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ln antwoord op Uw in margine aangehaald schrijven heb 1k 
de eer U het navolgende te bericht�n. 

1. Ret Eerste Nedorlandae Instituut voor Pr.actische Wetenscha;e-
pän.

De e1genae:� ��Jl genoend In�t"i tu.ut, gevast igd aan de Bu:i:-ge
moaete,r Re·,.ger�traat uo. 63bie te Ut.recht, is J'.A?î BRUNT, ge
bore-n te Vloerden 31 OtJtober 1893 1 wonenëe te oudenoora no. 61
te Utrecht.
B-RON'l' \1oonde en wsrkte voor 1930 in Woerden en was, aldnar
dir�oteur vnn de dakpannenfGbri$k BRUNT & co. Deze fabriek
werd in 1928 geheel gemoderniseerd, wat de .leid-ing enorme
ben�a�en kostte. In deze jaren was BRU't,TT welgesteld. Hij
had achter voel g eld voór zichzelf nodig - hij,hield. erg
veel van "Wijntje en Trijntje" - hetgeen tot gevolg had,
da't het geld goeddeels verdwenen W<\Be toen de verbouwing. van
fabriek geread kwam. BRUNT zag kans om een seldschie�er te
vinden, waardoor voortzetting van de fabriek verzekerd ,.,aa.
Rij had echter weinig geleerd, leidde zijn oude 1�ven, en
dit verergerde dermate, dat hij meermalen ·in beschonken
toestand o;p de fabriek kwa11. De financiers f&i al@ fab:r,,1èk
gaven hem zijn eongé, waarn� hij Woerden verliet. Zijn
vrouw· vroeg en -vark�eeg eohtacheiding, doch bleef mét haar
kind te loe:rden wonen.
In.�e1 1942 huwde B!-tUNT te.R-0tterdam met zijn tegenwoordige
vrouw, genaamd @:Ptraud Hel.ene MEISSI.ER, g ebo:ren te IUUheim
a/d Ru..h�. Ongevaer terzalfdert1jd kocht hij in Deventer een
instituut voor het geven ,ran schriftelijke lessen. Het geld
daarToor bonodi�d was afkomstig van deze vrouw.
Vo1gena een dossi��. beruatand� bij de Kamer van Koophandel
en Fabr1eken te Utrecht, belast het E.N.I. zioh met:
"het geven van s-ohriftel.1 jke oursussen op e1k gebied in éLe
meest uitgebreide zin en al w at daarmede verband houdt, ge
vestigdna.an -de -Oudenoord nc. 61 te Utrecht, voo-rd1en te De
venter Öhder de rechts'ltorm varn een OoJ!llll-an-dt tai.r v,n:nootocha,
met meer dan één beherende vennoot."
In da bezettingstijd was het E.N.I. gevestigd aan de ouden
oord, daarna werd het overgeplaatst naar de Burgemeester
Reigerstraat no 63b1s te Utrecht. Op dit adres werd aanvan
kolijk __ gewe-rkt met 18 man personeel. Thans is dit aantal te

'
�én kantoorjUi'frouw ingekrompen.
I>e zaa·k gaat hard achteruit, hetgeen 1n verband staat met·
het fait, dat vele jonge mensen in mi.litaire ö.ienst zijn. e 
deswege in Indiö vertoeven. Bovendien zouden de nodige gel 
den voo� het maken van�eclame ontbr.eken.

Il 

1

Aan de Hoogedelgestrenge Heer 
Kolonel P.M.R.TIELENS, 
Rootd Afdeling III B van de III B van de 
Generale Stat 
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B�UN'l', die van huia uit van CristeH.jli:e Historisohe e.tko.mst 
ia, zijn vader békleedde jarenlang vooraanstaande posities 
in de Ned.Hervormde Kerk te �oerden, doet niets aan gods
dienst. Men kan aannemen, dat hij op politiek gebied de r1ch� 
t ins van de Partij van êe Vrijheid· is toegedaan. Hen sen, die 
hem zeer lang kennen, zeggen, dat BRUNT een •e groöt natio
naal gevoel heeft om oommunistisoh geari8nteerd te zijn, ten
zij hij zodanig aan do grond zit, dat hij deze ideologie als 
allerlaatste redmiddel zou benutten. Zijn houding in de bezet 
tingst1jd was in alle opziohton soed. 

2 • • ,.JUBB.O TIN • 

Pèr;onalia: tJUB�O�!N,so�g8' 
geboren te Rijbinsk (Rusland) �.4-1908( 
statenloos; 
bou�kund1g ingenieur; 
adraQ; Ar�hem ) 

De Wetstraat 10. 

SUBBO TlN heeft volgens zijn eigen verklnr1ng to't J.�23 in :Rus
land g$woond bij z1jn ouders te Ka�nn. Is daa�na nn poli�iake 
redenen uit Rusland vertrokken en heeft zi'ah gevestigd to BO.i' 
11 \jn 1 .. 'll1lmersdori,'. 
Op ll-�-40 werd hij via Oldenzanl to Nederland toegelaten met
een Nede�iands visw:i. 1 atgege�en door de Oonsul-Generaal der 
Red�rlandên ta Bo�l1jn. SUBBOTnT was 1n het bezit 
Nan�enpappoort. 

Gedurende de oorlog we�kte s. als aannemer op hot vliogveld 
Deelen aan d e  bouw ·van ·b �rakken en oru:u.oufl.agewerken tot een 
bed��S v�n F 600.000,., In �e�banft eohter met het fait, dát 
hij balans�ijk� 1nliohtin8en verat�ökte aan de Packard-groep 
is togen ham gaen vorvolging wogens oolla bo:ratte ingesteld. 

s. is op de volgende wijze in oontnot gokomon mat E.N.I.
Aan het Instituut we:i.>d door cursist.en govrnagd at de E.N .1.
ook leasen gRf 1n Fus�isoh. Een van de dat!!.es, die op het 1n
st1tuut ff�rk�aam waa, sprak hierover met V1EVOLon SUIRNOF.F
gebóren te Breat-t�tovsk, werktuigkundige, wönends to Utreoh'tv
Sinds 1934, \l!.lholminapal'k no. 22. D0zo ra�dde hiervoor aa.n
in contact te treden met dez�·SCJBBOTlN. Met hem Wérd v��vol-�

' gene onderha:ntlelê. an het resultant wa_s, dat s. toetrad als 
organisator van do sohriftelijko los3en,tevens leider van 
d1t leervnk" 
s. kwam in 1946 wel aan het Instituut om mondelinge lessen
te geven. n1t komt thans niet moer voor

s. gee1't voo;t" ant1-sowjot ·te zijn� In de rapporten omtrant
hem kofilon echter �ersohillende paaa�ges voor welke het nodig
maken hieromtront nog enige reserve 1n a o�t te nemen.
zo:i.ans ·soen poait1a'1Te gegevens betret:fende zijn politieJce
1nziohten ne.nt1ez1g zijn, kan omtrent zijn al dan n1et be"
trouwbaar z1Jn geen def1n1tiet oordeel gegeven WOPden.

' 

Dezerzijds wordt s. ala een op�tunist �eaohouwá. 

Voor het lange u1 tbl1 j'ten van mi: jn antwoord op uw 
.m.'l.)ae ik U bel.eefd .ll'.,ijn veronti:lohu:td igingsn aanbieden. 



Eén en ander werd- veroorzaakt door de uitgebreidheid van 

het onderzoek en enige bijzondere omstandigheden welke zich hab
ben voorgedaan bij het onderzoek naar è o antecedenten van 
.SU :BBO TIN • 
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In antwoord op bovenaaneehaald schrijven 
doe ik U hierbij een desbetreffend rapport toe
komen, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve 
moge verwijzen. 

De Hoof

�����

s van 

(R .• W. 

de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
' s G r a v e n h -�-b-�-..:... 

pbli tie, 
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R a p p o r t • 

. Naar aanleiding van het schrijven van de Centrale 
Veiligheidsdienst te 's Gravenhage No. Dis 1187R, d.d. 9-12-47, 
kan het navolgende gerapporteerd worden: 

De juiste personalia van de eigenaar van het Eerste Nederlandse 
Instituut voor Practi.sche Wetenschappen (E.N.I.), gevestigd aan 
de Burgemeester Reigerstraat No. 63bis te Utrecht, luiden alsvolgu 

-\JAN BRUNT, geboren te Woerden 31 October 1893, wonende Oudenoord
/ No. 61 te Utrecht • 

Betrokkene woonde en werkte voor 1930 in Woerden en was aldaar 
/ directeur van de dakpannenfabriek Brunt & Co. te Woerden. Deze 

f 

fabriek werd in in 1928 geheel gemoderniseerd, wat de leiding 
enorme bedragen kostte. In deze jaren was Brunt welgesteld. Hij 
had echter veel geld voor zichzelf nodig - hij hield erg veel 
van "Wijntje en Trijntje" - en dat was oorzaak, dat het ge"1.d 
goeddeels verdwenen was, toen de verbouwing van de fabriek gereed 
was. Brunt zag kans om een geldschieter te vinden, waardoor voort-

\ 
\ 1
i 

zetting van de fabriek verzekerd was. 
Betrokkene had echter weinig geleerd, hijnleidde zijn oude leven 
en dit verergerde dermate, dat hij meermalen in beschonken toe
stand op de fabriek kwam. De financiers van de fabriek gaven hem 

l zijn congé, waarna hij Woerden verliet. Zijn vrouw vroeg en ver-

\ 

kreeg echtscheiding,_ doch bleef met haar kind te Woerden wonen • 
In Mei 1942 huwde Brunt te Rotterdam met zijn tegenwoordige vrouw, 

