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MEDEDELING. 

Het Studievoorlichtingbureau zal 
gedurende de maand Juli 19i:O ge ... 
sloten zijn. 

Ons Maandblad ,,Studievoorlich ... 
ting" zal in de maand , Juli niet 
verschijnen. 

1 MEbEDELINGEN. 
1' 1. Alle correspondentie te ricbten tot den 

Leider van het Studievoorlicbtingbureau, 
Oud·Gondangdia 30, Batavia·C. 

2. lnlicbtingen worden gratis verstrekt. 
• Porto voor antwoord insluiten. 
Brieven, waarin om inlichtingen wordt 
gevraagd, en welke niet voldoende porto 
voor antwoord, bevatten, blijven onbe
antwoord. 

3. Alleen aan Donateurs en Abonne's kun· 
nen we de regelmatige toezending van 
dit Orgaan garanderen. 
Aan anderen worden op aanvraag losse 
nummers a f 0.20 toegezonden. 

1: , De volledige 2e jaargang ( 1938/1939) is 
verkri]gbaar (niet ingebonden) ad. f 2.25. 

5. Lezeressen en Lezers, aan wie voortdu· 
rend ons Orgaan gratis is toegezonden, 
vragen we vriendelijk ons Bureau met 
eep abonnement of bijdrage te steunen. 

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

G. A. van Arendonk. 

EXAMENS VOOR RADIO
TELEGRAFIST. 

De examens ter verkrijging van het getuig· 
schrift- 1 ste clan wel 2de klasse voor radio· 
telegrafist ; van het algemeen getuigscbrift 
voor radiotelefonist ; van bet beperkt ge
tuigscbrif t vopr radiotelegrafist en van het 
beperkt getuigschrift voor radio-telefonist 
zullen in Juli 1940 te Bandoeng worden ge· 
houden. 

Aangif ten tot deelname, welke .- mi ts 
niet in de vorm van een verzoekschrif t .- op 
ongezegeld papier kunnen w6rden gesteld. 
moeten, vergezeld van de vereiste beschei· 
cl.en, v66r 3 Juli 1940 door den Voorzitter 
van d·e Examencommissie, p/a. Hoof dbestuur 
P. T. T.-dienst te Bandoeng, zijn ontvangen. 

Gelijktijdig met de verzending van de aan· 
gifte client bet examengeld ten bedrage van 
f 10 . .- (tien gulden) per postwissel te war
den verzonden aan het Hoof d van de Af ~ 
deling Financien, Hoofdbestuur P. T. T .• 
dienst te Bandoeng. 

Op de strook van het postwisselformulier 
is het doel van de storting aan te geven. 

Nadere gegevens zijn te bekomen bij de 
Chefs van de post- en telegraafkantoren. 

I 
HET. EINDDIPLOMA DER H.B.S. III. 

Door het Dep. van 0. en E. is bepaald: 

1 ° dat het einddiploma van de Gouverne
ments- en daarmede gelijkwaardig ver· 
klaarde Hogere Burgerscholen inet 3. 
jaI'ige cursus toegang geeft tot alle on
derwijsinrichtingen en opleidingen, 
waartoe abiturienten van mulo-scholen 
zowel van de A als de B of C af cieling 
kun,nen worden toegelaten, met uitzon
dering van: 

a. de Algemene Middelbare school af
deling A I ( Oosters letterkundige 
afdeling) en A II (Westers klas
sieke af de ling) ; 

b. de Algemene Middelbare school af
deling B (Wis· en natuurkundige 
afdeling) ; 

c. de Middelbare Opleidingsschool 
voor lnlandse: Ambtenaren (Mos
via). 

2° dat bov·engenoemd diploma voor de be· 
noeming tot Landsbetrekkingen gelijk· 
waardig wordt geacht aan het eind· 
diploma ener Mulo-school. 

, 

OPLEIDING TOT MILITAIR MON* 
TEUR BIJ DE MILITAIRE 

LUCHTVAART. 

Bij de Militaire Luchtvaart bestaat voor 
een aantal jongelieden van lnheemse Land. 
aard van 19 tot 24 jaren, op Java woonach
tig, die een goede tecbnische opleiding heh· 
hen genoten, ,_, minstens einddiploma 3-ja· 
rige ambachtsschool, afdeling werktuigkun
de ,_J' en vooral goed kunnen bankwerken 
en die genegen zijn, dienstvluchten mede te 
maken, gelegenheid tot opleiding tot niet· 
Europees sergeant 2e klasse monteur. 

Zij, die na een proeftijd van 3 maanden 
voldoen, worden in opleiding genomen en 
gaan een militaire dienstverbintenis aan voor 
7 jaren, welke verbintenis na ommekomst en 
bij geschiktbevinding, desgewenst kan wor* 
den verlengd met 6 jaren. 

V 66r de eigenlijke monteursopleiding be· 
gint, moet een militaire opleiding van -+- 6 
maanden worden doorlopen. 

Bij gebleken geschiktheid en na met gun~ 
stige uitslag de daarvoor vereiste examens te 
hebben af gelegd, is bevordering mogelijk tot 
de hogere monteursrangen. 

Aanvang van de proeftijd 1September1940 

V erzoekschrif ten moeten word en ingediend 
( ~ngezegeld) via den · Leider der Arbeids
beurs van de plaats der inwoning en gericht 
worden aan den Inspect~ur der Militaire 
Luchtvaart te Andir. 

Het verzoekschrift, om toegelaten te wor
den tot hogergenoemde opleiding, moet o.m. 
inhouden : naam, voornaam, woonplaats, be
roep, genoten onderwijs, gehuwd, ongehuwd, 
aantal kinderen. 

Bij het verzoekschrif t mo et word en over~ 
gelegd een lijst, waarop de vereiste over te 
leggen bijlagen genummerd en nauwkeurig 
omschreven zijn. Deze bijlagen moeten vol· 
ledig zijn, zoals hieronder is omschreven ; 
indien een of meer der vereiste bijlagen ont
breekt, wordt Uwe sollicitatie door de Mil. 
Luchtvaart niet in behandeling genomen en 
warden de door U gezonden stukken gere
tourneerd. 

. Overgelegd moeten worden de volgende 
stukken: 

1. Uw verzoekschrift ( ongezegeld) als bo* 
venomschreven ; 

2.. paspoortfoto; 

3. bewijs van goed zedelijk gedrag, af 
te geven door den Hoof dcommissaris 
van Politie van de plaats Uwer inwoning 
( dit moet een nieuw bewijs zijn. dat U 
speciaal hiervoor aanvraagt) ; 

4:. Uw diploma met bijbehorende punten
lijst ; 
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5. Uw geboortebewijs; 

6. een eigenhandig geschreven ( dus niet 
getypte) korte levensbeschrijving vanaf 
het behalen van Uw diploma tot en met 
heden; 

7. voor minderjarigen een bewijs van 
ouders of voogde11, dat deze toestemming 
geven tot het aangaan van een militair 
dienstverband ; 

8. een lijst, waarop de van 1 tot en met 7 
genoemde bijlagen zijn genummerd en 
gespecificeerd staan vermeld. 

De aandacht zij er op gevestigd, dat ori
ginele stukken, dus geen afschriften worden 
vereist. 

MILITAIRE LUCHTVAART. 

Opleiding tot oflicier-vlieger met kort
dienstverband bij de Militaire Luchtvaart 
van het Komnklijke Nederlandsch-lndische 
Leger. 

Voor de 1 JULI 1940 aanvangende oplei
ding tot officier-vlieger met kort-dienstver
band is nog voor enige jongelieden van In
heemse landaard van 19 tot 25 jaren, in het 
bezit van het einddiploma H. B. S. 5-jarige 
cur3us of daarmede ge~1jkgesteld diploma en 
die eet•. lichaamslengti:! van ten minste 1.65 
m hebben, de gelegenheid aan die cpleiding 
deel te nemen overeenlcomstig de voor dienst
plichtigrn geldende hpalingen. 

Bij de aanvang der 07ieiding W')rdt boven 
de soldij een toelage v311 f 50.- genoten tet'
wijl n'.l een korte militaire opleiding, welke 
voor deze jongelieden tijdens de vliegoplei
ding wordt gegeven, aanstelling tot ( militie-) 
brigadier plaats heeft. 

Na het behalen van het klein militair bre
vet (na + 5 maanden) volgt aanstelling tot · 
( militie-) sergeant ( toelage boven de soldij 
f 100.-), terwijl na het behalen van het 
groot milit_air brevet ( + 14 maanden daar
na) aanstelling tot ( militie-) vaandrig ,......... in 
rang gelijk met onderluitenant ,......... volgt, waar
bij het eerste gedeelte der tegemoetkoming 
voor eerste uitrusting ad. f 200.- wordt toe
gekend. Alsdan bestaat ae\nspraak op huis
vesting als voor beroeps-luitenants is vast
gesteld. 

De verdere opleiding tot officiervlieger 
duurt + 18 maanden, gedurende welke 
tijd ene bezoldiging van f 220.- en een 
vliegtoelage van f 140.- 's maands wordt 
genoten, welke toelage na het behalen van 
het waarnemersbrevet ( + 6 maanden na aan
stelling tot militie-vaandrig) wordt verhoogd 
tot f 175.,......... 's maands. Kort daarna volgt 
benoeming tot vaandrig kortverband-vlieger; 
alsdan wordt de nog aankomende tegemoet
koming voor uitrusting ad. f 400.,......... uitge
keerd. 

Duur van het dienstverband zeven jaren, 
na ommekomst waarvan een gratificatie van 
f 5000.- wordt uitgekeerd. Alsdan heeft zo 
nodig overbrenging plaats in de positie van 
reserve-officier-vlieger, terwijl voor een deel 
der kort-verband-vliegers de gelegenheid be
staat in vaste dienst bij de Militaire Lucht
vaart over te gaan. 

De verzoekschriften om voor deze oplei
ding in aanmerking te komen, ongezegeld, in 
te dienen bij den Inspecteur der Militaire 
Luchtvaart te Andir ( Bandoeng), moeten in
houden: naam, woonplaats, adres, genoten 
onderwijs en dienen vergezeld te garui van 
een paspoortfoto, bewijs van goed gedrag 
lopende over de laatste drie jaren, geboorte
bewijs, diploma's en cijferlijsten en eventueie 
verdere gegevens omtrent opleiding werk
kring enz., als'mede van een eigenhandig ge
schreven levensbeschrijving waaruit ook de 
familiebetrekkingen dienen te blijken ; voo;.
minderjarigen bovendien eeh door een daar
toe bevoegden autoriteit gelegaliseerd bewijs 
van toestemming van ouders of voogden. 

DE OPLEIDING VOOR STUURMAN 
EN WERKTUIGKUNDIGE 

IN INDIE. 

I. De K. P. M.-opleiding te Batavia. 

Nu de toestanden veranderd zijn heeft de 
K. P. M. het plan opgevat om hier te lande 
een opleiding te openen voor Stuurman gro
te vaart en ~cheepswerktuigkundige. 

De K. P. M. heeft te Batavia reeds een 
inrichting, waar tot nu toe hoofdzakelijk op
geleid werd tot 2en en 1 en Stuurman en voor 
de diploma's A, B en C als scheepwerktuig
kundige. 

Met 1 Aug. 1940 zal aan bovengenoemde 
school een opleiding geopend worden voor 
3en Stuurman. Toegelaten worden jongelie
den in het bezit van het einddiploma H.B.S. V 
of gelijkwaardig diploma. Na beeindiging der 
opleiding neemt men dienst bij de K. P. M. 

De aanmeldingen moeten v66r 6 Juli 1940 
,......... schriftelijk onder overlegging van of 'n af
schrift van diploma en cijferlijst ,......... worden 
ingediend bij de af cl. Pers. Zaken der K.P .M. 
te Batavia-C. 

Behalve de Stuurmans-opleiding stelt de 
K. P. M. per 1 Aug. 1940 ook de gelegel)
heid open opgeleid te worden voor Scheeps
werktuigkundige. 

Tot deze opleiding worden toegelaten 
jongelui, in het bezit van een einddiploma 
van een der Technische Scholen in Neder
landsch-Indie. t.w. Koningin Wilhelmina 
School te Batavia, Koningin Emma School te 
Soerabaja, Particuliere School te Semarang, 
Dick de Hoog School te Bandoeng, Prinses 
Juliana School te Djokja. 

Aanmelding schrif telijk, onder overlegging 
van 'n afschrift van het diploma en de cij-

ferlijst, v66r 6 Juli 1940 bij de afd. Pers. Za
ken der K. P. M. te Batavia-C. 

De jongelui, die voor beide opleidingen 
aangenomen zijn, komen in een Internaat. 
welke aan de School is verbonden. 

Zij zullen voortdurend onder toezicht 
staan, zowel op school als in het internaat 
en verwacht mag worden, dat, daar deze aan
gelegenheid, zoals dat bij de K. ::?. M. ge
woonlijk gebeurt, grondig wordt aangepakt, 
zij een succes zal worden. 

