Gandjoeran ibij Djocja 

bezitten een Inheemse Huishoudschool 
voor d!essameisjes, die d~ vervolgschool 
hebben doorlopen; gevolgd wordt het leer
rplan van de Lagere Nijverheidschool, maar 
zeer vereenvoudigd. Kost- en schoolgield 
naar verimogen, doch minstens f 1. 70 per 
maarud. 

2). Met ingang van 1 Au,g. 1940 zullen de 
volgende gouvernementsoholen warden 
.geopend: 
a. Een Middelbare MeisjesS'chool te Me

dan (onderdeel der H.B.S.). 
b. Een Middelbare Me~sjesschool te Ba

tavid. (onderdeel der K.W. III). 
c. Een H.B.S. III .te Malang ( onderdeel 

van het Lyceum). 
d. Een Middelbare Handelsschool te Sle

marang ( onderdeel der H.B.S.). 

3). Aan de R.K. Cent:rale Kweeksohool te 
Moentilan zal met het nieuwe schooljaar' 
(1 Aug. 1940) een geheel gelijikwaardige 
4e •klas H.LK.- en H.C.K.-bovenbouw war
den ill:gelast, zodat daarmede de continui:
teit der kweekschool geheel zal zijn her
steld. Deze 4e ·klas bovenbouw zal .ge:heel 
uit rnieuwe leerlingen, bezitters van het 
di.ploma Mulo-B of C, ibestaan. 

Ook zal met Aug. '40 weer een dubbele 
le klas onderbouw warden gevormd. 

4). Naar wij vernamen zal met het nieuwe 
schooljaar te Soerabaja een nieuwe R.K. 
M.0.-inrichting worden geopend. 

Of dit een vijf-jarige H.B.S., dan Wel 
een Lyceum zal zijn, is nog niet be-kend. 

Aboninementen genotee·rd: 
C. D. te T.; A. M. v.d. K. te M.; Eerw. 

Zusters te G.; R. K. Internaat te M.; Sltudie
fonds M. N. te S.; F. A. B. v. V. te B.; M. B. B. 
te B.-C.; 1r. J. A. N. te B.; D. L. te M. 

Bijdragen ontvangen van: 
Eerw. Zusters Ursul. te B.-C. f 10.- over 

Dec. '39 en Jan. '40; Eerw. Zusters te M. f 5.
(le 'kwart. '40); ihet Bes.tu.ur der R.K. H.C.S. 
te B. f 5.-; Eerw. Zusters te P. f 12.-; 
Eerw. Broeders te B.-C. f 2.- over Jan. '40; 
L. K. K. te K. f 1.-; I. B. te B.-C. f 5.
(Dec. '39 en Jan. '40). 

lngekomen: 
Ind'ie. 
a). Programma van het Bataviaasch Lyceum 

der Carpentier Alting Stichting te Bata
via-C. 

b). het Reglement voor de Bestuursopleiding 
te Maikasser. 

c). Mededelingen van het Christ. Lyceum te 
Bandoeng. 

d). van het Departement van 0. en E. 
1. Regeling betreffende 1het deelnemen 

aan het eindexamen der H.B.S. 5 
afd. B van extranei. 

2. Rooster van het schriftelijik .gedeelte 
van het Mulo-eind'txamen. 

Nederland .. 
a). R~glement van ·het Psy~hologi.sch ' en 

Paedagogisch Instituut der R. K. Leer
' gangen te Tilburg. 

b). De Wegwijzer van het Kath .. Indis•ch Bu
reau te Den Haag. 

c). Inlichtingen voor Studenten i~ de Ver
enigde faculteiten der Wis- en Natuur-
1kunde en <l:er Letteren e..1 Wijs1begeerte 
(Aardrij•koskundige &tudie). 

d). Lijst der geslaagde cursisten der Handels
sohool ,,Mercurius" Arnn.hem. 

e). ,,Info~ma" Dec. 1939. 
f). Gegevens over de opleiding voor de Middel

bare aktte Paed'agoogiek aan de Urniversiteit 
van Amsterdam. 

VRAGENRUBRIEK. 

In dit gedeelte van het blacl:' worden alleen
di-8 vragen opgenomen, d1ie van algemeen be
lang kunnen zijn. 