'-1 genaamd Gertralld Helena Meissler, geboren te Mülheim a/d Rubr. 
Ongeveer terzelfder tijd kocht hij in Deventer een instituut voor 
het geven van schriftelijke lessen. Het geld daarvoor benodigd 
was afkomstig van deze vrouw. 
Volgens een dossier, berustende bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Utrecht, belast aetE.N.m. zich met: 
"het geven van schriftelijke cursussen op elk gebied in de meest 
"uitgebreide zin en al wat daa:rmede verband houdt, gevestigd aan 
"de Ouden0ord No. 61 te Utrecht, voordien te Deventer onder de 
"rechtsvorm van een Commanditaire Vennootschap met meer dan één 
"beherende vennoot". 
In de bezettingstijd was het E.N.I. gevestigd aan de Oudenoord, 
daarna werd het overgeplaatst naar de Burgemeester Reigerstraat 
No. 63bis te Ut:recht. Op dit adres werd aanvankelijk gewerkt 
met 18 man personeel. Thans is dit aantal aaR tot één kantoor
juffrouw ingekrompen. 
De zaak gaat hard achteruit, hetgeen in verband staat met het 
feit, _dat vele jonge mensen mn militaire dienst zijn, en deswege 
in Indië vertoeven. Bovendien zouden de nodige gelden voor het 
maken van reclame ontbreken. 
Brunt, die van huis uit van Christelijk Historische afkomst is -
zijn vader bekleedde jarenlang vooraanstaande posities in de 
Ned. Hervormde kerk te Woerden - doet niets aan godsdienst. 
Men kan aannemen, dat hij op politiek·gebied de richting van de 
Partij van de Vrijheid is toegedaan. Mensen, die hem zeer lang 
kennen, zeggen, dat Brunt een te groot nationaal gevoel heeft om 
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communistis,ch georiënteerd te Zl.Jn, tenzij hij zodanig aan de 
grond zit, dat hij des� ideologie als allerlaatste redmiddel zou 
behutten. Zijn houding in de bezettingstijd was in alle opzichten 
goed. 
Bekend is, dat Brunt o.a. gesolliciteerd heeft naar een betrekking 
bij de Bataafse Petroleum Maatschappij, doch hierop tot op heden 
geen aililwoord heeft ontvangen. 
Uit bijgaande brief en proeflessen van de E.N.I., d.d. 3-2-48, 
blijkt, dat de cursus Russische taal onder leiding staat van 
S. Subbotin, van beroep ingenieur, welke een geboren Rus zou zijn.
Van betrouwbare zijde werd medegedeeld op W:3..ke wijze Subbotin met
Brunt in aan�aking gekomen is. Aan het instituut werd door cursis
ten gevraagd of de E.N .I. ook lessen gaf in Russisch. Een van de
dames, áie op het instituut werkzaam was, sprak hierover met--

1
lvsEVOLOD SMIRNOFF, geboren te Brest-lütovsk, wertuigkundige, wonen

de te Utre-cht sinds 1934, Wilhelminapark No. 22. Deze raadde hier
voor aan in contact te treden met deze Subbotin. Met hem werd ver
volgens onderhandeld en het resultaat was, dat s. toetrad als or
ganisator van de schriftelijke lessen, tevens leider van dit leer
vak. 
s. kwam in 1946 wel aan het Instituut om mondelinge lessen te geven
Dit komt thans niet meer voor. Hij zou woonachtig zijn bij zijn
zuster, gehuwd met een zekere Crommelin, te Schalkwijk (U.).
Van gehele andere zijde werd aan de I.D. Utrecht gemeld, dat in
het voorjaar van 1947 een zekere Mevrouw Crommelin een schrijfma
chine met Russische lettertekens trachtte te kopen.
Bovengenoemde SMIRNOFF is sinds 1924 in Nederland, komende uit 

\ Joego Slavië. In 1931 trad hij in het huwelijk te Eindhoven met 
. -'1 MARIA VYSOEKA, geboren te Warschau 2-3-1903. Smirnoff is als werk

tuigkundige werkzaam bij A.P. SCHAT, wonende Hendrik de Keijser
straat 66-68, te Utrecht, eigenaar van een fabriek voor het ver
vaardigen van glijspanten voor reddingboten. 
Van Smirnoff is niets ten nadele bij de I.D.1 Vreemdelingendienst,
Identificatiádienst etc. te Utrecht bekend. ,Zie foto) 
Een lijst met namen van alle cursisten in de Russische taal van 
het instituut wordt hierbij gevoegd. Van deze personen is aan het 
instituut niet bekend, waarom zij deze cursus volgen, met uitzon
de ,ring van enigen, die tijdens de bezettingstijd als tewerkgestelde 
in Duitsland, verkering hadden met een Russische en daarmede nog 
correspondentie voeren. Van de te Utrecht en Maartensdijk woonach
tige cursisten is bij de I.D. Utrecht niets ten nadele bekend. 
Als bijzondere eigenaardigheid kan nog gemeld worden, dat alle 
cursisten in de Duitse taal, gedurende de bezettingstijd, later 
allen tot de N.S.B. behoorden, met uitzondering van één. 

Utrecht 24 Februari 1948. 
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behutten. Zijn houding in de bezettingstijd was in alle opzichten 
goed. 
Bekend is, dat Brunt o.a. gesolliciteerd heeft naar een betrekking 
bij de Bataafse Petroleum Maatschappij, doch hierop tot op heden 
geen anilwoord heeft ontvangen.  
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) voor aan in contact te treden met deze Subbotin. Met hem werd ver
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ganisator van de schriftelijke lessen, tevens leider van dit leer
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Dit komt thans niet meer voor. Hij zou woonachtig zijn bij zijn
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13- 9-45
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13- 9-45
23- 7-45
13- 9-45
13- 9-45
13- 9-45
17- 7-45
13- 9-45
13- 9-45
13- 9-45
13- 9-45
13- 9-45
13- 9-45

13- 9-45
14- 9-45

13- 9-45
13- 9-45
11-9- 45
13- 9-45

21- 9-45
20-9 -45

4-10-45
16-10-45
13- 9-45
19- 9-45
27- 9-45
13- 9-45
17- 9-45 
30-10-45-
24-10-45

9-11-45
13-11-45
30-10-45
27-11-45
10-12-45

13- 9-45
10-12-45
12- t;..46
12-12-45
19-12-45

-·• B. v.d. Bosch
Dienco de Haan 

, J. Goedkoop-
_.., H. Leijssen 
- , H. Eisner

L. K. Van Rede
.-. Mej.C.C.A.Mulder 
.- •W. Hallen 
-• F .L.P .Krizkovsky

-, L. Jansen 

- Mr.J.C.J.Scheijen
- • A. M. Bouma 

�H,W.H.Corduwener 
� w·. Gerritsen 
- Mr.W.A.C.N.Heijnen
� A.M. v .d.Kleijnenberg 

P.R.Bouman 
- H. Hartendorp
� J. v. d .Hoek 
� W. Ihrig 
- J ,. Nijssen

...l$\- Iwan Raskolnikoff 

- H. Staals
_, J .R.Telling, p/a 

·v.d.Hoorn 
-- R.J.G. v.Vliet
- J. Ganzeboom 

� J. L; Bottema
_. B. Slier . 

E.C.F.Bollen
-.. M. B. Rijn 
- c. de Roode 
·- G. W. Slisser
__, W. Olberding 
� J. Biard 
- H. J. Bonefaas

_ J. Suykerbuyk 
-- Zr. W.J.Hondius 
-- A.v.Ouwerkerk 

- A. J. v.d. Stoop

-- Mej.E.J.v.Hooff 
�H. Vos 
.-- w. Petten 
-- Fr. Kolkman 

_. H.P .Roosenste in, 
_ p/a Dhr.Hermannsen 
- Th.M.Bakker

\Mej.E.Hostenfeld 
,P.A W.C.Schotel 

�P.F.Neijt 
.. -'J .J .Bru.ijsten 

Tulpenstraat 5 Steenwijk 
Tuinstraat 50 Krimpen a/d 
Tiendstraat 41 C Rotterdam 
Jao.v.Lennepkade299IAmaterdam 
Sanatorium Appelscha 
Buntlaan 19 Driebergen 
Donderberg B 156 Leersum 
Grensstraat A 42 Di-nxperlo 
Noordersingel·26 Hoogezand 
J.M.DeMu.inck Keizer-
kade 41 Zuilen 
Zandpad 17 Maarsseveen 
Voorstraat 91 Dordrecht 
Geleenstraat 14 Heerlen 
Prof. K. Onnesl.111a Schiedam 
Stationastraat 5 Tilburg 
Kruisbroedershof 13 den Bosch 
Hevester D 220 Delfzijl 
Arendsweg 171 Beverwijk 
Bakkerstraat 43B Rotterdam 
Dennenweg 13 Bosch en Duin___. 
Aalsu.merpoort A 200 Nijverdal 
p/a o.Z.Achterburg-
wal 118 Amsterdam 
'st. Petrusstr.27 Eindhoven 

F 126 
Maretakstraat 115 
Tellenweg 339b 
Columbusstraat 120 
West Varkenoord
seweg 121b 
Bornschesteeg 18 
Oude Singel 52 
Zandvoortstraat 38 
Wijtenbachstr.133I
Pl.Muidergr 65 
Kerkstraat 159 
Schapendrift 8'13 
E 63 
W.Arntzhoeve 
Loosdrechtseweg 32 
Veenhuizermidden
weg F 66 
Blaarthemseweg 60 
Bijlwerffstr. 39A 

Nw. Marktstraat 6 

Pelzerweg 81 
Piersonstraat 8 
Akerstraat n 71
A 242 
Klergstenslaan 31 
Jachtlust A 165 

post Hierder 
den Haag 
de Klepel, Epe. 
den Haag 

Rotterdam 
Wageningen 
Goes 
Scheveningen 
Amsterdam
Amster dam
Oostzaan 
Blaricum 
Kerkdriel 
den Doldex 
Hilvers11m 

Heerhugowaard 
Zeelst 
Rotterdam 
West Grafdijk 
Nijmegen 

Bilthoven 
Alkmae.r 
Treebeek 
Maarn 
Santppoxt 
Haps 



Met ing.van: 

3- 1-46
4- 1-46
3-11-45
4- 2-46

24- 4-46
20- 9-45

3- 5-46

13- 9-45
14-10-46
14-10-46

-2-

Naam: 

-1 H.v.d.Sande
-· J J. Kuitens 

o. Schleij 
- · R. IJbema 

- �Mej. E.A.Japchen
- Zr. V. Vugt-

- .Straat:

Rijsdijk 264 
Teijlerstraat 55 
H. de Vrmeslaan 6
A 7 a 
Koenestraat 187 e
L.v.Heldenburg 37

-- F.C.Vervooren, Kapi-
tein der Genie 

H. Pehly 
� .. A. Visser 
- :P. Brpuwer

Woonplaats: 

Rhoon b.Rotterdam 
den Haag 
Maartensdijk 
Westerbork 
Amerongen, 
Voorburg 

• 13- 9-45 
� ... J 7- 1-46 

- · Mev.r. Bosch-Bohme ., 
--� Ir. A. K. Vroege 

Hotel Gordaniger 
kamer 5 
Hoornsediep 23b 
Burg.IJpeijstr. 18 
Noord Boulevard 23 
K 103 
B:reestraat 19 
Ittersum B 105 
Tulpstraat 7 
p-a-Statenweg 158e 
Rijksweg 188c 

Batavia 
Groningen 
Slîedrecht 
Noordwijk a. z.

