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hoogleraar aan de 7e fa~ul tei t van de .Amsterdamse U-
ni versi tei t zijn $6rste ~olle ge ;_:seh óuden. . 
Bi j de a roîvang werd onder de ongeveer 200 aanwezige 
studen ten een :p am~let verspreid, waarvan een afschri 

(- hierbij is .z;evoegd. 
Ingévçü ge de op roep ing uit .dat p~let om het eerste 
c ollege van lVlr Dr • .darents niet bij te wonen, ve;die
ten ongeveer .3b studenten; di.rect nadat de hoogleraar 
zijn college was gegonnen, demonstr atief de zaal. 

Hieronder bevonden zich: 

~11 em Gerard KLINKOOERG, geb oren te Purmerend, 7 
\l)ecember 192.3, Véil beroep journal ist, wonende te Am
sterdam, Admiraal de E.u yterV\B g 547huis, 

\

Al ma llleida HE'Y1ifEN, ef'htgenote van P.Alma, geb oren 
te Emmen, 8 J am ari 1909, wonende te .Amsterdam, o. Z. 
Ach terburgwal 206 IIhoog , en 

\ 
:Wdolf Hu go SCHOONMAN, ge boren te 's-Gravenhage, 19 
December 1924, student, wonende .te .Arnste rxl arn., Linnae-
U$traat,l99 IIIhoog~ · 

Bovenstaande personen komen in de carthoteekt van dit 
bureau voor,.en tt aan voor bedoelde .fa~ul tei t ingesch 
ven. 
Verder kan no g wordèn raedege-deeld, dat op 3 November 
1948 Ivlr. Dr. Barents wederom ~olle ge heeft gehouden, 
waarbij geen . bijzonderheden zijn voor _<;evallen. 
:•Jel heeft onder de studenten een motie van afkeuring 
aan het adres van IVIr..-Dr • .Barents -~e~irculeerd, die 
door de studenten die met de inhoud daarvan accoord 
gingen is ondertekend. 
Zodra d eze motie in het bezit van rapporteur is, zal 
daarover nader worden ~~erapporteerd. 

nlet betrekk ing tot KlinKenberg :is het vol gende be
kend: 
Hij is Hadieaal-socialist, gr J.. ffier van de zittingen 
van het Jeugdparlement, anti-mili t a ri,st, is actief 
lid Ve r eni 6ing ' 'Lif e derland-Indone sie en zit in links 
Comité Politieke en Sociale .Far.ul teiit; 
CM.tr·en t .üeynen: 
Vertoefde in dpaanse .durgeroorlog in $panje, voorti t
ster verg. "Vrij Sp anj e 11

, bestuurslid 1\fe derl andse 
Vrouwenbeweging, lid .uinks Oomi té Politieke Sociale 
.i!'acul tei t. 

Omtrent .Schoonman: 
Ontvangt de Tribune per post, ondertekenaar candida
tenlijst R. e.P. 2e karnerverk.l948, lid Links <Jomi té 

\ oli tieke Sociale Faeul tei t. p • 
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" _u ~.,r.Dr.J • .oar-6n.ts op !let punt staat zijn colleges te beginnen, a,...ht~ 
een aantal studenten. aan de .Fa~ul tei t der J?oli tieke en .Sociale weten
s,..,hap_t)m. van de Unive·rsiteit van Amsterdam het noodzakelijk openlijk 
hun afkeuring 11i t te spreken over de :sang van zaken ten aanzien van de 
benoeming van een Hoo3;léraar in de WèllrEmsehap der Politiek. 

2ij stellen vast: 
l. Dat Dr. J. Suys eenstemmig door Fa~ul tei t en Senaat aLsmede door het 

~ollege van vU ratoren eiil furgemeesters en Wethouders van .Amsterdam 
als nr.l op de voordracht voor bovengenoemde functiewas geplaatst, 
nadat hij reeds eerder door de Gemeenteraad van Amsterdam tot Hoog
leraar in de wetensf"'hap der Politiek was benoemd, en vervolgens, n 
de Minister van O.K. en rv. ge'wei3;erd had deze benoeming te bekra~h~ 
tigen, d·e opdra,r~ht van.B.: en w~ ontving tijdelijk genoemd vak te do
~ere:p.. 

2. Dat Mr.Dr.J.Barents niet op de voord.ra~ht van li'af"'ulteit en ~.ollege 
van wratoren voorkwam .<;>mdat l1.:U naar het _~ oordeel der bevoegde auto
ri tei ten voor de functie in kwestie niet alle noodzaltelijke bekwaam
heden bezat . · 

. .-rv 
Dat niettegenstaandè n~t aa:nsluidende oonfeel van alle ter zake be
voegde instanties, de 8-emeenteraad van Arrfsterdam ep. 5rond van een 
oordeel over de staatkundige gezindheid van Dr. fuys, bui ten de vooi.'
dracl1 t der Universiteit om, Mr. Dr. Bareuts heeft benoemd in de plaats 
van Dr. Suys of de als 2e op de voordra~ht geplaatste Dr. Cornelissen. 

4. Dat deze handeling van de }emeenteraad een aantasting vor.rnt van art. 
5 der U.rondwet, dat luidt: ui ede re l;fed.erlanäèr is tot iedere landsbe
diening benoer:tbaa.r. " · 

Zij spreken .llnm:: als hun oordeel uit, dat de houdin:s van ~~r.Dr • .r3arents 
in de~e aan,sele.~enheid valt af te keuren omdat hij heeft willen ge
bruikmaKen van een benoeming, die formeel juist moge zijn, maar die 
heeft plaats gehad ten koste van een ander op onrechtmatige gronden. 
Zij prijzen in dat verband de hoUding van enkele .~.~ederlandse historici 
:toen zij wei.serden als nr. 2 op de voo:rdraf"'ht voor het vak Moderne Ge-
Sf"'.hiedeni s te wordeu ;];eplaatst omdat zij niet wensten te profiteren 

-van een mogelijke nieuwe aantasting van de 3-roildwet. 
Zij stellen er tevens prijs op, z.eer nadrukkelijk de houding van de 
Faculteit, de Senaat en het college van Juratoren af te keuren, die 
zonder enige openlijke verklaring de handeling van 3-emeenteraad,liJlinis
ter en lur •. Dr. Barents hebben aanvaard, hiermede zichzelf vernederend 
en :Dr. Slys bel,edigend. 
Zij verzoeken tenslotte Mr.Dr • .3arents zicl1 nogmaals op de aanvaardins 
van zijn benoei!ling te ·willen beraden en tot een beslissing te komen, 
die het mogelijk zal maken, dat het jegens Dr. BJ.ys beóane onre~ht 
wordt hersteld. 
IN A.l?.VACHTING VA~'f DEZE BESLI .SSING W'EKKEL\f ZIJ HUN MEDE-.S11JDl!:l~T.EL'f OP, 
DIT ..]}:;R.STE CO.LLB3-E NIET BlDJ TE WONEN! 

Attîsterdam,2 November 1948. 
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(111539. 

Te 1 • ( 112 7? 8 • 

X Onderwerp: 91 Amsterdams Jeugdpárlemen·~ .. 

· / G E H E I H. 

Verslag van eèn \:openbare zitting11 van .!~et np...mster
dams Jeugd Parlement", gehouden te &11.sterë'~&n , op 30 :r,:ei 
194?. 

Benevens een G.eputatie uit het Gooi waren 65 personen 
aa.mvezig o · 

De ttzi ttinga werd geopend met het indienen van een mo
tie betreffende ëte kleding, waarin de ·'~residentn en de 
"griffiern van het Jeugdparlement dienen te vers-chijnen. 
Men noemde: dit een 11kwestie van stijl". Na zware debatten 
werd. er over gestemd of de griffier al dan niet zijn colbert 
zou aantrekken t 

Door 11voorzi tter'1 .MEIJBOOM en "griff"ier 11 KLimeENBERG 
was een motie opgesteld, vvaarin het .Amsterdamse Jeugdparle
ment de Einister van Onderwijs, Kunsten en \otetenschap:pen 
met klem verzoekt nog vóór het einde van hot studiejaar 
1946-194? zijn toestemming te geven tot oprichting van de 
faculteit voor politieke en socialo wotenscha;xpen aan de 
universiteit van de gemeente Amsterdam. In de motie vmrd.t 
verwezen naar het besluit van de Gemeenteraad on de grote 
belangstelling {circa 300 personen) voor deze nieuwe studieo 
Mocht de Minister de toestemming niet kunnen goven, dan 
wordt Ol)gave van rodenon verwacht. 

Voor de niet-ingewijden lichtte Klinkenberg de moei
lijkheden met de oprichting van deze facultelt-nader toe, 
waarbij hij vcrklaarde, dat ook do l'aad van de Algemene 
Studenten Vereniging Amsterdam met algemene Bt6mmen een 
dergelijke motie hoeft aanvaard. LOCHT (liberé.&l) doelde 

- 2 -

Z.E.de Minister van Binnenlandse Zakon, 
z.E.de Minister van Justitie, 

dan 

Z.E.de :M:inister van Onderwijs ·Kunsten en WetenschappEm, 
t.a.v. J\11' .SchtHvinck, 

De Hr.Commissaris der Kon.in de Prov. Noord-Holland, 
De Hr.Hoofd der Afè.III B van de Generale Staf, 
De Hr.Hoofd Sectie III, M.I .D., Marinestaf, 
De Hr .H .c .van Poli tie te Rott~è.am, 
De Hr.H.C.van Politie te Den Haag, 
De Hr.H.C.van Politie te Utrecht, 
De Hr.H.C.van Politie te Groningen. 
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dan mede, dat de ware reden tot weigering wel zal zijn do 
politieke kleur van Amsterdam, waardoor de nieuwe racultoit 
wel eens oen nstaatsgcvaarlijk karak:ter 11 kon krijgen. Hij 
zei, dat in deze kwestie "verstopport;;en gespeeld wordt 
door de Minister on do Rijkscomraiss:.cl -J oor het Hoger Onder
wijs. Op oen enigszins vertrouwelijl:c N~_jzo doelde hij mede; 
11dat do Sonaa t plannon hoort toch door ':;u zot.tenn. Bij deze 
besprekingen, waaraan vrijwol alleen -c1Qoj' d.c studanten word 
deelgenomen, kv.ram do "stijl17 weer eons boven. Dozolrde lie
den, die ploi tten voor het dragon vo.n oen colbert, vcroor
loofden zich, sprokende over Minister Giolon, uitdrukkingen 
als ttdie kerel",_ 11volkomen onberckc:1d voor zijn taak" en • ./ 
V?do schoo.lmeostcr17

• Klinkenborg sugl~orool'de, da t do lVIinister · 
eon gaanti-datoord schrijven aan het gemcontobestuur van Am
sterdam hoeft gezonden l 

De motie werd ten slotte mot algemeno stommen aanvaard 
en zal worden gericht tot do 11inister, do le on 2o Karnor, do 
voorzittors van do kamorrractics, do Commissic voor hot Hoger 
Onderwijs on hot Colloge van B.on w. van Amsterdam~ 

Hierop volgdQ oen uitconzetting van hun plru1non door 
do voorzitters van do drie commissies, vvolko uit hot Jeugd
parlcment zijn gevormd. Do betreffende studiecommissies 11De
mocratien, "Jeugdproblomen11 on "Wedoropbouw11 zullen respec
tievelijk gaan workon onder leiding van Karst BOU1~, Fred 
LotMINGER on H .~INKST.ER. Binnonkort zal mot hot work dezer 
commissies wordon aangevangen. 

Tc 23.uur sloot de voorzittor de vergadering~ 
__ ....... _____ _ 

c.v.n. 

Coll.: dR. 
• 
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Origineel in knipsel .. OD ..... 9.67.... HH Naam Maatr egel en en ... meh:i.ng.en ..... ter .. .be.p.e.r.ki.ng 
bestaan of macht der C. J? .N. 

Volgnr. .............................. Ag.nr. H. • •••••• H H Aard van het stuk kniiJ$~l gjj;; Alg. HandelsJ:üad 

•• 

....... .. .. ................................................................... Mz . ....................................................................................................... ·H··········· Datum ........... 3~.2~. '49 .. 

ONDERVWS - DI S CUSS I ES SJ?ECI A.AL OVER DE UNIVERS I TEI T ,IN DE GEMEEN
TERAAD. 

Het velev dat verder is gezeed moeten wij laten lopen, Een feit 

nog: de zevende faculteit kwam ook weer ter s pr a ke, en daarbij uit

te de heer Tas (p.v.d.a.) een gevoel van misnoegen en afkev~ing 

op het eenzijdige optreden van prof.dr.J.J?resser, de benoemde 

buitengewoonhoogleraar in de moderne geschiedenis, op een com

munistische protestvergadering van onlangs tegen de arrestatie 

van commrnunistische leiders in Amerika: voor wat achter het ijze

ren gordijn aan onderdrukking van de vrijheid gebeurt schijnt deze 

hoogleraar in de geschiedenis van onze ti ·jd~1dus spr. geen enkel 

gevoel van menselijke bewogenheid te bezitten. - B.enw. hielden 

zich hier buiten. 



I{O. 6207a- 1 48. 

· GEHEIM. 

16 November 1948. 

! Vo~- I 
l 9 NOV. ·t948· I 

~_<~CD/ Y390... I 

In aansluiting op het U toegezonden rapport 
No.6207-•48, d.d.3 November 1948, wordt.U hierbij 

.;. toegezonden. een afsr".hrift vro een tweetal moties, 
waaronder is aangegeven t e stemverhouding waaimede 
deze moties werden aan e:;enomen. 
Deze moties werden besproken en aan ;senomen in een 
vergadering van studenten, genouden op 2 November 
1948 in één der zalen vro. "Krasnapolsky" te Amster
dam, na afloop va1. het college gegeven ,éi:Dr Mr. Dr. 
J • .darents aan de 7e Fa~ulteit van de Universiteit 
t .e. Amsterdam op eeroer genoemde datum. 

p 5 .. 
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De studentenver0 adering op 2 November 1948 bijeen in Krasnapolsky, 
buiten verantwoordelijkheid van eni ge officiële studentenorganisatie, 

/o./c. . 
howwel van meni~g, dat Mr, Dr. J. ~arents . ten onreçhte, immers te

gen het op we tenschapp elijke gronden berustende advies va1 de Academi
SC'.he Senaat en het college van l.)uratoren vro d-e Universiteit van .Amster
dam, tot Hoogleraar in de •,Vetenschap der P olitiek is benoemd, 

dan ook v cn oordeel, dát .deze benoeming, op welke wij ze dan ook, 
ongedaan behoort te .worden gemaakt, 

eC'hter beseffende, dat . aan dit verlengen door geen der b-etrokken 
instanties of pe rsonen uitvoering zou worden gegeven~ 

verzoekt de P olitiek-sociale Facul têi t niettemin alles te doen, 
opdat Dr. J. SU.ys alsnog de functie vro_ Hoogle3taar in de WEtensC'.hap der 
Politiek aan de Uni v ersi tei t te Amsterdam zal bekleden, , · 

desnoods naast Mr. Dr. J. Barents, met de mogelijkheid tot keuze 
voor de studenten, .. 

en besluit de inhoud van deze motie ter kennis te brengen vari de 
Uni versi tei t, andere betrokken instanties en de pers. 

Stemming: 57 voor 21 tegen 6 blanco. 

- o-o-o- o-o-o-o-o- 0- o-o-o-ö- 0- o-

De s .tudentenver,sadering op 2 November 1948 bijeen in Krasnapolsky, 
buiten veran~Noordelijkheid van enige offi~iële studentenorganisatie, 

gezien .de houding van de Gemeenteraad van .Amsterdam ten aanzien 
van de voordracht voor de leerstoel der Politieke wetensC'.happen, 

spreekt haar grote on -~ eru stheid uit over de te verwa~lm.ten houding 
der Gemeenteraad in zake de voordracht voor de leerstoel der Nieuwste 
Gesc.hiedeni s, 

-~ verzoekt de GemE?enteraad met de meeste klem, niet opnieuw de grond.-
wettelijke re~hten op benoembaarheid ven- iedere Nederlander tot alle 
ambten geweld aan te doen, 

.en besluit de inhoud v_an deze motie ter kennis te brengen van de 
Universiteit en de pers. 

stemming: 62 voor 17 tegen . 7 blanco. 

- o-o- o- o- o-o- o- o-o-o- o-o-o-o-o-

\ 
\ 
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S.T. 27 Maart 1950. 
No. Geh/Gr.V.D. ~l3/50. 

Bijlagen: zes. ";t ~ 
Onderwerp: 11 Grensoverschrijdihg?n~'. .r<J. 1 ·-

OP KAART <:(" ( ,w I :2 ~ •. ~, RT ~9~-: 
t_;.~CD fJ 2 b 6) ~ \ 

& \ \o''\ 6 I 
Onder verwijzing naar mijn brief 

Geh/Gr.V.D. 287/50, dd. 10 Maart 1950, 
met twee bijlagen, onderwerp als in 
margine, moge ik U bijgaand doen toe-

tOD ' komen een zestal uittreksels uit rap-
"'-1 ° porten, opgemaakt~ êtoor-z ~ 6etreffende 

grenspassage van Th. U. de VRIES en 
M. BAKKER en het poneren van communis
tische idèe~n door de studenten W.G • 
KLINKENBERG, F.E.S. KUIPER, A. vaëîMARLE, 
en A. COHEN, naar ~ae inhoud waarvan 
ik U kortheidshalve moge verwijzen. 

s.T. 

AAN: B.V .D. 

• 
Typ: lQ. 

Coll.: !}/ 



UITTREKSEL VEILIGHEIDSRAPPCRT 
BERICHT 

GEHEIM 

No. G.V. 38/50 Geheim. 

• 

• 

-Datum van bericht: 15 Maart 1950. 
Rauuorteur: 
Van wie i s het bericht afkomstig : 
Betrouwbaarheid bericht: 

Contact. 
Betrouwbaar. 

Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouw baar. 
P.~. D . ASD . ingelicht. 
Gene. 

Ondernomen ac tie's: 
Me t wie samengewerkt: 
- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BERICHT: Onde~1erp: ~ellenbouw 7e faculteit Gem. Universiteit Amsterdam. 

Op de Debatting-club van studenten van de 7e faculteit van de 
Gemeentelidke Universiteit te Ams terdam komen enkele hieronder 
n ader te omschri jven studenten sterk naar voren in het poneren 
van hun communis tische idee~n • 

Hierdoor is reeds merlebaar dat enige twijfelaars door hen 
worden beinvloed. 

Volgens geruchten zouden de studenten die het derde jaar heb
@en doorlopen voor pralctijk naar Nederlandse vertegenw oordigin
gen (diplomatieke) in het buitenland gaan . 

De namen en personalia van de op de voorgrond tredende studen
ten zijn: 
1. KLINKENBERG, Willem Gerard, geboren te Purmerend op 7 December 

1923, wonende te Amsterdam , Adm.de Ruyterweg no. 
547 huis. 
Hij is houder van een Duplicaat-paspoort no. 
525504, afgegeven op 25-3-'46 en op 25-3-'48 te 
Amsterdam verlengd tot 25-3-'50. Op 20-11-'47 is 
hij te Amsterdam ingeschreven als komende van 
Vlaardingen, waar zijn vader, bedrijfsleider van 
de Hollandia-melkfabrieken, woonachtig is. Het is 
onbekend waar het duplicaat-paspoort is verleend, 
daar dit volgens verkregen inlichtingen niet in 
Vlaardingen of Amsterdam afgegeven zou :zijn • 

1 f 2. KUI.t:ER , 

Daar de pas zeer binnenkort ter verlenging zal 
worden aangeboden zal dit nader worden onderzocht. 
Deze persoon werd ook reeds genoemd in Uw schrij
ven no. Geh/Gr.V.D. 1835/49 dd. 24 December 1949. 
Hij is ~e meest op de voorgrond tredende persoon 
van de_ groep. 

Frederik Esgo Samuel, geboren te Amsterdam op l4 Maart 
1929, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 389 huis 
Zijn vorig adres is Merwedeplein 29-1 hoog. 
Hij is houder van paspoort no. 716835, afgegeven 
te Amsterdam op 17-5-'50. 

3. MARLE van, Adrianus, geboren te Baarn op 9 Maart 1922, wonende 
te Amsterdam, Minervalaan 60-1 hoog, voordien 
Amsterdam, Okeghemstraat 6-2 hoog. Is houder van 
paspoort no. 563198, afgegeven te Amsterdam op 
7-5-'50. 

· 4. CBHEN, 

Coll. : trj_ 

Albert, geboren te Bergen (N.H.) op 26 Januari 1924, 
wonende te Amsterdam (volgens Bevolkingsregister) 
Roetertstraat 38-boven, staat op de Universiteit 
ingeschreven op het adres Ringdijk 29-l ijoog. Hij 
is in het bezit van paspoort no. 428099, afgege-
ven te Amsterdam op 4-10-1949. · 
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Geheim Nr . .. . 107/5..0. 

_Datum van ~ignalering: 1) 20 Máar t 1950 . 
Ondervrager/Rapporteur: 1) Doorlaatpost Schiphol. ' 

;:;--

Naam: ~-·····@·NK ·!·:~X .. E .. S. .... I. ........ .................... . 
Voornamen .......................... L. 

Alias: 

FOT O 
Geslacht: .............. M~ .• ................................................... ·H····· ··· ········· ········· ············ ·· .H .... . 

Plaats en datum van geboorte: ...... J.J .. .P.~.ç .. ~ ... ::U3.9.? . .1~!3.. Rome. 

Nationaliteit: ............. Italiaan .. . 
Beroep :.............. . ....... ... nie .. t ..... be.kend.. . . HO .H . . . .. .. H . H 

Adres : . . ... Arnibaliano nr.. 9 . te .R.o.me ... 

Lengte : ..................... . .......... Gebit : . ..... ............ W enkbrauwen : 

Postuur: ...................... .. .................. Neus : .................... Haar : 

Gelaat: ................. ................. Mond : .......... Littekens : 

O gen: ..... ............................................... ......... Oren : 

Kleding: . H ......... . 

Bijzondere kentekenen: 

Soort: _gE3."W9QP. WSPOor.:t .Nummer: 7.42.640 .. P .............. Datum : ..................................................... . 
l 
c ..... (\) (\) 

'::2 
Verstrekt 'door: OH00000000000000000000000°0000 OOOOOOOO OO Oo oO OO oO O OOOOO OOOOOooo ooo oooo oo••OOOOOOO OOOOOOHO OHOOHO OOoOOooo •••000 00 te: 
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0 
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~ 

13. 
«! 
0. 
!'.l 

:~ ..., 

Geldig tot: 

Visum voor: 

Verstrekt door: . 

Geldig tot: 

Reden van de reis: 

.............. . Nummer: 

- eisdoel: •... ............................. ~om.e. .•.......... :················ 
Vervoermiddel: ............... lieg.t Ulg .. . 

Ol c 
0 
...0 
u 

(/) 

Schoolopleiding : . ... 

Vakopleiding: .. .. 

Talenkennis: 

Godsdienst: 

Politieke richting : 

Vade r : ... 

Moeder: 

Echtgenote: 

Naam: 

Kinderen : ............ .. ... .................... .... ... .......... . 

Adres: 

Broers en Zusters: ..... . ········· ············ ···· ··· ······················H· ·· 

Reden van ondervraging/signalering: 1) ' ... .. .. ~ ... 

1) Doorhalen wat niet verlangd wordt. 

UvB ~90232/HZ/ld 

................. ....... ...... Datum : . 