-Vele jongelui, die hun eindexamen hebben 
gedaan en die vroeger naar Holland zouden 
zijn gegaan voor verdere studie, kiijgen thans 
een gelegenheid hier te land--e verder te stu
deren, met goede toekomstmo9elijkheden in 
een mooi en groot bedrijf. 

II. De Zeevaartschool te Soerabaja. 
Dinojo 5-7-9. 

Aan deze inrichting wordt op~eleid voor : 

a. diploma als Stuurman Grote Vaar.t.c 

b. diploma als Stuurman indische kleir.e 
Vaart. 

c. diploma als Stuurmar:. Locaal Vaart. 

d. diploma als Assistent Scheepwerkt Jig
kundige. 

e. diploma Radio-telegrafist 1 e en 2e klas. 

2-Jarige Cursus voor Stuurmansleerling. 

Eisen van toe fating tot de 1 e klasse det' op
leiding tot stuurmansleerling. 

Voor de toelating tot deze 2-jarige cur
sus wordt vereist : 

1. dat de adspirant een verklaring van een 
· oogarts overlegt, vermeldende dat hij 
voldoende gezichtscherpte en kleuren
onderscheidings-vermogen bezit · 

2. dat hij een verklaring van een oorarts 
overlegt, vermeldende dat hij voldoende 
gehoorscherpte bezit. 

3. dat hij een verklaring van den huisdok
ter overlegt, vermeldende dat hij ge
schikt is voor de Zeemansloopbaan. 

4. dat de adspirant in het bezit is van het 
bewijs van overgang rn:iar de vierde klas
se ener H.B.S. met 5-jarige cursus, of 
van het Mulo B of C diploma met Vol
doende cijfers voor Wiskunde en Neder~ 
lands. 

5. candidaten niet in het bezit van een der 
bovengenoemde of hier~ede gelijk ~e 
stellen diploma's, kunnen worden toe
gelaten, na het voldoen aan een toela
tingsexamen. 

Na met goed gevolg afgelegd eindexamen 
moet de jongeling gedurende een jaar vare.n 
als Stuurmansleerling, waarna hij kan wor-

Schriftelijke lessen tot opleiding voor de Indische en 
Europese Hoofdacte ,......... T oetreding ten alien tijde 
mogdijk ,......... Vraagt prospectus met volledige inlichtingen 

Schriftelijke opleiding : Frans, I;> u its en E n'g els. 

Correctoren: Leraren M.O. te Batavia-C. (Mej. C. Prins 
voor Duits ; de hr. Drs. Van Luyk voor Frans en de 
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hr. C. M. Roggeveen voor Engels). 
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den toegelaten tot het examen voor het di
ploma 3en Stuurman Grote Vaart. 

Opleiding voor Stuurman lndische Kleine 
V aart en voor Stuurman Locaal Vaart. 

Voor de toelatingJ tot de cursus voor op
leiding Stuurman Tndische Kleine Vaart en 
Stuu1',ll1an Locaal Vaart wordt gevorderd : 

I. dat ten genoegen van Directeu:: en lera
ren blijkt, dat de candidaat voldoende 
ontwikkeli:l is om het onderwijs te kun
nen volgen. 
(In de~volgende vakken wordt in het 
Nederlands onderwijs gegeven: 
Algebra, Me~tkunde, Goniometrie, Vlak
te- en Bolch-iehoeks-meting, Zeevaartkun
de, Scheepsbouw, Zeemanschap, Ster
rekunde, lnstrumenten, Aardrijkskunde, 
N ederlands). 

II. dat hij in het bezit is van een verklaring 
vermeldr11de dat hij voldoende gezicht
scherpte eh. kleurenonde!'scheidingsver

.tmogen bezit. ., 
Ilr. dat hij een 'verklaring van een oorarts 

owrlegt, vermeldende dat hij vo.ldoende 
gehourscherpte ,bezit. 

IV. Lfat hij een verklaring van den huisdok
ter overlegt, vermeldende dat hij ge
schikt is voor de zeemansloopbaan. 

Opleiding voor Assistent Scheeps
werktuigkundige. 

Voor de toelating tot deze 2-jarige cursus 
wordt vereist ~ 

1. zie als voor Stuurlieden. 

2. idem. 

3. idem. 

4. dat de adspirant in het bezit is. van het 
bewij-, van overgang naar de 4e klas 
ener H.B.S. V; of het diploma Mulo B 
of C m.et voldoende cijfers voor Wis
kunde en Nederlands. 

5. Candidaten niet in het bezit van een 
der bovengenoemden of hiermee gelijk 
te stellen diploma's kunnen na 'n vol
doend toelatingsexa~en, worden toe
gelaten. 
Het toelatingsexamen omvat de volgen
de vakken: Ntderlands, Rekenkunde, 
Algebra, Vlakk'e Meetkunde, Aardrijks
kunde. EngQls en Natuurkunde. 

Opleiding tot Radiotelegrafi::>t 
le en 2e klasse. 

Aan de Zeevaartschool is verbonden een 
cudus in radiotelegrafie waar wordt opge
leid voor de Staatscertificaten : 

Radiotelegrafist 1 e Kl. 
Radiotelegrafist 2e kl. 
Tot deze opleiding kunnen Worden toege

laten : 

a. zij, die een Mulo-opleiding hebben ge
noten. 

b. 

c. 

zij, die 3 klassen ener H.B.S. 5 j.c. heb
ben doorlopen, 

zij, die blijk geven, na een ingesteid on
derzoek, een voldoende graad van ont-
wikkeling te bezitten, om het onderwijs 
te kunnen volgen. 

Het onclerwijs in de Radiocursus is direct 
gericht op het behalen van bet Staats-Ra
diocertificaat. 

Duut der studie. 

De studie voor Radiotelegrafist 2e klasse 
duurt 24 maanden ; voor 1 e Klasse ca. 6 
maanden !anger. 

Schoolgelden. 

Het schoolgeld voor een der cursussen be
draagt f 24:0 . ......- jer jaar. 

Te voldoen in tien maandelijkse termijnen 
van f 24: . ......- per maand. 

Het schoolgeld voor opleiding Stuurman 
Indische Kleine Vaart en Locaal Vaart be
draagt f 5 . ......- per maand. Schoolgeld bij 
vooruitbetaling te voldoen. 

Aanvang Cutsussen. 

De Cursussen der Zeevaartschool vangen 
1 Augustus aan. 

Leermiddelen. 

Bij inschrijving ontvangt de candidaat een 
lijst der boeken en benodigdheden voor de 
te volgen cursus. 

De aanschafkosten bedragen voor ' de 
Stuurlieden-cursus en cursus Scheepswerk
tuigkundige + f 120 . ......- en voor Radiotele
grafist + f 30 . ......-

Uniform. 

De leerlingen van de Zeevaartschool dra
gen een uniform. 

Internaat . 

Voor leerlingen der Zeevaartschool, die 
niet in Soerabaia woonachtig zijn, bestaat 
gelegenheid tot intern wonen. 

Het internaat is gedurend~ de vacanties 
gesloten. 

De vergoeding voor inwoning en voeding 
is vastgesteld op f 600 . ......- per jaar, te voldoen 
bij vooruitbetaling, in 10 maandelijkse ter
mijnen van f 60 . ......- per maand. · 

KONINKLIJKE MARINE. 

Aanneming van leerlingen-onderofficier
vlieger. 

1. Doel der aanneming. 

De aanneming beoogt het verkrijgen 
van onder-officieren, die als vlieger in 
vliegtuigep. der Koninklijke Marine dienst 
doen. 

2. Werkkring. 
Over de diensten der onderofficieren

vlieger wordt zowel binnen- als buiten
lands, aan de wal zowel als aan boord 
beschikt .De dienst bij de Koninklijke 
Marine beperkt zich dus in genen dele 
uitsluitend tot de tropen. 

Aan den onderofficier-vlieger kunnen 
ool} andere diensten in het vliegtuig war
den opgedragen dan die van bestuurder, 
terwijl zij ook kunnen worden aangewezen 
voor het verrichten van diensten, welke 
in het algemeen door onderofficieren wor
den verricht en waarvoor zij bekwaam 
worden geacht. 

3. Algemene voorwaarden voor benoeming. 

Voor benoeming komen slechts in aan
merking candidaten, d1e: 

a. Neclerlander zijn krachtens de wet 
van 12 <December 1892 Staatsblad 
No. 268 of krachtens een naturali
satiewet; 

b. ongehuwd zijn en op 1 September 
1940 niet jonger dan 18 jaar en nog 
niet 25 jaar oud zijn; 
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c. geneeskundig geschikt bevonden zijn 
voor de dienst van vlieger. 

De lichaamslengte moet ten minste 
1.65 meter en ten hoogste 1.90 meter 
bedragen. 

Het tandstelsel van den candidaat 
moet gezond zijn. Aangetaste tanden 
en kiezen, tandvleesontsteking e.d. 
dienen v66r de keuring behandeld en 
genezen te zijn. Personen met een of 
meer uitneembare kunsttanden (losse 
prothese) komen niet voor benoe
ming in aanmerking. 

Evenmin worden personen, die een 
bril dragen als onderofficier-vlieger 
aangenomen; 

d. in het bezit zijn van een of meer der 
hierdoor genoemde diploma's of 
getuigschriften: 

·1 .. einddiploma (M).U.L.O., van de 
H.B.S. met 3-jarige cursus of een 
daarmede gelijkwaardig getuig
schrift; 

2. einddiploma ener Zeevaartschool S 
of M; 

3. diploma van 3e stuurman grote 
stoom- en motorhandelsvaart; 

4. diploma A als machinist aan boord 
van koopvaardijl'chepen, dan wel; 

5. wettelijk getuigschrift ener open
bare of daarmede gelijkgestelde 
technische- of ambachtsschool; 

e. aanleg bezitten voor vlieger, welke 
aanleg wordt onderzocht gedurende 
een proeftijd van ongeveer 3 maan
den. 

Bedrevenheid in de zee- dan wel 
de luchtvaart, in metaalbewerking, 
draadloze telegrafie, het werken met 
motoren, in zwemmen en in water
sport strekt tot aanbeveling. 

4. Wijze van aanneming. 

Zij, die uit hoofde van de door hen ver
str.ekte gegevens in aanmerking komen 
voor aanneming, worden opgeroepen naar 
Soerabaja om aldaar geneeskundig te wor
den onderzocht en, voor zover zij licli.ame
lijk geschikt worden bevonden, vervolgens 
te verschijnen voor een commissie, welke 
een onderzoek instelt naar hun geschikt
heid voor aanneming. 

Herkeuring heeft niet plaats 
tenzij de Commandant der Zee
macht termen aanwezig acht den 
betrokkene daartoe in de gelegen
heid te stellen. 

Het vervoer naar en van Soerabaja ge
schiedt vanwege het Departement der 
Marine te (doen) verstrekken vervoer
bewijzen .en, evenals de eventuele onver
mijdelijke verblijfkosten enz. gedurende 
de reis, voor rekening van den lande. 
Hieromtrent worden gelijktijdig met de 
oproeping om naar Soerabaja te komen, 
de nodige inlichtingen verstrekt. 

5. Proeftijd. 

Na indiensttreding volgt een proeftijd 
van drie maanden, door te brengen op een 

• der marinevliegkampen. 
Zij, die gedurende deze proeftijd blijk 

geven de nodige ontwikkeling voor het 
volgen van de opleiding of aanleg voor 
onderofficier-vlieger te missen, onv.oldoen
de plichtsbetrachting aan de <lag leggen, 
of de wens te kennen geven van hun ver-
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bintenis te worden ontheven, worden ont
slagen. Tot de proeftijd kunnen meer 
sollicitanten worden toegelaten dan het 
aantal der beschikbare plaatsen bedraagt. 
Na afloop van de proeftijd nemen de 
meest geschikten de beschikbaar gestelde 
plaatsen in. Zij, voor wie geen plaats meer 
beschikbaar is, worden ontslagen. 

6. Opleiding. 

De opleiding heeft plaats bij het Marine
vliegkamp ,,Morokrembangan" te Soera
baja. Zij heeft ten doel de onderofficieren
vlieger te bekwamen voor het verwerven 
van het internationaal- en van het marine
brevet en hun een zodanige kennis en 
practische vaardigheid bij te brengen, dat 
zij als hulp in de werkplaatsen dienst 
kunnen doen. 

7. Dienstvt>rband. 

Het- dienst verband bedraagt zes jaren. 
De Minll>ter van Defensie kan, wanneer 

hij zulk<> in het belang van de dienst ge
wenst a.cht, aan onderofficieren-vlieger 
op bun verzoek vergunnen, na bet vol
brengen van hun dienstverband langer 
in dienst te blijven. 

Is zulks niet het geval, dan wordt ont-· 
slag verleend. 

8. Bevordering. 
Bij aanneming treden de sollicitanten 

in dienst als leerling-onderofficier-vlieger 
met de stand van matroos der le klasse. 