Eerbeek 
Beverwijk 
Zwollerkerspel 
Groningen 
Rotterdam 
Orthen gem. den 
Bosch 

'-.._/ 11- 9-45 
13- 9-45
13- 9-45
13- 9-45

- L. Okkels 
-·•H. F. Bartels 

-

18- 9-45 
�-- 9-45 
m.- 1-46 
13-11-46

.,-;, J. W. J. Philipse n 
- A.J .Suykerbuy.k 

- , J. B. Spree 
- Mevr. C. Ke unig . ,.,/., 

- A. Hameetman '"@IO'SO'!t/
Korp. P. Mulder, 
4503749, 2e Inf.Bat. 

Jac.w.Gaesbeekl. 14 Driebergen 
Valeriusplein 32hs Amsterdam 'A 
Leeuwensteinstr. 9 Rotterda.iJ 1"2

Cie. 1e Mariniers Bri-
gade , Marine postkantoor Batavia 

Voorts: 0 
113- 9-45�urentius Wilhelmus Antonius BOGERS, geboren te Noordwijkerhout

31-1-1927, leerling assistent bij de Ned. Spoorwegen, wonende 
Damstraat 17 bis te Utrecht; 

9-45: Aart Stefanus BARMENTLO, geboren te Utrecht 28-5-1914, metselaar,
Van Lennepstraat 24 te Utrecht; 

9-45:, Oswald De BRUIN, geboren te Utrecht 20-12-1918, studerend, Malie
baan 127 te Utrecht; 

7- 1-46: Cornelis Antonius Gerardus SLUIS, geboren te Utrecht 26-4-1920,
kantoorbediende, Herenwe'g 91 te Utrecht. 
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Geachte Heer,

Beleefd danken wij U voor Uw aanvraag van 31 Janu
ari j .1. Ingesloten doen wij U ·toekomen de eerste drie lessen 
van onze schriftelijke cursus RUSSISCHE TAAL VOOR BEGilîNERS.Gaar-. 
ne vragen wij hiervoor Uw welwillende aandacht,speciaal ook voor 
de Inleiding bij les l,waarin U de.methode omschreven vindt,welke 
het mogelijk maakt,dat men aan het einde van deze leergang het 
Russisch als omgangstaal gebruik� en er een eenvoudig b.oek in 
leest. 

De cursus die uit 52 lessen bestaat,staat onder lei-
ding van Ir.S.Subbotin, een geboren Rus, die reeds verscheidene 
jaren in Nederland woont. 

De kosten bedrag: bij betaling ineens: f.70,--; in 
twee termijnen à f.37.,--: f.74,--; in vier termijnen à f.20,--: 
f.80,--.Betaling kan geschieden per giro,per postwiss�l of tegen
aanbieding van bankkwitantie,te Uwer keuze.Een leerboek is niet
nodig,daar U de gehele leerstof in de lessen verwerkt vindt.

Bij deelnt:pne kunt U één of meer lessen per w�ek,één 
per veertien dagen enz. ontvangen,naar U dit het beste uitkomt in 
verband met beschikbare tijd e.d. Zo bepaalt U zelf de duur Uwer 
studie.Het gemaakte huiswerk zendt U ons geregeld ter correctie 
op,onder bijvoeging van postzegel voor retouxzending.Zodoende hebt 
U steeds een goede controle op Uw vorderingen.Tevens kunt U de 
leraar alle gewenste vragen betreffende de studie stellen.Lespa
pier en enveloppen worden gratis door ons verstrekt. 

Gaarne bevelen _wij ons voor Uw order aan,in de over
tuiging,dat onze.cursus U in alle opzichten zal voldoen.In afwach
ting van Uw berichten,tekenen wij, 

Erkend door en onder 
toezicht van: 

_.,.;.· -·t:_ ..t�.y 
,,:,< 'J ·:.,

... � .. t-.. ·i;(\1\ 

·"1 · �� l •'.• ·:�,\ ·,1 } t( (. l 
1. ,· • 

� v\ ; fj � 

hoogachtend, 

Bijvoegen: 1 prospectus 
3 lessen Russisch. 

'(:-) ' �-· "" .,� .# S:' Het kennen4·�.n het kun'nen,. cJf zijn et twee m'n vclnd - En hebben dan slechts waarde, l!lfs m.en ze 1arnen vindt. (De Gencste:t). 
. 

. 



kadaster en hypotheken en dient vooral voor makelaars, notarisklerken, deurwaarders; rentmeesters enz. 26 lessen (leerboek à f 3.- niet in prijs begrepen) : f 60.- of 2 term. è. f 31.- of 4 term. à f 16.-. 
LANDBOUW Deze cursussen bevatten de leerstof als op de Landbouwwinterscholen g�geven, Leerboeken zifn hierbij niet nodig, daar de leerstof in de lessen verwerkt is. Slechts voor de cursus Plantenveredeling en erfelijkheidsleer is een leerboek à f 3.65 nodig. Elke leergang bevat ongeveer 30 lessen: de prijs per cursus bedraagt : / 40.- of 2 term. à f 21'.- of 4 term. à f 11.-. Hier volgen de titels van de verschillende cursussen: Bedrijfsleer en landhuishoudkunde, Landbouwboekhouden, Grondkennis en grondv�rbetetiag, Bemestingslee;' enz., Plantenteelt en plantenziekten, Plantenveredeling en erfelijkheidsleer, Zuivelbereiding, Bosbouw. VEETEELT Veeteelt, gezondheidsleer en veevoeding Deze cursus behandelt : beoordelingsleer van runderen, paarden, varkens. schapen en geiten, vlees- en melk.vorm. spijsvertering, verpleging van fokvee, algemene eisen van voeding, bereke.ning van rantsoenen enz. 36 lessen : f 46.- of 2 term. à f 24.- of 4 term. à f 13.-. 
Rundveekennis Deze cursus behandelt : de anatomie of ontleedkunde van het rund, het uitwendig voorkomen, raskennis voornamelijk ,de Nederlandse rundvee· slagen, fokkerij. 30 lessen: f 50.- of 2 term. à f 26.- of 4 term, à f 14.-. 
Veeverloskunde Deze cursus behandelt : inwendige en uitwendige bouw, drachtigheid en 

't daarmede verband houdt, behandeling en verpleging van moed·erdier pasgeboren dier, belangrijke afwijkingen. lessen : f 80.- of 2 term. à f 42.- of 4 term. à / 22.-. 'Algemene en bijzondere veeteelt Een cursus, speciaal aan de veeteelt gewijd. 30 lessen: f 50.- of 2 term. à f 26.- of 4 term . .à f 14.-. 
Paardenkennis Deze cursus behandelt : anatomie of ontleedkunde van het paard, het uitwendig voorkomen, belangrijke punten van de fokkerij. • 30 lessen!: / 50.- of 2 term. à f 26.- of 4 term. à f 14.-.
TUINBOUW Deze cursussen bevatten een eenvoudige behandeling van de genoemde o?-derw�i:pen, waarv.an �en leek ook .veel nut zal h�bl;>en. Leerboeken zijn niet noaig, daar de gehele leerstof m de lessen verwerkt is. Elke leer· gang bevat ongeveer 30 lessen.; de prijs per cursus bedraagt : f 40.- of 2 term. à f 21.- of 4 term. à f 11.-. Hîer volgen de titels der verschillende cursussen : Aardappelen- en groententeelt, Bloemen en kruiden, Kamer- en potplanten, Tnin�anleg en •onderhoud, . Fruitteelt, Pluimvee- en konijnenteelt, Bijen en z11derupsen, Algemene dierkunde. Leer der ziekten en beschadigingen. 
POLDERAANGELEGENHEDEN Deze cursus behandelt : waterstaat en ontstaan, doel en bevoègdheden der waterschappen, waterstaatw�l 1900,. ke_1;1r�nwet e.a. wetten. veenschappen en veenpolders, droogmakerijen en mdiJkmgen, opgaven uit de praktijk. 24 lessen: f 10.- of 2 term, à f 31.- of 4 term. à f 20.-. Voor de studie zijn enkele wetten nodig, waarvan de kosten (in totaal · 2.50) niet in de prijs ,begrepen zijn. 

CHT · ze cursus behandelt : kennis van nultjg en roofwi!d, jachtmethoden en benodigdheden, jachtwet enz. 
25 lessen: f 70,- of 2 term. à f 31.- of 4 term. à f 20.-. 
VISSERIJ J?eze cursus b.ehandell: akten �n vergunningen, vistuigen, zoetwatervisserij. !tchaam, voedmg en voortplantmg van de vis, karperkweekbedrij[ enz 25 lessen.: f 70.- of 2 term. à f 37.- of 4 term. à f 20.-. 
MAKELAAR-TAXATEUR Het vak van makelaa:,-taxateur is voor een bepaal-de categorie van personen zeer aantrekkehik, vo?r.al vo_or hen, die als bediende op een makelaars-, deurwaarders- of administratiekantoor reeds werkzaam zijn of waren. D.e complete cursus kost f 280.-. Echter zal niet ieder de gehele ople·. ding, d.w.z. alle onderdelen, die wij voor de leergang makelaar-taxate�r geven, behoeven te volgen. Zo zal een bouwkundige niet de cursus bouwkunde behoe,ven te volg.en ; een ander zal reeds meer dan voldoende van het assuranhewezen weten en een derde zal bijv. de administratie d voldoende �it de. p�aktijk kennen. Wij kunnen voor elk geval beoorrÎ 5 
welke studie nodig 1.S. e en
De opleidin,g is o.ok uitermate �eschikt voor mensen, die reeds langer als vertrouwensman m hun omgevmg optraden. Wij denken hier a trouwensmannen der belastingen. an ver-
Het hoofdbestanddeel voor de opleiding makelaar-taxateur ge ft b hande}0g van de .wette!ijke bepalingen op de ma\celaardij en d: be::di J;theoretische kenrus voor het examen, ingesteld door de Vakg MJ laars. 24 lessen : f 70.-. roep ...,.e-
Bouwkunde [n deze afdeling trachten wij de candidaat datgene van bouwkunde bij le 

brengen wat voor de beoordeling van schadegevallen en taxaties nodig is. 25 lessen : f 70.-. Assurantiewezen ç;eeft de stof, welke zeer voldoende is om aan de exameneisen te vol<loen. 25 lessen : f 70.-. .Administratie van huizenbezit, landerijen, effecten en hypotheken Deze afdeling is bij uitstek geschikt voor a.s. makelaars en taxateurs, wij kunnen wel zeggen onmisbaar voor hen, die zich in het vak willen be.geven. 25 lessen : f 10.-. 
RENTMEESTER �eze opleiding geeft meer dan voldoende voor het examen rentmeester, mgesteld door de Nederlandse verenigihg van rentmeesters, welk examen eens P�: jaar wordt gehou<ien. Wanneer wij deze gehele opleiding zouden om��hriJven, zouden wij te uitgebreid worden. Wij verzoeken daarom vriendehik aan hen, die hiervoor interesse hebben, ons om inlichtingen te vra· jen, onder vermeldin·g van leeftijd, �enoten onderwijs en behaalde diploma's, waarna wij uitgebreide offerte zullen zenden. 1.ANDBQUWBEDRIJFSLEIDER Deze cursus geeft opleiding voor gediplomeerd landbouwbedrijfsleider. Evenals voor de rentmeesterscutsus verzoeken wij U ook voor deze cursus v.an Uw belapgstelling te doen blijken door het vragen om nadere inlichtingen, onder opgaaf van leeftijd. genoten onderwijs en behaalde diploma·�. Deze opleiding is te veelomvattend dan dat wij haar in dit kort bestek .zouden kunnen omschrijven. 
Wij vertrouwen. dat U met belangstelling van bovenstaande opsomming van onze cursussen hebt kennis genomen en hieruit een keus kunt maken, 
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.Aan C.V. Eerste Nederlandscbe Instituut voor Practische Wetenschappen, Burg. Reigerstraat 63bis, Utrecht. 
Ik verzoek :U mij in te schrijven voor de gehele cursus . ............... ........ , .................... . 
...................................... -....................................... en, mij ,............... lessen per ............................. � .... . 
toe te zenden. U kunt mij de eerste les en het benodigde studiemateriaa! 
opsturen. De betaling van het gehele lesgeld-*) 