De pra<ktijk: heeft uitgewezen, dat het meeo:
malen nodig is onze aanvragen opmerkza~.m 

te maken op een of meer der volgende 1punten. 
Nu we langs deze weg vele adspirant-aan
vragers kunnen bere~ken, willen we er 1graag 
gebruik van mruken beleefd te verzoeken: 
1. Juist te adresseren: Aan ihet Studie

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

2. Postzegel voor antwoord in,, te sluiten. 
(Ir!lichtiIJJgen warden evenwel gratis ver
·strekt) .. 

3. Duidelijk adres van den afzender op te 
geven. 

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

Zr. C. te M. 
waagt inlichtingen over d'e P.H.S. te Bata

via-C.; over 'n Vooriklas aan 'n Kath. Mulo 
te Batavia-C. en «>ver 'n Internaat. · 

De P.H.S. is 'n H.B.S.-A met 5-j'ari•ge cursus; 
daarmee verbonden is de Midd. Handelsschool; 
dit is een 2-jarige opleiding. De bedoelirug is 
aan de abiturienten van Muloscholen een een
vou.cHge, 1maar degelijke handelsopleiding te 
geven. 

Toegelaten kunnen worde:i., : 
I. als leer ling: Zij, die in het bezit zijn van 

het einddiploma Mulo-B, mits -01.it behaald is 
in het jaar, waarin toelating w-0rot verzocht; 
of van het Mulo-A diploma, mits zij d·OOr den 
Directeur der laatstelij:k door hen ·bezochte 
school 1geschi1kt ·geach t word en v-0or deze 
studie. 

II. als toehoorder: a. leerlingem der H.B.S. 
met 5-j. cursus, die niet naar de 4e klasse zijn 
bev01rderd, dooh waarvan de ·berei:kte resul- ' 
taten de verwachting wettigen, dat zij het 
onderwijs met vrucht 1kunnen volgen; 

b. zij, die in het bezit zijn van 't einddipl. 
ener H.B.S. met 3-j. cursus, mits de behaalde 
cijfers de verwachting wettigen, dat zij het 
onderwijs met vrucht ·kunnen volgen. 

Nadat de geschH{!theid dezer toehoorders is 
gebleken, kunnen zij als leerling warden aan
genomen. 

De Eerw. Broeders noch de Eerw. Zusters 
hebben aan hun Mulo een voorkJas. De Kath. 
H.B.S. te Batavia 'heeft geen voorbereidende 
sohool. 

De Ee1rw. Broeders in. Batavia hebben geen 
internaat. '' 

In Bandoenig is een internaat voor Chinese 
jongens en imeisjes. 



Te Semarang is een goede Handelsschool met 
internaat onder leiding van de Eerw. Broeder·s. 
Adres is : Koningin Emmalaan, Semarang; te 
.A!mbarawa is een jon:gens Internaat ,,St. 
Louis". 

De scholen in de",,Mercuriusbode" genoemdi 
zijn filialen van de :school te S'oerabaja; het 
zijn particuliere handelsscholen. 
D. D.c. v. te M. 

vraaigt of een meisje met eindexamen H.B.S., 
dat kinder:rechter wenst te worden, haar stu
dien •kan vo~ooien aan de Rechtshogesohool 
te Batavia-C., en of die bevoegdheid ook geldt 
voor N edcyland. 

In Nederland zijn vrouwen niet tot rechter 
benoembaar; in Ned. -Indie bestaat d•eze moge
lij'k1heid wel;1doch de funcitie van· Kinderrechter 
bestaat 'hier te lande niet. 

Voo•r toelatin•g- tot de :studie in Nederlands
recht is vere~st eindexamen Gymnasium of z.g. 
Staatsexamen. 

Voor de studie Ned.-Indisch recht is vereist 
het bezit V3Jl het einddiploma H.B.S. A of B; 
A.M.S. A of 13. 

aDe meesters in de rechten Nederlandsrecht. 
~unnen zc-,wel iU Nederland als in Ned.-Indie 
worden benoemd tot advocaat en pr.ocureur, 
(z.g. • effectus civilis), of bij de rechtelijke 
mac'M ~orden gefillaatst, terwijl de Indischie 
meesters alleen 1hier te lande de advocaten-
pr:retij1k kunnen uitoefenen. . 

Abiturienten der Rechtshogeschool kunnen 
voorts in aanmerlting komen om geplaats.t ta 
worden zowel bij de .rechtelijke · maoht als in -
Verschillende administratieve betrektkingen bij 
het Gouvernement. 
Me'IJ'l'. A. S. H. te B. 

vraaigt, of ha3!r zoon' die 'n einddiploma 
3-j'arige H.1?}.S. bezit hier of in Nederland oip 
een H.B.S. 5 kan •komen om later offi.cier bij de 
land-, de zee- of luchtmacht te 'kunnen worden. 