Leerlingen-onderofficier-vlieger komen 
in aanmerking voor de bevordering tot 
onderofficier-viieger, indien zij aan de 
daarvoor gestelde eisen voldoen. Als regel 
volgt twee jaar na indiensttreding bevor
dering tot korporaal en een jaar later 
bevordering tot sergeant-vlieger. 

9. Uitrusting. • 
De gedurende de proeftijd benodigde 

uniformstukken (bovenkleding) worden 
in bruikleen verstrekt. Na afloop van ds 
proeftijd zijn zij, die in dienst blijven, ver
plicht een volledige militaire uitrusting 
aan te schaffen. Aanschaffing, onderhoud 
en latere aanvulling komen te hunnen 
laste. 

Wanneer zij hebben voldaan aan de 
eisen voor het marinevliegbrevet, ont
vangen zij een tegemoetkoming van f 50.

. in de kosten van aanschaffing van een 
v liegui trusting. 

10. Bezoldiging. 

Zie hiervoor de aan het slot opgenomen 
·bijlage. 

11. Toelagen. 

Bij dienstvluchten genieten onderoffi
cieren-vlieger en leerlingen-onderofficier
vlieger een vliegtoelage per uur, welke 
buiten de keerkringen f 2.85 en binnen 
de keerkringen voor sergeanten: f 4.50 
en voor korporaals en manschappen: 
f 3.- bedraagt. 

12. Vliegbrevettoelagen. 

Onderofficieren-vlieger en leerlingen
onderofficier-vlieger, die in het bezit zijn 
van het marine-vliegbrevet genieten een 
toelage van f 570.- per jaar buiten de 
keerkringen en van f 800.- per jaar 
binnen de keerkringen. 

13. Gratificatie. 

Onderofficieren-vlieger, die een werke
lijke dienst als leerling-onderofficier-

vlieger hebben volbracht van zes jaren en 
na het volbrengen van hun dienstverband 
uit de zeedienst worden ontslagen, ge
nieten een gratificatie van f 900.-. 

Onderoffioer'en-vlieger, die na het vol
'brengen van hun dienstverband in de zee
dienst worden gehandhaafd genieten 
bovenbedoelde gratificatie op het tijdstip, 
waarop zij zonder toekenning van een 
dadelijk ingaand pensioen uit de zeedienst 
worden ontslagen. 

Aan leerlingen-onderofficier-vlieger en 
onderofficieren-vlieger, wien v66r het vol
brengen van 6 jaar werkelijke dienst ont
slag uit de zeedienst wordt verleend op 
grond van omstandigheden, onafhankelijk 
van hun wil, wordt ·een gratificatie uit
gekeerd ten bedrage van f 150.- voor 
elk jaar in werkelijke dienst als leerling
onderofficier-vlieger of OIJ-derofficier-vlie
ger doorgebracht. Als omstandigheden, 
onafhankelijk van hun 'wil, wordt niet be
schouwd het gemis aan eigenschappen: om 
een goed vlieger te worden. 

14. HuweJijk beneden de 25-jarige leeftijd. 

De voordelen, volgens de voorschriften 
aa:n .het gehuwd zijn verbonden (zoals bijv. 
gehuwdentoeslag, vrije geneeskundige be
handeling van de echl!genote, enz.) war
den aan gehuwde schepelingen eerst toe
g·ekend als zij de leeftijd van 25 jaar heb
ben .bereikt. 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat 
schepelingen, di·e v66r het bereiken ,van die 
leeftijd een huwelijk sluiten, om die reden 
uit de zeedienst kunnen worden ontslagen. 

15. Geneeskundige hulp. 

Militairen der zeemacht in werkelijke 
dienst genieten in het algemeen vrije 
geneeskundige hulp, behoudens in ge
vallen, waarin zij ziekte als anderszins 
aan zich zelf te wijten hebben. 

16. Geestelijke verzorging. 

De geestelijke verzorging van de mili
tairen der zeemacht wordt •behartigd door 
den vlootpredikant of den vlootaalmoeze
nier. 

De minderjarigen worden, overeenkom
stig het verlangen van ouders of voog
den, in de gelegenheid gesteld godsdienst
onderwijs te ontvangen en wonen, indien 
daartoe gelegenheid bestaat, des Zondags 
de godsdienstoefening hunner gezindte bij, 
tenzij ouders of voogden schriftelijk het 
tegendeel verzoeken. 

Zodra de militair meerderjarig is, mag 
hij zelf beslissen ten aanzien van kerk
gang en het ontvangen van godsdienst
onderwijs. 

Meerderjarigen worden, indien de be
langen van de dienst het toelaten, in de 
gelegenheid gesteld hunne godsdienst
plichten te vervullen. 

Voorts wordt een ieder, indien de be
langen van de dienst het toelaten, in de 
gelegenheid gesteld de kerkelijke feest
dagen zijner gezindte als Zondag te vieren. 

17. Raad en bijstand ter zake van particuliere 
bel;mgen. 

De schepelingen zullen zich steeds om 
raad en bijstand in de behartiging van 
dienst zowel als van particuliere belangen 
kunnen wenden tot hun commandant dan 
wel - in eerste instantie - tot den offi
cier, die chef is van de divisie, waarbij 
zij zijn ingedeeld. 

Daarnevens, doch alleen voor raad en 
bijstand in zake hun particuliere belangen, 
kunnen zij zich in Nederlandsch-Indie 
steeds wenden tot den Hoofdambtenaar 

voor sociale zaken bij de Koninklijke 
Marine te Soerabaja. 

18. Indienen van een verzoek om aanneming. 
Het verzoek dient op ongezegeld papier 

te worden gericht tot den Commandant der 
Zeemacht in Ned.-Intlie (Departement der 
Marine Bat.-C.) en voor 1 Juli 1940 door 
die autoriteit te zijn ontvangen. 

Sollicitanten, die zich in- werkelijke 
dienst bij het K. N. I. L. dan wel bij de 
Koninklijke Marine bevinden, moeten hun 
verzoek indienen door tu ;senkomst van 
hun commandant. 

19. Bescheiden, die bij het verzoekschrift 
moeten worden overge~gd. 

ATi'ENTIE! Indien het uit hoofde van 
de huidig.e oorlogstoestand of om enigerlei 
andere re den niet mogelijk is v66r 1 Juli 
1940 een of meer van de hieronder ge
noemde vereiste bescheiden over te leg
gen, dient dit duidelijk te worden aan
gegeven ·bij welke bestuurs:;i11toriteiten en 
te goeder naam bekend staande en in 
Ned.-Indie vertoevende personen (rijv.: 
( oud-) officieren of ( oud-) oLderofficieren 
van marine of leger, pr~dikanten, gees'ie
lijken, poiltie-autoriteiten, hoofdcn , van 
scholen, gezagvoerrers enz.) nadere 
inlichtingen kunnen worden ingewonnen 
inzake hetgeen anders uit die •oesc:ttMden 
had dienen te blijken. 

Nadrukkelijk zij er echter op gewezen 
dat het in het belang van den sollicitant 
zelf is er ernstig naar te streven de ver
eiste bescheiden zo volledig en zo spoedig 
mogelijk in te dienen ! 

Aile in te zenden stukken vrij van zegel ! 

De in te dienen bescheiden zijn: 

a. een wettelijke (= gelegaliseerde) verkia
ring, waaruit blijkt <lat de sollicitant 
Nederlander is krl:Lchtens de wet van 12 
December 1892 (Staatsblad No. 268) of 
krachtens ene naturalisatiewet · 

b. een uittreksel uit het g•e.boortenregister be
treffende den sollicitant of een verklarino-

b 

afgegeven door den betrokken assistent-
resident c.q. het hoofd van plaatselijk 
bestuur of door den burgemeester van de 
gemeente, waar de candidaat het laatst 
heeft gewoond, waaruit de leeftijd van den 
candidaat blijkt; 

c. een bewijs van goed $edrag alsmede een 
verklaring van ongehuwd zijn, afgegeven 
door het hoofd van plaatselijk bestuur of 
door den burgemeester de'r gemeente, wei
ke bescheiden niet ouder dan 2 maanden 
mogen zijn; 

d. alle diploma's en getuigschriften, betrek
king hebbende op het door den sollicitant 
na het doorlopen der lagere school geno
ten onderwijs, en op de door hem vervulde 
betrekkingen alsmede de rapporten en/of 
cijferlijsten betreffende het laatste school~ 
jaar van het vorenbedoelde 1 onderw~js, 
(afschriften moeten zijn gewaarrniarkL 
door degenen, die het originele diploma 
enz. heeft afgegeven, zoals b.v. de school
directeur of werkgever. Waarmerkcn door 
den sollicitant zelf is waardeloos); 

e. twee paspoortfoto's van den sollicitant, op 
de achterzijde voorzien van de naam en 
de voorletters van den betrokkene; 

f. indien de sollicitant nog geen 21 jaar is, 
een bewijs dat de vader, voogd of voogdes 
aan den minderjarigen zoon of pupil toe
stemming verleent tot het aangaan van 
een vrijwillige verbintenis bij de zeemacht . 

• 
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g. 

h. 

i. 

j. 

Hiertoe is het voldoende dat de vader, 
voogd of voogdes het verzoekschrirt mede 
ondertekend; 

een korte door den sollicitant eigenhandig 
geschreven besch)ijving van zijn levens
loop. Hierin behoren onder meer de be
zochte scholen, behaalde diploma's enz. 
te;. worden vermeld. 

~ 

door hen, die reeds in vrijwillige mili
tairen diept;t zijn geweest, de ontslag
brief; 

~ 

door hen, die v.w.b. hun leeftijd reeds 
vallen onder d'e bepalingen betreffende de 

. dienstplicht in Ned.-Indie, doch hier te 
lande niet voor de dienstplicht zijn inge
schreven, een verklaring van den betrok
ken dienstplichtambtenaar, waaruit blijkt 
om welke redenen (nog) niet tot inschrij
ving is overgegaan; 

) 

enige aanb&ve!ingen, afgegeven door be
kouwbare personen (geen familieleden) 
of veren?gin~yn, waaruit onder meer op 

) overtuigende wijze behoort te blijken de 
geL.'Rgsgetrouwheid en Koningsgezindheid 
zowel van den so<}licitant als van het gezin, 
waartoe hij behoort. 

I) Voor het verkrijgen van deze aanbeve
lingen kan de sollicitant zich b.v. wenden 
tot officieren, Europese onderofficieren, 
o~d-officieren, Europese bestuursambte-

• naren, politieautoriteiten, geestelijken, ge
zagvoerders enz., die hem en/of het gezin 
kennen en genegen zijn dergelijke aanbeve
lingen te verstrekken. 

Ter bev3rdering van de waarde, welke 
aan deze aanbevelingen kan worden ge
hecht is het wenselijk, dat de sollicitant 
en het g.ezin geen . kennis nemen van de 
inhoud, doch dat deze aanbevelingen in 
gesloten enveloppen worden gevoegd bij 
het verzoekschrift; 

Bijlage I. 

k. de getuigschriften der werkgevers, pa
troons e.d., bij wie de sollicitant werkzaam 
was en/of nog werkzaam is, waarop ver
meld de tijdvakken, gedurende welke hij 
bij hen werkzaam is geweest. 

Het vragen van een getuigschrift aan 
een tegenwoordigen werkgever kan, indien 
dit in het belang van den werknemer is, 
voorlopig achterwege blijven. 

m. door hen, die zeevarende zijn of zijn ge
weest hun laatste afmonsteringsbiljet, 
waarop gedrag en bekwaamheid zijn in
gevuld. 

Na ontvangst van de vorenbedoelde 
bescheiden of van de daarvoor in de 
plaats tredende inlichtingen, wordt be
slist wie der sollicitanten voor een 
nader onderzo.ek naar Soerabaja zullen 
worden opgeroepen. Zolang daaromtrent 
door den betrokkene nog geen bericht is 
ontvangen of hem niet is medegedeeld 
dat de keuze niet op hem is gevallen, be
duidt dit dat de sollicitatie nog in behan
deling is! 

Zolang de sollicitatie nog in behande
ling is, dienen degenen, die als reserve
plichtige of dienstplichtige een oproeping 
ontvangen tot buitengewone opkomst dan 
wel opkomst voor oefening, daarvan on
verwijld kennis te geven aan de Eerste 
Afdeling van het Departement der Marine 
te Batavia-Centrum, onder vermelding 
van de datum en het weermacht-onder
dee1, waarbij zij zich hebben te melden. 

Slotopmerking. 

Indien het gedurende de opleidingstijd 
mocht gelukken de vorming van onder
officieren-vlieger der Koninklijke Marine 
weder in Nederland te doen plaats vinden, 
zullen degenen, die in Nederlands-Indie 
in opleiding zijn, naar Nederland worden 
gedirigeerd om aldaar hunne vorming 
voort te zetten ! 

OVERZICHT VAN DE BEZOLDIGI~G. 