.. de eerste termijn en d� volgende à f ...... -.... , .. :!<) contant*) 
zal ik voldoen per giro *) Ik ben ........ jaren oud. per postwissel*) 
Naam (in bJokletters) : 
Adres: 
Woonplaats: ............................ .......................... , ........................................ .. 
Datum:., ...... .......... . Handtekening : • ................................................. ,,,j,,,,.,,,_ 

*) doorhalen wat niet verlangd wordt. 
____________ ___J. 

Afz. : E.N.L te Utrecht, Burg. Reigerstraat 63bîs. 

de Heer Aan Mevr. Mej. 

I Frankering bij abonnement 
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BURG. REIGERSTRAAT 63 BIS - POSTREK. 259355 - UTRECHT 

Erkend door en on�er controle van de Insp. Schriftelijk Onderwijs

[.8 .. 
UTRECHT, datum postmerk. 

H_iermede hebben wij het' genoegen U ons nîeuwste prospectus aan te bieden, dat U een overzicht geeft van de door ons Instituut gegeven schrif· lelijke privaatlessen, omvattende : 
talen en handelscorrespondentie, opleiding voor MULO-diploma, 
algemene ontwikkeling, dameskleding, herencoupe, opleiding 
voor middenstandsdiploma, boekhouden, handschriftverbetering, 
techniek, wiskunde, landmeten en waterpassen, kadaster en hypotheken, landbouw, veeteelt, tuinbouw, polderaangelegen
heden, jacht, visserij, opleiding voor makelaar-taxateur, oplei-

A,.g voor rentmeester, opleiding voor landbouwbedrijfsleider. 
""!Jaar noodza"kelijk vindt U een korte omschrijving, terwijl achter elke cursu.s de pdjzen vermeld zijn, zowel voor contante als voor termijnbetaling. Voor de meeste C'Jrsussen gelden de prijzen met inbegrip van leerboeken en studiepapier ; waar dit niet het geval is, wordt dit aangegeven. De prijzen, die voor de boeken- genoemd worden, zijn alle behoudens ondergeschikte latere wijzigfagen. De boeken kunnen via de boekhandel betrokken worden, doch kunnen ook desgewenst, zonder prijsverhoging, doo, onze .�emiddeling 1besteld worden. De kosten van correctie zijn in de cursuspnJzen verwerkt. Wel dient de cursist bij inzending van huiswerk eeo postzegel voor retourzending in te sluiten. Onze schriftelijke privaatlessen zijn buitengewoon goed en practisch. Alom in den lande zijn onze opleidingen bekend en genieten zij een uitstekende reputatie. Wij willen geen loftuitingen over onze eigen cursussen of af• brekende critiek over die van anderen neerschrijven, doch volstaan met te zeggen, dat wij het beste geven wat er te verschaffen is. Indien U schriftelijk gaat studeren, doet U dat met een bepaald doel, meestal om door het afleggen van een officieel erkend examen te trachten Uw positie te verbeteren of U een positie te verwerven. Dit doel kunt en zult U met onze hulp bereiken, mits er door U terdege gewerkt wordt. Wij zorgen voor geregelde toezending van lessen en studiemateriaal en - wat zeer belangrijk is - voor nauwkeurige correctie door bevoegde leraren De gezonden lessen moogt U behouden, mits U ze niet ufüeent aan derden copieed of laat copiëren. De lessen zijn Uw eigendom, zodra het volledige cursusgeld betaald is. Twijfelt U nog aan de voordèlen van een scnriftelijke opleiding? Wij 6emen U slechts enkele : � U kunt studeren, wanneer U gelegenheid hebt. U bent niet gebonder.c aan vaste uren. 2. U zit met een moeilijkheid en vraagt om opbelde-ring. De uitleg wordt U schriltelijk gegeven. U kunt hem dus steeds terugvinden en wee, raad-plegen. , 3. Geen tijdverlies door reizen naar de leraar. Alles wordt U thuisbezo,gd. 4. Onze schriftelijke privaatlessen staan onder leiding van ui!erst deskundige leraren, die aan elke leerling afzonderlijk hun volle aandacht besteden, 

5. Schriftelijke studie rs doorgaans goedkoper dan mondelinge. Vóór wij eindigen nog een raadgeving: houdt Uw doel voortdurend voor ogen gedurende de opleiding. Juist bij sehriftelijke opleiding wordt veel wilskracht en doorzettingsvermogen van U zelf gevraagd - het aankweken van deze eigenschappen zal U in Uw gehele leven ten nutte komen. Studeer dus regelmatig, zend Uw werk geregeld in, vt·aag vooral als U iets niet geheel begrijpt, bestudeer nauwkeur.ig de correcties van de leraar en repeteer veel. Tenslotte wijzen wij er nogmaals op, dat ons Instituut erkend is door de Inspectie van het Schriftelijk Onderwijs, wal inhoudt, dat ons Instituut door de betreffende instanties als volwaardig en betrouwbaar wordt beschouwd en onder controle van deze Inspectie staat. Wij bevelen U aan de hier volgende lijst van cursussen te raadplegen, Uw keus te doen en ons het ingevulde ipschrijfbiljet toe te zenden. 
TALEN EN HANDELSCORRESPONDENTIE 

Nederlands 
Het doel van deze cursus is niet een diploma te bèhalen, doch het leren schrijve.n zonder fouten in spelling en stijl. Deze leergang is bij uitstek 



geschikt voor hen, die voor zichzelf gevoelen, dat zij in de sclirijfwijze van de Ne·d. taal tekortschieten en ook voor leerlingen van scholen, die onvoldoende in dit vak hebben. Behandeld wordt de leerstof van de 4e klasse Lagere School af tot en me't HBS 3-j.c. of MULO. 52 lessen (leerboek à f 1.50 niet in prijs begrepen) : f 60.- of 2 termijnen à f 31,- of 4 termijnen à f 16.-. Nederlandse letterkunde Op boeiende wijze wordt in deze cursus de Ned. letterkunde behandeld. Gegeven wordt de leerstof tol einde Gymnasium. 52 lessen (leerboek à f 2.45 niet in prijs begrepen) : f 120.- of 2 tex:mijnen à f 65.- of 4 termijnen à f 35.-. Beginnerscuri,ussen vreemde talen 'Deze cursussen leiden niet voor een examen op. Zij maken de leerling op eenvoudige wijze vertrouwd met de grondbeginselen van de diverse talen, zodat mén aan het einde van een leergang de taal als omgangstaal kan ge bruiken en er een eenvoudig boek in kan lezen en een brief schrijven. Ook om Uw kennis van een taal weer op te frissen zijn deze cursussen uitstekend geschikt. Engels, Maleis, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Zweeds, Deens en Noórs, elke cursus 52 lessen : f 60.- per cursus of 2 termijnen à / 31.- ol 4 termijnen à f 16.-. Voor Deens en Noors zijn door de leerling leerboeken aan le schaffen voor resp. f 4.95 en f 4.10. 
Russisch: 

..52 lessen : f 70.- of 2 termijnen à f 37.- of 4 termijnen à f 20.----,. Cursussen vreemde talen voor gevorderden Speciaal voor hen, die dieper op de studie van een taal wensen in te gaan, wanneer zij de grondslagén goed onder de knie hebben. Engels, Frans, Duits, Zweeds, Deens en Noors, elke cursus 52 lessen (leerboeken pet\ faal f 3.- à f 5.�niet in prijs 1:. grepen) : / 70.- per cursus of 2 termijnen à f 31 1- of 4 termijnen à f 20.-. Cursus voor verdergevorderden E:ngels. Deze cursus gaat verder d<1n bovengenoemde en geeft ook taaI-JTegels in het Engels. 1 52 lessen (leerboek à f 3.55 niet in prijs begrepen) : f 80.- of 2 termijnen à f 42.- of 4 termijnen à f 22.-. Nederlands voor Engelssprekenden Speciaal voor buitenlanders, die Nederlands willen leren schrijven. lezen en spreken. 52 lessen (leerboek à J 4.- niet in prijs begrepen) : f 80.-. Handelscorrespondentie, opleiding voor de Praktijk-u:amellll Nederlan-ds, Engets, Frans, Duits en Zweeas, - .--- -
elke cursus 5� lessen (leerboeken niet in prijs begrepen) : f 80.- per cursus of 2 lermtrnen à f 42.- of 4 termijnen à f 22.-. Door de leerling aan te schaffen leerooeken : Nederlands J 6.40, EngelJ f 12.50, Frans f 1.10, Duits f 2.35, Zweeds f 4.-. Spaans, 104 lessen (leerboek à f 10.- niet in prijs begrepen) : f 160.- of 2 termijnen à f 85.- of 4 termijnen à f 45.-. Nederlandse handelskennis · • �2 lessen (leerboek" à f 3.05 _niet in prijs begrepen) : f 80.- of 2 ter.mijnen a f 42.- of 4 termxinen à f 22.-. Opleiding L.O.-acte1t vreemde talen Voor het deel11emen aan deze cursussen is het noodzakelijk, dat men deL.0.-acte heeft,