Een diploma 3-j; H.B.S. is tot •OP 'heden nog 
een 1paI'ticulier einddiploma en geeft, wat de 
Gouvernements H.B.S.-en betreft, daar toe zon
der volledig examen geen toegang; de bijzon
dere H.B.S.-en kunnen die toelatin:g naar ei.o-en 
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goedduiiken ;regelen. Zo iheeft de 3-jarige H.B.S. 
van C.A.S. te Batavia een bovenbouw, die te 
beschouwen fa als 'n voorbereidende ,afdieling 
voor de H.B.S. 5. 

Voor de opleiding officier, bij welke afdeling 
der defensie dan ook is nodig H.B.S. 5 afde
ling B; voor de afdeling Administratie H.B.S. 
5-A-a:fd. 

Over de toelating tot een H.B.S. 5 in Holland 
hebben wij indertijd inlichtingen gevraagd., deze 
zijn zeer uiteenlopend, zodat we U aanraden 
bij de Directeuren van versohillende Middel
bare inrichtingen om toelating tot 'n bepaalde 
·kolas te verzoeken onder overlegging van een 
afschrift van de cijferlijst van het diploma. 

Het einddiploma van de 3-jarige H.B.S. v9or 
jongens der Soerabajase Sohoolvereniging is 
door de Minister van Onderwijs, KuIJJsten en 
Wetenschappen gelijkwaardig verklaard aan 
<lat in Nederland. 
J. S. te B. 

vraaigt inhchtingen omtrent de Studie voor 
Engels M.0. en Gymnastiek M.O. 

A. Wil Uw dochter een vol~edige bevoegdheid 
halen, dan i:s nodig: 

a. het doctoraal in Engels. 
b. Engels M.0. A en B. 
Het eerste is te behalen aan een Nederlandse 

Universiteit; tot deze studie wordt zij toege
laten, als ze in 1het bezit is van 'het diploma 
Gymnasium A ·Of Lyceum A; voor de opleiding 
voor b. is het diploma H.B.S. V-A voldoende. 

In Nederland worden,' in;plaats van eind
diploma H.B.S. V, ook goedgevonden de volgen
de opleidingen : 

hoofda:kte + 2 taalakten of hoofdakte + 1 
taala1kte en Handelskennis of hoofdakte + 1 
ta?,la1kte en Wislmn•de. 

Voor het behalen van de volledige bevoegd
theid is een 1studie van een jaar of vijf nodi:g. 

De volledi·ge bevoegdheid geeft het I1eoht om 
ook in de hoigere tklassen der H.B.S. V les 
te geven. 

Het diploma Engels M.0. A is in Indie maar 
'n ,,'halve" ·bevoegdheid; toch zijn er verschil
lende leararen imet all·een Engels M.0. A aan 
een inrichtirng van M.0. verbonden. 
B. Gyrnnastiek M.0. 

Deze wkte is hi er niet te behalen; er i:s ook 
geen opleiding voor. 

Dus .moet Uw dochter daarvoor naar Hol
land. VooTopl. HB.S. V of gelij'kigestelde oplei.
dingen. 

Inriohtingen zijn: 1. R.K. Leergangen: 
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3 jaar met H.B.S. 5, Tilburg; 2. Kweekschool 
voor Lich. Opv. 's-Gravenhage Meezenlaan 54: 
3 jaar me!: H.B.S. 5; 3. Academie voor Lich. 
Opvoeding: Amsterdam-Zuid, Nicolaas Maes
straat 100; 4. Kweekschool voor Gymnashe<k; 
Utrecht, Hugo de Grootstraat 48. 
l'rlevr. I. H. B. E. te G. 

vraagt inlichtingen naar 'n R.K. H.B.S. of 
Gymnasium met kleine klassen enn internaat 
in Holland. 

,,Aangewezen" Gymnasia met internaat zijn: 
Eindhoven: St. Augustinus~ 

gestucht 252 jongens in '39. 
Rosendaal: St. Norbertus-

lyceum 208 
Roermond: Bisschopp. 