HOH ••o••o.te: 

Beroep: 

................... z .•. o ... z. .•... 
...___--

Leeftijd: 



rleisde in gezelschap van ZlJn vrouw MonTESI , Valeria, paspoort nr: 
742638 P. geboren te Rome 30 Mei 1891. 
Worden dezerzijds aangemerkt als deelnemers aan hêt Wereldvredes -
congres dat te Stockholm is gehouden . · 
Zij zijn van Schiphol , waar'zij te 14.15 uur anriveerden , vertrok
ken naar het kantoor Lisson en Lindeman te Amsterdam, welk bureau 
voor een hotel zou zorgen. 
Op 21 Maart 1950 zullen zij doorvliegen naar Rome. 
P.I.D. Amsterdam in kennis gesteld . 

Coll .: ~ 
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F_ GULTElT DER POLITIRKE llf SOCIA]-E WEI'EN_i3_9HA.PPEN . 

(?de Faculteit} 

Voll~ni~A heze L+.in~. 

------------- - ---------------- · - ---------------·----- IQ TD. - --------- ·-- - -· ------ ___ J. _ ---·--- ---·-- ·- - - -

Naam Geb.Dat/Plaats A d r e s F u n c t i e G e z i n d h e i d 
---------------------- -- - ---~ .. ---- --~-~ - --·~·---- ~-- ~ ----- ~ - -----------------------------------------

POS, Dr Hendrik 
Josephus 

BECKER , Dr Bruno 

HOLLANDER, Dr 
.. ~.J. den 

"A. !V.( 

FAHRENFORT, Dr J.J. 

VJERTHEI M, Dr . 
~', i llem,Fred er ik 

Bi.Jt» rrs , Mr Dr J. 

KLE.J:REKOI LR , Dr 
Salomon 

VEGTING,Mr W.G. 

liOFSTRA, Dr R. 

11. 7. 98 A'dam 

15. ~5 . 85 St .Pe
tersburg 

16.11.07 St. Pe
t er sburg 

lf. 11.93 

PR...:.SSER, Dr.Jaco b 24 . 2. 99 A' d9..1?1 

Haarlem, 
Wilhelmina
straat 30 

Amsterdam 
Merwed epl. 11 

.Amsterdam 
Stad ionkade 
1~ II 

Theorie Wijsbe
geerte en Ge
schiëdenis der 
Wijsbegeerte 

Russ ische ge
schi edenis , 
taal en let
teren 

Warm voorstander van 
he t Russische Commu
nisme 

f ~ 
Genaturaliseerd Rus. 
Sterk links georien
t eerd. ~ 

( 
,.. 
r 

Sociologie, ·be- Links, geen communis t 
nevens de Jtrne - ____.:---
rikanistiek 

Volkenkunde 

Geschiedenis 
en Sociologie 
v.Indones i~ 

Sprak voor Vrijdenkers 
vereniging "De Dage
raad 11 • Lid Comi te van 
aanbeveling v/h :Jerk
comite R.T . C. van de 
Ver.Nederland-Indones ie 

''!arm voors tand er van de 
U.S .S.R. o.a. bevriend 
met Hongaarse Gezant 
BOLONYI 

's-Gravenhage Wetenschap van P .D. 6742. Is Protes-
V.d.Aastr.l04 de Politiek tant-.Socialist. ;ierd 

benoe·Jrl i.p.v. commu
nistische Dr. SUYS a . d. 
?de. Faculteit . 

BeGinselen der Voor z . ~red.Zio-:liste1.-

0ly!T1piastr.7 ~c . en .Joe • .?o-
1 

an:l. Sprak op Pales-
litiek tina-avond, georg .door 

N.V.B.,Den Haag,l7.6.48 
Vermoedelijk communist. 

Rotterdam 
Boreelstr.5 

AnJsterdam 
Maasstraat 
150 I 

Alg.Inleiding K.N.V . 
tot de Rechts
wetenschappen 
Ned . & Verge-
lijkend Staats-
en Admin . Recht 

Geschiedenis & 
lroble!llatiek 
der Soc iologi e 

Nieuwste ge
schiedenis 

1946 - v.,'J.O.lid. Poli 
tieke orientering on
bekend. 

Geeft voor geen co~
nist te zijn, maar sym
pathiseert met het Rus
sisch Communisme. 



--------------------------- - ·~~ ---------·- --p .. --------------~--k ... _____ .... - ........ - --~···-- -- -- ----------

Naam Geb . Dat . /Plaats A d r e s F u n c t i e G e z i n d h e i d 

------------------------------ -------.. --------- _:__ -

STELLWEG, Prof . 
Dr H.W. F. 

TAi'VII'.lE':>, ':'r .A • .T . P . 

FEBER, 1\rr G.H.A. 
.B4-Scl. 

-4'CHWITZ, Dr K. 

BEI'H, Dr E , W. 

OlDEuVELT, Dr H. M.J.. 

~~R, Dr H. C • .J . 
.]Jv'J l(e r 

Buarn, Ko
ningsweg 14 

:Paedagogiek 1947 - v.~.O.lid. 

Adhaes ie-betuiger van 
Congres Onderwijs-Vrede 

Volkenrecht en Voorzitter Studiecom
Leer der intern.missie B.B.I.V. 
betrekkingen 

Bernard 
kade 23 

Criminologie 

Pers , Propa
ganda en Open
bare Men ing. 

Zweers- Logica en 
haar geschie
nis en de phi
los ophie der 
oxaute weten
schappen 

Philosophische 
Anthropologie 

Psychologie· 

-------------------

Komt Niet Voor . 

Vrij l~nks. Geen poli
tieke activiteit. Zal 
uitgenodigd worden voor 
de Comm.v.Aanbeveling 
v.d. Groene A'dammer. 
Zoon is naar Suriname 
vertrokken. 

Secretariaat van Inter
nationaal Coneres v. 
Wi jsbegeerte (OD 1499) 

Zeer sterk communist, 

Komt niet voor. 



..;;.F.....;·"~·;....;;:c:.......:u~l;__:t:.......:s___:i.:.......:t'----=d:......::...e r ~- t t e r e n __ ~~ s b e g e e r t e 

Naam Geb.Dat/Plaats Ad r e s F u n c t i e G e z i n d h e i d 

------------------------------------------------------------------------·-----------------------
BECICER, Dr B. 15. 3.P5 ut .Pe-

tersburg 
..... 1>..1'1. 

~~-.,9..;...~. ~·7·?9 
~-eb..., 

'POSTHUNUS, ':Ir Dr 
N.W. 

POS, Dr Hendrik 
4 Josephus 

26. 2. 80 

ll. ?.98 Amster
dam 

Rm.~·nN,Dr J3.D. 30 .10 . 93 R'dam 
1arius 

TLGI,ROOY, Dr.Jo- 7.lO.PG Texel 
hannes,Bernardus 

HELLINGJ. , Dr "Jytze 20 .12.08 Haarlem 
G. 

A~sterdam, qussische ges ~enaturaliseerde ~us. 
'Terweèepl. 1 schiedenis , "'terk links georien-

taal en Letter- teerd • 
evt~ "' '·•unde . ~~ ~LA.A.L-I~"--""-:: ./ 
~~ ,~~ ·- - ~~ ?--; ~':L-..;;;.:;::=:::o 

P-T ~ -c--4., ~~.~-,ru.~v.li.e.t. 
Amsterdam bconomische en P::0~G4. Bedankte te-
Apollolaan 72 Sociale Geschie-zamen met Frof.ROilEIN 
Le iden,Boer- denis (communist) voor bestu 
havelaan 20 7de Fac. toen prof .BA

RENTS i.p.v. Comm. Dr . 
SUYS tot hooglera~r 
werd benoemd • ....: tf "~· 

Haarlem , Wil- Philosophie 
helminastr.30 

AmsterdaT'I , Vic
toriepl ein 2la 

Ams t er dal'l.,Jan 
Luykenst ,O.Ghs 

Jl.msterdam , 
Rivierenlaan 

270 III 

""-4Y H 

;varm voorstander v.h. 
Russ . coY'U'lu.Il iSr'le 

Sympathiseert sterk 
het Russ .Communisme 

~venals echtgenote zeer 
bevriend met Hongaarse 
Gezant B~Mnyi. Sterk 
links georienteerd .Vrij 
denker . 

Linkse orientering. 
Sterke sympathie voor 
Rusland. Vertoeft thans 
in 1fJ . IndH! • 

WERTHEIM, Dr .Wil
lem,Frederik 

16.11.07 St.Peters-Ams~erdam, Communist. Warm voor
stander U.S.S.R. 

• DONKERSLOOT,Dr. 
JIJ .A. 

F.~tRENFORT,Dr J.J. 

OLDEWELT ,Dr.H. M.J. 

:?RLSSER , Dr .J. 

burg Stadionkade 

8. 9.02 R'dam 

12 II 

Amsterdam, 
Victoria- Lzeer louche 
plein 45 

P.D. 8685 . Staat in re
latie ~et/Tsj.attache 
B~~.Was sinds 1945 
le kamerlid vjd.P.v.d.A 
Bedaa~te in 1949 om po
litieke redenen. 

Volkenkunde Sprak voor Vrijdenkers
vereniging "De Dageraad 
Lid.Com.v.Aanbev. v.h . 
Werkcom.R.T.C. v.d. Ver 
Nederland-Indonesi~. 

Buitengewoon I Zeer sterk Co'imunist. 
hoogleraar. 
Cultuurphilo-
sophie en haar 
geschiedenis 

Nieuwste Ge- Geeft voor geen C0'11.11J.U-

schiedenis nist te zijn, maar sym-
met inb egrip pathiseert met het Rus-
v .cl • .i!.C. en s isch€ Com"tunis!'1ej 
.... oe. li-es cl' . sedert 1_870 



Andere Faculteiten van de Geflteente-Uni versitei t te Amsterdam 
(Geen der professoren aan e Gemeente -Universtteit te -~~terdam is lid C.P . N.) 

F a c u 1 t e i t 

Naam Geb .Dat . /Plaats A d r e s G e z i n d h e i d 

- -- -----~--- ------------ · ·- ----------- - -- ------- ·-- ------ - - --- - - - --- - -------------------------- -
TEN CATE-J"ASPER 

CORPUT , Dr J . G. 
van der 

BeiER, Dr . Jan de 

~ANTZIG Dr.David 
' van 

10 . 1.87 Petroerad 

29 . 6 . ll Heerlen 

23 . 9.00 Amsterdam 

KEI'.ELAAR , Dr Jan 21. 4. 08 
Arnold,Albert 

Dir .Lab.voor Alg. 
en Anorg. Chern.ie 

Amsterdam 3 .iarm voorstander \ran het Rus
T~erwedepl.l5 esiche Com•'l.unisme . ..... chtg en.ote 

is lid -r. V.B. ' ~ 

Amsterdam 
Gebr .Metsu
straat 22 

Amsterdam 
Bunsenstr.98 

Amsterdam 
Niersstr . l7 

Negens drukke werkzaa.Mheden uit 
Ale. Bestuur V. W. O. getreden, 
(Jun i 1949) Internationaal in
gestold, Pol . onbekend. 

-ilarm voorstander van het Rus 
siilche Communisme 

Sterk links georienteerd . 
P.D. 9554 

ll..bonne Vrije K"l.t 'lei'.er . 
Yz_, t1L x ' -~ i« ) /. 



A n n e r e F a c u 1 t e i t e n 

Naam Geb .Plaats/Datum A d r e s G e z i n d h e i d 
----------------------------------------------------------------------------------- ------------

REVESZ, Prof. Geza 
ref .Psychologie 

LEVErTBACH, Prof . i'~ . 

{Juridische Fac .) 

9 .12. ?8 3iofo.l.k 
(Hongarije) 

Amsterdam ,Zandpad ? P .D. 6202. Vermoed wordt ,dat hij 
communiStische s~pathie~n heeft 
Hij is bevri end met de Honsaarse 
1J.ezant :OOHiilyi. 

Heef t com!11U..'1 istische contacten. 
Prof. INERTHEIM &, Prof . ROMEI N 
(Zie P.D • . TILOPPO). 



• 

verbinding .: \?) I)., I ~.lor--
l'fO. 72G-C-' 49. 

12 December 19 50. ;)e 
Cb.derweip· : Week-end van de Politiek

Sociale faculteit der Am
sterdamse Gem.Universiteit. 

-(; . 11M~ ?I 
1--;~-~(r, / Jl ___ I 

Datum ontvangst bericht : ll-12-1950. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
Waardering bericht : betrouwbaar. 

..;..v_e_r~_T.-t-1*~-+è'E~~:-!'~-r.:~~ ............ ~-t-' J.._· _k • 

1__-~ l! t?t?t? Tevens bericht gezonden aan : -
Medeweikende instanties : geen. 
Cb.dernomen acties : geen. 