• Engels, Frans en Duits, elke cursus 52 lessen (leerboeken niet in pi,ijs be gr�pen): f 100.- per cursus of 2 termijnen à f 55.- of 4 termijnen à / 30.-.Fnis leerboeken : Engels f 9.-, Frans f 10.-, Duits f 20.-.OPLEIDING VÇ)OR MULO-DIPLOMA Er zijn .:verschillende omstandigheden in het leven, waardoor men niet hetonderw11s �p een school kan volgen, bijv. dat men reeds een werkkringb!;efl, terw1Jl men loch gaarne genoemd diploma zou willen behalen. OokZlJn er vakken, waarvoor dit diJ?loma geëist wordt ; men gevoelt zich teoud v.�or de schoolbanken en wil aan de andere kant niet de kans latenvoorb11gaan door he! !!�!Dis aan een diploma. Kortom, er zijn honderden.r�denen, waarom d1kwi1ls een schriftelijke opleiding voor het MULO·d1p!oma de a�.ngewezen weg is. Hiervoor is onze cursus bij uitstek ge�chikt, da�r h.'J zowel voor MULO-diploma A als voor diploma B opleidtrn zeer du1deh1ke lessen. Kosten van d� gehele opleiding (exclusief de leerboeken) : v�or MULO-diploma B : bij betaling in eens : f 300.-; bij gedeelten: f 40.biJ de. a�nvang va�. de cursus en aaarna nog f 324.-, te voldoen in 27maandeh1kse tetrm11nen van f 12.-; voor M�O-diploma A : bij betaling in eens : f 250.- ; bij gedeelten ,f 40.- b1J �-e aanvan�. van de cursus en daarna nog f 264.-, te voldoep in22 maandehikse lerm11nen van f 12.-. Kosten van de leerboeken ongeveer f 110.-�et is ook mogelijk gedeelten �an de cursus te volgen, bijv. het laatste jauJa9.; voor B. of de laatste 2 of 3 Jaren en het láalste jaar voor A of de laatste2 Jaren . .. Hiervoor ontvangen wij gaarne aanvragen met gegevens als :wh edlke CIJfers op het laatste rapport, hoeveel jaren MULO-onderwijs ge•a e.d. 

ALGEMENE ONTWIKKELING Alg.emene ontwikkeling I (beginnerscursus) Voor deze cursus gaan wij van de gedachte uit, dat de leerling lager onderwijs heeft genoten. De lessen leiden niet op tot een examen, doch verrijken Uw algemene ontwikkeHng in de volgende onderwerpen : Nederlandee taal, correspondentie, beginselen van letterkunde, mens en hygiëne, aardrijkskunde, hoofdfiguren literatuur en kunst, omgangsvormen. 52 lessen : f 60.- of 2 termijnen à f 31.- of 4 termijnen à f 16.-. Algemene ontwikkeling II (vervolgcursus) Deze leergang is geschikt voor hen, die MULO-onderwijs hebben genoten. De cursus behandelt : omgangsvormen, moderne natuurwetenschappen, economische aardrijkskunde, politieke constellatie in Europa, economie, kunsi. en literatuur. 52 lessen : f 80.- of 2 term. à / 42.- of 4 term. à / 22.-. DAMESKLEDING. Deze cursus is speciaal ingericiht op de praktijk en slelt U in staat op, prettige en pr.actische wijze Uw eigen kleding te ontwerpen, te knippen en te naaien. 52 lessen : f 50,- of 2 tex:m, à f 26.- of 4 term .. à f 14.-. HERENCOUPE Deze cutsus wil U volledig opleiden tot coupeur herenkleding. 52 lessen: f 70,- of 2 term. à f 37.- of 4 term. à f 20.-MIDDENSTANDSDIPLOMA Dit diploma heeft in ons land wat men noemt burgerrecht verkregen. Elke jonge middenstander weet, dat het examen tot het behalen van dil diploma nodig is om enige lak van bedrijf uit te oelenen. Wij willen er dus niel veel over zeggen, daar een ieder weet hoe noodzakelijk .deze studie. is. Met onze schriftelijke cursus Middenstandsdiploma hebben wij reeds ·ge-rende jaren een buitengewoon gràot succes. Het percentage van geagden met zeer hoge cijfers is bijzonder groot. 'De praktijk heeft dus. wezen, dat onze opleiding prima is. In deze cursus wordt op prettige, overzichtelijke wijze onderwijs gegeven in de hierna genoemde leervakken, zodat iedereen, ook met alleen La!!ere School-opleiding, de cursus gemakkelijk volgen kan : boekhouden, Nederlandse taal en handelscorrespondentie, bedrijfsleer, handelsrecht en handelskennis. Bij goed bestuderen van deze lessen is men verzekerd van succes op het examen. 52 lessen (boeken en lespapier in prijs begrepen) : f 90.- of 2 term. à 
f 41.- of 4 term. à f 25.-. BOEKHOUDEN Opleiding voor het Praktijk-examen Deze Cl!rsus leidt in 100 lessen op voor het Praktijk-examen. In elke les wordt een zeker gedeelte van de te behandelen stof doorgewerkt en wel zodanit, -dat men .één à anderhalf jaa,r voor deze studie nodig heeft, waarbij men dan nog ruimschoots gelegenheid voor repeteren heeft. De volgende v!lkkeo. worden gelij!ttijdig behandeld : boekhouden, handelsrekenen, alj!emene handelskennis, handelsrecht en belastingrecht, Uitgegaan is van de gedachl.e, dat de cursist voor 100 % beginneling is, doch ook voor hen, die niet volkomen leek op dit gebied zijn, is het aan te raden van voren af aan te beginnen. 100 lessen (leerboeken à f 40.- niet in prijs begrepen) : f 130.- of 2 tenn. à f 70.- of 4 term. à f 40.-. HANDSCHRIFTVERBETERING Het doel van deze cursus is het verkrijgen van een lopend handschrift. De lessen geven een duidelijk beeld van de houding van de hand tijdens het schrijven, het vormen der letters enz. en zijn verduidelijkt 'met vele oorbeelden. De resultaten zijn, bij goed volgen van de aanwijzingen, verssend. lessen : f 20.- of 2 term. à f 11.- of 4 term. à / 6.-. TECHNIEK Autotechniek Voor deelname aan deze cursus is vooropleiding niet nodig. Deze leergang is hoofdzakelijk bestemd voor hen, die in het autobedrijl werkzaam zijn of er zich in willen begeven en die iets meer willen weten van het doel en de werkingswijze van de onderdelen van een auto. Behandeld worden : de 4-tact en 2-tact benzineniotoreJl. Aan de elecfrische installatie van de auto is veel zorit besfeed. o.�. dynamo, startm.otor, batterij, bobine, ontsteking, hoogspanningsmagneet en schema's, verder het chassis niet toebehoren. 50 lessen : f 55.- of 2 term. à f 30.- of 4 temi. à / 16.-. Theorie autorilden / De cursus leidt op voor het theoretisch gedeelte van het examen Rijvaar· �!gheid�bewijs en is bestemd. voor hen, die leren autorijden. Op eenvoua1ge WtJze wordt de cursist duidelijk gemaakt welke handelingen l:iij alzo moet uitvoeren met de verschillende -pedalen en handles om te kunnen rijden. Ook de inspectie van de auto, alvorens ermede gereden wordt, wordt behandeld. Natuurlijk worden de voornaamste verkeersvoorschriften en verkeersborden mede besproken. 10 lessen : / 15.-. Radiomontenr Deze cursus leidt op voor het erkende diploma Radiomonteur van het Ned�rlandsche Radio Genootschap (N.R.G.). De 1eerstof omvat de vakken:"'.'s�unde, naluur�unde, . theoretische electr(citeitsleer, practische electriciteitsleer en rad1otechn1ek, al naar gelang men die in verband met vooropleiding nodig heeft. Leerboeken à f 27.- zijn niet in de prijzen begrepen.

Bij voorópleiding L.O. gevo)gd door Ambachtsschool heeft men nodig 80 lessen : f 140.- of 2 term. a f 15.- of 4 term. à f 40.-; bij vooropleiaing MULO of HBS 3-j.c. 72 lessen : f 120.- of 2 term. à f 65.- of 4 term. à f 35.-. Radiotechnicus Deze cursus leidt op voor het erkende diploma Radiotechnicus van het N.R.G. Dit spreekt voor zichzelf. Leerboeken à .f 27,- zijn niet in de prijzen begrepen. Bij vooropleiding L.O. gevolgd door Ambachtsschool heeft men nodig 160 lessen : / 320.- of 2 term. à f 162.- of 4 term. à f 82.- oi 10 term. à f 35.-; bij vooropleiding MULO of HBS 3-j.c. 140 lessen : f 280.- of 2 term. à f 142.- of 4 term. à f 12.- of 10 term. à f 31.-; bij vooropleiding HBS 5-j.c. 100 lessen : f 200.� of 2 term. à J 102.- of 4 term, à f 52.- of 10 term. à f 22.- ; bij vooropleiding MTS 60 lessen: / 120.- of 2 term. à f 62,- of 4 term. à f 32.- of 10 term. à f 14.-. 
Anker- en electromotorenwikkelen Deze cursus is er niet op ingericht de cursist het hoofd vol theoretische �ennis le brengen, maar in hoofdzaak om hem direct practische arbeid op dit gebied te laten verrichten en hem volkomen in staat le maken zeUstandig verbrande motoren, dynamo-ankers enz. te wikkelen. De benodigde beproevingsinstrumenten worden ook door de leerling zelf gebouwd. VoQr deelname aan deze leergang is L.O. als vooropleiding voldoende. 52 lessen { f 65.- of 2 term. à f 34.- of 4 term. à J 18.-. Vliegtuigtechniek Vereiste vooropleiding ten minste Ambachtsschool of M;ULO. Deze cursus beoogt jongelieden, die zich in de vliegtuigtechniek willen bekwamen • er later een betrekking in te vinden o[ wel hun, die hiervoor als zwe vlieger of belangstellende interesse hebben, een grondig inzicht in de Juclî vaart te verschaffen. De cursus behandeldt : _geschiedkundig overzicht van . <ie luchtvaart, gesteldheid der atmosfear, overzicht der verschillende vliegtuigtypen, behandeling der onder.delen, motoren, instrumenten, Radar, in• leidende aei:odynamica, vliegtuil!belaslingen, eenvoudige berekening, beschrijving van moderne vliegtuigen. 52 lessen : f 80.- of 2 term. à f 42.- o1 4 term. à f 22.-. WISKUNDE ' . Onze wiskundecursussen zijn samengesteld door wijlen de heer H. J. Robijns, een der meest bekende mannen in den 1ande voor wiskunde-onderwijs, Deze cursussen zijn zeer ges.chikt voor jongelui, die zich op MULO of HBS ;iiej.,..g.eh.eel ..bii-,ie._voelen--°'lel'der zijn zij een pr.achtig�� vooropleiding voor technische cux:sussen. , Algebra Beginnerscursus, die de leerstof behandelt t/m MULO-A, 52 lessen (leerboeken' à f 2.90 niet in prijs begrepen) : f 80.- of 2 term. à f 42.- of 4 tex;m. à f 22.-. Cursus voor gevorderden, behandelende de leerstof t/m HBS 5-j,c. B, 52 lessen (leerboeken à f 6.- niet in prijs begrepen) : f 80,- of 2 tetm. à f 42.- of 4 term. à J 22.-. Meetkunde Beginnerscursus, die de leerstof behandelt t/m MULO-A, 52 lessen (leerboek à f 2.20 niat in prijs begrepen) : f 80.- oi 2 term. à f 42.- of 4 term. à f 22.-, Cursus voor gevorderden., behandelende de leerstof t/m HBS 5-j.c. B, � 52 lessen {leerboek à f 3.- niet in prijs begrepen) : f 80.- of 2 terrl9' à f 42.- of 4 ierm. à f 22.-, Goniometrie Deze cursus dient speciaal (voor zoyer nodig) ter voorbereiding van de hier volgende cursus Landmeten en :waterpassen, doch kan ook gebruikt worden door hen, die iets meer van dit wiskundevak wensen te weten. 10 lessen (leerboek à f 1.45 n.iet in prijs begrepen) : f 25.-. LANDMETEN EN WATERPASSEN Vereiste vooropleiding voor <leelname aan deze cursus : 3 jaren HBS of MULO-B. Indien U HBS 5-j.c. hebt, is het niet nodig bovengenoemde �rsus Goniometrie nog eerst te volgen. Om in andere gevallen te kunnen beoordelen, of de cursus Goniometrie nodig is, kunnen wij U, op aanvraag, eerst vragen ter beantwoording zenden, waaruit wij kunnen afleiden hoe-_ver Uw kennis gaat. De cursus Landmeten en waterpassen leidt op voor het theoretische gedeelte van het examen van de Neder.Jandsche Landmeetkundige Federatie (praclisch moet men 100 meetdagen hebben, werkstukken inleveren en naast het theoretische gedeelte moet men een examen in practisch werken doen). In de cursus wordt onderwezen : instrumentenkunde, detailmelen (natuurlijk niet practisch), bérekenen van een driehoeksnet, van een polygoon, driehoekspunt enz. Iets over het kadaster. Rijksdriehoekmeting, ruilverkaveling. Cursisten, die de cursus onder de knie hebben en practisch kunnen werken, zijn volledig klaar voor middelbaar landmeetkundig werk. 52 lessen (lee,:,boeken à f 14.- niet in prijs begrepen) : f 100.- of 2 term. à f 55.- of 4 term. à f 30.-. KADASTER EN HYPOTHEKEN Deze cursus geeft een beschrijving van de inrichting en betekenis van 
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LES 1. 