College 249 ., ,, 
Venlo: St. Thomas-

college 212 ,, ,, ,, 
R.K. ,,aangewezen" H.B.S.-en met internaat. 
Rosendaal H.B.S. (zie boven). 
Rolduc H.B.S. A en B 173 jongens in 1939. 
Vento (zie boven). 

F. X. S. te K. 
vraagt naar nieuwe cursussen in 1940 bij bet 

Kadaster te Bandoeng. 
Bij 'het Kada:ster te Bandoeng bestaan de 

p1annen om medio 1940 een cursus voor op
leiding tot landmetersassistent en een cursus 
voor opleiding tot mantri bij het Kadaster tie 
openen. 
F. T. te K. 

vraagt -0nze mening over ·het volgende: 
Een jongen, thans op de 3e klasse Mulo, 

wil na het behalen vn het einddLplom.a door
studeren voor onderwijzer bij het L.O. De vader 
is van mening dat het beter is hem eerst de 
A.M.S. te laten doorlopen. 

Wallilleer d'e jongen een goed student is, 
is :h:et beter hem 01p de A.M.S. te laten door
studeren. Na de A.M.S. wordt ·hij op de eind
·klas van de ikweekschool geplaatst, als hij 
onderwijzer wil worden. 

Wensit ·hij een andere richting, dan heeft hij 
altijd een diploma, dat hem toegang verschaft 
tot verschillende opleidingen to# hogere betrek
kingen. Wenst hij voor 'n M.0.-rukte te stude
ren, dan maakt het A.M.S. diploma hem dat 
mogelijk 

Voor bepaalde Universitaire opleidingen is 
het diploma A.M.S. noodza:kelijk. 

SCHRIFTELIJKE CURSUS K. I en K. V HOOFDAKTE. 

I 

van Wijdenes, Harlaar en Herreilers, aanbevolen door 
Prof. Boomstra, te Bandoeng. 
Adres la~. Obrechtstraat 88, Amsterdam Zuid. 

I In 1937, 1938 en 1939 van de 74 geslaagden voor K. I 25 
van deze cursus; bovendien in 1939 3 voor K. V. van de 8. I 

TECHNISCH INSTITUUT 

THE ORIE EN PRAKTIJK 
opgericht 1923 gevestigd te Bandoeng 

SCHRIFTELIJKE 
IN TECHNISCHE 

LESSEN 
VAKKEN 

A 11 e I e er v a k ken v o or den b o u wk u n dig e. 

Opleiding voor de architect-examens. 

VRAAGT GRATIS 
1'10UWSTRAAT 124 

PROSPECTUS EN IN.LICHTINGEN. 
BANDOENG. 

I 

STUDIE OP KATHOLIEKE GRONDSLAG VERZORGT PETRUS CANISIUS. 
Volle~i~e cursus ! 

45 
_ Ook aparte vakken b. v. 

Rcpet1t1e cursus f . · Nederlands f 12. - per jaar 
Snelcursus per 1aar Ned. + Opvoedk. f 22.- per jaar 
Gratis- INPAK op aanvraag beschikbaar. 
H ATE R TSE W E G 55. N IJ M E G EN. 

Schriftelijke opleiding : F r a n s, D u i t s e n E n g e I s. 

Correctoren: Leraren M.0. te Batavia-C. (Mej. C. Prins 
voor Duits; de hr. Ors. Van Luyk voor Frans en de 

hr. C. M. Roggeveen voor Engels). 
De Oirectie: Tanah- Njonja l Batavia-Centrum. 

I 
I I 

----------------------------------------~ 

STENOGRAFIE
MACHINESCHRIJVEN 

11 

MU L 0 - BEVOEGDHEID 

schriftelijke op1eiding 

steno (volledig) 

machineschrijven (alleen theorie) 

J.A. SCHNAAR 
stenograaf Volksraad en Leraar G.M. H.S . 
Batavia-C.-Laan Canne 32-Tel. WI. -408 
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,,B~ 
· 'HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: MATRAMANWEG 167, MEESTER-C. 

PLEDANG 30 BUITENZORG TEL. 333 
BODJONG 51 SEMARANGf TEL.1996 

Stenografie · HGroote"t Nederlands en Moderne T alen. 
Machineschrijvent Talent Handelscorrespondentiet Boekhouden. 

Reclame- T ekenent Boomzaken. 