•,.._,_·~-.... Naar werd vemomen werd op Zaterdag 9 en Zondag 10 Decem-
! OP KA·ART ~ ber 1950 te Egmond a/zee in het "Troelstra-'oord" aldaar een 
§t t.1 ·· georganiseerde "week-end" gehouden voor de leden van de poli
Î~Ä!h ~· ~rl tiek- sociale faculteit (7e. fac.) der gemeente-universiteit 
~~~· b van Amsterdam. 

· ' Het vertrek vondplaats op 9 December 1950 vanuit Amste:D-
dam te ca. 14.30 uur. 

Het aantal deelnemers bedroeg 82 waarvan ca. l/3 vrouwe-
lijke studenten. / 

Cb.der deze deelnemers bevonden zich 25 Indonesiërs en Indo 
Chinezen, waaronder echter geen prominent-links georienteerde 
figurelll. werden opgemeikt. 

Wel waren aanwezig twee leden van de D. s. O.Pericles t.w. 
l ;/1 Leonard, Cuno, BIEGEL, ge oren1-1i'..:'l924 te Batavia, ·bekend, 

-1.- 1 en een zekere PRINS, nog niet geidentificeerd, terwijl de 
volgende hoogleraren eveneens aanwezig waren : 

;Z I ~Prof.Dr. Willem, Frederik, WERTffEIM, _ geboren 16-ll-1907 te 
~}li_..../ St.Petersburg, bekend, en d1.ens eclitgenote • 

.....- )<. I Prof. Dr. Joseph SJYS, geboren 5-1-1897 te Groningen, bekend. 
i 1 Prof. Dr. H.C.J. DUIJKER, personalia onbekend, wonende Joh. VeD-

(J."" . / hulststraat 135 Amsterdam. 

I 

De practische leiding en organisatie van dit week-end be
rustten bij : 
Mohamad, Hasan, NOTODIKUSUMO, geboren 16-7-1923 te Omben, In
donesi~, bekend, en 
Mozes, Paulus, HARMUSI.AL, geboren 18-6-1919 te Magelang, be
kend. 

Naast voordrachten, zang en dans (ook Indonesische dansen) 
werden twee lezingen gehouden, nl. op 9-12-1950 door prof. 
IXJIJKER over de psychotechniek en op 10-12-1950 door prof. 
SUYS over ''Macht en Rechtn. 

Na een academische beschouwing over de begrippen macht en 
recht, zou prof. Slys in zijn lezing de stelling geponeerd 
hebben, dat het Christendom als oveikoepelende wereldmacht 
gefaald heeft. Naar zijn mening moest een overkoepelende 
macht nu gezocht worden in een beweging, welke volkomen poli
tiek- en partijloos was. 

Q;> een vraag van één der aanwezigen of naar sprekers me
ning hiervoor het communisme in aanmerking kwam, werd door 
prof. Suy s ontkennend geantwoord, alhoewel het communisme, 
volgens spreker, verenigbaar was met het Christendom. Ook de 
UNO kon prof. Sly s niet zien als oveikoepelende macht, daar 
de meeste beslissingen welke door de UNO zijn genomen buiten 
de wil van de u.S. s. R. en de volks-republiek China om zijn 
genomen. Prof. Szys was van oordeel, dat de World Federation 
of Demoeratic Y.Outh de aangewezen instelling was voor het tot 
stand brengen van een wereld-eenheid. 

10 December 1950 te ca.21.30.uur eindigde dit week-end. 
Einde. · -· l ··· .. : ... 

V.3. 
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te vullen). 
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Notitie van KA 

Bestemd voor co. 1066~ 

11 Mei 1951 

Overeenkomstig het gestelde in de laatste alinea 
van het verslag der bespreking van Hoofd BVD dd. 6 April 
1951 werden door Hoofd BVD op 10 Mei 1951 copie~n van 
de in CO 106034 en 106040 behorende lijsten ter hand ge
stelde aan een andere hoogleraar van de Amsterdamse Uni
versiteit met verzoek de op deze lijsten voorkomende ge
gevens op juistheid te bezien en eventueel aan te vullen. 

Bedoelde lijsten zullen aan Hoofd BVD worden gere
tourneerd waarna rapport aan de Minister van o.K. en w. 
zal dienen te worden uitgebracht, daar deze aan Hoofd BVD 
medegedeeld heeft belangstelling te hebben voor deze ge
gevens. 

Bij die gelegenheid deelde Minister Rutten voorts 
nog mede, de Gemeente Amsterdam te hebben doen weten dat 
de activiteit van Prof.Presser hem niet beviel. Sindsdien 
heeft Prof.Presser zich blijkbaar in vele opzichten ge
matigd. 



Verslag van bespreking met een hoogleraar van de Amsterdamse Universiteit 

op 6 April 1951. 
(zie ook samenvatting van gesprek van B III f met deze hoogleraar dd. 

7-2-51 in co 106034) 

----------------------------------------------------------------------

Met de hoogleraar het rapport doorgenomen, dat 

B III f heeft opgesteld naar aanleiding van een onderhoud 

met deze. 

Bedoelde hoogleraar meende, dat de toestand aan de 

Amsterdamse Universiteit niet alarmerend doch ongetwijfeld 

zorgwekkend is. De invloed, welke van de communistische 

hoogleraren uitgaat op de studenten, mag zeker niet onder

schat worden. Hij was van oordeel, dat de gegevens onge

twijfeld ter kennis van de Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen moeten worden gebracht en hij verklaarde 

zich bereid deze gegevens bij de Minister toe te lichten. 

Voor alle zekerheid, zal ik, alvorens rapport aan 

de 1ünister te doen uitgaan, deze gegeven~ nogmaals checken 

bij een andere hoogleraar van de Amsterdamse Universiteit. 

I v: f /·. 
Hoofd BVD 
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6. /;)/ 
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AC9f to & o 3 <1 

Samenvatting van een gesprek , gehouden op 7.2.1951 
met een aan H. BVD bekende hooglera ar, betreffende 
de comrmmistische i nvloeden aan de Amsterdamse 
Geme entelij ke Universiteit. 

OP KAART 
ACD/ 
DAT: 
.PAR: 

Als de meest vooraanstaande h oogleraren aan deze Univer
s iteit, die zich min of meer openli jk uitspreken ten gunste 
van het Stalinistisch- communisme zi j n - genoemd in de volg
orde van afnemende g,evaarli ,ikheid - . de volgende hoo gleraren: 
j.M. RO:MEIN , H.J. PO, J. PRESSER , W.F. WERTHEI1[, B.O. BEC:KER , 

Ûm . VAN DANTZIG en N .~ . DONKERSLOOT. 

Als dri j vende kracht en beschouwt hij de buiten de Univ er
sitei t staande echt genoten van J . ROMEI N (de s chrijfster 

IAnni e ROMEIN- VERSCHOOR ) en pr of. J. TEN CATE (de voor m. 
Russ i n Wa rwar a F~SEEFF ). 

Van alle hierboven genoemde personen kon evenwel niet 
gezegd worden, dat zij lid van de C. P .N. zijn . 

De hoogleraar beper kte zich in hoofdza ak tot het ver
strekken van nadere gegevens t. a .v. personen. Hij vestigde 
de a andacht op het feit, dat de extreme fi guren veelal tevens 
ontmoet worden in kringen rondom het orgaan "De Nieuwe Stem", 
maandblad voor Politiek en Cultuur, onder de leden van de 
Amsterdamse Sociäteit " De Koepel" en in de Vereniging van 
Wetenschappelijke Onderzoekers. 

Hij achtte de politieke invloed - in het algemeen van de 
hierboven genoemde professoren uitgaande - op de studenten 
af~_s::gQ;. 

In de bijlage zi j n de door hem verstrekte informati'es 
opgenomen. -=----

B III f 

(i 



,..· 

-. ~ Cornelia Gerarda V..A N ..ARKEL, geb. 31.3.1902 
~ · wonende Verspronckweg 123 te Haarlem 

te Haarlem, 

----- is mijns inziens "goed" -----

~J, Bruno Oscar BECKER, geb. 15.3.1885 te St. Petersburg 
wonende Merwedeplein 11-hs te ..Amsterdam ' 
----- heeft hij inderdaad in 1945 getracht naar de Sowjet
Unie terug te keren? Overigens was hij in Rusland niet 

V ~.1ensjewiek, maar was sociaal-revolutionnair (..A#grarisch
radicale partij). Hij is een kamergeleerde, maar in Pos-
en Romein-kring. Oplettendheid is vereist. Zijn assistenten 
zijn dubieus, o.a. een zekere V..AN 't REVE -----

"" JJ/" ;-
JIY;;· Jan DE BOER, geb. 29.6.1911 te Haarlem, wonende Cura9aostraat 
• C'.r 84-III te ..Amsterdam 

,r, ~-. ----- s preker in een "Vlamkamp", zegt héél weinig, zie overi-

.. 
vl~ / ~ c, gens de §.~~~l~S!:e adhaesie a an protest tegen Praag in Forum 
'\·" t:~..-'9 ..A cademial e van 5 .April 1948 (niet aanwezig bij P en B) ----')\ :r 

'" 

J\J.: 

Fetronella Maria BOER -DEN HOED , geb. 6.7.1899 te Leiden, 
~wonende James Rosskade 8-I te ..Amsterdam 
~---- zij is een dv~a s, maar in de verkeerde hoek, waar

schijnli jk puur intellectueel -----

Jacobus Gerardus Gerbrant BORS~, geb. 25.10.1902 te Lienden, 
wonende te ..Amsterdam 
----- is altijd links-radicaal geweest, mijns inziens: 
"tegenwoordig safe t.a.v. het Stalinisme" -----

Jasper TEN C..ATE, geb. 10.1.1887 te Petrograd (R.), wonende 
Merwedeplein 15-III te ..Amsterdam 
----- pas op met zi.. jn vrouw (VVarwara K..ASEEFF, geb. 23.5.1990 
eveneens te Petrograd)! Hij is geloof ik onbenulliger. Zijn 
vrouw is het voorbeeld van "dame-die-in-comité-zit". Zij 
wordt niet intelligent geacht - wat gevaarlijk -----

Jacob CL..AY, geb. 18.1.1882 te Berkhout, wonende Henri Polak
laan 13-..A te ..Amsterdam 
-----is een oude man, doch zit wel "in de linkse hoekn · -----

lV, David V..AN D..A~~ZIG, geb. 23.9.1900. wonende Niersstraat 17 
· te ..Amsterdam 
~ ----- een "harde" communist; hier is geen t wijfel mogelijk -----

.".rl' .. 1 ]\Ti colaas ..Anthonie DONKERSLOOT , geb. 8. 9 .1902 te Rotterdam, 
, ' wonende Victorieplein 45 te ..Amsterdam 
, 1----- woont in dezelfde flat als ROMEI N, is een gr oot warhoofd, 
\1 doch te goeder trouw. Zie zi j n protest in Het Vri j e Volk, dd. 

24.12.1949 (in PD opgenomen) tegen"·redactioneel artikel in 
verband met de niet-benoeming van Dr. SUYS . Hij heeft destijds 
prof. PRESSER verdedigd in Het Vrije Volk, naar aanlei ding van 
diens rede ten gunste van de 12 ..Amerikaanse comnunisten • ..A ls 
privaat docent in zi j n faculteit treedt op de communist W.P.L. 
POS, directeur van de ..Amsterdamse Toneelschool -----
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Johannes Jacobus FAHRENFORT, geb . 8 . '7 .1885 te Amsterdam, 
St adhouderskade 149-boven Amsterdam 
----- een oude sociaal-democraat, bepaald niet communist. 
Ziet he t gevaar van he t communisme wel eens-niet -----

~u X Geor ge Ladewijk GONGGRIJP , geb . 1'7.10 .1885 te Galindoen (N. O.I.), 
J wonende Mathene s serlaan 41'7 te Rotterdam 

• 

----- moet toch wel als goed beoordeeld wo rden. Zijn lidmaatsch 
van de Vereniging "Nederland-U. S . S .R ." en l ezer van de voo r
malige "De Vri je Katheder " zegt weinig -----

~ A, I onko Tjaj,ko TEN F.t.AVE , geb. 5 .10.1906 te Noordbroek, 
wonende t e Ams t erdam, Amstelkade 15'7-hs 
----- volkomen"goed" (zi jn s preekbeurt op een vergadering 
van de Vri j denker svereniging "De Da geraad" zegt niets 
(" De Dageraad" vraagt allerlei lieden als s prekers) -----

X lGerard Car el IrEILI NGA, geb. 1 9 .4.1890 te Fort de Koe k , 
wonende Gerrit van der Veenstraat 1'73-boven 
----- is zonder enige twijfel goid, maar een warhoofd en 

Q...~. een "initiatiefnemer". Zie b .v. zijn activiteit voor de 
' Tsjechi sch e emigré's -----

,J'-""~ Wytze G. lmLL""L1\TG.A, geb. 20.12.1 908 te Haarlem, wonende 
V· .,.., Vossiusstraat 4'7-boven te Amsterdam 

J,
1
J.t-~t ----- werd, naar ik meen in 1 949 een Amerikaans visum 

p~ ,~t) geweigerd -----
"' 

' Hendrik Richard HOETINK , geb. 2'7.'7.1900 te Loeboe (N.O.I.), 
'~/>.TOnende Tintorettostraat 6-II te Amsterdam 
----- is bepaald anti-communistisch,in het bi jzonder na de 
gebeurtenissen is Tsjecho-Slowakije -----

.... 
- ."-.. 

S joerd a oFSTRA, geb. 21.1.1898 te Idzingehuizen, wonende 
Harmoniehof 18 te Amsterdam 
----- onder de bam van prof. POS. Behoort tot het 

,~ vegetariër-, rauwkost- en blote hoofden genre. -Is links 
radicaal. -----

~~ '/. ,T . A . A • KETELAAR 
~ ~ -----is de moeite waard nader bekeken te worden. Was in 

~ < l de t weede wereldoorlog een dubieuse figuur. HiJ verdiende 
"{) .?'/ ·:

1 
toen veel geld aa~ chemische onderzoeking en, ook ten behoeve 

~ .~ , van de Duitsers. ~n nu? -----% t>J· 
t()?'J.. @ zaak KISCH, geb. 23.11.1905, wonende Nic. Witsenkade 28 

. K e Amsterdam 
----- mijns inziens Hprima" -----

Augustearl MET\lNICKE, geb. 5.9.188'7 te Elberfeld, 
wonende Dodeweg B 20 te Amersfoort 
---- is wel goed. Hij is directeur van de Haags-Amersfoortse 
chool voor Wijsbegeerte en wat men noemt "zwevend" -----

Jan Frederik NIER~~IJER , geb. 15.3.190'7 te Rotterdam, wonende 
Botticellistraat 3 te Amsterdam 

NK ---- is een collega van prof. R01'TEI N, overigens is mij van 
~ em niets bek end ---~-
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~ 8'\ HendrikMar i e Johan OLDEV/ELT, geb. 17.7.1897 te Groningen 
.~ 'V.r ronende Olympiaplein 109-I te Amsterdam ' 

i-0?:~) ~ · ----- tegen prof. POS en "het progressieve aanleunend". Geen 
~\, .f'_.,: "1\:arxist". (daar weet hij nie t s van), maar een huma nistische 
~ / lekenpredlk.er -----

.· , I~ . PITl.O, wonende Vossiusstraat 47 te Amsterdam 
'~---- is Rooms-Katholiek geworden; heeft meer "artistieke'' 

vriendjes. Zoekt zi j n heil in de Sociët eit De Koepel-sfeer -----

t,4 h'X lHendrik Josephus PO , geb. ll. 7.1898 te Amsterdam, {· r ·' wonende Wilhelmina straat 30-rd te Haarlem. 
0 ----- no emt zichzelf bijna een communist, zie "De Vrije Katheder'! 

October 1948, blz. 5 (berust bij B en B) en voorts in het boek 
"Europ ese Geest'~ J slotartikel. Hij weet van het Marxisme geen 
klap, maar is zeer pro. Zie artikel van R.F.ROEGHOLT in 
" Propria Cures" do .• 23.9.1950 . Zijn i nvloed vooral op de 
onevenwichtige fi guren i~ zeer groot.-----

Y INicolaas Wilhelmus POSTHl:Jl<.''US , geb. 26.2.1880 te Amsterdam, 
'\ wonende Apollolaan 72 te Amsterdam "orJ/ ----- een veel te harde kapital i st om communist te zijn, 

· ~ :! onbetrouwbaar. Betrokkene is in hoger beroep vrij gesproken 
~if'V.J inza ke een collaboratiezaak betreffende een uitgeverij te r,_, ·IJ 

\ Leiden, waarvan hij directeur is. Hij nam als voorzitter van 
../yl het Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie "haastig" ontslag, 
~ eveneens inzake deze uit geverij -----

P< Jacob Philip VA N PRAAG, geb. 11.5.1911 te Amsterdam, 
h.J wonende Binnen __ alk.haven 5-rood te Dorèrecht 
'V'' 1 ----- Hij is een goede socialist, zeker geen communist -----

I Jacob PRESSER, geb. 24.2.1899 te Amsterdam, wonende Maasstraat 
150-III te Amsterdam 
·----- is een vriend van prof. R011EIN en weet wel waarover hij 
spreekt. Hij is waarschijnlijk éém van de meest-Marxistische 
en Stalinistische professoren, hoewel hij zich heel stil 
houdt. Hij heeft meegewerkt aan "De Waarheid". Waarschijnlijk · 
is hij geen lid van de C.P.N., maar stemt er natuurlijk op-----

,;;( I Jan Marinus RmlJEIN, geb. 30.10.1893 te Rotterdam, volgens 
interl. telefoongids niet wonende Daniel Willinkplein 21A-III, 
waar Victorieplein 21-~ te Amsterdam .6· 
----- is gans verkeerd. Hij is vroeger communist geweest en 
heeft daarvan nimmer duidelijk afscheid genomen. Hij is waar
schijnlijk geen C.P.N.-lid. Niettemin is hij toch een "oude 
liberaaln van geest. Zie ook blz. 7 en 14/15 van een brochure 
van de Wereldfederalistenbeweging (Niet aanwezig? bi j PenB). 

Helena W.F. STELLWAG, Koningslaan 14 te Baarn 
----- een christelijke dame uit kringen rondom prof. KOHNSTA~~ ' 
"vooruitstrevend", maar zonder benul. Zij betuigde haar spijt 
over haar betoonde adhaesie met betrekking tot het congres 
"Onderwijs-Vrede" -----
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' ( Joseph SUYS, geb. 5.1.1897 te Groningen, wonende te Amsterdam 
----- thans lector aan de Literaire faculteit. Uit passages 
in z'n boek "De Ni euwe Politiek" (bij P en B aanwezig) blijkt 
zijn communistische inslag. Hij zegt o.a.: "De vrede is alleen 
mogelij k in samenwer king met de communisten in elk land en 
met de Sowj et-Unie in de wereld. 
In een voor dracht gehouden in Mei 1947, afgedrukt in "De 
Nieuwe Stem" zegt hij: democratie is vrede en vrede is vrede 
met de Sowjet-Unie, dus ----
Zeer waarschijnlijk lang voor de Tweede oorlog communist ge 
weest. Dit feit heeft hij niet vermeld in zijn " Pro Domo", 
opgenomen in "De Groene" van 18 .9.1948 (in PD 7330) en 
"De Ni euwe Ste~' van October 1948. Hij schrijft "daar ik geen 
enkele ernstige overtuiging, ook de communistische niet als 
een smet beschouw". 
Opmerkelijk is, dat SUYS "Wereldfederalist" is en als zodanig 
politiek advi~~ur van het hoofdbestuur der Wereldfederalisten 
beweging en be!ast met de "kadervorming". Zie hiervoor zi. jn 
bijdragen in het orgaan "De Wereldfederalist" o.a. zijn 
"kanttekening bij het probleem van een wereldfederatie" -----

Johannes Eernardus TIELROOY, geb. 7.10.1886 te Texel, 
wonende Jan Luykenstraat 86-hs te Amsterdam 
-----is "links-radicaal", maar als hij zijn mond opendoet 
komt er wind uit -----

i'i'Îf\ Y'lillem Fr ederik \AJERTHEIIVI, geb. 16.11.1907 te St. Petersburg 
11 (Rusl.) , wonende Stadionkade 12-II te Amsterdam 

, -----was tot 1941 een studeerkamergeleerde maar is in 
l Indonesië "radicaal" geworden. Hij voelt zich niet gelu...l(kig 

in coimnunistische hoek. Over deelneming aan het Wereldvredes
congres te Breslau, zie zt jn artikel in "Vrij Nederland" 
dd. ?. Hij scheldt op het Westen met slechts een zweem van 
critiek op Sowjet Rusland; Zie ook zijn polemiek met Alfred 
:MOZER in "Socialisme en Democratie" van ? • Hij is onbetrouw-
baar, intelligent, maar weet niets van het MarïX:isme en is 
hoogstwaarschijnlijk~~!! lid v.an. de C.P .N •• Hij is contra 
het rlarshallplan. Zie Nieuwe ... Stem van November 1949 blz. 
612 e.v. -----

~I Bertina H. VITND 
'\ 2:/ ----- ze zal wel meedoen met de linkse intellectuelen, maar 
~ ze tilt niet hoog -----

@ Martinus 1AJillem WOERDEI'fiAt\(, geb . 10.4.1892 te Zaandijk, wonende 
Botticellistraat 10 te Amsterdam 

• • • • ft • d" ----- mlJns 1nz1e~-~ goe -----
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In de Theologische Faculteit zitten ook enige min of meer 
radicale figureniMönnich is de laatste tyd sterk onder invloed van 

~ Presser gekomen.Hy is ook lid van het door OPoe gepresideerde studie· 
gezelschap 11 Unitas Multiplex".Ik heb hem enkele weken geleden in ee~ 
gezelschap van docenten horen zeggen dat 11Mac Arthur een moordenaar 
is en moest worden doodgeschoten". 

~ / Presser is juist getypeerd. 
-~ r Poe is een overtuigd Marxist.Crypto-communist en t~ch ook intel 
~- ligent genoeg om de konsekwenties van de door hem gewenste politiek 

te zien:Ik acht hem dan ook in zekere zin een tragische figuur.Zeer 
intiem met de Sowjet-Ambassade:De vorige Ambassadeur en Secretaria 
zyn hem op zyn verjaardag thuis komen feliciteren. 

/ Waarop berust het "communisme" van/Mej.Wind?Ik dacht dat zy 
P.vd.A. was of daaraan verwant.Vooraanstaand Soroptimiste.Bevriend 
met Mevr.KluyYer op B.Z.;by die informeren. 

_., I Clay is,met I.Bijlmer,de "pushing power" geweest voor het voortr 
~ ~· felyk adres aan de Kamers der s.G. om Nieuw-Guinea voor ons vaderl~ 

te behouden.Hy is dus zeker geen communist.In de Senaat is hy door 
Pos aangevallen,omdat hy de oproep tot ondertekening van het N.G.-~ 
dres door het bureau zou laten versturen!Conservatief. 

~· ~~Tielrooy is geen memmunist.Voor de oorlog was hy lid van de 
V.D.B.Zyn vrouw is een oude sociaal-democrate,met kapitaal en 
en deelt thuis de lakens uit.Het •Humanistisch Verbond" tnt "Ee Dage 
~,waarin hy een leidende rol speelt,~ atheistisch;dat is niet 
hetzelfde als communistisch,maar wat anders. ' 

/ 

/ Suys is wel communist,ondanks alle démenti's (het zou interes
sant zyn eens na te gaan wie precies dementeerdenl).In 1949 vervul-

- de hy een spreekbeurt voor de communis~ische studentenvereniging 
' ''Pericleft" !Niet eens voor de socialistische "Poli teia"·, die trouwens 

sterk in 11 Pericles 11 ' zog vaart. 

/ 

,wertheim heeft in dezelfde vereniging "Pericles" in 1948-49 en 
1949-50 zelfs studiekringen geleid.Hy is volkomen communist en som
migen der Indonesische studenten,als wiens mentor hy/ Galestin (goed) 
heeft opg~volgd (door wiens Of wier toedoen? ! ),hebben daar ook over 
geklaagd.Ik acht hem zeer gevaarlyk,ondanks zyn vriendelyke manieren 

VJaffé,de conservator van het Stedelyk Museum,heeft toen ook 
een studiekring van 11 ~ ericles" geleid.) , 

. ~ej .Mohrmann is goed, en katholiek. V\"'- ·~· N'~. · A ' Becker is juist getypeerd.Hy ondergaat,evenals vele andere Ru~ 
- si sche emigranten, sterk de invloed van het eigenlyk toch nog gel ie~ 

moederland.Overigens is h~ in the~rie een liberale geest (bewond 
- en uitgever van Coornhert). . 

1Mej.Aleida Schot,zyn secretaresse en oud-assistente,lykt my g 
vaarlyker.Zy heeft sinds de Bevryding vele pogingen gedaan om naar 
d~ USSR te gaan,maar werd tot nog toe niet zuiver genoeg bevonden. 
Door een even merkwaardig "toeval 11 als \ Wertheim's aanstelling tot 
Mentor deweji~~i~~che studenten,is zy dit studiejaar bèlast met 
de lessen ra n e erikaanse studenten te Amsterdam.Zy zou zo nutti 
namen en bijzonderheden kunnen doorgeven,als zy wou. 
~ \Mennicke vertrouw ik niet.Hy is een enigszins kruiperige persoé 

~die sterk onder\Pos' invloed staat.Ik weetdat de Sowjet-Ambassade i 
hem geïnteresseerd is. 

IBorst is verzetsman,zuiveraar en katholiek.Het l~t me zeer on~ 
waarschynlyk dat hy corrmmni st i sc_l-gezi'1d zou zyn. 

~I t is Pitlo nog,weer of niet meer katholiek?Hy is een bewonde7aar 
V' van Picaaso (is nl. zeer byziende l) ,maa.r dat maalYt iemand nog n~et 

tot· een communist. 
1Loenen,thans bizonder hoogleraar,is de secretaris van Pos' 

-z.o.z. 
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tas Multiplex".Gaat door voor crypto-communist en zal dat wêl zyn. 
Hoe is~ollack,Pos~ assistent?Ik weet het niet. 

/ 
~onas-Andries van Praag,de hoogleraar Spaans,moet niet ver

wardworden met\.Tacob,Ph;i.lip van Praag,die ik niet op de docenten
lyst vind.Jonas.-Andries is goed. 

/
. 'Ketelaar is een intelligente boef,die zorgt dat hy niet met 
de strafrechter in aanraking komt. · · . 

/ 
\Hoetink is zeer anti-communistisch en volkomen betrouwbaar. 

Hy is een van de weinigen die het gevaar ziet. 

1
1 ~Gongrijp lykt my zeker nie r communiat.Hy is juist het type 
van wat de linksen een "kolonialist" noemen.Hy heeft zonen met wie 
hy niet verward moet worden. 

, stuiveling wordt zozeer door de groep Pos-Romein ~epoueseerd, 
die laatst met 1 stem meerderheid in de Faculteit der Let~eren en 
Wysbegee.rte zyn professoraat h~eft door~edreven~ dat het my niet zou 
verwonderen als hy met hen thans- onder eén deken sliep.Ook hoorde 
ik laatst vertellen ~at hy naar links zou zyn afgezakt. 

' Woerdeman is betro~wbaar.Hy is politiek-ltberaal van instell 
/ . · Cernelia van Arkel is praktizerend protestant en anti-commu-

n1stiech. , . · 
~ / Heèlinga is inderdaad zyn Amerikaans Tieurn geweigerd.Hy 

my meer revolutionnair en non-conformist dan communist.Maar hy z , 
Toor zoTer ik weet,niet in de (anti-stalinistische) "Vlam''-groep, 
zoals Meertens.~ 

~n Dantzig is crypto-communiet.Hy betuigde indertyd,in onze 
egenwoordigheid,zyn verontwaardiging over de uitwyzing naar de v.s. 

. an een Amerikaans communist die met propagandalectuur uit Tsjecho-
• · slowakijehier was gekomen.Dit geval · zal U wel bekend zijn. 

/ 

~onkersloot ie een artiest en een beminnelyk mene.Hy moge van 
( politiek inzicht gespeenà zyn,doch een feit is dat hy wel degelyk 

heeft meegedaan aan wat ik,met enige overdryving,de ''communistische 
samenzwering»zou wi~len noemen,nl.het brengen van crypto-communisten 
op de sleutelposities van de Universiteit.Hy heeft ook met grote 
kradt de toelating van de privaat-docent W.P.L.Pos,die verkeerd is, 
doorgezet.Voor zover my bekend,woont hy niet "in dezelfde flat ale 
Romein" ,maa-r aan hetzelfde plein. 

~ I Mevr.ten Cate is de oprichtster van zowat alle damesdisputen, 
~ waaraan zy verder actief deelneemt.Zy 8eeft ook een gratis schoon

heidsinstituut voor onvermogende echtgeneeten van prof~ssoren.Als 
zy verkeerd is -- wat ik wel mogelyk acht -- ,bezit zy een prach 
inlichtingenbron I 

I / Mevr.Romein is geen twyfelgeval!Zy lykt my minstens even ge
vaarlyk als tRomein.Hyzelf ie een echte fanaticus,die ik ook wel in 
staat acht onder een communistisch regime in een soort Petkov-poei
tie ten onder te gaan.Maar zo ver is hy nu nog niet. 

J( Ik vind ' Ten Cate en '\Niermeyer eerder defai tietiech.Er zyn zo 
~ vele defaitisten aan deze universiteit,maar daarom zyn zy nog niet 

communistisch.Ook bestaan er integrale pacifisten,zoals~eek.Het uit 
eindelyk effekt van aller actie Toor de Nederland~e staa is natuur-
lyk gelyk. • 

~ /Heringa ie even anti-cemmunistiech ale echryver dezes. 

7 
'oldewelt was een van de grote mannen op het crypto-communist! 

sche "Congresso della Cultura.'' te Venetië (o.a. met\Dr H.Schulte 
Nordhol t). Over het verslag daarvan, "Csm:prendre" (sic I ) geheten,had 
hy een polemiek met Barehts in de laatste jaargang van "Folia Civit 
tis" .Ook'Donkersloot heeft daarby, ale Rector (!),partij tóór Olde
wel t en tegen Barents ,in hetzelfde studentenweekblad, gekozeJë.Type van 
<I'ë''fellow traveller". 

. y · 1~ Boltjes heb ik al tyd als conservatief beschouwd. 
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Een slotwoord over de studentenverenigingen.Ondanks de mi3leiden
de byna.am,"democrati3che studenten-organisatie" (D.s.o.),is "Pericles" 
stalinietisch-communietisch."Politeia" is eocialistiech,maa.r zeer links 
en wordt dikwyls door "Pericles" op sleeptouw genomen,o.a. in de kwes
tie van de verkiezing van het studentenparlement in 1950.De student 

l/ Klinkenberg,leider van "Pericles",is een buitengewoon gevaarlyke spion: 
Hy heeft zich op een receptie van de Kiëwse Prof.Palladin laten ontval
len dat hy dagelyks telefoneerde met de Sowjet-Ambassade.(Kan deze man 
niet eens een maand onopvallend geschaduwd worden?).Toen,in het studie-
jaar 1949-50,de Nationale Reserve onder de studenten moest worden geor
ganiseerd,was het A.s.o. (het z.g. "Corps") de enige,onder A.s.v.A., 
u.s.A.,s.s.R. en Sanctus Thomas Aquinas,die principiëel zyn medewerking 
geweigerd heeft!Volgens twee beetuursleden van Thomas die ik hierover 
eens ondervroeg,kwam dat doordat het A.s.o. te zeer communistisch gein
filtreerd zou zyn;Tolgens hen zouden ong. 30 leden aangesloten zyn by 
de C.P.N. 

Pinkstermaandag 1951. 
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VOOR FB 
VOOR: B III f 

E/BVD verzocht de bijgaande samenvatting vn een gespfek van B III f 
met een A'damse Boogleraar bij te werken aan de hand van de door 
H/BVD van een andere hoogleraar verkregen informaties, die in blauw 
getikt, gedagt e}; end PinksterMaandag 1951 

B/BVD ziet gaarne tegen einde Juni a.s. een overzicht van de beschik
bare gegevens omtrent extremistische neigingen onder de A1 damse Boogle~ , 

raren voor de I~nister gereed. Voor B III f zal dmt geen nadere ver
klaring behoeven. 

Het CO met de ~pporten is momenteelrtij CVN 

KA 17-5-51 
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rr · t .ooe bcve o1·dcn vero derstt1ld t. at ac.n de Gomeen-
telij ·e v r i"'~e1t v ~n li!l'Sterdam vele l:!n g ~ •. r1ënteerde 
~ ooo-leraren, leetoren en docen ·.en verbondo ~ z:.)n. Deze :...ijds 

s et echter öpgevallen, d·>t en~gen d·•ar .n op 1:in of ,..eer 
opcnli · e - zo 1 niot opvallende- ijze in euigorle~ vorn n 
de st· lin· st· aoh-corn lat i. scha zaak steun verlenen, dan ~1 
in oo1·d en ' esohr f't gct-:1i e vo een ster'': ee zi;jdig links
radicale polit eke inslag. 

De invloed wol e van deze hoo larareA c~s. op do studenten 
u:t~ t r:oot volgons insiders niet onder chat wordon .. "'ogo de 
toestand op heden niet .eer zo alarr."Grend zijn als enige t.a.jd 
tQrug , zij is nlott 1n zorgwakk.end. 

Het reit. dat in Arr~terdam, in tegenstelling tot lelden, 
zich een dn ot: r"tëh':r welvarende CO"'l!Lunistisahe studentenorga