RUSSISCH VOOR BEGINNERS 
INLEIDING 

Deze cursus is bewerkt volgens een methode, welke zich ten doef stelt 
het leren spreken van een vreemde taal. Om daartoe te geraken moet men 
aan twee punten aandacht schenken, n.l. aan cie uitspraak en aan de 
woordenkeus. 

Een goede uitspraak is van veel belang. Daarom is de uitspraak zoveel 
mogelijk in de lessen aangegeven. Natuurlijk is het te verkiezen het ge
sproken w,oord te horen, maar niet ieder is daartoe· in de gelegenheid en 
voor diegenen is deze cursus bestemd. 

W àt betreft de woordenkeus is de grootste zorg gedragen slechts die 
woorden te gebruiken, die in het dagelijks leven vo9rkomen. ,,Voor de 
meest beschaafde der moderne volkeren van Europa", zegt Ratzel, ,,heeft 
men als regel vastgesteld, dat iemand van gewone ontwikkeling slechts een 
zeer klein deel van de woordenschat van zijn taal gebruikt. De Engelse 
taal verheft er zich op 100 000 woorden te bezitten; een Engelse veld
arbeider vergenoegt er zich mee 300 woorden te gebruiken." Nu zal wel 
niemand willen beweren, dat een Engelse veldarbeider niet "volmaakt 
Engels" spreekt, wel niet in wetenschappelijke, maar in pradische zin. Dat 
zal dus ook het geval zijn met den Russischen veldarbeider of met een 
ieder, die in ontwikkeling daarmede gelijk staat. 

Voor femand, die een vreemde taal door zelfonderricht wil leren, is het 
overbodig zijn tijd en krachten te besteden aan het leren van woorden, 
die hij in zijn moedertaal nooit gebruikt. Daardoor verflauwt de ijver en 
geeft men het al gauw op als een onbegonnen werk. De leerling wil ge
woon Russisch spreken; hij behoeft geen wetenschappelijke verhandelin
gen in die taal te houden. Deze methode gaat van het standpunt uit, dat, 
als 300 woorden genoeg zijn om zich in alle levenstoestanden er door te 
·helpen, het ruim drievoudige ervan ook v,oldoende moet zijn voor de ont
wikkelde mens.

Natuurlijk moeten alleen die woorden gekozen worden, die het meest
nodig zijn voor gewone gesptekken. Na toevoegen en weglaten van woor
den en uitdrukkingen is deze cursus ontstaan, die genoeg woorden omvat
om vloeiend te leren spieken. Alle opgegeven woorden en zinnen hebben
betrekking op het moderne, practische leven. En omdat niet ieder in
dezelfde dingen belangstelt, wordt aan elke leerling aangeraden zelf zinnen
te maken van de woorden; daardoor zal hij spoedig gemakkelijkheid
krijgen in het spreken. Wetenschappelijke termen zijn in deze cursus niet
opgenomen, daarvoor mqet men vakboeken raadplegen.



2 EERSTE LES 

MEDEDELIN6 

Aan het einde van elke les geven wij Vragen, die beantwoord moeten 
worden. De antwoorden zendt U dan aan ons op ter correctie. 

Op de Vragen- en Antwoordbladen vult U in: 
Cursist: Naam en voornamen. 
Adres: Straat en huisnummer. 
Woonplaats: Plaatsnaam. 
Les: Nummer van de Jes, dus: les 1, les 2 enz .. 
Leervak: Russîsch voor beginners. 

Oude of nieuwe spelling mag naar keuze gebruikt worden. 
P,0st zo mogelijk U.w Antwoordbladen en, indien U ze heeft, ook Uw 

Vragenbladen, uiterlijk Donderdagsmorgens. 
Wanneer Uw voorraad lespapier en�. uitgeput raakt, gelieve U ons te 

waarschuwen. Wij zorgen dan voor toezending van het benodigde. 

HET RUSSISCHE ALPHABET 
Het Russische alphabet heeft 37 lefters in de oude spelling en 32

°

letters 
in de nieuwe spelling. De leiter� va,n de oude spelling zijn in ( ) gezet. De 
vij·f letters van de· vroegere Russische spelling komen alleen voor in de 
boeken die vóór 1917 in Rusland en daarna in het buitenland ( door Rus
sische emigranten) uitgegeven werden. 

Druk- Schrijf-

1
Ned. Druk- Schrijf- Ned. uitspraak 

letters letters uitspraak letters letters 

A a A a a C e e C s 

6 6 $ (1 b T T {lil lil t 
B B 3J ç w y y IY y oe 
r r � , g <,P. qi u, rJ f 
IJ. Il $ r) d X X fr a: g of cha 
E e (. t jé u u � � ts (gespr. tsé) 
Ë ë 6· i jo t.f 'I � t tsj (gespr. tsjè) 
}f{ )!{ fJ/6 � als Fr. j w w 'til "' sja 
3 3 $ J zé ll.( Ul � "f sjtsj (gespr. sjrsja.�IA H 'll (L ie (b i) het .harde teken 
VJ il û i (kort) bi hl " uuh 

'(I i) i b h ' het "zachte reken·· 
I< K X IC k (1:, t) jé 
JI n .J. .,t 1 3 a 9 3 als Franse è 
M M Jff. ,I( m IO IO w l<t joe 
H 3e 51 

. 

Jl H I( n SI .R ja 
0 0 0 0 0 <e e) f = ph 
n n fj( n p (V v) i=y 
p p fl' fl r 

• 4
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Er zijn in het Russische alphabet: · 
klinkers: (a, e, H, o ,  y, bI, a, 10, 51) 
halve k;linkers; ('b, h, fl) en 
medeklinkers. Men onderscheidt verder harde en zachte klinkers. 
Harde klinkers: a,o, y, hI, a; 
zachte " n, ë, a, e, 10. 

Uitspraak: 

a wordt uitgesproken als Holi. a in vader. 
e ,, ,, ,, je in het woord Jezus. 

3 

Valt de klemtoon op e, dan schrijft men gewoonlijk · · op de e, dus ë 
en dat wordt uitgesproken als jo in Johannes of oe in Ooethe. 
H wordt uitgesproken als ie in ieder. 

,, ,, ,, . In de nieuwe spelling wordt drt niet meer 

0 " 

y " 

a " 

10 klinkt als joe. 
n ja in ja of Jacob. 

gebruikt. 
,, o in kost of vos. In sommige delen van Rus

land klinkt de o vóçir een betoonde lettergreep 
als een korte a. 

,, -0e in hoek. 
,, e in Emil, komt vaak in vreemde woorden voor. 

bi een heel diepe klank (keelklank), die in Nederl. spraakkunst niet be
staat maar lijkt op uuh. 

ö in het Russisch - TBëpiU,IH aHa1< - het "harde teken" heeft geen 
klank en s,tond in de oude spelling steeds achter een, medeklinker aan 
het eind van een woord. In de nieuwe spelling is ö verdwenen. In 
het midden van sommige woorden is het door ' vervangen. 

f! wordt uitgespr.oken als i in kaai, Mei, of j in strijd. 
h in het Russisch: MHrKHÎ1 3HaK - het "zachte teken" - verzacht de 

letter achter welke het staat. 
6 word uitgesproken als Holi. b; aan het slot van een woord als Holi. p, 

bijv.: 606 (boon) wordt uitgesproken: bop. 
B wordt uitg-esproken als Hol!. w, maar aan het eind van het woord als 

Hou. f. 
r wordt uitgesproken als de Duitsche g in gehen of Oott. Verder wordt 

r als w uitgesproken in de µitgangen oro, ero. eró (zijn) wordt uit
gesproken als jewo. 

ll. als Holi. d; voor een medeklinker en op het eind van een woord als t,
bijv. pe11.1<ó (zelden] wordt uitgesproken: rjetko.

lK wordt uitgesproken als Fransche j in journal. Aan het eind van een
woord en voor een medeklinker als Duitsche sch in "Schaum".
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3 als Holi. z in zomer. Aan het eind van een woord klinkt 3 als Holi. s 
( en vaak ook voor een medeklinker). 