Soldij per dag als 
leerling - onderoff.J. 
vlieger in opleiding 
(duur ± 2 ja'ar): 

Ongehuwd: 
Gehuwd, doch alleen in
dien ouder clan 25 jaar : 

Binnen de Buiten de BinnPn de Buicen de 
keerkringen keerkringen keerkringen keer knngen 
\o.a. m N .l.) (o a. in Ned.) (o.a. m N.l) \o.a. rn Ned.) 

a. jonger dan 25 jaar f 1.80 
3.30 

f 1.-
2.06 b. ouder dan 25 jaar ,, 

Na beeindiging der 
bMoelde opleiding 
volgt bevordering 
tot korpL-vlieger 
en bedraagt de 
dagsoldij, ongeacht 
leeftijd 

Na 1 jaar dienst 
als korporaal-vlie· 
ger volgt ·bevorde
ring tot sergeant
vlieger en bedraagt 
de dagsoldij, onge
acht leeftijd: 
(aanvangsoldij) 
( maximumsoldij) 

f 4.15 

f 5.80 
"10.-

" 

f 

f 

" 

2.66 

3.51 
4.88 

f 3.95 

f 5.05 

f 7.05 
"12.-

f 3.10 

f 

f 

" 

3.70 

4.64 
5.52 

Boven deze soldijen 
wordr nog huisvesting 
en voding genocen. 

DP. verplichte bijdrage voor pensioen bedraagt -+- 10% van de inkomsten buiten de 
keerkringen. 

Voor toelagen en gratificaties, zi.e de punten: 11, 12 en 13. 
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KONINKLIJKE MARINE. 

Aanneming van officieren-vlieger. 

1. Werkkring. 

Over de diensten der officieren-vlieger 
wordt zowel binnen- als buitenlands, aan 
de wal zowel als aan boord beschikt. 
De dienst bij de Koninklijke Marine be
perkt zich dus in genen dele uitsluitend 
tot de tropen. 

Behalve diensten - als vlieger en als 
waarnemer kunnen de officieren-vlieger 
ook diensten worden opgedragen, welke 
in het a]g.emeen door 'officieren worden 
verricht en waarvoor zij bekwaam worden 
geacht. 

2. Algemene voorwaarden voor benoeming. 
Voor benoeming komen slechts in aan

merking candidaten, die: 

a. Nederlander zijn krachtens de wet van 
12 December 1892 Staatsblad No. 268 
of krachtens een naturalisatiewet, dan 
we! Nederlands onderdaan krachtens de 
wet van 10 Februari 1910 Staatsblad 
No. 55 en tevens behoren tot de groep 
der Inlanders of der Vreemde Ooster
lingen in Ned.-Indie; ·::·) 

b. ongehuwd zijn en op 1 September 1940 
niet jonger dan 18 jaar en nog niet 
25 jaar oud zijn; 

c. geneeskundig geschikt bevonden zijn 
voor de dienst zowel van vlieger als 
van waarneme1·. 

De lichaamslengte moet ten minste 
1.65 meter en ten hoogste 1.90 meter 
bedragen. 

Het Landsteisel van den candidaat 
moet gezond zijn. Aangetaste tanden en 
kiezen, tandvleesontsteking e.d. dienen 
v66r de keuring behandeld en genezen 
te zijn. Personen met een of meer uit
neembare kunsttanden (losse prothese) 
komen niet voor benoeming in aan
merking. 

Evenmin warden personen, die een 
bril dragen als officier-vlieger aan
genomen; 

d. een voldoende graad van ontwikkeling 
en beschaving bezitten om in de offi
ciersstand te worden opgenomen, zulks 
ter beoordeling van den Commandant 
der Zeemacht in Nederlandsch-Indie, 
na ingewonnen advies der daarvoor 
aangewezen commissie; 

e. in het bezit zijn van een of meer der 
hieronder genoemde diploma's of getuig
schriften: 

1. einddiploma H.B.S. 5-jarige cursus, 
afdeling B., of van een daarmede 
gelijkgesteld getuigschrift; 

2. a. einddiploma Zeevaartschool A of 
B of 

•) Met uitzondering van de Chinezen, op wie de 
ordonnantie in Indisch Staatsblad 1917 No. 129 van 
toepassing is, beloven zij die tot de groep der Inlan
ders of der Vreemde Oosterlingen in Nederlands-Indie 
behoren, zich binnen 3 maanden na dienstneming ~ of 
indien zij nog minderjarig mochten zijn, binnen 3 maan
den nadat zij meerderjarig zijn geworden ~ te zullen 
onderwerpen aan het gehele voor de Europeanen vast
gestelde burgelijk recht en handelsrecht, indien dat 
rccht niet reeds uit andere hoofde op hen van toepas
sing is. 
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2. b. diploma 3e stuurman grate stoom
en motorhandelsvaart, mits aan de 
diploma's zeevaartschool A en 3e 
stuurman een schoolkennis ten 
grondslag Jigt welke gelijk is aan 
die, vereist voor de toekenning van 
bet diploma B van het M.U.L.O.; 

. 3. einddiploma ener Nederlandse Mid
delbaar Technische School afde
ling: werktuigbouw, vliegtuigbouw 
of electrotechniek, mits hieraan een 
schoolkennis ten grondslag ligt 
welke gelijk is aan die, vereischt 
voor de toekenning van het diploma 
M.U.L.O.; 

f. aanleg bezitten voor vlieger, welke aan
leg wordl onderzocht gedurende .een 
proeftijd van ongeveer 3 maanden. 

Betlre':enheid ·in de zee- dan weI de 
lucl:!:v::i.art, in draaJloze telegrafie, het 
"\er ken met motoren, in zwemmen en 
in wa~ersport strek~ tot aanbeveling. 

3. Wijze van aanneming. 

Zij, die uit hoofde van de rloor hen ver
str·ekte gegevens in aanmerking komen 
voor aanneming, warden opgeroepen naar 
Soerabaja om aldaar geneeskundig te 
warden onderzocht en, voor zover zij 
lichainelijk geschikt warden bevonden, 
vervolgens te verschijnen voot een com
missie, welke een onderzoek instelt naar 
hun kennis, algemene ontwikkeling en 
beschaving, aanleg, wetenschappelijke en 
technische zin, vlugheid van geest enz. 

Herkeuring heeft .ri.iet plaats tenzij de 
Commandant der Zeemacht termen aan
wezig acht den betrokkene daartoe in de 
gelegenheid te stellen. 

Het vervoer naar en van Soerabaja ge
schied t op vanwege bet Departement te 
( doen) verst:Pekken vervoerbewijzen en, 
evenals de eventuele verblijfkosten enz. 
gedurende de reis, voor rekening van den 
lande. 

Hieromtrent worden gelijktijdig met de 
oproeping om naar Soerabaja te komen, 
de nodige inlichtingen verstrekt. 

4. Proeftijd. 

Alvorens voor de benoeming tot offi
cier-vlieger der 3e klasse in aanmerking 
te kunnen komen, moeten de candidaten ' 
op een der marine-vliegkampen gedurende 
een proeftijd van ongeveer 3 maanden 
tonen de nodige aanleg voor vlieger te 
bezitten en de daarop aansluitende eerste 
opleiding van ongeveer zeven maanden 
met gunstig g.evolg doorlopen hebben. 
Candidaten, die niet in militairen dieni;t 
zijn, moeten daartoe een vrijwillige mili
taire verbintenis als adspirant-officier
vlieger sluiten voor de duur van de proef
tijd en de eerste opleiding. 

Zij zijn als militair gelijkgesteld in rang 
met adjudant-onderofficier. 

Tijdens de proeftijd kan hun op hun 
verzoek ten allen tijde ontslag worden 
vedeend, terwijl zij, die de nodige aanleg 
blijken te missen, of om een andere reden 
ongeschikt zijn, van bun verbintenis wor
den ontheven. Tot de proeftijd kunnen 
meer sollicitanten worden toegelaten dan 
bet aantal der beschikbare plaatsen be
draagt. Na afloop van de proeftijd nemen 
de meest geschikten de plaatsen in. 

Zij voor wie geen plaats meer ·beschik
baar is, worden ontslagen. 

5. Opleiding. 

De opleiding heeft plaats bij het Marine
vliegkamp ,,Morokrembangan" te Soera
baja. 

Zij heeft ten doel de officieren-vlieger 
te bekwamen voor het verwerven van het 
internationaal- en van het marine-brevet 
alsmede van het waarnemers-brevet der 
2e klasse. 

6. Dienstverbaind als officier-vlieger. 

De als officier-vlieger te volbrengen 
diensttijd bedraagt acht jaren, waarvan 
de eerste zes jaren op non-activiteit. 
De Minister van Defensie kan, wanneer 
hij zulks in verband met de belangen van 
de dienst gewenst acht, aan officieren
vlieger op hun verzoek vergunnen hun op 
non-activiteit door te brengen dienst
verband of een gedeelte daarvan, om te 
zetten in werkelijken dlenst. 

Officieren-vlieger lmnnen na afloop 
van bet acht-jarig dienstverband in dienst 
gehandhaafd blijven, indien op hun irehoud 
voor de zeemacht wordt prijs gesteld. 
Is zulks niet bet geval, dan wordt ontslag 
verleend. 

7. Bevordering. 

Het korps officieren-vlieger bestaat uit 
officieren-vlieger der lste, der 2e en der 
3e klasse. Officieren-vlieger der 3e klasse 
warden (als regel n~ ongeveer 2 jaren) 
indien zij aan de daarvoor gestelde eisen 
voldoen, bevorderd tot officieren-vlieger 
der 2e klasse. 

8. Uitrusting. 

Gedurende de proeftijd en de •eersle op
leiding benodigde uniformstukken (boven
kleding) worden in bruikleen verstrekt. 
Zij, die na afloop van de proeftijd en de 
eerste opleiding tot officier-vlieger der 
3e klasse worden benoemd, zijn verplicht 
een volledige militaire uitrusting aan te 
schaffen. Aanschaffing, onderhoud en 
latere aanvulling komen te hunnen laste. 
Wanneer zij hebben voldaan aan de eisen 
voor hef marine-vliegbrevet, ontvangen 
zij een tegemoetkoming van f 50.- in de 
kosten van aanschaffing van een vlieg
uitrusting. Zij zijn ·verplicht om verder 
gedurende hun diensttijd in het bezit te 
zijn van een door den Minister vast te 
stellen vlieg-uitrusting. 

9. Bezoldiging. 

Zie hiervoor de aan het slot opgenomen 
bijlage. 

10. Vliegbrevettoelagen. 

Officieren-vlieger, die in het bezit zijn 
van het marine-vliegbrevet genieten een 
toelage van f 570.- per jaar buiten de 
keerkringen en van f 800.- per jaar 
binnen dE! keerkringen. 

11. Waarnemerstoelagen. 

Officieren-vlieger genieten gedurende 
hun plaatsing als waarnemer eeh toelage 
van f 428.- per jaar buiten de keer
kringen en van f 600.- per jaar binnen 
de keerkringen, wanneer zij in het bezit 
zijn van .bet waarnemersbrevet der 2e 
klasse. Deze toelagen worden verhoogd 
•bij het behalen van het waarnemersbrevet 
der le klasse; zij kunnen niet worden g·e
noten gelijktijdig met de vliegbrevet-
toelagen. · 

12. Gratificatie. 

Officieren-vlieger, die een werkelijke 
dienst als zodanig bij de zeemacht. hebben 
volbracht van zes jaren, genieten op het 
tijdstip, dat zij op non-activiteit worden 
gesteld, een grati:fcatie van f 6000.-. 
Officieren-vlieger die zonder op non
activiteit te zijn gesteld, na het vol
brengen van hun dienstverband ·ait de 
zeedienst worden ontslagen, genieten 
bovenbedoelde gratificatie op het tijdstip, 
waarop zij zonder toeke;]1Iling van een 
dadelijk ingaand pensioen uit de zeedienst 
worden ontslagen. Aan officieren-vlieger, 
wien v66r het volbrengen van zes jaren 
werkelijke dienst ontsl;;i g uit de zeedienst 
wordt verleend op grond .,van omstandig
heden, onafhankelijk van hun wil, wordt 
een gratificatie uitgekeerd ten bedrage 
van f 1000.- voor elk jaar in werkelijke 
dienst als officier-vlieger doorgebracht. 
Als omstandigheid, onafhankelijk van hun 
wil, wordl niet beschouwd bet gemis aan 
eigenschappen om een ,5Ged vlieger te 
worden. Bij overlijden wordt de gratifi
catie waarop de overledene aanspraalt zou 

' I 
hebben gehad ingeval ~van ontslag, uit-
gekeerd aan de nag.elaten betre15kingen, 
van wie hij kostwin~er was. • 

13. Indienen van een verzoek tot aannfuning. 

Verzoeken om in aanmerking te komen 
voor aanneming als officier-vlieger dienen 
op gezegeld papier gericht te zijn tot ,den 
Commandant der Zeemacht in Neder
landsch-Indie en door die autoriteit v66r 
1 Juli 1940 te zijn ontvangen. 