TECHNISCHE MIDDELBARE SCHOOL 
"TECHNICUM" 

In plaats van Uw zoon naar een buitenlands technicum tc sturen. kunt U 
hem veel beter de T. MS. Technicum opgericht in l 90J . te Rotterdam, 

Eendrachtsweg 26b, laten bezoeken. alwaar hij een dag- of avocdopleidicg 
kan volgen; overdag ook praktijk . Opleidicg tot arch. of ing . 

Van de Lagere School af duurt de T . M. S. 5 jaar ; van de .l\mbachtsschool 
af 4; van Mulo of H.B S. 3, drie jaar, enz. Alie techoische faculteitf'o, ook 
Vliegtuigbouw. 

Vraagt programma met ~amen van de gedelegcerden voor de o" ergangs- en 
eindexamens, leraren, geslaagde leerliogen, lesroosteu, schoolgeldeo , ec z 

Adj. Oirecteur : Jr. E. S. Pacejka w .i.. Oirecteur: Jr . B. B. de Regt c.i. 

Eendrachtsweg 26b, Rotterdam. 

HANDELSKENNIS L.O. Schriftelijke opleiding I 
CURSUS-BOS DJOKJA 

W. H. Bos, Leraar Boekh. M. O. Uitv. In!. op aanvraag. 

LAGEHE NIJYEHHEIDSS~HOOL VOOH MErnJES 
TE BUITENZORG 

Voor leerlingen. die de lagere ~chool met vrucht 
doorloopen hebben . fWEE-JARIGE-CURSUS MET 
GOUVERNEMENTSLEERPLAN en opleiding voo1 
het Gouvernementsexamen m de huishoudelijke vakkeo 
COSTUUMCURSUS van twee jaar eveneens met 
Gouvernem entsexamen. Ook leerlingen. die de MULO 
hebben doorlopen, hebben toegang tot deze cursus 

Schoolgeld volgens Gouvernementstarief 
Verdere inlichtingen bij de Directrice, Muse11mweg 15, Telefoon 119. 

H. H. DIRECTEUREN van (EUROPESE) 
AMBACHTSSCHOLEN. 

Vooi: de besten Uwer abiturienten bestaat er nu een qelegen
heid voor verdere studie in civiel- technische richti,19.-Welk nut 
heeft verdere studie? Wei. meerdere theoretisch kennis geeft 
toch meer inzicht in de problemeri, die ze later in de rractijk I 
zullen ontmoeten. 

Bovendien wordt het zoeken naar emplooi voor die jonre 
mensen (van ong. 16 jaar) uitgest~ld tot een latere Jeeftijd, zonder 
dat ze werkeloos hoeven rond te !open . Na het verlaten van 
ooze inrichting (met of zonder getuigschrift) krijgen de jongens 
in den regel spoedig een baantje.-V raagt een prospectus. 
,.CURSUS voor OPLEIDING van MIDDELBARE BOUW
KUNDIGEN" Lembangweg R BANDOENG. 
Studieduur voor Ambachtsschool - abiturienten 3 1 /~ jaar. Naast 
diploma en cijferlijst client voorgelegd te worden een 11,ewijs van 
goeden aanleg voor verdere studie. 

GROOT KLOOSTER 
~dwijk 29 Batavia-Centrum 

INTERNAAT EXTERNAAT 

Tweejarige Vakschool voor Meisjes 
M.U.L.O. voor Meisjes 

Lagere school en Frobelschool 
met filialen Theresia - school aan 
de Theresiakerkweg (Gondangdia) 

H. C. S. Mariaschool 

De Hoofden der scholen zijn elke Don:lerJag van half 
vijf tot half zeven vo'.>r ouders en verzorgers te spreken. 

DE OVERSTE ______ .,.. ___________________________________________ _. 

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

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

No. 15473/B. 

INSTITUUT ST. LOUIS-AMBARAWA 

MULO-SCHOOL VOOR JONGENS 

Gelijkgesteld bij Besluit van 0 & E ddo. 25-10-'30, No. 42876/E 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BAT A VIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur 1 Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma 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 inlichtingen bij den Directeur. 

. ~ 1 FEBRUARI 
AANVANG NIEUWE CURSUS: ' ( 1 AUGUSTUS 

EUROPEES INTERNAAT 

Onder leiding der Broeders van Maastricht 

Aan de Muloschool is VOORKLAS verbonden. 

Tot het internaat kunn~n wordea toegelaten leerlingen der 

Mulo, der Voorklas en van de 7de klasse der Eur. Lag. School. 

Pros p e c tu s op a a n v r a a g. 
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