K wordt uitgesproken als Holi. k. Voor K, n, T als Holi. g. 
JI, M, H, n klinken als Holi. 1, m, n, p. Alleen is de Russ. JI of harder of 

zachter dan de Holi. 1. Jl wordt verzacht door b en door zachte mede
klinkers. 

p klinkt vrijwel als Holi. r maar iets scherper en r-01lender. 
c " als Holi. s. ·vóór 6, r, /1., }l{, 3 als Holi. z. 
T ,, ,, ,, t, Voor 6, r, !1., }l{, 3 als Holi. d. 

cp " " " f. 

X 

n 
,, " J1 

" ,, ts. 
g en ch in "achter". 

tJ ,, ,, tsj; als Eng. ch in church. 
w wordt uitgesproken als Duitsche sch in Schaum (omschrijving: sj). 
� wordt uitgesproken als sjtsj. 

Na }l{, tI, w, �. x wordt n,ooit bI, .Hof 10 geschreven, maar steeds H, a, en y. 
Na q nooit .H, 10, maar steeds a, y. 

Ik raad U aan het alphabet met Russische uitspraak en volgorde vàn de 
letters zó van buiten te leren, dat gij bij het bestuderen van deze spraak
kunst zonder moeilijkheid de letters bij haar Russische namen noemt. 

Wij geven U hieronder verschillende opdrachten, die U nauwgezet 
moet nakomen. De vragen moet U beantwoorden, zonder dan n,og de les 
te raadplegen. Dus de vragen uit het hoofd beantwoorden, nadat U de les 
ge'he,el uit het hoofd kent. ,..

Vragen: 

1. Schrijf de volgende Russ. woorden met Russische letters:

1. otjéts - vader 4. dom · � huis
2. sjestrá - zuster 5. maj - Mei
3. brat - broer

Il. Geef met Holi. letters de uitspraak voor de volgende Russ. woorden: 

1. MaTh - moeder (T moet zacht uitgesproken worden, omdat b
achter T staat!)

2. Jië.n - ijs 4. }Ká6a - pad (dier) 
3. po}l{b - rogge 5. nellb - oven ( ook - bakken)

Zend de antwoorden op. deze vragen aan ons ter correctie. 

•
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HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD 

HET LIDWOORD 

De Russ. taal kent geen lidwoord; noch een bepaald, noch een onbepaald 
lidwoord. Soms kan het bepaalde lidwoord in het Russisch door het woord 
- 3TOT - ,,deze" - en het onbepaalde lidwoord door - O,D;HH - ,,een"
vervangen worden, maar in de regel moet men uit de samenhang opmaken,
hoe men het moet vertalen. ·

GESLACHTEN 

Er zijn in het Russisch drie geslachten: mannelijk, vr,ouwelijk en on
zijdig. De geslachten zijn te herkennen aan de uitgangen. 

1. Mannelijk zijn alle zelfstandige nwd., die in Nominatief enkelvoud
op een medeklinker, ä en b eindigen. Op b eindigende woorden zijn eerst 
dan mannelijk wanneer ze levende wezens aanduiden. Er zijn echter enige 
woorden die op b eindigen en levenloze voorwerpen aanduiden en toch 
mannelijk zijn. Maar het aantal van deze woorden is niet groot. 

2. Vrouwelijk zijn alle zelfst. nwd. die in Nom. enkelv. op a, H en ook
op b eindigen. Alle woorden, die vrouwelijke personen aanduiden, abstracte 
begrippen uitdrukken, levenloze voorwerpen aanduiden en op b eindigen, 
zijn vrouwelijk. Over de enkele uitzonderingen hebben wij reeds bij het 
mannelijke geslacht gesproken. 

3,. Onzijdig zijn alle woorden, die in �.om. enkelv. op o, e en MSI 
eindigen. 

Er zijn ook woorden, die volgens hun beteekenis mannelijk zijn, maar 
een vrouwelijke uitgang bezitten. Zulke woorden worden als vrouwelijke 
verbogen. 

B.v.b.: ITána - papa (vader), maar ook - Paus.
cJiyrá - dienaar. De beide woorden zijn mannelijk, maar omdat 
ze een vrouwelijke uitgang bezitten moeten ze als vrouwelijke 
woorden verbogen worden. 

VERBUJOINO. (CKJIOHeHHe) 

Er zijn drie verbuigingen in de Russ. taal en ieder van de drie verbui
gingen heeft twee vormen: een harde en een zachte al naar gelang van 
de slotletter in Nominatief enkelvoud. 

'\ 
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De eerste verbuiging is voor de mannelijke zelfst. naamwoorden. 
De tweede verbuiging is voor de vrouwelrjke zelfst. naamwoorden. 
De derde verbuiging is v.oor de onzijdige zelfst. naamwoorden. 

De Russ. taal heeft 7 naamvallen:

Nominatief, Genitief, Datief, Accusatief en nog een Instrumentalis ( of 
Ablatief), Praepositief ( of Locatief) en Vocatief. 

De Instrumentalis antwoordt op de vraag waarmee, waardoor? 
De Praepositief staat na bepaalde voorzetsels. 
De Vocatief is, met enkele uitzonderingen, gelijk aan de Nominatief. 

Eerste verbuiging 

Uitgangen \'.Oor de eerste verbuiging. 
1. Enkelvoud. N. G. D. A. I. P. 

a) Harde vorm: - ('b) a y -('b) of a OM e 
b) Zachte vorm: b,11 5I IO b, "ä of H: eM of ëM e 
2. Meervoud. N. o. D. A. r. P.

a) Harde vorm: bl OB aM bl Of OB áMH ax
b), Zachte vorm: H eä, eB SIM H of eli HMH HX 

Let U op" dat bij level}de wezens de Accusatief gelijk is aan de Genitief; 
bij de levenloze voorwerpen de Accusatief gelijk is aan de Nominatief. 
Voorbeelden: 

1. Harde vorm.
a) levenloze voorwerpen:

Enkelvoud Meervoud 
N. CTOJI de tafel N. CTOJib! de- tafels 
0. CTOJiá van de tafel G. CTOJlÓB van de tafels 
D. CTOJiy aan de tafel D. CTOJiáM aan de tafels 
A. CTOJI de tafel f,.. CTOJiáM de tafels 
1. CTOJIÓM met de tafel 1. Cll'OJiáMH met de tafels
P. 0 CTOJié over de tafel P. 0 CTOJiáX over de tafels 
b) levende wezens:

Enkelvoud Meervoud
N. KOT de kater N. KOThl de katers 
G. KOTá van den kater G. KOTÓB van de katers 
D. KOTY aan den kater D. KOTáM aan de katers 
A. KOTá den kater A. KOTÓB de katers 
1. KOTÓM door den kater I. KOTáMH door de katers 
P. 0 KOTé ever den kater P. 0 KOTáX over de katers 

• 
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Zelfstandige naamwoorden, die in Nominatief enkelv. op r, 1<, x, .>K, q, 
w, Ill eindigen, hebben in Nom. meervoud 11 iplaats van br. De woorden 
eindigend .op 2K, q, w en m hebben verder in Genitief meervoud uitgang 
eii: inplaats van oB.

Woorden, die in hun stam op meer dan één medeklinker eindigen, 
krijgen een e of o ingevoegd, die later weer wegvalt. 
B.v.b.": OTel..( (vader), OTI.\a(!), omy, OTl..(a, OTI..(OM, 06 OTl..(e
Meerv.: OTl..(b1, OTI..(08, OTl..(·3M, OTl..(OB, OT[(aMH, 06 OTÎ:(ax.
of: qyJióK (kous), -qy.1rná, 'lYJIKY, tJYKÓM, o, tJYJIKé
meerv.: tJYJIKff, 'lYJIKós, qyJIKáM, qyJIKH, tJymcáMH, o 'lYJIKáx.

• 2. Zachte vorm. (Voor mann. zelfs. nwd. op b en i\) .
a) le:venloze voorwerpen:

• 

Enkelvoud Meervoud 
N. CJIOH - laag (rij) rso3)J.b spijker CJIOH rBÓ3)J.H 
G. ,CJIÓ5I
D. CJIÓIO
A. CJIOH
1. CJIÓeM
P. o cJióe
b) levende wezens:

Enkelvoud
N. repMr held
G. repós:i
D. .repóio
A. repós:i
I. repóeM
P. o repóe

Woorden: rB03)J.b 
repóä 
rpex 

I'803)J.f/ 
rB03)J.I0 
I'803)J.b 
I'B03)J.ëM 

0 I'B03)J.e 

I..(apb - Tsar 
napfl 
u;apro 
[(ap� 
u;apëM 

o [(apé

- gwozdj 
- gjer.oj 
- grjech 

KapaH)J.áW - karandásj 
KJIIOtJ - kloetsj 
KOT - kot 
ITána - papa 
IlpHMép - priemjer
po)J. - rod
CJIOH - sloj
CJiyrá - sloega
CTOJT - !-tol

CJlOéB I'803.Z{éH 
CJIOHM rB03)J.HM 
CJIOH rBÓ3)J.H 
CJIOs'!M.H I'803)J.HMH 

O CJIOHX 0 rB03)J.f!X 

Meervoud 
repóH I..(ap11 
repóeB uapéfr 
rep OHM u;apHM 
repóes I..(apéä 
repóHMH uapHMli 

o repós:ix o I..(apflx

- spijker
- held
- zonde
- potlood,
- sleutel
- kater
- papa (vader) ook paus
- voorbeeld
-- geslacht
- laag (rij)
- dienaar
- tafel



8 TWEEDE LES 

TOBápm:.a. - towarisjtsj - kameraad 1)
ypóK - oerok - les
yqeHHK - oetsjjeniék - leerling
YtJHTeJib - oetsjietjel - leeraar
.a.apb - tsarj - Tsar
tJYJIÓK - tsjoelok - kous
war - sjag - stap
H3bll{ - jazuhk - tong, ook taal

Tot grammatica: 

zelfst. nmw. - HMH cy1.11,ecTBHTeJibHOe - iemja soesjtsjjestwietjel

verbuiging - CKJIOHéHHe 
mannelijk gesl. - My)KeCKHil po.Il; 

vrouwelijk ges!.- )KeRCKHH po.Il; 
onzijdig ges!. - cpe.ll;HHH po.Il; 

noje 
- sklonjénieje
- moejeskiej (eerste j als Fr.

j) rot
- jenskij rot
- srjedniej rot

naamval - na.l(é)K - padjesj
Nominatief - HMeH11Te.nbHb1H (rra.u,em:)- iemjenitjelnuhJ
Genitief - po.u,HTeJibHbIH ,, - rodietjelnuhj
Datief - .u,áTeJibHbtH ,, - datjelnuhj
Accusatief - BHHiheJibHbIH ,, - wienietjelnuhj
Insturmentalis -TBOPHTeJibHbIH ,, - tworietjelnuhj
Praepositief - npe.ll;JIÓ)KHbIH ,, - prjedlojnuhj
enkelvoud - e.l(HHCTBeHHOé tJHCJIO - jedienstwjenno.je tsjieslo
meervoud - MHO)KeCTBeHHOé ·q11cJio - mnoj-jestwjennojé tsjieslo

Vraag: 

1. Verbuig àe woorden: war, rpex, KJIIOtJ, T0Bap1m� in enkelv,oud en
meervoud.

t) Het woord, waarmee men elkaar in Sovjet Rusland aanspreekt. 