Sollicitanten, die zich _ in werkelijke 
dienst bij het K. N. I. L. dan wel bij de 
Koninklijke Marine bevinden, moeten hun 
verzoek indienen door tussenkomst van 
hun commandant. 

In het verzoekschrift moet door den 
sollicitant worden vermeld: 

a. zijn naam en voornamen, geboorte
datum, woonplaats en adres; 

b. of hij Nederlander is dan wel behoort 
tot de groep Nederlandse onderdanen
Inlanders of/de groep Nederlandse 
onderdanen-Vreemde Oosterlingen; 

c. of hij reserve- dan wel dienstplichtig·e 
is en, zo ja, bij welk onderdeel der weer
macht hij is ingedeeld of inge1ijfd, zijn 
stamboeknummer, r"'ang of stand en het 
tijdvak of de tijdvakken, gedurende 
welke hij reeds ondet de wap is 
geweest; 

d. de betrekkingen, waarin hij werkz~am 
is of is geweest, waarbij de adressen der 
werkgevers obehoren te worden verni-eld, 
benevens de tijdvakken, waarin hij bij 
hen werkzaam geweest is; 

e. de inrichtingen van onderwijs, welke 
zijn bezocht; 

f. of reeds eerder werd gesolliciteerd voo.r 
dienstneming bij de zeemacht of bij de 
landmacht en zo ja, wanneer en voor 
welk beroep of welke tak van dienst. 

Desgewenst kan in .bet verzoeksch'..ift 
de naam, het adres en beroep van ten 
hoogste twee te goeder naam bekend 
staande personen worden opgegeven, 
welke personen den sollicitant terdege 
kennen en bereid zijn inlichtingen over 
hem te verstrekken indien door den Com
mandant der Zeemacht in Ned.-Indie 
daarom wordt gevraagd. 
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14. Qver te leggen bescheiden. 

A1'TENTIE! 

Indien het uit hoofde van de huidige 
oorlogstoestand of om enigerlei andere 
reden niet mogelijk is v66r 1 Juli 1940 
een of meer van)de hieronder genoemde 
vereiste bescheiden over te leggen, dient 
dit duidelijk te worden aangegeven in het 
~ 

verzoekschrift. In dat geval moet daarin 
worden aangegeven bij welke bestuurs
autoriteiten en te goeder naam bekend 
staande en"lin Ned.-Indie vertoevende per
sonen ( bijv: offici·eren . van marine of 
leger, wedikanten, geestelijken, politie
autoriteiten, hoofden van scholen) nadere 
inlichtingen h.)unneb. worden ingewonnen 
inzake het~een anders uit die bescheiden 
had dienen te blijken. 

Nadrukkelijk zij er .echter op gewezen 
dat het in het belang van den sollicitant 
'zelf is er ernstig naar te streven de ver
eiste bescheiden zo volledig en zo spoedig 
mogelijk ,in te dienen ! 

,) 

Alle&in te zenden stukken zijn vrij van zegel ! 

a. 

b. 

.I) 

:»e in te dienen bescheiden zijn: 

eerr wettelijke (= gelegaliseerde) verkla
ring, ) waaruit ' 'iilijkt dat de sollicitant 
~ederlander is krachtens de wet van 12 
December 1892 (Staatsblad No. 268) of 
krachtens ene naturalisatiewet, dan wel 
een wettelijke (= gelegaliseerde) verkla- · 
ring, waaruit 'blijkt dat de candidaat 

• Nederlands onderdaan is krachtens de 
wet van 10 Fehruari 1910 (Staatsblad 
No. 55) en behoort tot de groep der In
landers of, die der Vreemde Oosterlingen; 

een uittreksel uit het geboorteregister 
betreffende den sollicitant 0£ een verkla
ring afgegeven do9r den betrokken assis
tent-resident c.q. het hoofd van plaatselijk 
•bes~uur of door den burgemeester van de 
gemeente,. waar de candidaat het laatst 
heeft gewoond, waaruit de l0eeftijd of -
bij gJmis aan stellige gegevens dienaan
gaa:nde - de vermoedelijke naar schat
ting vast te stellen leeftijd van den can
didaat blijkt; 

c. een bewijs van goed gedrag alsmede een 
verklaring van ongehuwd zijn, afgegeven 
door den burgemeester der gemeente, 
welke bescheiden niet ouder dan 2 maan
den mo gen zijn; 

d. alle diploma's <in getuigschriften, betrek
king hebbende op het door den sollicitant 
na hct dooriopen der lagere school geno
ten onderwijs, en op de door hem vervulde 
betrekkingen alsmede de rapporten en/of 
cijferlijsten betreffende het laatste school
jaar van het vorenbedoelde onderwijs 
(Afschrif'ten moeten zijn gewaarmerkt 
door degenen, die het originele diploma 
enz. heeft afgegeven, zoals b.v. den school
directeur of werkgever. Waarmerken door 
de sollicitant zelf is waardeloos); 

e. twee paspoortfoto's van den sollicitant, op 
de achterzijde voorzien van de naam en de 
voorletters van den betrokkene; 

f. indien de sollicitant nog geen 21 jaar is, 
een bewijs dat de vader, voogd of voogdes 
aan den minderjarigen zoon of pupil toe
stemming verleent tot het aangaan van 
een vrijwillige verbintenis bij de zeemacht. 
Hiertoe is het voldoende dat de vader, 

· voogd of voogdes het verzoekschrift mede 
ondertekent. ~-). 

g. een ondertekende verklaring van de vol
gende inhoud: 

h. 

i. 

j. 

k. 

. 

!De ondergetekende....... ..... (naam en 
voornamen voluit) verklaart, dat hij zich 
verbindt om, na tot officier-vlieger der 
3e klasse bij de Koninklijke Marine te zijn 
benoemd, het Rijk bij de Zeemacht gedu-

. rende acht achtereenvolgende jaren te 
dienen, waarvan de eerste zes jaren, in 
wer~elijke dienst en de overige jaren op 
non-activiteit. 

(hand tekenin g) . 

een korte door den sollicitant eigenhandig 
geschreven beschrijving van zijn levens
loop. Hierin behoren onder meer de be
zochte scholen, behaalde diploma's enz. 
te worden vermeld. 

door hen, die reeds in vrijwillige militaire 
dienst zijn geweest, de ontslagbrief; 

door hen, die v.w.b. hun leeftijd reeds 
vallen onder de bepalingen 'betreffende 
de dienstplicht in Ned.-Indie, doch .hier 
te lande niet voor de dienstplicht zijn in
geschreven, een verklaring van den be
trokken dienstplichtambtenaar, waaruit 
blijkt om welke redenen (nog) niet tot 
inschrijving is overgegaan; 

wanneer de candidaat Nederlands onder
daan is en behoort tot de groep der In
landers of die Vreemde. Oosterlingen in 
Nederlands-Indie, een schriftelijke verkla
ring, waarin hij de belofte aflegt, bedoeld 
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in de noot van punt 3 a of een schrifte
lijke verklaring van het betrokken hoofd 
van plaatselijk bestuur, dat de candidaat 
onderworpen is aan het gehele voor de 
Europeanen vastgestelde burgerlijk- en 
handelsrech t. 

Na ontvangst van de vorenbedoelde beschei
den of van daarvoor in de plaats tredende 
inlichtingen, wordt beslist wie der sollicitanten 
voor een nader onderzoek naar Soerabaja 
zullen worden opgeroepen. Zolang daaromtrent 
door den betrokkene nog geen bericht is ont
vangen of hem niet is medegedeeld dat de 
keuze niet op hem is gevallen, beduidt dit dat 
de sollicitatie nog in behandeling is! 

Zolang de sollicitatie nog in behandeling is, 
dienen degen~m, die als reserveplichtige of 
dienstplichtige een oproeping ontvangen tot 
buitengewone opkomst dan wel opkomst voor 
oefening, daarvan onverwijld kennis te geven 
aan de Eerste Afdeling van het Departement 
der Marine te Batavia-Centrum, onder vermel
ding van de datum en het weermacht-onder
deel, waarbij zij zich hebben te melden. 

Slotopmerking. 

Indien het gedurende de opleidingstijd mocht 
gelukken de vorming van officieren-vlieger der 
Koninklijke Marine wed.er in Nederland te doen 
plaats vinden, zullen degenen, die in N eder
landsch-lndie in opleiding zijn, naar Nederland 
worden gedirigeerd om aldaar hunne vorming 
voort te zetten ! 

OVERZICHT VAN DE BEZOLDIGING (1940) 

Gedurende de proeftijd en de eerste opleiding : 
De adspiranten-officier-vlieger genieten een soldij, berekend bij plaatsing aan boord 

of in een inrichting der zeemacht met huis vesting en voeding van f 90.- per maand 
ingeval ·Van plaatsing aan de wal zonder huisvesting en voeding naar een bedrag van 
f 180.- per maand. 

Als officier-vlieger: 
BEZOLDIGINGSSCHAAL. 

Buiten de li:ccrknngen per jaar I Binnen de kccrkringen per j a at 

Aan boord of in 
Aan boord of ih een 

Aan wal zonder ecn i nric:bting Aan -v.•al 
RANG EN DIENSTTIJD inrichting der zeemacht der zcemacbt zonder bu1s~ 

huisvesting en 
met huisvcsting 

vocdiog met huisves~ vesting en 

en vocding ting en voediog vocding 

Ongeh. Geh. Gehuwden en ongehuwden 

Officier-vlieger der 3e kl. f 1112 - f 17JO f 185 f 275 
na 2 jaar dienst als zoodanig . 1283 f 1368 1881 205 300 
Officier-vlieger der 2e kl. met minder dna 

4 jaren dienst a!s officier. 1451 - 2052 240 340 
Idem na 4 jaar dienst als officier. 1881 - 2394 295 405 
Idem na 6 jaar dienst als officier. 2183 2480 2651 350 470 ') 
Officier-vlicger le kl. . 2907 3249 3420 490 635 
Idem na 12 jaar dienst als officier. 3078 3420 3591 525 675 1) 

De verplichte bijdrage voor pensioen bedraagt -+- 10% van het traktement aan wal 
buiten de ke·erkringen. 

Vliegtoelage. 
Bij dienstvluchten genieten officieren-vlieger een vliegtoelage buiten de keerkringen 

van f 6.- per uur. 

1) Deze bezoldiging wordt bierna, zowei voor officieren-vlieger der lste als der 2de klasse om de twee 
jaar met ± f 2.50 per jaar buiten de keerkringen enmet .f 35.- per maand binnen de keerkringen ver• 
hoogd. 

AANNEMING VAN ADELBORSTEN 
IN NEDERLANDSCH,INDIE. 

1. Plaats van de opleiding. 

In verband met de oorlog geschiedt het 
opleiden van adelborsten tot : 

a. zeeofficier, 

b. officier der mariniers, 

c. officier van den marines.toomvaart~ 
dienst, 

.d. officier van administratie te Soerabaia. 

2. ·open te stellen plaatsen. 

( 1) Tot ·deze opleiding kunnen worden 
toegelpten : · 

a. adelborsten voor de zeedienst + 2~j. op~ 
leiding, 

. . 
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b. adelborsten voor het korps mariniers 
+ 2-j. opleiding, 

c. adelborsten voor de stoomvaartdienst 
+ 2-j. opleiding, 

d. adelborsten voo de administratie 2-j. 
opleiding. 

(2) Het aannemen van deze adelborsten 
geschiedt te Soerabaia. 

( 3) De benoeming tot adelborst ge
schiedt door den commandant der zeemacht. 

3. Aanvang cursus, dienstverband, ver
bintenis en ontheffing daarvan. 

( 1) De opleiding van gt aan in de maand 
September; de datum wordt door den com
mandant der zeemacht bepaald. 

(2) Op de dag, waarop hun verblijf op 
de ople1ding een aanvang maakt, verklaren 
de adelbors~en schriftelijk voor onbepaalden 
tijd bij de Koninklijke marine in dienst te 
treden en zich te verbinden om, vanaf de 
datum hunner benoeming tot officier, tien 
achtereenvolgende jaren bij de zeemacht te 
dienen. 

(3) Na de benoeming wordt aan den 
belanghebbende, ook bij zijne meerderjarig
heid, op zijn verzoek van die verbintenis 
slechts clan ontheffing verleend, wanneer de 
belangen van den dienst dit toelaten en door 
hem of te zijnen behoeve aan het Rijk wordt 
betaald een bedrag, berekend naar twee d,ui
zend gulden (f 2000,-) per jaar. 

4. Algemene voorwaarden voor toela
ting. 

( l) Tot de opleiding worden slechts toe
gelaten zij die ,: 

a. Nederlander zijn krachtens de wet van 
12 December 1892 Stbl. 268 of krach.
tens een naturalisatie-wet, dan we] Ne
derlands onderdaan krachtens de wet 
van 10 Februari 1940 Stbl. 55 en tevens 
behoren tot de groep der lnlanders of 
der Vreemd,e Oosterlingen in Ned.-In
die en 

b. bij militair geneeskundig onderzoek ge
schikt zijn bevonden voor de beoogde 
betrekking bij de zeemacht. 