nisatie n:et name de zich noemende "Democratisch Socialist sehe 
Studenten CrgruLsatie (D. s .. o.) Pericles" kan handhaven, zal ede 
eon gevolg zijn van de dikwerf onverholen steun en/of symFath1e 
weledeher bedoelde 1eerkrac1ten aan de door deze vereni
ging gepro1~r~oerde leerstelliD.l,en verlenen. danks het feit, 
d t nperioles' tot een der einsto A::::sterdanae studentenor ga-
nisat os gere.end moet worden~ schijnt haar nvloed groot te 
zl, n, eer be . a.ldeli<ik op de socialistische ver niging "Poll
tela'' {vidä cle ·westie van de V€rkiezing van het studenten
parloment irt 1950). Ver.!"eldenswaard is tevens dat het Amster
d.e.mse Studenten Gorps ("Het Corps"} ook vele oomr:1unisten onder 
zijn ledent lt . met als gevolg, dat het bestuur van : .s .c., 
als onl e studentenvereniging {u*teraard met inbegrip v n 
ff ·)erlclcs"} , ~ndertijd vei ..... arde nede· er.·ing te verlenen aan de 
orgnn1sat e van de Jationale neserve in het studi~ aar 1949/1 

l\llloo el vele studenten uit de stad zo ve bij de ~ni
versiteit zi n ingeaohr vvn, ·mnrbi j der lve analoog aan het 
sterebusci .'f'er ~erc':e d zal noèten worden et een relatief 
hoger aant·ü cornnmisten, is het revaar niet denl·beeldig dat 
studenten ter berei in van p rsoonli ;•c .a te~ ieel voord el zich 
O!)onl , lc: eens ve;r1rlaren I'!et de politie "0 visie hunner hooglera 
~ee dan al veronderste:d ·orden, dut zoden en bij het ver

laten d~r ïuiveraiteit hun ede ira~es we_ z·llen latan varen, 
het doel s an toch in zoverre bere .i '·t, d t êlo betro'-konen 
ontv·n.ell,jk zijn eble',.en- om wel~e reenen d n ooY'- voo 
de door hïm loermeestors ge_ ropag erde _ olit · ~'a -;edachte
gang. ,n voorts en niet in b.et rJinst ,..1at betr .... ~1--ing tot de 
propagandistisc'_e raarde welka voortvloeit u:t het indrukwek-
ende otal dergenen,. cUe. al dan niet geve ncd , bli "k gaven 

de col"1 Wlist · s~:t-stalinistische politie' te onderschrijvGn. 
In bijla~e dezes ia opgenomen aan lijst van ,e voornaamsta 

leerr.rec ten, die blijk ~even van politieke activiteiten als 
hier bedoeld. 



• 

• 

Bruno Oscar BE CLER , geb. 15.3.1 885 te St. Petersburg , wonende 1.1er
wede ple1n I 1-hs te _'\.msterdam . 
194 J : Voorz it t er a f deling Amsterua m van de Lande lij ke Ve re n i ging 

Nederland- usland ; 
1947 : "i.bonné van de voormalige ".Je Vrije };at~leder" ; 
1948: Lid van het Comité van Aan beveling van de veren i gi ng 

.. e derland- i?olen; 
1949 : .Jirec t eur van het Rus l a nd-Instituut van de Geme e nte Universi

teit te .msterdam; 
1950: Ondertekende e e.>.l manifest van het "Comité:Ambon", met opr oep 

tot geldelijke steun. Dit com±te "' bedoel de te genhanger te zijn 
van de stich ting "Door de eeuwen trouw". 

Prof. Becker was i n Rusland sociaa l-revolutionnair ( grarisch
radicale partij). Bij zij n komst i n Ne derland verklaa rde hij, dat 
hij n iet langer in Rusland wenste te blijven,omdat hij het niet 
ee~'ls was met de communistische regering. 
Hij zou behoren tot de aanhangers van de Vlamgroep, Bekend is, 
dat flij uitnodigi~lgen voor diners e.d. heeft ontvangen van de Pool
se ambassade en vermoedelijk ook van de Rus s ische. 
De indruk is ontstaan, dat Prof. Becker enigszins onder druk is 
komen te staan en dat zi;)1.sympathiel:ln voor Rusland nieuw leven 
wordt ingeblazen. Dit zou ee n wending naar het coF~unisme tot ge
volg hebben. In theorie is hij een liberale geest. Betrokkane 
verkeert doorgaans in kringen van de professoren ROMEIN en POS. 
Hij dient naüwlettend . te worden nageslagen. 

Jasper TEN CATE, geb. 10.1.1887 te Petrograd ( Rusland),wonende 
kerwedeplein 15-III te Amsterdam. 

1945: Lid van het initiatiefcomité tot oprichting van de (toen nog 
neutrale) Vereniging Nederland-Rusland. Hij en zijn vrouw 
zijn zeer vermoedelijk thans lid van de vereniging uNederland
USSR" (communistische mantelorganisatie); 

194'(: Abonné op de voormalige 11De Vrije :Ratheder 11 ; 

1948: Lid van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers. 

Zijn vrouw genaamd Warwara LASEEFF, geb. 23.5.1890 eveneens te 
Petrograd, van voormalige Russische nationaliteit, is lid van de 
(communistische) Nederlandse Vrouwen Beweging ( N.V.B .) en gaf in 
Augustus 1948 blijkens een advertentie in "De Vrije Katheder 11 les 
in de Russische taal in het kantoorgebouw van genoemd periodiek. 
Zij heeft een zwak voor darr:escomi té 's en -dis1Ju ten en heeft een 
gratis schoonheidsinsti tuu:It voor onvermogende , ' echtgenoten van 
professoren. Alhoewel zij als weinig intelligent wordt beschouwd, 
dient men voor haar in verband met haar politieke adspiraties op zijn 
hoede te zijn. 
J. ten Cate werd als minder gevaarlijk gekwalificeerd; eerder de
faitistisch dan communistisch. 

David van DANTZIG, geb. 23.9.1900, wonende Niersstraat 17 te . m
sterdam. 

1946: Lid van het Verbond van Weten schappelijke Onderzoelers. 
Lid van het comité voor Actieve Democratie 

1947: Abonné op de voorna lige 11 De Vrije I.atheder"; 
1948: Ondertelende de verklaring van het Comité voor Vrede in 

Indonesië. 
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Aamvez ig b:iJj o pricht:e~svergadering t e 1-tr:..sterdam, dd . '(.12. 
1948 . van het comité van Ac tie voor de Vrede. 

Van Dantz i g kan z onder meer communist genoemd wor den . 

~ icolaas Anthonie TIONI~RSLOOT , geb . 8.9 .1 902 te Ro tterdam , wonende 
Victoriaplein 45 te Amsterdam. 

1945 -1 949: Lid van de Eers te hamer van de r .v.d. a •• 
Bedankte i n 1949 om politieke redenen. 

1949. De C. E .N. trac~tte Prof . Do~kersloot te ac tivere . voor 
de Vredes bewegi ng, daar men van ~ening was , dat hij daar.tt 
mede ZOQ sympathiseren. 
Was lid van he t Comité van aanbeveling van he t Werkco
mité Ronde Tafel Conferentie der verenigi ng "Nederland
IndonesiË) tt. Onder te kende een verl. l ar i ng van het "Comité 
voor Vrede i n Indones iE:! ". 

• Donkersloot wordt getypeerd als een artist, een warhoofd en te goede 
trouw z ij nde . Al moge hij dan van pol i tiek inzic_lt gespeend zijn , 
een feit is dat hij daadwerkel ij k medehielp bij het op s~eutelpo
sities van de Universite it brengen van crypto-communisten. Hij pro 
testeerde i n "Het Vri je Volk" van 24.12.1949 tegen de nie t-benoemi ng 
van Dr . SUYS . Voor ts verdedigde hij Prof . PRESSER in "Het Vrije 

• 

Volk" naar aanleiding van diens re de ten gm1s te van de 12 A.merikaanse 
communisten. 1an zijn faculteit i s a ls privaa t-docent verbonden- en 
voor wiens t oe l at i ng a ls z odanig hij zich sterk be ijverd heeft -
de directeur van de Ams terdamse Toheelschool en communi s t ,L J? . L . POS . 
Donkersloot is he t type van de 11 fell ow-"craveller". 

Arie de FROE, geb . 7.1.1907 te Arnhem, wonende Keizer Larelweg 345 
te ~Tieuwer ms tel. 

1945: r:.edactielid van "De Vrije I:atheder" 
Lid van de connissie van aanbeveling van het (communistisch) 
Algemeen Nederlands Jeugd Verbond. Hij is zeer sterk communis
tisch geori13nteerd, doch schaarde zich aan de zijde der intel
lectuele communisten, die het me t het strakke dogmatische be
leid van de C.?.N. niet eens waren. 

Ny tze G. IIELLTNGA , geb. 20. 12.1 908 te Haarlem,wonende Vossius
straat 4'7 boven te Ams terdam. 
1947: Lid van veren i ging ":Tederland-Indonesi13''· 
1948: Ondertekenaar van de verLlaring, uitgegeven door he t Comité 

voor Vrede i n Indonesi13. 
Be tui gde i n stemming me t de verklaring van het comité van Lun
stenaars en I n tellectuelen te gen de berechting van Griekse :ter
roristen. 

Hellinga is meer revolution 1air en non-conformist dan çommunist. 
Hem werd indertijd een merikaans visum gewe i gerd. 
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Tj omme Yn tj e I I NGI.ill. BOLTJES, ge b . 30 . 5 . 1909 Baarde:tadeel, wonende 
1mstel 16 5 te Amsterdam. 

1946: Behoorde tot he t personeel van de corillliunistische uitgeverij 
en boekhandel "Republiek der Le tteren". 

1948: Lledewerl~er aan "De Groene Amsterdamme r 11 

Bezat een perskaart van "De 1Jaarheid " • 

• nderzijds wordt l i ngma Boltjes als conservatief beschouwd . 

August Carl 1':1EI:12~ ICKE, ge b . 5 . 9 .1 887 te .811uerfeld , wonende Dodeweg 
.3 20 te Amersfoort. 

19 49 : Be tliigde adhae s ie me t het congres 110nde rwi j s -V re de " . 

I.1ennicke is directeur van de Haags - Amersfoortse school voor ~Vijs
begeerte. Hij wordt 11 zwevend 11 genoemd. Hij wordt gekenscüe tst als 
een kr u i perig pe rsoon, die sterl( onde r i nvloed van Prof. ? os 
staat en daarom me t be trekki ng tot eventuele communistische sym
pa thie~n niet vertrouwd wordt . 

Hendrik ll:arie J ohan OLDnV!ELT , geb . 17. 7 .1 89 7 te Groni ngen , wonende 
Olympi aple i n 109 -I te Ams terdam. 

Type van de f ellow traveller. Hij wordt een "lmmanis tische leken
predi kerH geno emd . Hij was een der gro te mannen op het cryp ta
communi s tisc he "congresso della Cultura 11 te Veneti~. 

Hendrik Josephus POS , geb. 11. '(.1 898 te Ams terdam, wonende WiLlelmi na 
straat 30-rd te Haarlem. 

194 5: Lid van het comité van aanbeveling van_. het Comi té "Vrij Spanje" 
1946: Lid van het Hoofdbe stuur van het l~anistisch Verbond. 
1948: President van het Internationaal Philosofen-congres te Affis ter

dam. 
Lid van het ''Comité voor Vrede in Indonesi1:l" 
1\"edeo prich ter van het "Comité van Actie voor de Vrede". 
Redactielid van de voormalige "De Vrije I~a t:rfher 11 , 

Schreef De Waarheid: "Waar het is ook aan de ruime opvattingen 
"van rof. POS te danken dat een aantal vooraanstaande marxis-
11ten uit het bl.li tenland de materialistische-dialectische wijs
"begeerte, de philosophie van de arbeidersklasse en het socia
"lisme, zullen verkondi gen " (n.a.v. Internationaal Congres 
voor .lijsbegeerte, dd. 11-1 8 .8. 1948 te Amsterdam). 

Volgens de Vrije La t heder was hij voorzitter van de op 26 
September 1948 gehouden lezersconferentie van de Vrije Ka theder 
Lid Comité van Protest te gen Griekse 1 isdaden. 

1949: Betuigde adhaesie met het communistisch congres 11 0nderwijs en 
Vrede 11 te A.ns terdam . 
Lid van het comité van aanbeveling van het We rkcomité Ronde 
Tafel Conferentie van de vereniging "Nederland -Indonesië". 

1951: Volgens het orgaan 11VREDE 11 we rd op een vergadering van de 
(communistische) vereniging VERENIGD VERZET 1940-194 5 een 
verklaring van POS voorgelezen, waarin hij de Duitse herbe
wa pening i n strijd noemt me t de eerbied voor de doden. 
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?rof. POS is overtuigd van de j u istheid van het Iiar x isme, dat z.i. 
moreel een hogere maa tschap~elijke basis heeft dan de burgelijke demo 
oratie. Hij is _i n. telligen t genoeg om de konse kwen ties va n de door 
hem gewenste politiek te zien. Zij n i nvloed, vooral op de oneven
wichtige fi guren, is zeer groot. 
I n 1949 trac htte hij een aan tal Rus s ische filosofen op een bijeenkonEt 
te .;illlS terdam uit te nodigen, doc h slaagde hierin n iet. Hij onder
houdt con tact met de Russische Ambassade i n Den Haag, me t welker le
den hij o p goe de voet schij n t te staan. De vorige ambassadeur en 
diens secretaris kwamen hem t. g .v. zij n verjaa rdag thuis gelukwen
sen • 
. Iij wordt beschouwd als een warm voorstander van het Russische 
communisme en kan derhalve zonder be zwaar c...:·yp to communist genoemd 
worden. Van zich zelf ze g t hij, dat hij zich a ls "bijna-communist" 
beschouwt, aldus een artikel in "De Vrije Eathe der" van 5 October 
1948 , blz. 5. In dit verband moge ook gewezen worden op het door 
hem verzorgde slotartikel in het boek 11Europese Geest 11 ,onder redac
tie van Prof. BAlJlH NG • 
Zeer onla11gs werd hem door een der le den van het partijbestuur der 
Communistische Partij van Nederland voorgesteld lid te worden. In 
dit gesprek heeft hij gezegd, dat hij niet alleen de theoretische 
basis, maar · ook de practische politiek van de C. P .S . ten volle on
derschrijft. Niettemin weigerde hij zich als lid te doen inschrij
ven. 

Jacob PRESSER, geit. 24.2.1899 te Amsterdam, wonende ~faasstraat 150-
III te .; msterdam. 

1945: Lid van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers; 
1946: Lid van het Comité voor Actieve ~emocratie; 
1949: .Abonné van en medewerh.er aan het thans opgeheven blad "De 

Vrije I , a theder 11 ; 

Ondertekenaar van de resolutie van het Comité ter Verdediging 
van de Vrijheid van Denken" (gericht tegen de berechting van 
12 Amerikaanse vooraanstaande communisten -voor zover kan 
worden nagegaan zijn alle overige ondertekenaars 6f leden 
sympathisanten van de C.P.N.); 
Sprak op een openbare protest-vergadering te Amsterdam van dit 
Comité. 11De Waarheid 11 van 24.1.1949 wijdde veel aandacht aan 
zijn betoog. 
Lid van de vereniging "Federland-US.:5R 11 ; 

Abonné op verschillende Russische dagbladen en tijdsclrriften; 
Ondertekenaar van de verklaring uitgegeven door het Comité 
voor Vrede in Indonesie, waarin - kortgezegd -verklaard wordt, 
dat de ondertekenaars de politieke actie in IndonesiEl o.a. 
i n strijd met het Volkenrecht ac h ten. 
Adhaesiebetuigers met het (communistisch) Wereldcongres voor 
de Vrede, gehoQden te Parijs van 20-24 April 1949; 
Idem met het (communistisch) congres Onderwijs en Vrede,gehou
den op 12 en 13 November 1949 te Amsterdam.. 

1950: Ondertekende de oproep van Stockholm, Jerd van een niet positief 
als betrouwbaar te QUalificeren bron vernomen, dat(-) lid is 
van de C . P . ... ~ •. Hij zou tevens tot toen de hoogs te inschrijving 
hebben gedaan bij de 4e Obli gatielening van "De Waarheid". 

19 51: Volgens het orgaan 11VRED 11 van die daturn werd op een co lferen tie 
van VERE~I GD VER~ET 1940-1945 van hem een verklaring voorgelezen 
waarin hij stelde, dat de Duitse herbewapening noodlottig is 
voor de wereld en een ernsti~ gevaar voor de vrede. · 
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2resser is in betrekkelijke armoede groot gebracht. Deze omstandig
heid is vermoedelijk va 1 invloed geweest op zijn latere volitieke 
levenshouding. De strijd gevoerd om zijn hoogleraarsbenoeming moge 
bekend worden verondersteld; zijn tegenstanders bestenpelden hen 
bij die gelegenheid als communist, dan we l als crypto-communist . 
. .;ijn omgang met connunisten, als coim..1Unistisch georiënteerde per
sonen is vrij groot . Van een zeer betrouwbaar persoon, die hem van 
nabij kent , werd vernomen, dat hij bij de verkiezingen op een can
didaat van de J • .i? . li .-lijst heeft gestemd . Niettemin zou Presse r ont
kend hebben lid van de C • .2 . "J . of communist te zijn. 
Van andere zeer betrouwbare zijde werd medegedeeld, dat hij een 
vriend is van Prof. J.l.. ROtJEI N en zeer goed weet waarover hij spreek 
Hij is waarschijnlijk één van de meest 1furxistische en Stal i nisti
sche professoren~ hoewel hij zich stil houd t. 3ij was (is ?) mede
werker aan het dagblad "De \'Taargeid". 
Evenals aan POS en W.3RTHE II:l werd ook hem zeer onlangs door een lid 
van het part ijbestuur voorgesteld lid te worden van de e . P .} •• :T iet
tegenstaande hij daarbij te kennen gaf niet alleen de theoretische 
basis, maar ook de practische 90li tiek van de e . P . ~ •. ten volle te 
onderschrijven, we i gerde hij lid te worden. 

Jan r.Iarinus Rür . ..:SHT , geb . 30.10.1893 te Rotterdam, wonende Daniel 
l illinkplein 21 A-III te Amsterdam. 

1945: Oprichter van de vereniging "Nederland-Indonesië". 
Lid Initiatief Comitá tot opriCll ting van de afd. Amsterdam 
der verenigi:ag '' Jederland-F..usland; 

1946: Had zitting in het comité "Vrij Spanje; 
Schreef in het eerste nuiillJle r van het orgaan "Vrij Spanje" 
een arti#:~l, ~etitèl~.~· "Tien jaar geleden". 

1947: ~iscussieerde op een conferentie van het Comité voor ctieve 
Democratie. 
Abon...YJ.é van ''::Je Vrije I~atheder"; 
:r.~ed e .-'ondertekenaar van een telegram van de vereniging "~Teder
land-Indonesië~' aan de .I1Jinister-President, als ~rotest tegen 
de militaire actie in Indonesië . 

1948: Bedankte als bestuurslid van de politieke en sociale facul
teit van de Gemeente Universiteit te .ö.ms terdam uit protest teé;;e 
de benoeming van Pro:t'. BAREt< TS; 
Ondertekende een verklaring van het "Comité voor de Vrede in 
Indonesië". 
Lid van het Comité van Aanbevel ing van de vereniging "I:eder
land-.!?o len". 
Lid van het Initiatiercomité van de Landelijke vereniging 
"J:~ ederland-USSR n. 
Lid van het Comité van Kunstenaars en Intellectuelen, dat een 
regeringsprotest tegen "de Griekse misdaden" eiste. 

1949: Betuigde zijn instemming met het ~' communistische) co11.gres 
"Onderwijs-Vrede" te _-'\..msterdam. 
Lid van het Comité van Aanbeveling van het ·.rerkcomi té Ronde 
Tafel Conferentie der vereniging "Nederland- Indonesië". 

1950: Ondertekende de "Vredesoproep van Stockholm" 
Voerde ool ËIIL..i.eki:bil "Het Parool" met de V.A.H.A. - secretaris J.,B • 
.tlROEI.S, ""betreffende het ontslag door de VARA van de hoboïst 
Haakon S TO TIJN. 
Ondertekende een mani:t"es t van het "Comité Ambon :r, te genhange r 
van de Stichting "Door de eeuwen trouw" met oproep om gelde
lijke steun. 
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Proï • .f\.O tiE IN is een voDrstander van het Russische Communisne. 
Ofschoon niet bekend is, of hij lid is van de C. P . tr ., moet worden 
aangenomen, dat 1rij reeds v66r 1940 zeer nauw instemde met het 
programna van de toenmalige C. P .N.,daarvan heeft hij nimmer duide
lijk afscheid genomen. Zijn activiteit voor sterk communistisch ge
infecteerde organisaties maakt hem voor de c.p,r, als woordvoerder 
tegenover minder links-georiënteerde intellectQelen zeer aanvaardbaar. 
Hij wordt zelfs een fanaticus genoemd. 
Zijn vrouw de schrijfster Annie RO:MEIN -VZRSCHOOR wordt mil1s tens 
even gevaarlijk geacht als haar echtgenoot. 

Joseph SUYS, geb. 5.1. 1897 te Groni1gen, wonende te Amsterdam. 

1947: Spreker op een conferentie van het "Comit~ voor · ctieve Demo
era tien. 

1948: Ondertekende een verklaring van het 11 Comit~ voor Vrede in 
ffindo nesië te ge~ de militaire actie. 

1949: Betuigde adhaesie met het congres "Onderwijs-Vrede". 
1950: Lede-ondertekenaar van het manifest van het "Comit~ Ambon", 

te genhanger van de Stichting "::)oor de .rJeuwen trouw" met ver
zoek om steun. 
r.~ede-ondertele:Jaar manifest van het comi t~ "Vrienden van In
donesië". 
Voorgedragen als lid van het Verbond van Wetenschappelijke 
Onderzoekers. 

Ondanks alle d~menti's, wordt SQys communist genoemd. In 1949 ver
vulde hij een spreeKbeurt voor de commQnistische studenten vereni
ging "?ericles" .Uit passages in zijn boek "De nieuv1e .i.Jolitiek" 
blijkt zijn communistisc1e inslag. Hij zegt daarin o.a.: De vrede 
is alleen mogelijk ia 1samenwerk~ng met de communisten in0elk~ladd 
en. met de Sowjet-Unie in de wereld". In een voordracht gehouden 
in l1 ~ei 194 7, afgedr~ukt in "De Hieuwe Stem", zegt hij "demoera tie 
is vrede en vrede is vrede met de Sowjet-Unie" In "De Nieuwe Stem 
van October 1948 schrijft hij "· ···· d§:ar ik geen enkele ernstige 
overtuiging, ook de communistische niet als een smet beschouw .•..• " 
Zeer waarschijnlijk is hij lang voor de tweede wereldoorlog commu
nist geweest. Dit feit heeft hij niet vermeld in zijn "Pro Domo" 
opgenomen i11 "De Groene" van 18.9.1948. 
Opmerkelijk is dat Suys politiek-adviseur is van 1het hoofdbestuur 
der Wereldfederal isten beweging. 

-.7illem Frederik ',YERTHEU1,geb. 16.11.1907 te St. Petersburg ( Rusland) 
wonende Stadionkade 12-II te Amsterdam. 

1946: Lid van het Verbond van Vve tenschappelijke Onderzoekers 
1947: Lid van de vereniging "~J ederland-Indonesi~ ( 2e vice-voorzitter) 
1948: .S_preker op een ledenvergadering van de Perhimpoenan Indonesia 

Onderteken~ar van de verklaring, uitgegeven door het Comit~ 
voor Vrede in Indonesië- waarin kortgezegd verklaard wordt, 
de ondertekena~rs de politieke actie in Indonesië o.a. in 
strijd met het Volkenrecht achten. 
A boüü~ - v.n. orgaan van de vereniging '' ~T ederland-USSR" 
Lid van het comité van aa11beveling en spreker voor de ver
eniging î.; ederland-Polen 
Deelnemer aan het (communistisch) wereldcongres van intel-
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lectuelen voor de Vrede te Breslau ( ~roclaw); 
Lid van het comité van Lunstenaars en intellectuelen tegen de 
berechting van Griekse terroristen . 
Initiatiefnemer tot oprichting van het l ater tot s tand geko 
men (comruu.nistische) 11 Comité van J Ctie voor de Vrede 11 • 

1949: Ondertekenaar van de resolutie van he t 11 Comité ter Verdedi
ging van de Vrijheid van Denken" , ger icht tegen de berechting 
van 1 2 .àmer ikaanse vooraanstaande communis ten. Voor zover 
kon worden nagegaan zijn alle overige ondertekenaars leden 
óf sympa thiserende"l van de C . .i? • l~ •• 

Ondertekenaar van de oproep ten gcmste van het '.fereldcongres 
voor de Vrede van 20 tot 24 April 1949 te Parijs . 
\.dhaesiebetui ger :c1et he t op 12 en 13 Uovember te .Amsterdam 
gehouden ( conmmnis tisch) coneres "Onderwijs en Vrede n. 
Lid van het Comité van anbeveling van he t werkcomité Ronde 
Tafel Conferentie der Vereniging n~;ederla;ld-Indones ië n 
Initiatiefnemer tot oprichting van de nwerkgroep Azië van 
de D.s .o. nper icles", waar voorlichting get;even wordt in 
volksdemocratische z i n . 

1950: I,id van het algemeen bestuur van het Verbond van .letenschap 
pel ij ke Onderzoekers . 
Heeft zitting i n het oprichtingscomité van het """'uropese Cu.l 
tuurgen ootschap , da t zich ten doel stelt voor de vrede te wer 
ken, door een beroe p te doen op he t gewe te n der individuen. 
Spre ker op een contact vergadering van de Demo cra tische Studen
ten Organisatie "Pericle s '' 
l~J.ede-ondertekenaar manifest van 11 Comi té Ambon ' tegenhanger 
van de Stichting 11:Uoor de Seuwen trouw", me t oproep om gel
delij ke steun. 
DZ ·Jv.AARrGID: Zond ee n adhaes ie be tu.i ging aan het IIerdenlüngs
comi té "Februari-staking 19 51". 
Vol gens het orgaa~ VREDE van deze datum werd o p een conferen 
tie van V.üREt:IG:J V RZET 1940 -1 945 van hem een verklaring 
voorgelez en , waari n hij de :Juitse herbewapening "een slag 
in on s gez ich t"n oemt. 

Uit bovenstaande opsomming moge blijken, dat 'Ner t he i m i n het O.Jen
bare extreem-linkse politieke leven zeer actief is. Zijn interes s en 
blijken uit te gaan naar organisaties en comité's welke voor he t 
grootste gedeelte zijn opgerich t of in stand worden ge ho uden door 
cOL'JI!J.u n is ten of communistisch georiën teerde :pe rsonen. 
Hij wordt "volkomen '· communist" genoemd . Zij n bemoeienissen o. a . 
bij de tot sta11dkoming van de communistische wereldvredeso r ganisatie 
sluit echter elke twijfel uit bij de vaststelling van het feit,dat 
'fler t heim voor de Sowj et-Russis che pol itici een bij uitstek aanvaard
bare figuur is en alzo bij hen een groot vertrouwen geniet. Voorts 
kan van ee:n figuur a ls Prof. '. /erthe i m moeilijk worden aangenomen , 
da t hij zich i 11span t voor acties en verenigi ngen, zonder de over
tl.ü gi ng of de we ten schap te hebben, dat zij in feite door de com
munisten worden gedirigeerd o1" misbru.ik t. 
Hij is geinteresseerd in de Marxistische philosophie e11 spreek t 
daarover n iet slec h ts wetenschappelijk doch j_)ropagandistisch. 
Ondanks zijn vriendelijke manieren acht men hem gevaarlijk. 
Ook hem werd zeer onlangs door een lid van het par tij bestuu.r der 
e . P . ~ . voorges teld lid te worden. Ondanks zijn verzekering, da t 
hij de t he<Id:lretische basis en de practische politiek van de C.2 ._ . 
volle onde rschrijft, weigerde ,/erthe i m. 
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Opga ve van de facult eit van in bijgaand rapport genoemde 
professoren (volgens Staatsalmanak 1951). 

1. B.O. BECKER: 

2 . J. TBN CATE : 

3 . D. VA J DA .'TZIG: 

4 • N.A. DO JT<"ERSLOOT : 

5 . A. DE FR OE : 

6. Vf . G. HELLINGA: 

7. T • Y • KI NGllf.J.i BOLTJES: 

8. Dr .A.C. EENï\'I CKE: 

9. H . Iv.I . J. OLDE"'"ELT: 

10. H.J. POS : 

11. J • PRESSER : 

12.J . ~li . RON!EIN: 

1 3 • J • SLJYS : 

1 4 . W . F . WERTEETM : 

Fac. der Letteren en ~ i j sbege erte 
geschiedenis) en 
Fac. der Politieke en Sociale 1'.'et enschappen 
(Polit i eke en sociaH; weten schappen). 

Fac. der vris- en j\Tatuurkunde (vergelij k ende 
physiologie) en 
Fac. à. er Geneeskund e ( Ph.vsi ologi e) 

Fac . der 1.\Tis - en :1'-Tatuurkunde (le er der 
collectieve v er schijnsel en) 

Fac. der Letter en en '''i j s begee rte 
(Neder landse letteren) 

Priva at-doc ent anthropo lo gie 

Fac . der Letteren en 1.ü j sbegeerte (Neder-
l and se taal en Gothiek) 

Lector microbiologie 

Privaat-docent Theorie en Gesch. der 
Soc iale Paedagogie 

Fac.der Letteren en Wijsbegeerte 
(Cultuurfilosofie) en 
Fac. der Politieke en Sociale Wetenschappen 
(Cultuurfilosofie) 

Fac. der Letteren en 'Vij sbegeerte 
(Philosofie) 
Fac. der Poli tieke en ~ociale Wet enschappen 
( Theor. wijsbegeerte en geschiedenis der 
wi .i sbegeerte) 

Fac. der Politieke en Sociale Wetenschappen 
(Nieuwste geschiedenis) 

Fac. der Letteren en Wijsbegeerte 
(Al e;.- en Vaderl. geschiedenis sinds de 
middeleeuwen en t heor. geschiedenis 

~ector geschiedenis, in het bijzonder de 
geestesge s chiedeni s sinds de middeleeuwen 
en de didactiek en methoè iek van het 
gesch iedenisonderwijs 

Fac. de r Letteren en Wij sbegeerte 
(Geschiedenis en Socio~ogie van Indonesië. 





Notitie KA 

JP&/. ~ ~ ~.s 

~ ' iu__ !fv...v,t-.--...<:.7 

!t.z. ~-1.~ ~~~; ' 

/6l~ ...... _.L. u-;:~ .· 

Aanhouden voor even tueel gebruik t.z.t. door E/BVD bij bezoek aan Min.O.K.&W. 

15-10-51 v.M. 

NOTA RBVD 

Toen ik de rector magnificus in A1 dam Prof. Bre~stein op Zaterdag 
26-4-5~ ontmoette voor een privé-aangelegenheid, raaktenwe al 
spoedig he t onderwerp der comlliunistische professoren aan . 
Prof. B vertelde, dat communisten ~ oo~isaNtenlen ook mensen 
van bui ten telkens probeerdent de U~iverSitei~voór hun wagentje 
te spannen, hetgeen de rector kon vèrhinderen. 
Wanneer er echter een comm. rector zou kö~m, dan zou de Universi
teit totaal misbruikt worden voor co~~. doeleinden. 
Bregstein be3prak met mij het gevaar dat over 2f j aar Prof. Wertheim 
rector zou worden! 
Burgemeester d 1 Ailly scheen hiertegen te zijn 

w.gepar. 

E. 26-4-52 
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VAN: KA 
AAN: RB 

Mr. Einthoven beeft de kwestie waarop de aangehechte stukken 
betreF~ng hebben ni e t ~eer voor zijn verlof kunnen behandelen. 

Ik wil hem nu~ binnelJcort deze stukken weer voorleggen maar zou 
daartoe gaarne 

l: het als aide-memoire bedoelde resumé overgetikt 
hebben met een copie voor F/BVD voor het geval bij 
di:b wil afgeven 

2 Het lijstje van de faculteiten waaraan de in het 
rapport besproken leerkracht en verbonden zijn in 
duplo getikt willen bijvoegen 

3 van U bericht willen ontvangen, dat van de samenvatting 
van de gegevens een cmpie bij B aanwezig is. 

II.A 6-10-1951 w.gepar. van Maanen 

AAN: KA 
vAN: BB Sub 1 gaat in duplo hierbij 

Sub 2 - idem -
Sub 3 Copie van s~menvattende gegevens is aanwezig in Co 106034 

BB 13-10-51 

w.g. Crabbendam 



·- ~ 
I • ""• 

•• 

I) 

~ . ~A'-. . 
~. ~~~~ 
~eC&.~~~ 
~~~~~~ 