••
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C. V. Eerste Nederlandsche Instituut voor Practische Wetenschappen

te Utrecht 

LES 3. (TpeTHä ypoK) 

Tweede verbuiging. Voor vrouwelijke zelfstandige naamwoorden. Uit
gangen voor de·tweede verbuiging (.op a, SI en b) 

1. Enkeiy.oud. N. G. D. A. I. P.

a) Harde vorm: a hl e y OIO (oä) e 
b) Zachte vorm: SI H e IO ero of ëro e 
2. Meervoud.
a) Harde vorm: bi -('b) aM -:Of bl aMH ax 
b) Zachte vorm: H b SIM H SIMH SIX 

Voorbeelden: 

· 1. �arde vorm. (Vrouwelijke woorden op a)
a) levende wezens:

Enkelvoud Meervoud 
N. HeBéCTa de bruid N. HeBeCTbI de bruiden
G. HeBeCTbI van de bruid G. HeBeCT van de bruiden 
D. HeBe.CTe aan de bruid D. HeBeCTaM aan de bruiden
A. eeaecTy de bruid A. HeBeCT de bruiden 
I. HeBeCT OIO I. eeaecTarvrn door 'de bruiden

of (oä) door de bruid 
P. o eeaecTe over de bruid P. 0 HeBeCTaX over de bruiden

b) levenloze voorwerpen:

Enkelvoud Meervoud 
N. mJifma hoed N. llIJISIIlbI hoeden
G. WJISIIlbI G. mmm 
D. rnmme D. llIJISIIlaM
A. wmmy A. llIJlSIIlbI
I. llIJISIITOlO ( Oä) I. llIJISIITaMH
P. o llIJISine P. 0 llIJIHilax

Vrouwelijke z-elfstandige nwd., die een levend wezen aanduiden, hebben
in het meervoud de Accusatief gelijk aan de Genitief. 

Let ook op, dat na r, K, x, .lK, �, m, en m. steeds H maar geen bi staat! 
B:v.b. pyKá {hand) - pyKH; Horá (voet) - Horn; caetJa (kaars) -

CBelJH. 

•
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2. Zachte vorm.

a) levende wezens:

Enkelvoud Meervoud 

N. HIIHSl de kindermeid N. HHHH de kindermeiden
0. RHHH van de kindermeid G. Hf!Hb
D. HAHe aan de kinéiermeid D. HHHHM
A. HnHIO de kindermeid A. Hmib
I. HáHero (eH) door de kindermeid I. HHIH!MH
P. 0 H!IHe over de kindermeid P. 0 HHHHX

b) levenloze voorwerpen:

Enkelvoud Meervoud 

N. nyJrn kogel N. nym1 de kogels 
G. nyJm G. rryJib
D. eyJie D. rIYJIRM
A. rrymo A. OYJIH
r. nyJieIO (e11) l. rIYJUlMH
P. o nyJie JD. 0 rrynnx 

Woorden, die .op a en n uitgaan en in Nominatief Enkelvoud vóór de 
uitgang twee medeklinkers hebben, krijgen een e of een o tussen de mede
klinkers in Genitief Meervoud. 
8.v.b.: osu;á schaap: Gen. Meetv. - oséu:; CYJJ.b6á - noodlot: cyJJ.é6.

py'lKa - handje, - pytreK enz. 

Vrouwelijke zelfst. nwd. op JIH en HH eindigend: 
gaat een medeklinker vooraf aan de uitgang JIH of mr, dan wordt er in 
de Gen. Meervoud een e ingevoegd. 
B.v.b. Kán.1rn - druppel, Gen. Meerv.: I<ane.nb.

Er zijn ooi< vele woorden, die .op HH eindigen, ze hebben in de Datief
en de Praep. Enkelvoud H in plaats van e, en in de Genitiej Meerv. HI1 
in plaats van b. Bijv.: Poccfrn - Rusland; ápMHH - leger; pem1rm1 -
godsdienst; MÓJIHHH - bliksem enz. Dus het wordt: 

N. 
G. 
D. 

Enkelvoud 
MÓJIHHSI bliksem 
MÓJIHHH 
MÓJIHHH 

A. MÓJIHHIO
I. MÓJIHHeIO (eî.\:)
P. 0 MÓJil,IHH 

N. 

G. 
D. 
A. 
I. 

Meervoud 
MOJIHHlf 
MOJIHHH 
MOJ!HHHM 
MOJ!HHH 
MOJIHHSlMH 

P. 0 MOJIHHSIX

De Instrumentalis op oro, ero ( of ëro) wordt dikwijls veranderd in
schrift en uitspraak in oä, eä -0f ëä-. Dus het is geen fout in plaats van 

• -
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MOJIHHero - MOJlllHeä te schrijven of in plaats van aeaecToIO - aeaec
TOÜ te schrijven. 

.Zelfstandige naamwoorden op b. 

a) levende wezens:

Enkelvoud Meervoud 
N. JIÓUiaJJ.b het paard N, JIÓWaJJ.H de paarden 
G. JtÓWa)I.H G. J!OmaJJ.éH
o: J!ÓWaAH D. J!OUlaJJ;áM 
A. JIÓU13.ll.b A. J!OÎ.uaJJ.éR
I. JJóUiaJJ.bIO I. J!OW3,ZV1MH of J!OUiaJJ.bMH
P. 0 JIÓu.taJJ.H P. 0 Jf0UI3JJ.!IX

b) levenloze voorwerpen:

Enkelvoud Meervoud 
N. KÓCTb het been N. KÓCTH de beenderen 
G. KÓCTH G. KOCTéI1
D. KÓCTH D. KOCTHM
A. KÓCTb A. KÓCTl1
r. I<ÓCTbIO I. KOCTHMH of KOCTbMH
P. 0 KÓCTH. P. 0 l<OCTHX

Onregelmatig worden verbogen:

MaTb - moeder en .ll.OtJb - dochter 

Enkelvoud Meervoud 
N. liiaTb de moeder N. MáTepH de moeders 
o. MáTepH van de moeder G. MaTepéi\î de moeders 
D. MáTepH aan de moeder D. MaTepHM aan de moeders
A. MaTb de moeder A. MaTepéi\: de moeders 
I. MaTepbIO door de moeder r. MaTep51MH of

Ma<repbMH door de moeders
P. 0 MaTepH over de moeder P. o MaTepHx over de moeders

.n;ollh - dochter 

Enkelvoud Meervoud 

N. .ll.Otlb de dochter N. JJ.ótrepe
G. .r(ót1ep.H G. JJ.Ottepeit
D. JJ.ótJ:epe D. .n;oqepHM
A. JJ.Ollb A. )l."Otrepéfl
r. .r(ót1epbro 1. )I.OtJepHMH ,of ,ll.OtrepbMH
P. 0 ,ll.ÓtrepH P. 0 JJ.O'lepHX
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In de Russ. poëzie wordt ook soms het woord MaTepb (in plaats van 
MaTb) gebruikt. Ook "Gods Moeder" wordt in het Russisch Bó.)l{bsr 
MáTepb genoemd; maar in de omgangstaal wordt het woord "MaTepb" 
nooit gebruikt! 

Enigszins onregelmatig zijn ook: sMef! - slang en méH - hals: in de 
Genitief en Accus�tief Meervoud hebben ze 1% in plaats van b, 

Woorden: 

apMHSi - ármieja - leger
�Ot.lb - dotsj - dochter
3Mfül - zmjejá - slang ( dier)
KánJill - kaplja - druppel
KOCTb - kostj - been
JIÓUI8,l(b - losjadj - paard
MaTb - matj - moeder
MÓJIHHSi - mólnieja - bliksem
HeBéCTa - nJewjésta - bruid
HOrá - nogá - voet
Hf!HH - njánja - kindermeid
OB�á - oftsá - schaap
IlJJIH - poélja - kogel
peJIHrnsr - rjeliégieja - godsdienst
PoccHsr - rossieja - Rusland
pyKá - r.oeká - hand
pytIKa - roetsjka - handje
CBet.Já - swjetsja - kaars
cy)(b6a - soedjba - noodlot
IIIél'I - sjeja - hals
UIJif!Tia - sjljápa - hoed

Vragen: 

1. Verbuig de woorden: apMHl'I, 3Mel'I, pyr<a, cy}(b6a in het enkelvoud
en meervoud.

2. Schrijf ook bij iedere naamval de uitspraak met Ned. letters op.

•



MINISTERIE V .AN OOfilOG. 
CHEF VAN DE GENEHALE ST_i\F. 
SECTIE G. 3 B. 's--0-ravenhaee, 

GEKED,t. 
No. 3796/ 47. 
Bijlagen: geen. 

�nderwerp: E.N.I.

Aan: 

Hoofd C • V .D • , 
Javastraat 68, 
's-Gravenhage.-

t.a.v. DIS. Cat c. 

Ik moge U verzoeken een antecedenten-onderzoek in te 
willen stellen naar het E.U.I. (Eerste Nederlandsche Instituut 
voor Practische "letenschap C .v.), gevestigd te Utrecht, Burg. Rei
gerstraat 63 bis. 

lienoemd instituut heeft zich tot de Minister van Oorlog 
gewend onder aanbieding van 900 cursussen in de Russische taal, wel
ke cursussen in 1945 door een zekere Ir. Subbotin (Rus) zijn samen 
gesteld. 

De resultaten van bovengenoemi onderzoek zie ik gaarne -
kan het zijn met spoed - tegemoet. 

Typ. GIC. 
Coll . .. 

:Flli'l' HOOFD SECTIE G. 3 B. 
De Kolonel van de Generale Staf, 

-

9� ):-·---�·-=-
P.M.H. Tielens. 
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