(2) Met uitzondering van de Chinezen, 
op wie de ordonnantie in Indisch Staatsblad 
1917 No. 129 van toepassing is, beloven zij 
die tot de groep der Inlanders of der V reern
de Oosterlingen in Ned~rlands-Indie beho
ren, zich binnen 3 maanden na hun benoe
ming tot adelborst - of indien zij clan nog 
minderjarig mochten zijn, binnen 3 maanden 
nadat zij meerderjarig zijn geworden --- te 
zullen onderwerpen aan het gehele voor de 
Europeanen Vf!Stgestelde burgerlijk recht en 
handelsrecht, indien dat recht niet reeds uit 
andere hoof.de op hen van toepassing is. 

5. Voorwaarden voor toelating tot de 
verschillende opleidingen. 

( 1 ) Zij die tot de opleiding van adel
borsten voor de zeedienst, voor het korps 
mariniers of voor de stoomvaartdienst wen
sen te worden toegelaten, moeten: 

1 e. op den eersten September van het jaar 
van toelating nog geen een en twintig 
jaar oud zijn ; 

2e. in het bezit zijn : 

a. van een getuigschrift van voldoend 
afgelegd eindexamen ener hogere 
burgerschool met 5-jarige cursus, 
opleidende voor de eindexamens, 
bedoeld in artikel 57 onder b, der 
wet op het middelbaar onderwijs ; 
of 

b. van een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studien 
in de faculteit der geneeskunde of 
der wis- en natuurkunde. 

( 2) Zij die tot de opleiding van adel
bor~t voor de administratie wensen te wor
den toegelaten moeten : 

1 e. op den eersten September van het jaar 
van toelating nog geen een en twintig 
jaar oud zijn ; 

2e. in het bezit zijn : 

a. van een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire stu
dien; of 

b. van een getuigschrift van voldoend 
afgelegd eindexamen ener hogere 
burgerschool met 5-jarige cursus, 
opleidende voor de eindexamens, 
bedoeld in artikel 57 onder b der 
wet op het middelbaar onderwijs ; 
of 

c. van een getuigschrift van voldoend 
af gelegd eindexamen ener hog ere 
burgerschool met 4- of 5-jarige 
cursus, die, wat het leerplan betreft, 
voldoet aan de eisen, welke zijn ge
steld voor de scholen, onderschei
denlijk bedoeld onder c en e in ar
tikel 1 van het Koninklijk besluit 
van 13 November 1923 (Staatsblad 
No. 518); of 

d. van een getuigschrift van voldoend 
afgelegd eindexamen van een der 
door .den minister van defensie aan 
te wijzen openbare of bijzondere 
handelsscholen met 2-jarige cursus 
( waaraan ten grondslag ligt ene 
hogere burgerschool met 3-jarige 
cursus). 

( 3) Voorts wordt geeist : 

le. dat de gegevens, welke de Commissien 
van aanneming bevoegd zijn zich te ver
schaffen aangaande de kennis, het ka
rakter, de aanleg enz. der candidaten, 
hetzij elk op zichzelf, hetzij in onderling 
verband, gegronde reden geven om te 
verwachten, dat de candidaat geschikt 
is voor de oplei·ding tot en de latere 
vervulling van .de door hem begeerde 
betrekking ; 

2e. dat de getuigschriften, genoemd in het 
1 ste en 2de lid van dit artikel, verwor
ven zijn in het jaar waarin de toelating 
plaats vindt, of dat, indien het getuig
schrift in het onmiddellijk daaraan 
voorafgaande tweetal jaren verworven 
is, naar het oordeel van de commissie 
van aanneming, de candidaat de ver
kregen kennis heeft onderhouden of 
heeft aangevuld. 

( 4) Candida ten voor de zeedienst, voor 
het korps mariniers of voor de stoomvaart
dienst, wier kennis in een of meer der vak
ken wis-, natuur- en scheikunde en Neder-

landse taal, en candidaten voor de adn;iinis
tratie, wier kennis in het vak Nederlandse 
taal bij het eindexamen minder clan voldoen
de is geoordeeld, zullen slechts clan voor 
plaatsing in aanmerking kunnen komen, 
wanneer de onvoldoende kennis naar het .... 
oordeel der commissie van aanneming wor.dt 
opgewogen door een ruime kennis in een of 
meer der bedoelde vakken of door ~ndere 
gunstige gegevens. 

6. Verzoekschrift tot toelating en d,aarbij 
over te leggen stukken. .~ 

( 1) Het verzoek, om een Jongeling in 
aanmerking te doen komen voor toelating tot 
een der opleidingen, behoo~t door den vader, 
den voogd, de voogdes, den •, erzorger of de 
verzorgster op gezegeld papier te worden 
gericht tot den commandant der zeemacht in 
Nederlandsch-lndie en v66r 1 Juli 1940 bij 
het departement der marine te W eltevreden 
te zijn ontvangen. 

( 2) Dit verzoekschrift Lioet inhouden : 

a. de naam, de voornamen en het volledig 
adres van den vader, 'den voogd ofd.de 
voogdes van den jongeling, voe:: wien 
de toelating gevrargd wordc, zomede 
ambt, beroep of betrekking van den va-
der van den candidaat ; .1 

b. de belofte van den vader, den voogd, of 
de voogdes, dat hij (zij). in geval van 
plaatsing van den candidaat, stipt -zal 
voldoen aan de bepalingen, welke door 
den commandant der zeemacht zullen 
worden uitgevaar.digd ; 

c. opgave of de jongeling in dienst wenst 
te treden ,als adelborst voor de zee
dienst, adel.borst voor het korps mari
niers, adelborst voor de stoomvaart
dienst of als adelborst voor de a.dminis
tratie en indien hij voor meer clan een 
dier bestemmingen in aanmerking wenst 
te komen, aan welke hij ach&reenvol
gende de voorkeur geeft ; 

d. indien de candidaat een militair ver
band heeft of gehad heeft, clan we! 
reeds bestemd is geworden tot gewoon 
dienstplichtige, mededeling hiervan met 
opgave van rang en regiment of korps ; 

e. indien de candidaat in het lopende jaar 
als dienstplichtige ip werkelijke dienst 
moet komen, medede1ing hierv;m zo mo
gelijk met opgave van de datum van di 
opkomst; 

f. opgave van de inrichting (en) van on
derwijs, welke hij gedurende de laatste 
-drie jaren heeft bezocht en van de klas
se, waarin hij gedurende het lopende 
jaar het onderwijs volgt. 

( 3) Bij dit verzoe:kschrift moeten worden 
overgeleg·d : 

1 e. ene wettelijke• verklaring *), waaru1t 
blijkt, dat de candidaat Nederlander is 
krachtens de wet van 12 December 1892 
( Staatsblad No. 268) of krachtens ene 
naturalisatiewet, clan wel ene wettelijke 
verklaring, waaruit blijkt dat de canai
daat Nederlands onderdaan is krach
tens de wet van 10 Februari 1910 
(Staatsblad No. 55) en behoort tot de 
groep der lnlanders of die der V reemde 
Oosterlingen in Nederlandsch-lndie ; 

•) Mag ten hoogste twee maanden oud zijn. 
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2e. een extract-geboortenregister betreff en
de den candidaat of ene verklaring, af
gegeven door het hoofd van plaatselijk 
bestuur of door den burgemeester van de 
gemeente, waar de candidaat het laatste 
heeft gewoond, waaruit de leeftijd of -
bij gemis aan steTiige gegevens dienaan
gaande - de vermoedelijke, naar schat
tiwg vast te stellen leeftijd van den can
didaat Blijkt ; 

3e. ene verklaring, afgegeven door een be
voegd genE?esheer, dat de candidaat ge
vaccineerd is of de kinderpokken heeft 
gehad; » 

4e. een bewijs va1\ goed gedrag, afgegeven 
door het lroofd van plaatselijk bestu'..lr 
of door de burgemeesters der gemeen
ten. waar de candic:Vaat gedurende de 
laatste drie jaren heeft gewoond ; 

Se. de schoolrapporten van den candidaat 
over zijn -~aatste drie schooljaren zome
de - indi'tn de candidaat dit reeds 
l,i.eeft verkregen - een der getuigschrif
ten, gen~m~ in punt 6, lste en 2de Ji.cl, 

) vergezeld van de eventueel daarbij be
hm'ende staat van behaalde cijfers, of 
wel dfschriften .. cl a a r v a n, gewaar
merkt door de daartoe bevoegde auto
r?teit ; 

6e. twee paspoortfoto's van den candidaat, . 
waarvan een op de achterzijde voorzien 
~van zijn naam en voorletters ; 

7e. wanneer de candida.at Nederlands on
derdaan is en behoort tot de groep der 
Inlanders ·bf die der V reemde Oosterlin
gen in Nederlandsch-Indie, ene schrif
telijke verklaring, waarin hij de belofte 
aflegt, bedoeltl i~ punt 4 ( 2) of ene 
schriftelijke verklaring van het betrok
ken hoofd van plaatselijk bestuur, dat 
de candidaat onderworpen is aan het 
gehele voor de Europeanen vastgestelde 
burgetlijk- en handelsrecht. 

( 4) lndien de verzoeken gedaan word en. 
door voogden of door personen daartoe door 
ouders of voogden gemachtigd. moet bij bet 
verzoekschrift resp. een w'ettig bewijs van 
het voogdijschap of een machtiging worden 
overgelegd. 

7. Geneeskundig onderzoek. 

( 1) Het geneeskundig onderzoek, ge
schiedt door een commissie, bestaande uit 
officieren van gezondheid bij de zeemacht 
of het leger in Nederlandsch-Indie. Zij, die 
deze commissie ongeschlkt oordeelt, worden 
op verzoek onderworpen aan een tweede 
volledig geneeskundig onderzoek. De !eden 
der commissie met bet nieuwe onderzoek be
last, mogen geen dee! hebben uitgemaah 
van de commissie, welke het eerste onder
zoek beeft verricbt. De uitspraak van de 
commissie, belast met bet tweede geneeskun
dig onderzoek is beslissend. 

(2) V66rdat het nieuwe onderzoek 
wordt ingesteld, moet bij den Secretaris der 
aannemingscommissie zijn gestort een bedrag 
Vari f 10. - , verschuldigd ter bestrijding van 
de kosten van het onderzoek. Dit bedrag 
wordt terugbetaaJ.d wanneer de candidaat 
bij het tweede onderzoek voor de zeedienst 
geschikt bevonden wordt of dat onderzoek 
niet ondergaat. 

(3) De commandant der zeemacht wijst 
de !eden der commissien aan. 

8. Aanneming der candidaten. 

De 1 aanneming voor adelborst gescbiedt 
zonder examens, na rangschikkings onder
zoek door commissien van aanneming, jaar
lijks door den commandant der zeemacht te 
benoemen. 

9. Bijd,rage in de opleidingskosten. 

( 1) De oplei.ding geschiedt kosteloos. 
(2) Ten laste der ouders komt slechts de 

geneeskundige behandeling van bijzondere 
aard, welke bij de Koninklijke Marine niet 
als specialistische hulp wordt gerekend, zo
mede sanatoriumverpleging voor zover het 
marinepersoneel daarvoor niet in aanmer
king komt ; bovendien vergoeding wegens 
schade aan Rijkseigendommen door moedwil 
of grove onachtzaamheid toegebracht ' (ver
waarlozing van kleding daaronder begre
pen), welke vergoeding, ingevolge de be
slissing van den commandant, door de ou
ders of voogden van den betrokkene op 
eerste aanschrijving moet worden betaald of 
van zijn zakgeld wordt ingehouden ; dit laat
ste ter beslissing van den commandant en tot 
een door dezen te bepalen maximum per 
week. 

10. Godsdienstond~rwijs. Kerkgaan. 

(I) Alie minderjarigen ontva11gen gods
dienstonderwijs overeenkomstig de wens van 
ouders of voogden. Zij wonen eveneens 
overeenkomstig die wens, op Zon- en feest
dagen, wanneer daartoe gelegenheid bestaat, 
de godsdienstoefeningen hunner gezindte bij. 

Zij worden evenwel van een en ander 
vrijgesteld wanneer hun ouders of voogden 
daartoe schriftelijk aan den commandant hun 
wens te kennen geven. 

Alie niet Rooms-Katholieke adelborsten 
wonen de voor hen te houden godsdienstige 
bijeenkomsten met den vlootpredikant bij en 
alle Rooms-Katholieke adelborsten die met 
den vlootaalmoezenier. W anneer evenwel 
ouders of voogden den commandant schrif:... 
telijk verzoeken hun zoon (pupil) van het 
bijwonen van die bijeenkomsten vrij te stel
len, wordt die vrijstelling verleend. 