z~~~-
/( ~ L t<--~ a-- ~-L 
~~,~~6~ 

~~- ~~~-~ 

~~~~ 
~.~ ~ ,~ ,t./ . ~- ~ 

r-e ~dÄ ~ ~,.z. ~77 
ht- k r~ ~....___ iK.L ~ 

~~~~ 

··~r ~«--~~~ 
~ ~ J . ~ 4. -hA-·~~ 

~.~ ~ ~. ~~~~ 

~ IJfA. ~ .u-~ ?, 2?. A4--

~ -

'nf 



; 4 ./. r;t-Hau.r~ · 
ft z ,~. 

(I ~.~~~~-, 

~"~.~~/ 
~ etJ.. ~~gJ.;: 



• 

AAl~: B III 
VAN: F.A 

KA 26-6-51 

VAN: BIII 
AAN: F.A 

Voor verder gebruik door HBVD lijkt het nog wenselijk bij de namen 
der docenten te vermelèen tot welke facult eit zij beroren en welk 
vak zij doceren. Zoudt U dit nog in het rapport Willen toevoegen? 

Ik ben als A1 dammer persoonlijk getroffen door bet vermelde in Uw resu
mé, dat :bet .A.S.C. ook "vele" communisten t elt en dat het bestuur van 
bet A.S.C. als enige studenten-vereniging indertijd zijn medewerki.ng 
weigerde aan de Nationale Reserve. Is deze weigering inderdaad gegrond 
geweest op overwegend progfiressief politieke motieven? Pericles i s 
een heel ander soort vereniging dan het A.S.C. Men zal lid van beide 
kunnen zijn . Kunt U mij de hierover geraadpleegde stukken laten zien? 
of passages uit rapporten? 

w.gepar • 

v. Maanen 

Telefonisch overleg gepleegd over gestelocvragen. 
9/7/51 







' N o rt i t i e 

an: H. 3 . V • D • 
Van: H.B. 
lJ O. : 106034 

In gevolge Uw opdracht bied ik U hierbij aan 
een samenvatting van gegevens over de hoogleraren 
van de · msterdamse Universiteit. Hierin zijn de 
ge gevens van de beide U bekende proressoren en die 
van ons archief verwerkt. 

Aan dit résQmé gaat een samenvatting vooraf, 
welke - voor zover U deze niet aan de ~inister ZOQdt 
willen overhandigen - wellicht als aide ~ mémoire 
voor Uwe te houden bespreking nQttig kan zijn. 

III. H • .3 • 
a14 Juni 1951 
" 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definiv~e opberging in 
te vullen). ' 
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Rapport van B 

Bestemd voor OD I"\..).. g 

Samenvatting van bij ACD berustende gegevens 
met betrekking tot hoog l eraren, privaat-docenten en overig 
personeel werkzaam aan de Gemeentelijke Univ ersiteH te 
Amsterdam. · 

Datum van samenstelling: December 1950 

ACD: s.v. p . a genderen en CO aan B III f 
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FA C ULTEI T DE R G O D G ELEERDHE ID -------------------------------------------------------

J . N. BEVENSTER 

C. J . BLECKER 

Tl ·- ~ _ .. . i1 • BEEK 

G. C. VAN NIFTRIK 

'\ft[ . LEEJ'ïDI!.:R TZ 

J .w. KOCD flAN 

c. 1.!<J . MÖNNICH 

E .L . SJI!IELIK 

R. SCHil-PERS 

D. ~TAZE~''INJ('~L-SutfNGA;f 

j 'X.. I Hendrik Ri chard FOETI J\TK , geb. 27 .7.1900 te Loeboe 

® 
(NOI), vvonenfl e Ti ntor ettostr. 6- II te Amsterdam ; 
1947 Abonné op de voor malige "De Vrije Katheder" 
1949 Hoofdbestuur der van het Huma ni st i sch Verbond 

C. VAN FEN BER GI-I 

J. OFFERHAns 

};T . H . BREGSTEIN 

~-f\1 A . TI TLO, wonende Voss iusstr. 47 te Amsterdam 
·~ 1946 Lid van het Verbond va n Wetenschappelijke 

Onderzoekers 

Izaak KI SCH, geb. 23.11.1905 , wonende Nic.Y!i t sen
kade 28 t e .Amsterdam 
1946 Lid va n het Verbond van Wetenschappeli jke 

Onderzoekers. 

F . DE VRI ES '."_ I 

t·.t . G • L --;;v-sNB.A CH 

W.G. VEGTING 
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vervolg F A C U L T E I T D E R R E C H T S G E L E E R D H EI 
------------------------------------------·--·--·--·--·--·--·--·-------------

!i 

A. J . P . TAMMES 

H • F • -~: . D • FI SCHER 

G.H.A. FEBER 

Barend Coenr aad Petrus JANSEN , geb. 1.4.1884 te 
Zwolle, wonende Bachstr. 13 te Amsterdam. 
1946 Li d van het Verbond van Wetenschappelijke 

On derzoekers 

. "'IMartinus Willam WOERDE~.'LAN , geb. 10 .4.1892 te 
Za andi jk, wonende ,oticellistr. 10 te Amsterdam; 
1945 Oprichter van de v er. "Nederland-Indonesiä". 

H.T. DEELMAN 

r,;r .A. VAN BOF''DIJK B.ASTI .Aiil'TSE 

G.C. T-fERUJGA(zie bijlage} 

Jacobus Gerardus Gerbrant BORST, geb. 25.10.1902 
te J i enden, vronende te Amsterdam; 
1945: Lid van het comit~ van a anbeveling van het 

A. N.J.V. 
1947: Abonné op de voormal ige "De Vrije Katheder" 

S . V.AN CREVELD 

L. VAN. DER HORST 

J. BOEBEMA 

P . FORMIJNE 

J .R. PR.:'-lKKER { -:<.-tl '-!. • 

J. TEN C.A TE (zie bijlage} 

A • BTEJ,iO.CD 

A • EAGEDOOR~:: 

Anna Charlotte RUYS (gehuwd met DEFRESNE ), geb. 
21.12.1898 te Av ereest, wonende Bonthorststr. 50 
te Amsterdam; 
1949: ''lordt verdacht van communistische acti vi t e i t 



• 
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Johan VAN EBBEl'iiTTORST T~:f\:"GBERG-w,N , geb. 10.9. 1883 te 
Hoorn, wonende Amste1dijk Noord 107 te Amsterdam 
1947: A bonn~ op de vo or malige "De Vri j e Katheder" 

P . B . VAN STEENIS 

L • B. 1.'! . JONGI<EES 

F A C U L T E I T D E R W I S- en N A T U U R K U N D E ---------------------------------------------------------

L • E • J • BR OU1'TER 

J . P . WIB.AUT 

H . A • BROU''ER 

Ja cob Cl..AY, ge b. 18.1.1882 te Berkhout, wonende 
Henri Poleklaan 13- .A te Amsterdam; 
l 946 :Lid va n het Verbond van Weten schappeli jke 

Onderzoeleers 
l 949:Voor z itter v a n het bestuur v 2n de Sti ch ting 

Internationale School voor 1Ni j sbe~eerte te 
Amsterdam 

J . I'>, · ·"' . T?ETEI.JL~R 

Cernelia Ge r arél a V.AN .ARKEL, geb. 31.3.1902 te 
Haarl em , wonende Vers pronckweg 123 te Haarlem 
1 946 : IJid van het Verhond van Wetenschappelijke 

Onderzoekers 

H • Z,MWSTRA 

J .G . VAN DBR CORP~T 

A. W. H. VAN HERK 

J. DE BOER 

David VAN DANT'~IG, geb. 23.9.1900, won ende I\Ti ers
straa t 17 te Amsterdam; 
1 946: Lid van h et Verbond van ''•Tetenschappelijke 

Onderzoekers; 
Lid va n het Comité voor Acti eve Democratie; 

1947: .tJ, bonn~ op de voormali g e "De Vrije Katheder" 
1948: Ondertekende èe verklaring van het Comité 

vo0r Vred e in Indonesië 
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J . P . BAKKER 

C • J • BAKKER 

J. HEI IW.ANS 

G. L . SMIT- SIBING.A 

.A . HEIJTI NG 

W. VAN TONGEREN 

E.W. BETH I~,; ~ / 
I / 

J oh . ''v'ESTERDI J K 

A . P . J . F . :&UCHELS 

E • H • "!=IÜCI-INER 

N . H . s mELLENGRETEL 

J . KOK 

J . \VESTFRVELD 

M. G. RUTTEN 

J.A . SCHOUTEN 

H • C • J • DUYKER 

.A . H . Vv • .A TEN 

P i e t e r TERPSTR.A , geb. 1 4 .10 .1886 te Tzurmar um , 
won. Em.l'Jlas i ngel 7 - A t e Groningen ; 
1 948 : lid v an he t Verbond v an ':'!et ensc happeli jke 

Onderz o ekers 

J • J ~ DTJYVEI\"'"E DE wr T 

H . D. DE VRIES REILI1'..TGH 

B . L . l'';~ C GILLAlTRY 

R .A . ~r . BERm".AN 
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F A C U L T E I T D E R L E T T E R E N EN W IJ S B E G EE 
--------------------------------------------------------------·~-.~ 

A . W. DE GROOT 

W.J. KUIPER 

~lf . V_ó,LJ\HOFF 

P .N. U. H.ARTING 

B. BECKER (zié bijlage) 

N. Vv . POSTHUJI.'TlJS (zie bijlage) 

D. COHEN 

H.J. POS (zie bi j lage} 

N.A. DONlrERSLOOT (z ie bijla ge} 

v Jan Frederik NIER~~IJER , geb . 15.3.1907 te Rotter
dam , wonende Pottic ellistr. 3 te .Amsterdam; 
l94 6: Schrijft in de vo or ma l ige "De Vr ij e Kat.Beder" 

l id van het Verbond van 1'\Tetenschappelijke On
derzoekers; 
lid van het Comité voor .A ctieve Democratie 

J . M. Rm'fE IN (zie bij la ge) 

C .H. E. H.ASPEl.S 

11 .G. V.~N KR.ANENDO:f\Jl<: 

J.B. TIElROOY {zie bi j lage} 

Wytze G. HELLING.A, geb. 20.12.1908 te Haarlem, 
wonende Vossiusstr. 47-boven ye Amsterdam. 
1947: Lid van de Ver. Nederland-Indonesiä" 
1948: Ondertekenaar van de verklaring uit gegeven 

door het comité voor Vrede in Indonesiä 
1948: Betui~de instemming met de verklaring van het 

Comite van Kunstenaars en Intellectuelen te
gen de berechting van Griekse terroristen. 

H. W.J. KR OES 

i' A . N .J. DEN HOLLANDER 

Johannes Jacob us FI\HR1l'JFORT, geb. 8 .7.1885 te Am
sterdam, won. Stadhouderska de 149-boven te Amster
dam; 
1948 : Spreker voor de Vrijdenkersv ereniging "De 

Dageraad" 
1949: Lid van het comi té van aanbev eling voor het 

wer kcomi té Ronde Tafel Conferentie van de 
Ver. Nederl~ nd-Indonesiä 

W . F . 1•'!ERTHEn:· (zi e bij lage) 

H. ~!EIJER 
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verv ol g 
FA C U L T E I T D E R L E T T E R E N 'EN W I J S B E G E 'i' I TE ----------------------------------------------------· -------------

S joerd HOFSTRA, geb. 21.1.1898 t e Idzingshui zen, 
wonende Harmoni ehof 18 t e Amsterdam; 
1946 Lid van het Verbond van 'Netenschappetijke 

Onderzoekers 
1950 A bonné van de voorma l ige "De Vrije Katheder" 

J . Q . VAN F\ EG'fEREN 1\ LTENA 

P • . VAN DER MEER 

Hendrik ~lar i e Johan OLDEWELT, geb. 17.7.1897 te 
Groningen, wonende Olympi a plein 10 9-I te Amsterdam; 
1947: Betrokkene geldt als vooruitstr evend, nade-

r end het Yar xisme 

l Th. . GA~IN , yvoh . Rooseveltlaan 2BO-I te Am
ster<Iam; 
1945: Opricht er van de vereniging Nederland-Indone

sië 

A . E . V~4N GIFFEN 
~ 

Helena W .F. STEl .V'r:PG, vvon . Koni ngsweg 14 te Baarn; 
1949: Betuigd e adhaesi e met het t e ho ud en (coràmu

nist i sch e) congres 'Onderwi j s en Vrede"; 
1950 : Bestuur slid van de vereni ging tot vernieuwing 

der opvattingen omtrent mi sdaad en straf. 

K. Ph. BERNET KEJVIPERS 

A.J.B.N. REIC~EING 

A • SCHARP:f: 

S . AJ\1TONIDES 

Jacob Philip VAN PRAA G, geb. 11.5.1911 te Amster
dam, wonende Bi nnen Ka lkhaven 5-rood te Dordrecht; 
1948: Hoofdbestuurslid van het Humanistisch Ver bond 

J . PRESSER (zie bi j lage) 

F A C U L T E I T D E R E C 0 N 0 ~ri S C H E w E T E N SC H A P -------------------------.------------------- -----P-Ë-N 

X I Theodora LH'!Tl~RG, geb • . 19.5.1907 te Amsterdam, 
wonende Kei zersgr acht 546 te Amsterdam; 

f 1947: Abonné van de voorma l i ge " De Vrije Katheder" 

J. V~~LKHOFF 

p • HEJ\TNTPMAN 
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vervolg 
F A C U L T E I T D E R E C 0 N 0 M I S C H E ·~r E T E N-------------------------------------------------SÏÖ_H_Ä_P p E N --------------

IHenri Johan VAN DER SCBROEFF, geb . 9 . 8 .1900 
a/b ss Kinfauns Castle (.A t lanti s ch e Oceaan, 
won . Alb . Thijnlaan 54 te He emstede; 
1946: Lid van het Verbond van ~etenschappelijke 

Onder zoekers 

G. Th. DELFG.AUlN 

T . P . VJ N DER KOOY 

A • iv'IEIJ 

I.J. BRUGMANS 

George Lodewijk GONGGRIJP , ge b. 1?.10.1885 te 
Galindoen (NOI ), won . J•r.a t henesserlaan 417 te 
Rotterdam • 
.A lhoewel betrokkene meermalen s pr ak i n vergaderin
gen van de Sticht i ng "Indiä in Nood, geen uur te 
verliezen" en voor ?itter is van de pl aatselijke 
commissie "Handhaving Rijkseenheid'' , werd hij niet
t emin gemeld a ls l id van de Verenigi ng Nederland
U . s . S .R ." en l ezer van de voormalige "De Vri ,ie 
Katheder". 

F .A.G. J~ESING 

P . KUIN 

C. GOEDHART 

A .rr: . VJ\N RIETSCHOTEN 

J . F . :r-IA CCOÛ 

T. S . JANSI.f.A 

W.J. DE L4NGEN 
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F .A C U L T E I T D E R P 0 L I T I E K E- en S 0 C I .A L E --------------------------------------------------------------

J • BAR ENTS~ 

V'! . G. VEGTING 

A • J J?. TA:W.fTES 

G.H • .A . FEBER 

j .F . B.ASCH"IJTZ 

F.C.J. DUYKER 

J. KOEKEB.AKKER 

Tonko Tjaiko TEN HAVE , geb. 5.10.1906 te Noord
broek, won. lAmstelkade 157-hs te .Amsterdam; 
1945: Spreker op een vergadering van de Vrijden-

kers~ereniging "De Dageraad". 

Joseph SUYS , geb. 5.1.1897 te Groningen, won. 
te Amsterdam; 
1947: Spreker op een conferentie van het "Comiti 

voor .Actieve Democratie". 
1948: Ondertekende een verklaring van het "Comiti 

voor Vr ede in Indonesië tegen de militaire 
actie. 

1949: Betuigde adheasie met het congres "Onderwijs 
Brede". 

1950: Voorgedragen als lid van het Verbond van 
Wetenschappelijke Onderzoekers. 



B IJ Z 0 N D E R E L E E R S T 0 E L E N -----------------------------------------

SE}ITN.ARIUl\IT V.AN HET EVANGELISCH l 1Y.rHERS KERKGENOOTSCHAP ------------------------------------------------------

~PI~CO~~~!-~~~QQMê~[~THQ1I~~-~~~ 

C. FRIETHOFF 

INDISCH INSTITUUT ---------------
'N . KO\J''.TENAAR 

1"l . F . DOCTFRS VllN LEE1Jl.'·IEN 

C.Tj. BERTLING 

:MAATSCHAPPIJ TOT 1'-J"'UT VAN 't .ALGEMEEN ------------------------------------
I.C. VJ~N HOUTE 

PROVI NCI.ALE ONDER1·'·1J: JSRA .A D V.AN FRI"F.;SLAND ----------------------------------
J. HOEKSTRA 

~~NOQ~êQli!~-~Q~~LA~~=~~~~1~ 

Etienn e C. D. GUIIHOU 

DR • .ALL.ARD PIERSON- STICHTI NG ----------------------------
R .J. FORBES /:'~ <j" 

JIJEDERLAT' DSE STICHTING VOOR VOLKSVOEDING ---------------------------------
~~ .J. DOLS 

STICHTING VOOR HOGER OJ\TDER'VIJS IN DE TOEGEPASTE 'WISKUNDE -------------------------------------------------------
B.L. VAN DER W.AER DEN 

- 9 -
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STI CHTING VOOR HOGER ONDER"·II J S IN DE li CTUJIRIELE WETENSCHAPPEN ----------------------------------------------------------
J. ENGELFRIEID 

C. C ~.1\fi>.AGNE 
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E. V .AN R.A .A LTE 

-~ t Jacob Frederik V.AN OSS , geb . 22 . 12 . 1875 te Werken
~~am , won. Ruben s straat 8 t e .Amsterdam ; 
\:.:) 195 0 : Lever de o. a . bi jdr agen aan "De ·\faa r h ei d" . 

Th . E . DE JONGE 

D. V.AN CAPELLEN 

C. J . VAN LF.DDEN HULSEBOSCH 

G . ~!'J, . DUDOK 

J .H. VAN DER HOOP 

"Ernma SLUITER 

H. J .T'. BIJU·\ER 

H. G. T~N BRDGGENC.ATE 

. l August earl I~~~TICKE , geb. 5 . 9 .1887 t e ~lberfe ld, 
won . ~odeweg B 20 te Amersfoort; 
1 949 : Bet ui gde adhaesie me t het congres " Onderwi js

Vr ede" . 

J . J .E. HONDlUS 

J. OVERHOFF 

,v. F. C. TIF1ffiRMANS 

B. VAN DEN TEMPEL Jzn. 

F . J . M. OFFERIJNS 

S . C. BOKliORST 

P . BOSCH 

J • W. N. LE REUX 

L . P .G. KNITNG 

P . SCHO"B:J\iJ'.n:AKER 

J . KUNST 

.A • J . t'JESTEFU TAF - HOLSTIJN 

1'·r .A . E . VAN DER PLUYM 

B. E. VIDOS 



!~E~Q1g __ ~~I_Y_!_~~--~-Q_Q_~-~-~-~~ 

E. ~:~ORPURGO 

M. DE JONG 

D.J. C. ZEEYAN 

H . EGGINK 

K.L. PICC.ARDT 

- 12 -

\Bertina H. WIND, zeer vermoedelijk communistisch 
georiënteerd. 

Josephus Maria lintonius S~/ITTS V.AN W.AESBERGHE, geb. 
18.4.1901 te Breda, won. te .Amsterdam; 
194'7: libonné op "De Vrije Katheder". 

J • Ivï.A .AR SE 

A . V .AN PRAAG 

IHeinrich lirthur Leo TRA~TUSCH, geb. 3 .11.190'7 te 
t::i J:v~eijerling (Oostenrijk), won. Falckstr. 13 te 
\:~ Amsterdam; 

1946: Schrijft in "De Vrije Katheder11 • 

X I.Arie DE FROE, geb . '7.1.190'7 te .Arnhem, won. 
~eizer Yarelweg 345 te Nieuwer limstel; 
1945: redactielid van "De Vrije Katheder". 

Lid van de cow~issie van aanbeveling van 
het (communistische) Algemeen Nederlands 
Jeugd Verbond. 
Hi.i is zeer · sterk com.rnunistisch georiënteerd, 
doch schaarde zich aan de zijde der intellec
tuele communisten, die het met het strakke, 
dogmatische beleid van de CPN niet eens waren. 

B .M. Jlff . DELFGA/i UW 

H. ENGEL 

D • .A. 1'·TITTOP KONING 

P. GERSSEN 

Rita VUY.K 

P. KORVER 

Carolina H. BEKKER 
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LE CTO RE N ----------------
ouise KA I SER, geb. 5.10.1891 te Medemblik, 

won. Prinsengracht 791 te Amsterdam; 
946: Lid Verbond Wetenschappelij ke Onderzoekers 

· 1948: Bestmrrslid afd. Amsterdam van het Humanis
tisch Verbond; 

1949: Lid Al gemeen Bestuur van fi et Verbond van 
Wetenschappelijke Onderzoekers. 

Romano GUAm.ITERI, fr;_ u ~ / 

Petronalla Maria BOER-DEN HOED, geb. 6.7.1899 te 
Leiden, won. James Rosska de 8-I Amsterdam; 
1950: Adhaerent oproep van Stockholm (onderteken

aarster). 

L. VAN Ef-.SEN Lzn. 

I Tjomme Yntje K:rNm:ffi BOLTJES , geb. 30.5.1909 te 
NK Baarderadeel, Jon. Ar:1stel 165 te _Amsterdam; 

1946: behoorde tot het personeel van de "Republiek 
der Letteren". 

E .E • BRUINS 

s . LEEFI~CANS 

H .J. DEN HERTOG 

A .Th. DE LANGE 

Maria C BOS 

H . J. HARDON 

ur. P . DE ROEVER 

a@}IJ f Christina Andrina .ë. lisabeth Maria MOHRN~AN, geb. 
· K .8.1903 te Groningen, won. St. Annastr. 40 te 

a jmegen; )l-..1:... 
1947: Lid bestuur van de Ned . Sectie der Europese 

Actie. 

G.P.J. HOGRWEG 

P. DE WOLFF 

Carolina H. - _AC GII~LAITRY 

A.D. DE GR OOT 

Q~ .M.E. DR ~4AK 
~949: Lid Verbond 

H. DEN HARTOG 

H. GERDRING 

1\fetenschappelijke Onderzoekers • 

s .. A • TA!QUTFI1JYZEN ; 
1946: Lid Verbond wetenschappelijke Onderzoekers 



~-l~-~-Q-~-~-~-~-~--1-~_Q_!_Q_~-~-~ 

GENOOTSCHAP VAN LERAREN AAN 1\TEDERL.ANDSE GYJ!iNASIEN -------------------------------------------------
C. SPOELDER 

COÖPERATIEVE VERBNI GI NG CENTRA 4L BEHEER ---------------------------------------
P . J.'UNTENDANï 

NATI ONAl.E COÖPER..A 'riEVE RAAD ----------------------
R.J. FRI"li'T"Y;F..A 

2~11.'ii~-::.~l~..:.:_Q]!!.L~1PE!:_~NE -=..QOPsQ-~Znm~-g;~~~NTE _ 

W. T . GOL TEllfJ\N 

- 14 -

/ 
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0
1 ",f H . DE LA FOI'iTAil'TE VERWEY ; 

1945: Lid van het init iati efcomit~ tot oprichting 
van de afd . Amsterdam van de voormali ge ver
eniging "Nederland-Rus l and"; 

1948: Lid van het Verbond van Wetenschappeli jke 
Onderzoekers . 

E. G. ï · "EIHUIZ~N 

P . OOSTEREAAN 

E . J . VAN DER LI~IDEN 

B • C • J • TI:Ml'lER 

L .J . l'J .K . VAN AKEN 

D. J . IfUIZI NGA 

E • i'r . TI-IE I SSEN 

C. J. l'ITSSINK 

H. PENSEEL 

S . A • -~NTONIDES 

J.G.F. BOON 

H .H . HAm"TS 

E ~trej. J.lf . • KLUIT 

@ Lajk FUKS , geb. 29 .12( ? )1908 te Ka lisz, 
Nieuwe Achtergracht 14 te Amsterdam; 
1947: abonn~ op "De Vrije Katheder" 

J .R. DEFRAIPONT 

F . S . DE VRIEZE 

I . L. SEE~IGHANN 

won. 
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D I R E C T E U R EN L A B 0 R A T 0 R' I A -------------------------------------------
J • TEMMIN OK GR OLL 

M. A . V.AN BEEK 

J. ELTE 

.A . G. V.AN KR.A:tiftfENDONK 
,,· 

J • HOEKSTRA 

H . Yif .J. KROES 

• H . MEYER 

A . V>! . DE GR COT 

··r. 1:!. • J. KlTIPER 

J . VERSCHUUR (hortulanus) 



• 

V :X IGe r .ard Caxel HERHTGA , geb. 19 .4.1890 te Fort de 

(5) Koek , wonende Gerrit van der Veenstraa t 173-boven 

1945 : Opricht er van de vereniging Nederland-Indone-

sië; 

194'7: Abonné op de voormalige ttDe Vrije Ka theder"; 

1948: Spreker op een protestvergadering van Stu-

dent en tegen het communisme 

Lid van het Verbond van Wetenschappelijke 

Onderzoekers 

Betrokkene zou a bsoluut afwi jzend tegenover het 

co~munisme etaan en wordt voor 100% gezagsgetrouw 

genoemd. 



• 

Jasper TBN CATE , geb . 10.1.1887 te Petrograd _________ .,. 
(Rusland), wonende Merwedeplein 15-ITI te Amster-

dam. 

1945: ~.id van het initiatiefcomité tot oprichting 

van de (toen nog neutrale) Vereni ging Neder-

l and-Rusland. Hij en zijn vrouw zijn zeer ver 

moedelijk thans l id van de Vereniging Neder

l and-USSR (communistische ma ntelorganisatie); 

1947: Abonné op de voorma lig~ "De Vr ije Katheder"; 

1948: Lid va n het Verbond van Wetenschappelijke 

Onderzoekers. 

Zijn vrouw genaamd Wa r wa ra YASEE FF , geb. 23.5.1890 

even eens te Petrograd, van voormalige Rus s i sc h e 

nationalit eit, is lid van de (communistische) Ne

derland se Vrouwen Beweging (N.V.B.) en gaf in 

Augustus 1948 blij kens een advertentie in 

Katheder" les in de Russische taal in het kantoor

gebouw van genoemd periodiek . ~..."Ae",..t-( 
hl IJ v c( I~ _ .:2--.-~"lro.R <t 



• 

.. 

~~g-~~-~2~~, geb. 29 .6.1911 te Haarlem, wonende 

Curaçaostraat 84-II I te Amsterdam. 

1946: Lid van het Verbond van Wetenscha ppelijke 

Onderzoekers 

1947: Spreker in een Vlarolcamp 

1 948: Vert egenwoordi ge r van de Vereniging voor 

Internationaal Jeugdverkeer op het Münch ener

J e ugdcong:ees ~; 

A bonné op de voormalige "Vrije Kath eder". 

Alhoewel betrokkene geen politi eke propa ganda 

maa kt, word t toch geda cht a pn het f ei t, da t h i j 

de communistis che begins el en is toegedaan, of 

daar mede sympathi seert • 



~!~Q2_Q~~~E_~~Q~~E, geb. 15. 3 .1885 te St. Peters

burg, won. Merwedeplein 11-hs te .Amsterdam. 

1945: Voorzitt er afdeling .Amsterdam van de Lande

lij ke Vereniging Nederland-Rusland; 

1947: .A bonné van de vo or malige 11 De Vrije Katheder"; 

l948:Lid va n het Comi té van Aanbeveling van de v er

eni ging Nederla nd-Polen; 

1949: Direct eur van .het Rusland-Instituut vs n de 

• Gemeente Univ er s i te i t te .Amsterdam. 

~rof . Becker behoorf e ti jdens de Octoberrevolutie 

tot de ~ens j ewiki, zo wordt aangenomen. Bij zijn 

komst in Nederland verkl aarde hij, dat hij ni et 

langer in Rusland wenste te blijven, omdat hij het 

niet eens was met de communist i. sche regering. 

Hij zou behoren tot de a anhangers van de Vlamgroep. 

Bekend is, dat hij uitnodigingen voor diners e.d. 

heeft ontvangen van de Poolse ambassade en ver

moedelijk ook van de Russische. 

De indrukh'is ontstaan, dat Prof. Becker enigszins 

onder druk is komen te staan en dat zijn sympa

thieën voor RuslPnd nieuw leven wordt ingeblazen. 

Dit zou een verdere wending naar het commun.isme 

tot gevolg hebben • 

Betrokken e verkeert doorgaans in kringen van de 

professoren RO~~IN en POS. 



• 

Nicelaas 1Nilhelmus POSTHUMUS , geb. 26.2.1880 te ----------------------------
Amsterdam, wonende Apollolaan no 72 te Amsterdam. 

1946: Lid van het Verbond van 1Jetenschappelijke 

Onderzoekers; 

1947: Lid van de Vereniging Vrij Spanje; 

1948: Bedankte a lÈ voor zitt er van de 7e faculteit 

van de Gem. Uni vers i te i t te Amsterdan , te 

me t Trof. ROMEIN t egen de benoeming van Prof • 

Bar en"bsl/. 

Betrokkene was enige jar en lid van het directori~l 

van Rijksbureau voor Oorlogsdocwnentatie. 



• 

.. 

Ni~!~~-~ntgQgie_QQ~Tir~~ê~QQ~, geb. 8 .9.1902 

te Rotterdam, won. Victofoin 45 te Amsterdam. 

l 945-l949: Lid van de Eerst e Kame r voor de P .v.d • .A . 

1949 : 

Bedankt e in 1949 om polit i eke redenen. 

De CPN trachtte Pr of. Donker sloot te 

act i ver en voor de Vredesbeweging, daar 
,.,- I 

van mei ng was , dat hi j daarmede zou sym-

pathi seren • 

Wa s lid van het Comité van aanbeveling 

van het We r kcomité Ronde Tafel Conferen-

tie der Vereni gi ng "Nederland -Ind oensiä" . 

Ondertekende een verkl a ring va n 

té voor Vrede in Indone siä" • 



• 

~~_M~Ei~~~2~~Ig, geb. 30.10.1893 te Rotterdam, 

wonende D~eL 1Vil~~plein 21A-III te Amsterdam. 
j/~ ~111-lii . 

1945: Oprichter van de Ver eniging Nederland-Indone-

sië. 
Lid I nitiatief Comit~ tot oprichting van de 

afd. Amsterdam der Ver.-Nederland-Rusland; 

1946: Had zitting in het comit~ Vrij Spanje; 

1947: Discussi eerde op een confe~entie van het 

Comi t~ voor Actieve Democratie • 

.Abonn é van "De Vrije Katheder"; 

1948: Bedankte als bestuurslid van de politieke en 

socia le faculteit van de Ge~eente Universi-

teit te Amsterdam uit protest tegen de be-
~ 

noeming van Prof. Baren4s~; 

Onderte ~ende een verklaring van het "Comité 

voor de Vrede in Indonesiä". 

I .i d van het Comité van .A anbeveling van de 

Ver. "Nederland-Polen". 

Lid van het Initiatiefcomité van de Landelij-

ke Vereniging "Nederla nd-U. s . S .R.". 

Lid van het 6omité van Kunstenaars en 

tuelen, dat een regeringsprotest tegen " de 

Griekse mi sdaden" eiste. 

1949: Bet ui gd e zijn inst emming met het (co~~unis-
~'/ 

tische) / "Ondenvijs-Vrede" te .Amsterdam. 

Lid van het Comité van .Aanbeveling van het 

Werkcomité Ronde Tafel Conferentie der Ver. 

"Nederland Indonesiä"; 

1950: Ondertek ende denVredesoproep van Stockholm". 



• 

~E!21B-~~g_~~r1Qg~~QmE1~ 

Prof. Romein is een voorstander van het Russi sche 

Communisme. Ofschoon niet bekend is, of hij lid --is van de CPN, moet worden aangenomen, dat hij 

reeds vóór 1940 z eer nauw instemde met het pro-

gr amma van de toenma l ige C. P . N •• Zijn activiteit 

voor sterk communistisch geinf eeteerde organisa-

ties maakt hem voor de CPN als woordvoerder tegen

over mi nder links georiënteerde int ellectuelen 

z eer aanvaardbaar. 



• 

g~ndEik_~Q~~EQ~~-EQ§, geb . 11.7.18 98 te Amsterdam, 

wonend e ltJilhelminastr. 30-rd. te Haarlem. 

1945: Lid van het comi té van aan beveling van het 

Comité "Vrij upanje"; 

1 946: Lid van het Hoofdbestuur van het Humani stisch 

Verbond. 

1948: President van het Internationaal Philosofen-

congres te Amsterdam • 

Lid van he t " 0omité voor Vrede in I ndonesiä" 

Vedaopr i ch ter van het "Co~ité van Actie voor 

de Vrede" 

Redactielid van de voormal i ge "De Vrije 

Katheder"; 

1949: Betuigd e adhaesie .met het communistisch 

congres "Onderwijs en Vrede" te Amsterdam 

Lid van het comité van aanbeveling van het 

Werkcomité Ronde Tafel Conferentie van de 

vereniging "Nederla nd-Indonesi~". 

Prof. Pos is overtuigd van de jui~heid van het 

Marxj sme, dat z.i. moreel eenhogere maatschappe
-=" 

lij ke basis heeft dan de burgerlijke democratie. 

Zijn invloed, vooral op de onevenwichtige figuren, 
~ 

.b.a,.e;t zeer groot. 

In 1 949 tra chtte h ij een aantal Russische fil osof en 

op een bijeenkomst te Amsterdam uit te nodigen, 

doch slaagde hierin niet. Hij onderhoudt contact 

me t de Russische Ambassade in Den H?ag , met welker 

leden hij op goede voet schij nt te staan. 

~ Hij wordt beschouwd als een warm voorstander 

1 van het Rus sische communisme. 



• 

/ 

j!11~~EE~~~i~~~~~~IM, geb. 1 6 .11.1907 te 

St. Petersburg (Rusland), wonende Stadionkade 

12-II te Amsterdam. 

1946: Lid van het Verbond van Wetenschappelijke 

Onderzoekers. 

1947: Lid van de vereniging "Nederland-Indonesië" 

2e vice-voorzitter) 

1948: Spreker op een ledenvergadering van de 

Perhimpoenan Indonesia. 

1948: Ondertekenee r van de verklaring, uit gegeven 

door het Comité voor Vrede in Indonesië 

waarin kortgezegd verklaard wordt, dat de 

onderteken:: ars de politieke actie in Indoe_

nesië o.a. in strijd met het Volkenrecht 

achten. 

1948: J:.id van het comité van a s nbeveling en 

spreker voor de Vereniging Nederland-Polen. 

1948: Deelnemer aan het (co mmunistisch) wereldcon

gres van intellectuelen voor de V~ede te 

Breslau (1.'1roclaw); 

1948: Lid van het comité van Kunstenaars en 

intellectuelen tegen de berechting van 

Griekse terroristen. 

1948 : Initiatiernemer tot oprichting van het later 

tot stand gekomen (communistische) "Comité 

van Actie voor de Vr ede". 

1949: Onderteken~ar van de resolutie van het "Comi

té ter Verdediging van de Vrijheid van 

gericht tegen de berechting van 12 Amerikaan 



• 

voor aanstaande comrnuni s ten . Voor zover kon 

worden na gegaan zi jn alle ov er ige onder teke

naars Óf l eden sympathi ser enden van de 

CPN . 

1 949 : Onder tekenaa r van de opr oep t en gunste van 

het Wer el dcongr e s voor de Vr ede van 2 0 tot 

24 April 1 949 te Parij s. 

1 94 9 : Adhaesiebetui ger met het op 12 en 1 3 Nov em

ber t e ~4mst erdam gehouden ( commu..TJ.ist isch ) 

congr es "Onder wij s en Vr ede" 

1 949 : Li d van he t Comi té van Aanbeveling va n het 

·ve r kcomi té Ronde Taf e l Conferentie der Ver-

eniging "Nede r l and-I ndones iä" 

1 94 9 : Init i a t iefnemer t ot opr i chting van d e " Nerk-

gr oep ..A zi ë van de D. S .O. "Per i cle s" , waar 

vo orlichting geg ev en wor dt i n volksdemocra-

t i s ch e zin. 

1 950: Lid van het a l gemeen bestuur va n het Verbond 

van Wetenschappeli jke Onderzoekers. 

1950: Heef t zitting in het opr i chtingscomité va n 

het Europese Cultuur genootscha p, d ~ t zich ten 

doel stelt voor de vrede t e werken , door wn 

beroep t e do en op het geweten der individuen. 

1950: Spreke r op een conta ct vergadering van de 

Democra t i s che Student en Or gani satie "Pericles 

Ui t bovenstaande opsow~ing moge bli j ken, da t 

I
. V>fertheim in h et openbar e .èxt r-eem lin~e politieke 

leven zeer acti ef is. Zi jn i ntere s s en bli jken uit 

t e gaan naar organisaties en comité's wel ke vo or 

het gr oot ste gedeelte zi jn opger i ch t of i n sta nd 



• 

worden gehouden doo r communisten of communistisch 

georiänt eerde personen. 

Niet is vastgesteld kunnen wo rden, dat 1Nertheim 

lid is van de Communistisch e Partij van Nederland. 

Zijn bemoeii enissen o.a. bij de tot standkoming 

van de communistische wereldvredesor ganisatie 

s lui t echter elke t wi j fel uit bij de vastst elling 

van het feit, dat Wertheim voor de Sowjet-Russisch 

politic i een bij uitstek aanvaardbare figuur i s 

en a l zo bi j hen een groot vertrouwen geniet. 