11. V erschijnen voor aannemingscom
missie. 

Het vervoer naar en van Soerabaja ge
schiedt op vanwege het Departement te 
( doen) verstrekken vervoerbewijzen en, 
evenals de eventuele onver~ijdelijke ver
blijfkosten enz. gedurende de reis, voor re
kening van den lande. Hieromtrent worden 
gelijktijdig met de oproeping om naar Soe
rabaja te komen, de nodige inlichtingen 
verstrekt. 

N. B. De opleiding blijft slechts zolang te 
Soerabaja gevestigd als dit in ver
band met de oorlogstoestand nodig 
is. Zodra de opleiding weder op de 
normale wijze kan plaats hebben, zul
len de adelborsten worden overge
bracht naar Nederland. 

DE REORGANISATIE DER .MULQ, 
SCH OLEN. 

Met ingang van bet cursusjaar 1937/1938 
is het onderwijs op de mulo-scholen gereor
ganiseerd. Bij de bevordering naar de 2e klas 
heeft een indeling plaats in drie groepen, en 
we! in een A-, B.- en C-afdeling. 

Vo or de leerlingen van de A-af deling ver
valt in het 2e en 3e leerjaar de wiskunde 
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(Algebra en Meetkunde) gebeel en al, waar- • 
voor Boekhouden en Handelskennis in de 
plaats treden, terwijl in het 3e leerjaar deze 
groep bovendien Jes krijgt in Nederlandse, 
Engelse- en Maleise Handelscorresponden
tie, Stenografie en Typen. 

Daardoor is de A-afd. veel sterker op de 
praktijk van bandel en bedrijf gericht clan 
voorheen en veel aantrekkelijker geworden 
voor leerlingen, die na het doorlopen der mu
loschool een betrekking gaan zoeken. Onge
twijfeld zal bet nieuwe A-diploma hun daar
bij een voorsprong geven boven sollicitanten, 
die de B- of C-af d. der muloschool hebben 
gevolgd. Bovendien kunnen bezitters van dit 
A-diploma nog toegelaten worden tot de 
Gouvernements Middelbare Handelsschool te 
Batavia ter voortzetting van bun studie, ter, 
wijl voor de meisjes daarnaast nog de Op
leidingsschool voor Vakonderwijzeressen te 
Batavia openstaat. 

De nieuwe C-afdeling zal een sterk ver
licht wiskunde-programma volgen en is be
stemd vooral voor die leerlingen, die hun 
studie willen voortzetten aan de A.M.S. All 
(Westers klassieke afdeling) ; A.M.S. AI 
( Oosters letterkUndige af deling) ; K week
school voor onderwijzers en dergelijke vak
scholen, waarvoor met een verlicht wiskunde
programma volstaan kan worden. De voor 
wiskunde vrijkomende urerf worden besteed 
aan Handelskennis en Typen, terwijl het uur 
Mechanica in de 3e klas vervalt. Overigens 
is het onderwijs in deze afdeling gelijk aan 
dat der B-afdeling. 

De B-afdeling is ongeveer in haar oude 
gedaante gehandh<1afd en is meer in 't bij
zonder bestemd voor die leerlingen, die een 
verdere opleiding wensen te volgen, waarbij 
een uitgebreid wiskunde-programma ver
werkt moet worden, zeals de A. M. S. B 
( wis~ en natuurkundige afdeling), de Mid
delbaar Technische Scholen in Holland e.d. 
Voor plaatsing in deze afdeling zal bet 
uiteraard nodig zijn, dat in 't eerste leerjaar 
geO!eken is, dat zij 't onderwijs in wiskunde 
met succes hebben gevolgd. 

De plaatsing 1n de A-, B- en C-afdeling 
gescbiedt op grond van de cijfers op 't eind
rapport der eerste klas behc;tald. De beslis
sing omtrent deze plaatsing berust dus uit
sluitend bij de schoolvergadering. Indien de 
ouders dit evenwel wensen in verband met 
de verdere bestemming van hun kind, kun
nen zij verzoeken den leerling instede van in 
de B-afd. te plaatsen in de C- of A-afd. Het
zelfde geldt voor leerlingen, die bevorderd 
zijn naar de C-afd., doch de A-afd. prefe., 
reren. 

Leerlingen, die bevorderd zijn naar de C
afd., hebben echter geen recht om in de B
afd. plaats te nemen, evenmin als aan leer
lingen, die bevorderd zijn naar de A-afd. 
toegestaan kan worden in de B- of C-af d. 
geplaatst te worden. 

Ook is het niet geoorloofd, dat een leer
ling, die bevorderd is, b.v. naar de C-afd., 
vrijwillig de eerste klas doubleert in de hoop 
het volgend jaar wel in de B-afd. geplaatst 
te kunnen worden. 

· Daarentegen bestaat we! de mogelijkheid 
om aan 't eind van de tweede klas nog over 
te gaan naar een andere afdeling. 

r 

Een leerling, die door de schoolvergadering 
b.v. bevorderd is naar de B-afd., maar voor 
wien in de 2e klas het wiskunde-'programma 
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toch te zwaar blijkt te zijn, kan bij overgang 
naar de 3e klas verzoeken, geplaatst te wor
den in de C-af d. of A-af d. 3e klas, mi ts de 
ontbrekende leerstof voor die afdeling, waar
heen men wenst over te gaan, is bijgewerkt. 
Voor de B- naar de C-afd. moet daarvoor 't 
vak Handelskennis w-orden bijgewerkt en 
voor overgang van de B- naar de A-afd. 
Handelskennis en Boekhouden. Wil men 
van de C- naar de A-afd. overgaan, clan moet 
Boekhouden warden ingehaald. 

Ook overgang in omgekeerde richting is 
aan 't einde der 2e klas nog mogelijk. Goede 
leerlingen der C-afd. kunnen dus bij over
gang in de 3e klas B-afd. geplaatst worden, 
indien zij de ontbrekende wiskunde-leerstof 
bijgewerkt hebben, terwijl ook de leerlingen 
der A-afd. op deze wijze naar de C- of B
afd. kunnen overstappen, al zal overgang 
van de A- naar de B-afd. wel weinig voor
komen. 

Op de hie ·boven uiteengezette wijze wordt 
dus aan leerlingen, die zich in de tweede 
klas anders blijken te ontwikkelen clan bij de 
overgang verwacht kon worden, volledig 
recht gedaan, terwijl tevens zoveel mogelijk 
tegemoet wordt ge:komen aan hen, wier oor
spronkelijke plannen wijziging hebben onder
gaan. 

Tot slot moge de A-afdeling met haar 
nieuw leerplan nog eens in de bijzondere aan
dacht van ouders en verzorgers van leerlin
gen worden aanbevolen. In deze afdeling is 
't karakter van algemeen vormend onderwijs 
behouden, daar op de kantoren prijs gesteld 
wordt op employes, die tevens op een be
hoorlijke algemene ontwikkeling kunnen bo
,gen. Het zuivere vak-onderwijs in de A-afd. 
gaat aan de andere kant echter we! zover, 
dat het de abiturienten gemakkelijk valt in 
korte tijd diverse handelsdiploma' s te be
machtigen. · 

Indien men voor zijn kind niet beslist een 
verdere studie wenst in andere zin clan de 
handelsrichting, is deze afdeling de meest 
aangewezene en doet men dus verstandig, 
om ook al zijn de kinderen bevorderd naar de 
B- of C-af d., hen to ch de A-af d. der mulo
school te laten volgen. 

VO ORRECHTEN VAN HET EIND
DIPLOM A M.U.L.O. 

In 1940 is voor het eerst geexamineerd 
volgens het nieuwe mulo-programma. De 
candidaten kregen een A-, B- en C- diploma, 
overeenkomstig de afdeling, waarin ze ge
plaatst waren. 

Aan deze diploma's zijn de volgende voor
rechten verbonden: 

A- diploma. • 

Dit diploma geeft recht op : 

1. benoeming tot diverse gouvernements
betrekkingen, waarbij het A- diploma ge
lijkgesteld wordt met 't B- en C- diploma. 

2. toelating tot de 1 e. kl. der Middelbare 
Handelsscholen te Batavia en Soerabaja, 
mits op de cijferlijst voor de vakken 
Nederlands, Engels, Boekhouden en 
Handelsk~nnis ten minste tweemaal het 
cijfer 6 en tweemaal het cijfer 7 is be
haald. 

3. toelating tot de Frobelkweekscholen 
(Christ. te Batavia; Nisvo te Bandoeng 
en Soerabaja). 

4. toelating tot de Opleidingsschool voor 
Vakonderwijzeressen te Batavia en de 
gelijkgestelde particuliere opleidings
school te Soerabaja, ( Ketabang). 

5. toelating tot de gouvernements handels
avondleergangen te Batavia en Soera
baja; 

6. toelating tot de opleiding van adjunct
bedrijfsambtenaar bij de P. T. T. 

7. toelating tot de opleiding van onderof
ficier-vlieger bij de Militaire Luchtvaart 
van het Kon. Ned. Ind. Leger te Ban
doeng of bij de Kon. Marine te Soera
ba ja. 

8. toelating tot de opleiding van verpleeg
ster bij de Militair Gen'eeskundige dienst 
en enkele particuliere ziekenhuizen ; 
vroedvrouwenopleiding. 

9. toelating tot enkele Radio-technische 
opleidingen. 

C- diploma. 

Dit diploma geeft recht op : 

' l. toelating tot de A. M. S. A.I. ( Oosters 
letterkundige afdeling) en A. M. S. 
A.II. (Westers klassieke afdeling) ; 

2. idem tot de Europese Kweekschool voor 
Onderwijzers, indien voor Nederlands 
minste'ns 6 op 't eindexamen is behaald ; 

3. idem tot de Middelbare Opleidingsschool 
voor lnlandse Ambtenaren ( Mosvia), 
mits het onderwijs in Maleis op de mu
loschool is gevolgd ; Bestuurs-opleiding 
te Makassar. 

4. idem tot de Politieschool te Soekaboe
mi, mits voldoende aan de door deze 
school gestelde bijzondere eisen omtrent 
lichaamsbouw, leeftijd enz. ; 

5. idem tot de assistent-apothekerscursus 
( Batavia-C.) 

6. idem tot de opleiding tot analist (In 
1940 geen curs us). 

7. idem tot de opleidingscursus voor amb
tenaar 4e kl. bij de dienst der In- en 
Uitvoerrechten en Accijnzen. 

8. toelating tot de opleiding van adjunct
bedrijfsambtenaar bij de P. T. T. 

9. idem toelating tot de 1 e kl. der Middel
bare Handelsschool. 

10. toelating tot de 2-jarige cursus voor 
stuurmansleerling van de Zeevaart
school te Soerabaja. 

11. toelating tot de opleiding van onderof
ficier-vlieger bij de Militaire Luchtvaart 
van het Kon. Ned. Ind. Leger te Ban
doeng of bij de Kon. Marine te Soera
ba ja. 

12. toelating tot de opleiding van Assistent
Scheepswerktuigkundige aan de Zee
vaartschool te Soerabaja. 

13. toelating tot de opleiding van verpleeg
ster bij de Militair Geneeskundige dienst 
en enkele particuliere ziekenhuizen ; 
vroedvrouwen-opleidingen. 

14. toelating tot de Frobelkweekscholen 
(Christ. te Batavia ; Nisvo te Bandoeng 
en Soerabaja). 

15. toelating tot de opleidingsschool voor 
Vakonderwijzeressen te Batavia en de 
gelijkgestelde particuliere opleidings
school te Soeraba ja, ( Ketabang). 

16. toelating tot enkele Radio-technische 
opleidingen. 

B- diploma. 

Dit diploma geeft recht op : 

1. toelating tot de A.M.S.:-B (wis- en na
tuurkundige af de ling) ; 

2. idem tot de Middelbare Lah.dbouwschool 
te Buitenzorg ; ... 

3. idem tot de Ned. Ind. Veeartsenschool 
te Buitenzorg ; 

4. idem tot de Ned. Ind. Artsenschool te 
Soerabaja; 

5. idem tot de School tot Opl. v. Ind. Tand
artsen te Soerabaja ; 

6. idem tot de Kadasterschool te Ban~oeng 
v. op!. tot Adj. landm~ter! ' 

'· 
7. idem tot de ijkcursus te Bandoer..g. 

8. idem tot de Middelbare Bosbouwschool 
te Madioen; 

9. toelating tot de opleiding van adjunct
bedrijfsambtenaar bij de P. T T. 

10. toelating tot de opleiding van onde'rof
ficier-vlieger bij de Militaire Luchtvaart 
van het Kon. Ned. Ind. Leger te Ban
doeng of bij de Kon. Marine te Soera
ba ja. 

11. toelating tot de opleiding van verpleeg
ster bij de Militair Geneeskundige dienst 
en enkele pa·rticuliere ziekeninrichtingen; 
opleiding tot vroedvrouw. 