Voorts kan van een figuur a ls Prof. iNertheim moei

li jk worden aangenomen, dat hij zich i ns pant voor 

acties en ver eni gi ngen, zonder de overtuiging of 

de wetenschap te hebben, dat zij in feite door de 

communisten worden gedir i geerd . of mi sbruikt. 

Hij is geïnteress eerd in de }.~a rxistische philoso

phie en spreekt daa rover ni et slechts weten schappe

li jk doch propagandistisch. Prof. Wartheim moet 

beschouwd worden als ~-Iarxist, met sterke sympathie-

en voor h et cormnunisme. 



• 

~ Johannes Bernsrdus TTELRffiOY, geb. ? .10.1886 te 
I ---------------------------

Texel, won. Jan Luykenstraat 86-hs.te .Amsterdam. 

1947: Lid van het hoofdbestuur va n de Vri jdenkers-

ver eniging "De Dageraad" • 

.A bonné op de voormalige "De Vrije Katheder". 

'frad op als s preker voo r het "Multatuli 

Genootschap". 

1949: Lid van het Hoofdbestuur van het Humanistisch 

Verbond. 

Lid comité van aanbeveling van het Werkcomité 

Ronde Tafel Conferentie der Vereniging 

"Nederland-Indonesië". 

Prof. Tielrooy is sterk link s georiënteerd. 



• 

_aCQÈ-~!~ê§~~' geb . 24 . 2 .1899 te Amsterdam, 

wonende Nraa sstraat 150-III te Amsterdam. 

1945: Lid van het Verbond van Wetenschappelijke 

Onderzoekers; 

1946: Lid ven het comité voor Actieve Democratie; 

1949: .Abonné van en medewer ker aan het t hans 

opgeheven blad "De Vrije Katheder"; 

1949: Ondert ekenaar van de resoluti e va n het 

Comité t er Verèedigi ng van de Vri ,jheid van 

Denken" (gericht t egen de ber echting van 

12 Amerikaanse vooraanstaande cormnunisten 

- voor zover kon worden gagegaan z i j n a lle 

over lge ondert ekenaars Óf leden sympathi-

santen van de CPN); 

1949: Lid van de Vereni ging Nederland - US8R ; 

1949: Abonné op verschil l ende Russische dagb laden 

en tijdschr i ft en; 

194 9 : Ondertekenaar va n de ver ïüaring uitgegeven 

door het Comita' voor Vrede in Indonesië, 

wa arin - kortgeze gd - v erklaard wordt, dat 

de ondertekenaars de politiek e actie in 

Indonesië aea. in strijd met het Volkenrecht 

achten. 

1949: Adhaesiebetuigers met het (communistisch) 

.Wereldcongres voor de Vrede, gEil ouden te 

Parijs van 20-24 April 1 949; 

1949 : Idem met het (communistisch) congres Onder-

wijs en Vrede, gehouden op 12 en 13 November 

1949 te Amsterdam. 



Pres ser is in betrekkelijke armo ede groot gebracht. 

Deze omstandigheid is vermoerelijk van invloed 

geweest op zijn latere politieke levenshouding. 

De strijd gevoerd om zi jn hoogleraarsbenoeming 

moge bekend worden verondersteld; zijn tegen

standers best empel den hem a ls communist, dan wel 

als crypto-communist. 

Al hoewel niet gezegd ka n worden, dat Pres s er lid 

i s van de Communist ische Partij van Nederland , 

kan niet ont kend wor den dat zijn g edragingen 

- ge zien voor een deel bovenstaand e opsomming 

een zekere geneger~eid t ot het communisme ver

raden. Zijn omgang me t corrununi sten, a ls communisti 

georiënteerde personen is vrij groot. vaán een 

zeer betrouwbaar persoon, die hem va n nabij kent, 

werd vernomen~, dat hij bij de verkiezingen op 

een candidaat van de CPN-lijst heeft gestemd. 

Niettemin zou Presser ontkend hebben lid van de 

CPN of communist te zijn. 



v 
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KETELAAR, Jan Arnold Albert 
Amsterdam, 21 April 1908 
hoogleraar 
Jan Luijkenstraat 47 bhs., Amsterdam. 

?/ \~ 

Jan. 1947: Abonné Vrije Katheder 

Pag. 3. 

1950: Over hem berust bij U correspondentie. 

Sept.l950: Was 1 April 1948 lid van de Sociëteit "De Koe
pel", Amsterdam • 



.. 

• 

Pag. 4. 

I 
~-~v BETH ~ Evert v/illem 

Stad Almelo, ?.Juli 1908 
Prof. Dr. 
Bernard Zweerskade 23-I Amsterdam. 

Juni 1950: 

Sept.l950: 

Secretaris van het Studiegenootschap Psychische 
Massahygiëne. 

Op 1 April 1948 lid van de Sociëteit "De Koepel" 
te Amsterdam • 



• 

.. 

~ KLEEREKOPER, Salomon 
Amsterdam, 18 November 1893 

(';:;\ Prof. Dr. ( accountánt) · 
~Olympiastraat 7 hs. Amsterdam. 

Bondsvoorzitter Nederlandse Zionistenbond. 
Zie (niet-politieke) correspondentie omtrent hem . 
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Nota -voor PD 
van Dres IV 

betreft:Prof.Ir R.J.Forbee 

Naar aanleiding van een brj.ef van ID A'dam dd.29.5.1951 

(OD 1278--AGD 110393) ,waa.r in 6Cr ., l (>Vecrd. wurd.-1; dt: reeds 

door ID A'dan . _;evoc-r'è.e corrP.spondcnt~c betreffende Pr.S:f. 

F.,werd centnet o~~cnoccn met ll~V~uange ~lon over deze 

coDresponden~.:~ g(·'·'l H"::t1klre 1 nan:wer>::t~;; ~ijn. 

Op 21.10.1953 deelde de secretaresse van B~V mede,dat vlg. 
tel..mededeling v~.n de ID A, dam de~c verwijzing onjuist was. 

· Vlg.ge6evens. uit 1952 is aan de betrokken ID het volgende 
omtrent Prof.F.be1~eo::t.d; 

politiek niet te peilen;zeer onwaar
schijnlijk geacht,dat hij communistisch geör.i~nteerd is; 
leest h't dagol~d 'Trouw'. 
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• 
w-f FORBES, Robert Jacobus 

· Breda, 21 April 1900 
~Prof. Ir. 
~Haringvlietstraat 1-I Amsterdam. 

Zie gevoerde correspondentie . 

• 



.. 

• 

GUARNIERI, Romano Seconde 
~dria, 20.2.1883 
docent 
Churchilllaan 201-III Amsterdam. 

Pag. 13 

Medio 1946 voorzitter van de Italiaanse ontspanningsvereni
ging Circolo Recreativo Italiano . 



FUKS, Laib 

Juli 1948: 

Pag. 15. 

(29.12.1908) 

BestuUrslid van de Joodse Cultuurvereniging SCH. 
ANSKI. 



• 

• 

Pag. 5 • 

Betrokkene is nimmer hoofdbestuurslid geweest van de Vrijdenker 
vereniging De Dageraad. Mogelijk is een foutief ingevulde infor
matiekaart aan de op Uw bijlage vermelde mutatie schuldig. 
Wèl is/was hij lid van bedoelde organisatie. 
Reeds in begin 1946 wad hij hoofdbestuurslid van het Humanistis 
Verbond; als zodanig werd hij op het in April 1949 ~ gehouden con
gres van dit Verbond herkozen. 
In begin 1940 werd hij door de Burgemeester van Amsterdam, als 
president-curator van de Gemeentelijke Universiteit, namens de 
Minister van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage, gecorrigeerd 
naar aanleiding van een door Tielrooij te Parijs op 29.1.1940 
gehouden radio-rede betreffende de Nederlandse neutraliteit, 
welke rede als een dwaze rede, met krasse uitlatingen, werd ge
qualificeerd. 
Juni 1948: 
Sept.l949: 

Apr. 1948: 

Abonné orgaan Nederland-USSR 
Lid der Nederlandse delegatie op het 21e interna
tionale congres der PEN-club (Veneti~ dd.l0/17-9-
1949). Hield lezing over "Critiek in de litera
tuur". 
Lid Soci~teit "De Koepel" te Amsterdam. 



• + 
\) 

• 

Pag. 2 

Jasper ten (10.1.1887) 

Sept.l949: 

Sept.l950: 

Doceert algemene en vergelijkende physiologie. 
Voorzitter van de 5e Afdeling Gem.Universiteit; 
hoogleraar van het Genootschap ter bevordering 
van Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam. 

Was 1 April 1948 lid van de Sociëteit "De Koepel" 
te Amsterdam . 



• 

• 
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DANTZIG, David van e ( 23.9.1900) 

Dec. 1948: Aanwezig bij oprichtersvergadering te Amsterdam, 
dd. 17 December 1948, van het Comité van Actie 
voor de Vrede • 



• 

• 
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BECKER, Bruno Oscar (15.3.1885) 

Was van 1945 tot September 1947 voorzitter van de Vereniging 
Ne.derland-Rusland, afd. Amsterdam. 

1949-1950: 

Oct. 1950: 

Zie gevoerde correspondentie 

Ondertekende een manifest van het "Comit~ Ambon" 
met oproep tot geldelijke steun. Dit comit~ 
bedoelde tegenhanger te zijn van de Stichting 
"Door de eeuwen trouw" . 



POS, Hendrik Josephus (11.7.1898) 
: Pag. 5. 

.. Zie gevoerde correspondentie omtrent hem. 

• 

11.8.48: 

Oct.l948: 

Aug.l948: 
26.8.49: 

7.6.50: 

Apr.l948: 
23.1.51: 

schreef De Waarheid: "Maar het is ook aan de ruime 
"opvattingen van Prof.POS te danken dat een aantal 
"vooraanstaande marxisten uit het buitenland de mate
"rialistische-dialectische wijsbegeerte, de philosophie 
"van de arbeidersklasse en het socialisme, zullen ver
"kondigen" (n.a.v. Internationaal Congres voor \Vijsbe
geerte, dd.ll/18-8-1948 te Amsterdam). 
Volgens de Vrije Katheder was hij voorzitter van de op 
26 September 1948 gehouden lezersconferentie van de 
Vrije Katheder. 
Lid Comité van Protest tegen Griekse Misdaden. 
schreef De Waarheid: "Op het internationaal congres van 
"taalgeleerden dat te Frankfurt wordt gehouden ivm de 
"viering van Goethe's 200e geboortedag, zal prof.Pos 
"uit Amsterdam een rede uitspreken." 
Het Parool: Lid oprichtingscomité van de "Société Euro
péenne de Culture". 
lid Soci~teit "De Koepel" te Amsterdam. 
Het Nieuws van de Dag: Sprak op het congres van de 
Wereld Federalisten Beweging Nederland, in Januari 

z.o.z. 



26.2.51: Volgens het orgaan VREDE werd op een vergadering van 
de vereniging VERENIGD VERZET 1940-1945 een- verklaring 
van Pos 'voorgelezen, waarin hij de Duitse herbewapening 
in strijd noemt met de eerbied voor de doden. 

. ( 



I 

l!'DONKERSLOOT, Nicelaas Antony (8.9.1902) 

21.9.49: 

1.10.49: 

7.6.50: 

1.4.48: 

De Tijd: Werd op de laatst gehouden jaarvergadering 
de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van 
Kunstenaars, als bestuurslid gekozen. 
Trouw: Nederlands delegatielid op het 21e Congres PEN
Club, in Venetië van 10/17-9-1949. 
Het Parool: Lid oprichtingscomité van de "Société Euro
péenne de Culture" 
Lid Sociëteit "De Koepel" te Amsterdam . 
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/ HELLINGA, Wytze G. (20.12.1908) 

Sept.1950: 

Sept.1950: 

Secretaris Raad van bestuur der Stichting voor Cul
turele Samenwerking tussen Nederland/Indonesi~/Su
riname en de Nedarlandse Antillen. 
Lid Sociäteit "De Koepel" te Amsterdam. 
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WERTHEIM, Willem Frederik (16.11.1907) 
Pag. 5. 

r'l '? \ 
~ ~~ 

Juni 1948: 
Oct. 1950: 

17.2.1951: 

26.2.1951: 

Abonné orgaan Nederland-USSR 
Mede-ondertekenaar manifest van "Comité Ambon", . tegen
ba.nger van de Stichting "Door de Eeuwen trouw", met 
oproep om geldelijke steun. 
DE WAARHEID: Zond een adhaesiebetuiging aan het Her
denkingscomité "Februari-staking 1951". 
Volgens het orgaan VREDE van deze datum werd op een 
conferentie van VERENIGD VERZET 1940-1945 van hem een 
verklaring voorgelezen, waarin hij de Duitse herbewa
pening "een slag in ons gezicht" noemt • 



• 

• 
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PRESSER Jacob (24.2.1899) 

20.2.1949: 

23.1.1949: 

17.6.1950: 
Oct. 1950: 

26.2.1951: 

Zou op deze datum een lezing houden voor de afd. 
Amsterdam van de Vrijdenkersvereniging De Dageraad 
met onderwerp: "Het Duitse volk in de beklaagden
bank?". 

Was op deze datum spreker op een openbare protest
vergadering te Amsterdam van het Comité ter Verde
diging van de Vrijheid van Denken. De Waarheid van 
24 Januari d.a.v. wijdde veel aandacht aan zijn 
betoog. 
DE WAARHEID. Ondertekende de oproep van Stockholm 
werd van een niet positief als betrouwbaar te qua
lificeren bron vernomen, dat (-) lid is van de CPN 
Hij zou tevens tot toen de hoogste inschrijving 
hebben gedaan bij de 4e Obligatielening van De 
Waarheid. 
Volgens het orgaan VREDE van die datum werd op een 
conferentie van VERENIGD VERZET 1940-1945 van hem 
een verklaring voorgelezen, waarin hij stelde, dat 
de Duitse herbewapening noodlottig is voor de we
reld en een ernstig gevaar voor de vrede. 



• 

• 
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~~~WELT, Hendrik Marie Johan (17. 7.1897) 

~ 
30.5.1950: ALGEMEEN HANDELSBLAD. Is vice-voorzitter van het 

Europees Cultuurgenootschap • 
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t/ SU~JS . Joseph (5.1.1897) 

Pag. 8. 'I,~D 
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6. 2.1949 Zou op deze datum een Zondagochtendlezing houden 
voor de afd.Amsterdam van de Vrijdenkersvereniging 
de Dageraad, met als onderwerp: "Rechtsgevoel en 
samenleving". 

7. 6.1950: HET PAROOL: lid oprichtingscomité "Société Euro
péenne de Culture". 

Oct. 195.0: Mede-ondertekenaar manifest van het "Comité Ambon", 
tegenhanger van de Stichting door de Eeuwen trouw", 
met verzoek om geldelijke steun. 

18.11.1950:DE VLAM: Mede-ondertekenaar manifest van het comi
. té "Vrienden van Indonesi~". 

1. 4.1948:Lid Sociëteit "De Koepel", A,sterdaJp. 
23. 1.1951: HET NIEUWS VAN DE DAG: Sprak op het congres van 

de Wereld Federalisten Beweging Nederland, in Janu
ari 1951. 



• 
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Jan Marinus (30.10.1893) 

Pag. 5. 
(' /J b 

Juni 1946: Schreef in het eerste nummer van ,het orgaan "Vrij 
Spanje een artikel, getiteld: "T~en jaar geleden". 

Juli 1947: Mede-ondertekenaar van een telegram van de Vereniging 
Nederland-Indonesi~, aan de Minister-President, als 
protest tegen de militaire actie in Indonesi~ 
(Waarheid 19.7.1947) 

7. 6.1950: HET PAROOL: Lid va.n het oprichtingscomit~ van de 
"Soci~té Européenne de Culture". 

Juli 1950: Artikelen in HET PAROOL, tussen ROMEIN en de omroep
secretaris van de VARA, J.B.Broeks, betreffende het 
ontslag door de VARA van de hoboïst Haakon STOTIJN. 

Oct. 1950: Ondertekende een manifest van het "Comité Ambon", 
tegenhanger van de Stichting "Door de Eeuwen trouw", 
met oproep om geldelijke steun • 



• 

• 
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FROE, Arie de (7.1.1907) 

Vanaf 1946 tot in 1950 voorzitter van de afdeling Amsterdam 
van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming. 

Sept.50: Lid soci~teit De ·Koepel te Amsterdam. 

Zie verder correspondentie . 
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KINGMA BOLTJES, Tjomme Ynte ( 3 0. 5 • 19 09 ) 

In Maart 1948 werd van een betrouwbaar ambtenaar vernomen dat 
(-) te dien tijde werkte voor De Groene Amsterdammer, en wel 
als feuilletonniet en humorist. Hij had toen ook een perskaart 
van De Waarheid. 
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Pag. 1. 

HOETINK, Hendrik Richard (27.7.1900) 

Al in 1946 voorzitter van het Humanistisch Verbond. 

Sept. 1949: Voorzitter Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan 
de Gemeente-Universiteit te Amsterdam.OP poli
tiek gebied geen activiteit bekend geworden. 
Gematigd lid van de PvdA. Enigszins liberaal 
voelend. 
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KISCH, Izaak (23.11.1905) 

Mei 1948:@ Lid Bondsraad Nederlands Zionistische Bond . 

Nov.l950 

Sprak op meeting van deze bond, dd. 16.5.48 in 
Concertgebouw Amsterdam. Was gewijd aan de oprich
ting van de Joodse Staat Israël. 
Critiseerde fel de Engelse politiek en riep op 
tot de heiligeoorlog. 

Lid voorlopig comit~ nAlgemene Zionisten in Ne
derland" . 
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CLAIJ Jacob (18.1.1882) 

Juli 1948: Ondertekenaar vandidatenlijst Onafhankelijk Natio
nale Groep (Tweede Kamerverkiezingen). 
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PRAAG, Jacob Philip van (11.5.1911) 

Was begin 1946 secretaris van het Humanistisch Verbond, werd la
ter 2e voorzitter en in 1949 voorzitter, in welke functie hij op 
het congres in April 1949 werd herkozen. Hij verklaarde op dit 
congres (zie HET VRIJE VOLK van 11.4.49): "Tussen mij en de CPN 
"bestaan bepaalde politieke meningsverschillen, waarover wij het 
"Nimmer eens zullen worden". 

12.5.1951: DE VRIJE SOCIALIST: Bestuurslid van de "A. H. GE.au.., ....... ,
Stichting" (buitenkerkelijk tehuis voor ouden 
dagen). 



No. 1885-51 
=========::= 
Betreft: Aanvullingen uit 

cartotheek. 2_~MEI~ ~ 
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Bijlagen: diverse • 