12. toelating tot de brugklasse aansluiting 
gevend .op de Chemisch Technische op-' 
leiding van de K. E. S. te Soerabaja. 

13. toelating tot de le kl. der Middelbare 
Handelsschool. 

14. toelating tot de 2-jarige cursus voor 
stuurmansleerling van de Zeevaartschool 
te Soerabaja. 

15. toelating tot de opleiding van Assistent
Scheepswerktuigkundige aan de Zee
vaartschool te Soerc..baja. 

16. toelating tot particuliere Elect o- h
nische scholen en cursussen voor Radio
telegrafie. 

17. toelating tot de ' opleiding voor de No
tariele examens. 

18. toelating tot de cursus voor Opnemers 
van de Dick de Hoogschool te Ban
doeng. 

19. toelating tot de Frobelkweekscholen 
(Christ. te Batavia ; Nisvo te Bandoeng 
en Soerabaja.) 

20. toelating ·tot de 4e kl. der H.B.S. na 
een aanvullend examen in Goniometrie, 
Grafische voorstellingen, Schei- en Na
tuurkunde. Op het Mulo eindexam::n 
moet voor N ederlands, Algebra en Meet
kunde minstens 6 zijn behaald. 

21. toelating tot de Mijnbouwschool te Sa
wah Loentoh. 

22. idem tot de Europese Kweeksrhool voor 
Onderwijzers, indien voor Nededands 
minstens 6 op 't eindexamen is behaald. 
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23. 'idem tot de Middelbare Opleidings

school voor lnlandse Ambtenaren (Mos
via), mi ts ' t onderwijs in Ma leis op de 
muloschool is gevolgd ; Bestuurs-oplei
ding in Makassar. 

24. idem tot de assi1'Jent-apothekerscursus 
( Batavia-C.) 

25. id&o.rµ tot de opleiding tot analist. (In 
1940 geei'l cursus). 

26. toelating tot de 1 e kl. der Middel
bare Handd5school. 

27. toelating tot de Opleidingsschool voor 
Vakondenvijzeressen te Batavia en Soe
rabaja (de gelijkgestelde particuliere op-
leidingsschool ; '-lKetabang). · 

<\) 

VRAGENRUBRIEK. 

Th. S. te T. 

vraagt inlich"iingen omtrent verschillende 
scholen. ~ 

T echnisch'e .~chool, 
'K. W. S. (Gouv.), 
K. R S. (Part.). 

~) J.• 

te Batavia de 
te Soerabaia de 

Voor de toelating : zie V ragenrubriek 
( antwd'ord aan M te B.). 

Toelating tot de Brugklasse, aansluitende 
op de Chemisch-Technische opleiding van de 
K. E ,, S. te Soerabaia-Mulo-diploma B; eind
diploma 3-jarige Gouv. H. B. S. of het eind
diploma ener daarmee gelijkwaardig geachte 
H. B. S. III ; het bewijs van overgang naar 
de 4e of Se kla ,') Gouvernements of daarmee 
gelijkgestelde H. B. S. V, of H. B. S.-afd. 
ener Gouvernements- of daarmee gelijk
gesteld Lyceum. 

Technische School. 

Deze scholen hebben een 5-jarige cursus. 
Er is een ')pleiding voor Bouw-. Werktuig
en Electro-kundigen. In Soerabata i5 ook een 
suikercursus. Leerlingen met het diploma de
zer scholen ,hadden toegang tot de A. M. S. 

Ambachtsschool. 
Tot deze school worden toegelaten leer

lingen van de H. I. S., die de hoogste klas 
met vrucht hebben doorlopen. Aan den Di
recteur van de Ambachtsschool. worden de 
rapportcijfers van de 7 e klas toegezonden. 
Deze hebben een 3-jarige opleiding voor : 
Bouw-, Werktuig- en Electrokundigen. De
ze opleiding heeft geen aansluiting op ande
re inrichtingen van technisch onderwijs. 

Mevr. E. C. B. te D. 
vraagt inlichtingen over de hoofdakte

opleiding Frobelonderwijzeres. 
Deze opleiding bestaat niet, wel die voor de 

lagere akte. Na het Mulodiploma is de studie
duur nog ongeveer 1 jaar. 

De opleiding vindt plaats aan : 
1 e. de Christ. School voor Voortgezet Meis

jesonderwijs, Kebon Sirih 127. Batavia. 
2e. de Frobelkweekschool voor onderwijze

ressen van de Nisvo te Bandoeng. 
3e. de Frobelkweekschool voor onderwijze

ressen van de Nisvo te Soerabaia. 

F. R. te S. 
vraagt welke stukken overgelegd moeten 

worden om aan het K. S. examen te mogen 
deelnemen. 

Om te mogert deelnemen aan het K. S. 
examen ( 4-jarige kweekschoolopleiding moet 
men overleggen : 

1. een bewijs van goed zedelijk gedrag 
( hoogstens 6 maanden oud). 

2. een gezegelde geboorte-akte of gezegel
de akte van bekwaamheid. 

3. het Mulo-diploma B. (A is dus niet vol
doende) clan wel het bewijs van over
gang van de 3e klas naar de 4e klas ener 

• openbare of gesubsidieerde kweekschool. 
In het verzoekschrift ( gezegeld in te die
nen bij den Directeur van 0. en E.) 
moeten zij opgeven in welke Inheemse 
taal zij geexamineerd wensen te worden. 
Het examengeld bedraagt f 5.-. 

]. $. E. K. te D. 
vraagt naar de Schoolgeldregeling der 

Centrale K weekschool te Moentilan, der 
H. I. K. en der Ass. Apothekersschool. 

Voor de Centrale Kweekschool te Moen
tilan bestaat de volgende schoolgeldregeling : 

1. het school- en leermiddelengeld bedraagt 
voor de leerlingen van de Onderbou.w 
en van de 4e klas Eindklas f 75.- , voor 
de leerlingen van de Bovenbouw f 96.-, 
voor de Europese leerlingen van de 
Bovenbouw f 240.- per jaar, te betalen 
in tien maandelijkse termijnen en wel 
bij de aanvang van iedere maand, te be
ginen met de maand Augustus. Toehoor
ders betalen voor de tijd van hun toe
hoordersschap f 7.50 per maand extra. 

2. Zij, die na de 25ste der maand worden 
ingeschreven zijn geen schoolgeld, noch 
leermiddelengeld over die maand ver
schuldigd. 

3. Wie de 15e van de maand het over die 
maand verschuldigde schoolgeld nog 
niet betaald heeft, is achterstallig. 

4. Bij achterstalligheid in de betaling van 
twee schoolgeldtermijnen kan de leer
ling op de 25ste der maand, waarin de 
tweede termijn vervalt, van school wor
den verwijderd. 

5. In geval van verwijdering wegens wan
betaling wordt een leerling of toehoor
der niet op een door het Gouvernement 
erkende school toegelaten, noch worden 
de gebruikelijke bescheiden ( verklaring, 
cijferlijst enz.) af gegeven, zolang de 

· achterstand nog niet geheel is aange
zuiverd. 

6. De leerlingen ontvangen de benodigde 
studieboeken in bruikleen ; zij zijn ver
plicht deze te kaften en jaarlijks v66r de 
Grote Vacantie in te leveren. Het is ver
boden in de boeken te schrijven of aan
tekeningen te maken. 

Voor de H. C. K. moet van de 1 ste 
tot en met de 3e klas f 75.,- per jaar 
aan schoolgeld betaald worden ; van de 

4e klas tot de 6e klas f 96.,-. 
Voor de Ass. Apothekersschool zijn 

de kosten f 25.,- per maand en f 60.
voor het aanschaff en van boeken. 

~PLEIDIN~~S~H~~L V~~H VAK~NDEHWIJZEHESSEN ~ ~ jarige H. K. MIDDELBAHE MEISJES~~H~~L 

I 

Poedakstraat - Kembodjastraat - Ketabang 

SOERABAIA 
Opleiding voor Onderwijzeres in de Huishoudelijke Vakk~n 

(Vakonderwijzeres Acte A) 

,, Duur der cursus 4 jaar (3 j a a r pr a k t ij k 
1 jaar Kweekschool) 

Toelatingseis: Diploma 3-jarige H.B.S. of M.U L.O. 

Lagere Nijverheidsschool 
Opleid,ing voor de Gouvernements diploma's: 
a. Staatspraktijk diploma Costuumnaaien, 

Duur der cursus 3 jaar 
b. Hulp in de huishouding, kinderverzorgster 

Duur der cursus 3 jaar 

Toelatingse'isi 7e klas Lagere School 
Opleiding voor de acten Nuttige-Fraaie hand
werken uitsluitend in de middaguren 

lnschrijvingen en inlichtingen: Te I£. 1260 Z. 

Directrice: M. E. M ewe 

I 

., 

I 

met INTERN AA T 

der 

EERW. ZUSTERS URSULINEN 

Post we g 2, 

BATAVIA-C. 

Begin: 1 Augustus a. s. met 1 e klas. 

Aanmeldingen en inlichtingen bij de Directrice. 

STENOGRAFIE
MACHINESCHRIJVEN 

11 

M U L 0 - BEVOEGDHEID 

• 

schriftelijke opleiding 

steno (volledig) 

machineschrijven (alleen theorie) 

J.A. SCHNAAR 
stenograaf Volksraad en Leraar G. M . H. S . 
Batavia-C.-Laan Canoe 32-Tel. WI. 180 

I 

I 

I 

I 

t 

I 
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HOOFDKANTOOR: RIJSWIJK 18, TELEFOON 626 WELT. 
FILIALEN: MATRAMANWEG 167, MEESTER-C. 

. PLEDANG 30 BUITENZORG TEL.333 

(\ 

Stenografie ttGrooteH, Nederlands en Moderne T alen. 
Machineschrijven, T alen, Handelscorrespondentie, Boekho~den. 

Reclame- T ekenen, Boomzaken. 

l U S T ( RS F D AN C I S C AN I S S I N. 
Bodjong 159 SEMARANG. 

F robelschool. 

Gem. Eur. Lagere School 

Eur. K weekschool. 

Bovenbouw H. I. C. K. 

Aanmeldingen voor Eur. Kw. en H. I. C. K. v66r 18 Juni. 

HANDEL SK ENNIS L. O. Schriftelijke opleiding I 
CURSUS~BOS DJOKJA 

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

LAGEHE NIJVEHHEID~~~H~~L v~~H MErnJES 
TE BUITENZORG 

Voor leerlingen. die de lagere school met vrucht 
doorlopen hebben. TWEE-) ARIGE-CURSUS MET 
GOUVERNEMENTSLEERPLAN en opleiding voor 
het Gouvernernentsexamen in de huishoudelijke vakken . 
COSTUUMCURSUS van twee jaar eveneens met 
Gouvernernentsexamen. Oak leerlingen. die de MULO 
hebben doorlopen, hebbeo toegang tot deze cursus. 

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

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

(lnrichting voor Electrotechnisch Ambachtsonderwijs) 
Besluit v .d. Directeur van 0. & E. van 25 Mei 935 

No. l 5'l73B. 

Gesubsidieerd door de Stadsgemeente BAT A VIA. 
Opleiding voor Electromonteur (duur 'i Semesters) 
Opleiding voor Radiomonteur (duur 1 Semester, 
na behaald diploma Electromonteur). 
Eis toeiating: eind lagere school met voldoende voor 
REKENEN en NEDERLANDS (opleiding A). 
Voor H.B. S. & Mulo abiturienten, opleiding B) 

Prospectus bij aanvraag gratis. I 
Vraagt inlich~ingen bij den Directeur. 
AANVANG NIEUWE CURSUS: 1 AUGUSTUS 
Na 15 Juli 1940: Adres SALAKWEG 33, Bat.-C. 

(Eigen gebouw). 

_. 

I 

TECHNISCH INSTITUUT · 

THEORIE EN PRAKTIJK 
opgericht 1923 gevestigd +e B • .mdoeng 

~. ~ 

,.,, 

SCHRIFTELIJKE 
IN TECHNISCHE 

LESSEN 
VA K K'EN 

Alie leervakken voor den bouwkundige. 

Opleiding voor de architect-examens. 

VRA AG T GRATIS PROSPECTUS EN I NLICHTI NGEN. 
RIOUWSTRAAT 124 BA~DOENG. 

GROOT KLOOSTER 
Noordwijk 29 - ~ Ratavia-Centrum 

INTERNAAT EXTEkNAAT 

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

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

H. C. S . Mariaschool · 

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

' ~ . 

DJ;: OVERSTE __________________ .... __________________________ _ 

INSTITUUT ST. LOUIS-AMBARAWA 

MULO-SCHOOL VOOR JONGENS 

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

EUROPEESINTERNAAT 

Onder leiding der Broeders van Maastricht 

Aan de Muloschool is een VOORKLAS verbonden. 

Tot het internaat kunnen worden toegelaten leerlingen der 

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

Pr o s p e c t us o p a a n v r a a g. 
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