. mTlWUVlELIJK. /~ _. 29 Mei 1951. 
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/}..r ACD/~ -t 
T d h DE MEI JER S • S. t. t. / OA l; , .a.v. e eer 
~~~~~~=-==-==~~~~~~ ~P•A-R:._ __ _ 

Onder vervlijzing naar Uw briefje dd. 25 dezer en het 
telefonisch onderhoud van hedenmorgen, worden U hierbij 
aangeboden aanvullingen op bij U bekende mutaties nop 
de op Uw lijst vermelde professoren etc. 
Uw lijst gaat hierbij mede retour. 

Ten gerieve van Uw administratie is van ieder persoon, 
waarvoor aanvulling noodzakelijk bleek, een afzonderli 
briefje (in duplo) gemaakt. In de rechterbovenhoek 
vermeld op welke pagina van Uw lijst betrokkene is te 
te vinden. 

=======~====================================== 
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U ITTREKSEL 

Uit · OD 1375 

Voor 
OD 1278 

Ag. nr: 127 504 

Aard van het stuk: D • S .0 • " PERICLES". 

Naam :DEMOCRATI SCHE STUD.r_,NTEN ORG!\ NI SA.TI E" PERI CLES" 

Naam: UNIVERS I TE IT AMSTERDAM( POLITIEKE EN SOCB.LE 
. FACULTEIT) 

Afz. :KJ3 Datum : 10-1-52 

PSF: Blijk t i n r eactionnairc banden t e ZJ.J n ger a!ikt. Wij zullen i n za k e de commi ss i e 
t e r st". t utenwijziging va.n de ze v er eni g i ng h e t z. g . pla n Bi cge l i n werking ste ll en 
c.q.za l CRAIRUN voorste l len om WEYBURG , v a n MA.RL.l!: en Henk i n de commi ss i e t e l aten 
benoemen door he t bes tuur. Wil h e t be stuur zulks n i e t, dan za l cr!A IRUl{ voorste llen 
om door he t bes tuur een A.V. bijee_n t e . l a t en ro epen. Al s ook dit nie t lukt, wa'l r s chuwt 
CH à.. IRUN LA CI, di e dnn door h e t sta tuta ir v er e i s t e •v=>nt a l hand t ek eni ngen v <tn PSF l eden 
een AV. zal uitlokken. 

Uitgetr. door : IvK Op aanwijzing van : B III d 

Datum: 26-5-52. 
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r: C~!U l' C h il ll<: lTl ~2 (~ 1 11 

he :::rnst:.ede rr 

11 

I i 
tt 1: 7 . 3 .• V. 

11 

•• • 



"J 
Ge b • Dat u.m : Woonplaats : Adres : 

7e Facultoit : 
Na:.ionaliteit: 

1951/1952 . 
Stl.l. '!ent en- Yer en . 

.. , . -- --~----- ----e--~----~------------ -- - --- --· -- - - - -----------------------~ -----------------~--------- -- -

Alma'i'Heij nen , tvievr . 
. A$ A. 

Appel , r.:ej . J ., r'! a 

Asb~ck ,Mej . EoG . v2n 

B'lkker ,Hej . M. 

Bl oem , ?-'ie j. C. E. 

Bol , il-~8~ . F . 

He rtog , r-~~:J . H . rier. 

è . 1.1?09 

30 . 9.1924 
r} 8.1931 ; . 

10 . 7 . 1926 
14. 9. 1924 
12.10 . 1925 

l. 3 . 1)26 

Huurm1n , ~ej . Th . ~ . 2G . 5 . 1~27 
L. S. 

Klinkort , Mej .L. ~ . 29 . S . l7~9 

Kchus , t,JP.j . A. 2C) . 6. l ?JO 

KornF:r , !VeJ . E .n . J~ . :~1. 1 . 19~0 
1 Liem, ~ej . SoC. 11 . 10ol92Ë 
Li~k8r , Mej . G ~ H . A . 2? . '] . l ~ 2l 

Loos , MAj . E. 1 . 6 ~ J~26 

P~esen , Vej . C . ~ . v ~ n 8 . 1. 1930 
der 

~~·.J.ris , r1e,j . A. J . 17 . 9 . 1?30 

.\-I · .:; ~.: c r ··i =~r: 

/iP1 ,..., t :; '(.I; •Î ,. ... 

• 

O . Z . Ac~terb~rgwa1 20t 

K1ov~niersburgw~ l 93 I 

Cour':er,c-L' . J5 III 

Jo:J . Kcp1':' c3tr . l7 ,:; 

L:;%:-eu~-::aJe 137 

Gl i.o:-:tr· "'..t 47 

1~lqriuss~ra~t 216 b 

• 

· rt 

!! 

" 
tl 

tl 

rr 

lt 

1! 

11 

rr 

'I 

Incl.onssü clie 

rr 

?I 

A. S • V. A o , N. S • \•I . 

A. V. S. J . 

------"' 
!, . S. V. A. 

.! •• ;) . V. A. 

Ass .I slarnic Stud. 

Politeia 

. I 

. ,{\ ' 
Ji. . J 4 • '\ 11. . 

:. . • 1 0 ..:> 0
1
/ . 

d o / . S o l o 

A. S . I . !, . 

A . V . S , ~J . 

. . , -... 
A . 1Jc0 • '~ • 

S " ~, . I~ . 



2. 1.1928 
'·14 .. 1.1929 ' 

3. 491910 

17" 7.1912 

f •• 

.'/ 

' 
.' .; 

t. ...... 

t''-

·\ ,.. ,, 

. . 

•· 

Gór.Terborgs·tro'19 hs.· 
I 

M.flrel1aan J 3 
Hunzestr-.90 I '··, 

~ .• f:.. J 

· J3cheld.estr .116 I 
' '· 

· B. Zweerskade 2)' :nr 
· Cli<:>~raat $ bv~ ,:· 

Saheldestr<B.at 43· 

. \ 

Stadhouderskàde 160 
Minervaplein 6 IV 

~tadionkade 67 !I 

.; • 

" 
" 
' " 1.~ 

·._, ...... 

·" 
Indonesische ·. A. v;.-s. v. 
Neder1.andse S.T.-A. 

11 
~------ , .. 

" ·A.s.v .. A. . ' 

.. ' ',\ 

'· ., 



'·· . ~ 

Gemee.r.Jtelijl<e Un1versit-~lt te Amsterdam (7e faculte.it) 
..... ., 

Gab;~atum: Woonplaats: 
lt-3-1933 Haarlem 

7-12 .. 1928 

3looten; · 
~ 1 5-11 -1 9:3 0 

~ a-oor tn;an, ·Me j .n·. 
f, '':· :~ ,, • ' . . • 

;, "'fhorîu;en-Tsaikóvski, 
).:· Mevr .G ~ .. 

... ... 

. . 
15-2-1932 

11-8-1926 . 

"·Jru,ininga,M~j: ~1.?. 28 ... 4-1933 
' · 

' 
; Wäl ,lfe j .J. J. van . ö.e-:r/14-4;..1932 

.. . 

,, 

11 

11 -(ZII) 

.Amsterda:r. 

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

Grondsma; Hej~ è.H. · 1-t-1933 Aresterdam 

'' 

• 

Adres; Nationaliteit: 
. Luciferstraat 7 · Nederlandse 

Valeriusstr ~ et 25 

. dq Lalres~estra3 t 44 E 

· iJ.olertusstrne.t 290 n 

G.7.d.Vee~str~&.t 161II 11 

Niersstraat 4 " 
' 

J ,. I:'! .Brouwe..rsplein 9 !I 

.. • 

- _... - - - - -

de LairessestrBat \4 11 

• 

"1'.,1(; 
. . • .o- '!' ~ .. : !";( 

-~ .ï 

A.~.s.v. · · 
' ' . 

N • C ,. S • V • ~~ ' 1: ·~:~ • ~·· ~5-~·t-~· 
"" ..... ,, 

f • ft• 

·~ 

~~ A.v.s.v. 
A.v.s.v . 

~ - - - - ~ - - - - ~ 



Geme8ntollj~A Universiteit te A~sterdam ( 7e faculteit) 

' 
:!N..s::ç;~à~m!.!: _______ __::G::.:e::..:-b:.:...•z..:d::..:a::..t;:.;u.m==-= ___,_,_·l·.'c:.on ·· } a0 i; s : 

Bredi Mej .G.H. de 30-11-1913 .1uns terdam 

V· . ""' Fransman, ! 1e J • l:J • 1L:-1-1 9J 3 !I 

Gelder, He j •. J .F .. ve.n 4--?.-191 0 TUlversum 

Hoeven, Jl~e j . fi .c. van der /2P·-:-1 0-1931 /Amsterdam 

Jong, Mej. i>, . 

Kelbl1ng,Mej.A.M. 

Lalleman,Me j. P .H.c. 

Nienhu1s,Me,i. v-1 ; 

Poeije ,Mej Y. 

Tellegen,:t-:e j J~ .c . 
. ' 

Vol t-elen , :tv:e j. N.H. 

Vries, Me j :.C .,L J..1.de 

Vrijhof,Mej.J.H. 

Vuren, ~~e j .c . .T. van 

v.Ja:;.rt, M~j.':Lvar. 

We s ly, Me j • K. D • 

V!illigen,Hej .3 .c. 
. . van der 

Wolvetang, Mej .H.M. 

'·· 
13-12-1910 Barendrecht 

24-9-1933 .f.rns terdam 

16-1 ..,19 32 11 

16-11-1932 n 

7-/)-_193 1 11 

23-5-1930 
/!>~:~ ,1 

24-5-1931 11 

1P-5-1930 11 

13-1-1927 Ha arlemmerme er 

-S -1-1 S19 .dmst-erà·am ( 0 ) 

24 -8-1 917 11 

2?1-4- 1917 11 

27-8 -1 932 Tl 

f,_)-i O'P, " - ./ .J~ 

• 

hdrAs: -----------=----~~r~a~t~1~o~al1~t~~_:i~t~: __ ~s~·t~u~d~e~,n~t~el~i~v~e~r~e~~~i~g~.i=n~g~:-
l':ijtl;:n:'hachstrast 9 I Néde:rl.andse 

Ni~.~it~enstraa t 5 

· Goq.e1_fndeweg 14 

CorellisstraAt 5 

Kooiwalweg 15 

V.J.Kost&rstraat 9 II 

HarmÖniehof 34 rmis 

Dintelstraa t 94 II 

Gcr. Terbo~~straat 4 

Jt3r1ngstr :.0 t 31 b 

Vön Breestr a t 134 

Cl io·s tr'' !1 t 2 _1 

AbbeneR,Lisse~dijk 6 

Corn.v.d.Lindenatr. 1~ 

" oo S0 VAlt 1 r•r a ~ IV . V V ,; ...,_ r:;éi J / / 

6arpb&tipark 52 bnven 

Hob'~-,emak.:.U e 98 II· 

Ffoogewe ~! 1
1 !B"X!lhx~s: 

• 

11 

" 
11 

11 

11 

11 

" 
tt 

11 

11 

11 

11 

11 

" 
11 

A. S • V. 11 • 

!I en iÎ • .:3 . V, A. 

SCAI .O(,l;.cnd. .L .0.) 

A.V . .S.V. 

11 

tt 

li . 3 . V. 11 . 

A.V,S.V. 

J ~' 
I t ., ' 1 I 

., 
/( 

'• .. 

'· ; 

.. 
'· 

·,. 



Gemeenteli j k9 Univer s i t eit t e Am8teriam ( 7e fa c ~l t alt ~ 

.-t-r.el, r: . 

1' rekel 1 f\ . .. ~ · {\>~ R. <hm 7 - Ei -1 9 ·1 3 

Er l er, ("1 ., 

V .. ·.::> • 

? rd nkf ur ther, i • H. 12- 1-1 ?32 

5- 3- 1S·3C 

.i\e J. :t, ~r •• J. F' . 26 -4-1 933 

Y.ooy } "":_ . v . -l . 

Lans , 'I-i . v<1 n de r 

I ipsch l t s, I. 

}cUr~f1v 1 J.i!. 

l'·:ole n~L r j " • 1 6 - ?-F~3 

YurrL•, :1 . :C . 

Po ha n , 3 • I- • 

-:- ensenbr1n!·, .J . c. . 

Den Ha ,, g 

11 

11 

11 

11 

11 

• 

:·_ . ~· . • V • .T. -G:;bou'~' 
-· tc.. ·)h r U·1 <:."'"' " ~ [;r\e 9 
· o ll~lide 3 

IJ l 

' / 1 Lf· ' ) 

G. v •. · • V<>'ins :~ r<JB. ~J 7 1 

IJ l 

• 

11 

11 

~ I 

jj 

!1 

11 

" 

11 

.. ,, 

,, 

) ) • . ; • l / • 1"1 • 

.t1 . ~' e I • 

.,, 
l .. , '3 .. '_T .. h . • 

" ·. r _;t,ld . u e ..... v ; _,ler\:1,1 -
r e r : ·~tsor ' e 

J~"s . ~T. ~ . 

11 

(1. . ~ .V I l . 

.• r.; ,., 
t.. J 11 •/ ,. J,. • 1...1 0 

.·'-\. • ·~~ . 'I ., .d • 

i l 



~aBm; 
~chrager, ~.Th.M . 

Schuddeboow~ W.A. 

s ne 11 en , I . Th • Fl • 

Verh.aar, !.i .I ... 

Wl~r sma, r' . J . 

Wolf, .K .ne 

GEo. '!:·,,a ttPr: 
1P-7-1 932 

24-8--19.33 

3-~-1 92~ 

Za n t'lll i j l: , l. • A • r1 • van 1 8-4-1 9 3 2 

Ens su.rr 

l.ms tA r:.; m 

· Haarl &riJ 

• 

::)i" 1 hutenve ,... en:i_rr i n g: 
•r 

•• 0 J. \! • J 

~~ . ...) . c & 

11 • tT 
r. • " , ~ • 

'I 

.üa CostP.kade 52 11 ... 
Geuzenl ,ade 25 11 

1'-'ir r:ornells.str . 31 l l 
,.. 

~~arle~s bt.Gil~t. 

I ~ 
• r. ·./I' ' f 
. t ,,, 
~ .·v /" 

I 

• 



F. ienks, J , 0 . 

- - - - - .- -

\ Dar:-:c!1o, A.. 

Har tog ,B.N.den 

Kranenburg , J . 

S chouten, !~ . 

Gereent9l i j he Urivar s iteit te ~~sterian ( 7e facul t a it ~ 

23-9- 1927 I. '/ \ T T ,,, rr-~. ~'t'i< 

~~u-· ~" ... 
L:.Hl:·, .,J.. cl i ,jk l: 

- - - - · - - - - - - - - · - - - - - - - · - - MR - - - - - -

·13-1 1-1 908 :)ei1. Ha:! '~ 

5- 11--192f) 

29-1 2-1 <) 32 

19-1-1 926 

12- 5-1 ?18 

.~7J1s t er-:1 arr 

Overveen 

hotterr'iam (Z) 

• 

I I Uithoo~n s~raa t 8 

Bloerne.Bd a a lsewe g 198 

• 

ft 

11 

Ind nne s iscl".e 

Nederlanr'ise 

11 

11 

.h . • 3 • ,, . iJ. • 

A • ~s . v 0 .t t . 



~~ 
,'"l 

f ,; ê':>CLll·'·,:.i+ lL'r.l 1 l Or: '> _ ... ~ . ~,.~._.V . .) I .. ·/ ~• G-emeenteliji ··e · univc .. :sit~it ::t-~ :~m~:;~erd:1.l.1 . 

Geb. datur.:: ;;o onp1s.at~:;: 

------------
"Ba.kke.r, Nej. GoMft 

Bent.z v .do Berg, i'e j. I 

_aerg van den, i1:e j. F .J . Ao 

Bereen, l'~ ej. An,nie van 

3 . 7 .. 1930 

é:9 . 9 .191 5 

15 . S .1Sii4-

:§lw.1~u.:L.La1,, !·&ej. Lucie 30.6.1925 
. . • J 

Brilill v . d . \"i eiden,r.:evr. A. E.l9.9 .1S21 

])ake, Ii;.e· j. H. 'fh . 

Donker, l\·e j. h .A. 

Du Fo1,1r, r,:e j • Susanna 

JJ'renkel, ràej. N.S. ·· 

·Goudsmi t, Mej. A.M. 

Gramberg, Mej. J.H.H,.L 

31.7.1925 

29.5 .19"5 1 

2G.3.1931 

2.12.19?.7 

!I 

11 

11 {."Z) 

11 

ff 

11 

IJ 

11 

11 

n 

11 

- ./ 

Hel'l oorn, ·:iile"j. 

Janssen, Me jo 

r.c, 
L.J•T oEo 

12 .. 7.1933 
3.4 .. 1927 

1T2,J.932 

12.4.19:2'{ 

30.7.19 26 

8.6 .. 1925 

Leeuwarden· 

Arr.s ·ce rdam 

Jong de, Mej. C.l'l. 

Kanter . d~e , 1~e j 6 W o1T. 

~ok - Scbote 1, J>:evr. M. \, .A. ·15. 2.1908 

Kraamwinkel, !11ej. Laoberc!.ina 13.7. ' 28 

:Kuiper, Mej. Marilse 

Lange, Mej. -A.F .. 

18.10.1~;30 

22.5 .. 19~9 

1l.l0.19 27 

11 

11 ·( '/,' 
~. I 

11 

tl 

11 

Alkmaar Lo j engà, Me j o ,1A .. T o' 
Leeuwenburg, Mej .• :M.Th.A. 

Lemans ~ Iiie j ·; -M.P. 

).8 .10. 19 28 Amste rdam 

12 .. 1.1919 11 

Liefde d-e· ~ ~Mej. R .. A.-Mo 
:f\ 

20t12~1929 '·' 

· Meosie, Eej. G .. C .. 22 .. 3 .. 19'5 1 :aussum · 

• 

l!ation~J. i -te :i.t: . studente"lvêr . 
··--· _.,.._---·-·-··-------------~--~--~-- __ ...,.... __ 

de Lairessestr~at lOl 

Apollolaan 9 7 

_':..mstel 3 

de I,aire t>se:·:-;;ra:.tt 17~: V 

Overtuom 19<.. 

:Jeethovenstra'3. t ) A 

· van rS€e;henlao.n 1 2 

F:cinsen.3racht 63 6 

Cliostr9.at L~4 II 

,Jan van G·oyenkade 26 

Overtoom 6. IV 

1 alenstraat 36 

1·~e izersc;racht 5 ? 7 

:Lange Leidsedwarsstl""aat 3 a 

Amst r;~ ·· .;::..:. :_ 

Herculesstraat 6 II 

Prinsengracht 917 

l31a.uwburcn1 13 III 

:.:itadion,;e r; 98 II 

i1ilhe l r.;rl.nalaan 12 

~:illetstra.at 5, "3 hu og 

~J.aakstra.a t 9.
11 

~intorettostraat 37 

SoStevinweg 19 

• 

Nede rlandse 
11 

11 

" 
" 
11 

u 

11 

" 
11 

I! 

" 

u 

ll 

11 

11 

11 

11 

" 
u 

11 

11 

v .. c.s.v.-

A.S.V .. Ao 

A".S o V .A. 

A..V .. 3 oV• 

A .V.,S~V. 

A .. v.s.v. 
A. ~r ., ·v 

0 .v .;:> 11 • 

.A.VoS.C"., 
s.v • .a.B. 
A,v.s .. v. 
AoVo.S-oV(I 

·-/'!! 
A.y~; .. v. . ' \o 

A .. V~.S.Vo ,N.c. ::;.v. 
'' 17 " \ 1 . A ·s "'IT A ,;. • • o.::> 9 . ~ • • \" • • 

A;,v .. s.v. 
A.s. V o-Ao 

s.v.ll.Go 
I , 

A .. v .. s~v .. ,N.c .. s.v. 
Ao V .s. V .o\ 

\ 

A.oV .So V,S. V.HG. 
A.V.~.VT,NeCou•V 

A.S.VoA~,SoVoHoG · 

u .• s .. A. 



J~drB s: 

- - -- - --- - --- -- ----- - - -- -- ---------- - - ------------------ - ··- - -- --------------· ------- - --- - - -----~-------- -- -- - -- ---
Nieuwhof , lle,~ ~ Th . H. 

, On.e;erboer ~ f·ie j . N. 

Otten , Me j . A. E. 
Pelgrim , Me~ . P .E. 0 . 

Pl oeg~"':' , Nej . P. 

Radsr'la , f'..!e j • .; • 
R'(l t t e , ~·· e.) • i•! . ~ • 1 e 

Rijk sen , Mej . Pu 

Sch.qap"!lar! , ~ ~ "' .]· A. i•1 . 

Schel tem.3. , Me j . H.Lo . 

Schotborgh, Mej .L.R. C. 
Sluis, Mej. J .T. van der 

Splunt eren , Mej.L. va n 
Stade, Mej. A. 
Stein, Mej, La H. 
Tan Giek Ni o Mej . 

Soey r i o ?-~ej : 

Thie r ry ,Me j . P. E. A. 

Twinst r a , Mej . L. 
Veld&n,Mej. E.MQE.van dP.r 

Verster·a- ~ej" M. 

Vervlo.et , Me j . A. W. 

Wafelman , ?-!e j . A. 

2?. ~ t . 190) 

3 oL'" 1930 

29 . :~ . 1 9:2'1 

13 . 6. 1SZ4 

29 . 5. 1927 
0 5. 1931 _, . 

20 . 8 . 19J1 
9. h . l930 

lh 9 . 1925 
. 10 . 2.1 932 

27 . 11 . :!. 9.30 
27 .12. 1928 
1 6. 11 .1919 

1 2. 2.1929 
1 2. 9 . 1925 

2':7 . 8 . J 9~3 

2$ . 2 . 1930 

15.1 2. 1928 
24o 8.1930 
17. 3.1928 

3. 6.1930 

)O • • J.928 

' s Cr ·n·G· :, . .Ju- ~ B~ I J.:-crdenLout 227 
A;.::>t ~rd .. ,n Her~n[:' ~l cht 3 5 

AMsterdam 

Amsterd ar.1 

Ha~l rle"'1 

Am s terdam 

Amst erdam 

Na arri e :1. 

AP1~~t e r d!I JTI 

Amsterdam 
lbarlem 

Arn s t. ~ rd.am 

Amsterdam 
Amst erdam 
Am st er r:l.:-i.m 

Heems tede 

·.~·:Ulernspé!rkwe0 l.tl 
D lj ssellofpld n~ so~~ 12 

a'...ti:> ensst r aat 106 hs . 
Keizersgra cht 724 
G . v . ~ . Veen ~tr0~t 124 I I 
Cv er-::. oom 5)0 I 

St,o1bergstra.at 14 

B ree J e·"Jet; ;:a 
D~ ntcl straat 94 !I 
Du:h· endr e c:rtse1aa n 113 

G o v . d . Ve enstr ~ at 1 53 hs . 
Gr ~W . i e Ounals an 65 
Stadio!lka de. 41 II 

Lutm<.lstraa.t 25 hs . 
Mar nb:p1a i n 4 
B e rn . Zweer ska de 23-III 

Prinsengracht 917 I 

.Zweersk r<de 23 I II 
Haringv1 ietstra at 13II 

C~s.::~r Fr ck1aan 40 

" 
" 

!I 

!! 

., 
!I 

. , 

11 

11 

11 

" 

I ndonesis che 
~eder1andse 

" 
11 

,, 
11 

11 

. ' 

.. A. S . ·v. l. o 

AoV.s. v. 
A. S. V. A. 
~ .• C . 3 . V. , 
:::-·cliteia 

. A ~ v . s . v . 

A. V . S "' V. 

A. v.s .v., 9r . 
A.s. v.A. 

A. v. s.v .. 
· ; .• v. s. v" 

A. S. V"A. 
u.s.A. 
u.s.A. 
C.S . H. , A.V . 
~, · V.fA. S . VoA. , .. s. • . 
P. S. F. 

""'-----
A.v.s.v. 
----.. -
A.S. V. A., 
s.v.H.G. 
A.s .v. A. 

.. , 

\ 

•. 



-·· 

. Woeldart=m;. Mej .ft.~~ ~ van 
.-, . "' 

:t .. 
1-.f'\" 

.• 

., 

. r.i 

.".,... .... 

~: ......... ..:( 

.. 

·.· 

l . . ,, 

.,. 

' .... 

~-

-~ ,;.~~-
Gemeente3:-i~ke ·uni1f&rsi té.it 

':;~\_,.:, 9. . 2 .19 29 
f\, ·' 

à~l927 

. ·\:~· :: 27 • 6 .19 2 5 
~· 

'I, 

·, ..... 

. . 
·.·· 

; .. ~ :;;~·~·\· 

,-

•. r.:s• 
"' 

·, 

_.J...·, _ .. ,~ 

{ •' 

• 

·. 

.. ~~ ieirwes Aehtergr. 25 
.. '·:, . 

Am eterdam . ' 
Beetho\renstro3 a 

';. 

Amsterdam de ~airessestraat 12 
;.- ~) . 

; 
\n 

' .. 

·' 

... 

·' 

' I • 

. ;: ... 
~';-· 

" -.' •, 
" 

lt 
~ ... 

"'' 

·,· 

'· 

I( 



Albarda , }'eter ~-5- 19 :::.8 
- -X" " 

A.nèri§ è<.: lo. fo rv .5(;' 17-l é: - 19 ~! - l-
~.u . 

3iswamitre , A. A. 20- 2- 1926 

:Joeken , l~a.than l:J -10-lS'l'? 

Boer, IJ . A: .1e 2 7-12- 1~~6 

Dooltink , Raus 

Bos , Pi eter 

:arouwer , A. Y. 

Brouwer , Marten 

10 - 5-1S:::: 2 

22-7- 1924 

é7- ':' - 1927 

27- 5-1929 

Ams t e ..:-da ra 

" 
:diJ. ve r sma 

:.J . ( l"" ,- ' •. tu.zen .... . ..:1 . 1 

Ar.1 s te rd 8Jl1 

!taarle.G1 

~3 eidlen 

J oz. I sralHskade 24 

I<.er·ks trac<. t ]..';.;- III 

a egenteuselaan 1 6 
n :±o :f\"li j ckstraat 34 

Ü\.~d-JUSS L'..J11 . W"8f. J 

Heerent,r a cht l j I II 

r.··olijnstraat s 
Costerstr'..nt 6 

Br uinzeel, Ghristo ffel 13 . 1 ~ . 11 

Burg van AoA.J. 

11 

" 

D. Tous s a i nts t r lat 33 h s . 

t arnixk.ade 1t 5 II 

Burgers, J . G . ~ . 13-ll-19 1~ ' s - Gravenl1agc de l a ~ie,y .7 e r.; ~4 3 

Go enen , A.M. 5- 7-1926 -~sterdam HeerënmaTkt 14. 

:Vekke r , A. G. 3- J- .1? 1 2 ' s -Gravenn:l,:~ e L.v . :Ci k en Duinen 196 

J i i.Jb i ts, J • .;;~ . G . C . ~3 -12 -1926 Amste rdam Spi noza .,traat 7 .. 
Sas:ton , :N~J .w. 27-4.:.1925 lleer-lstede As t erkade 35 

•. ~ 

Berde van, Henk 20- 6- 1932 .AJ11sten~a1 il Arcl1imedes1a an 4 7 

.El.i a s, J oM .B ~ · 10-4-1905 Arubastraat 19 huis 

..:;rpenbe ek de Wofr,:::·f ,14- 5- 1925 11 

• . > \...t ..... 

}!~onde ·t'i e·, B~njämin 10- 5-19) 1 11 

Gerri tsen, Pi et 

Draaf tl e AoJ. 

G-rn'.t.n, H. F . A . d.ç 

Hei f e , ,G. van d er 

He l doo rn , J oG• 

27- 5- 1926 11 

12-J 2- 1 Si l 0 u 

l 8 - 1 - E :1 6 3 i lve ·l·DU: f" l 

3- 1 2- 191 6 Arttste r ei a ·•· 

2- 10- 191 5 11 

• 

Nass aukade 5.:)2 iii 

~e i11tuurbaan lS 3 

Ke i z erse racht ~23 
. 1 · ,,ç' t ·t ·J·' .1, .,..L I .. 1e :u'6cns -r::t 

Zonne l aan G 

Achil 1es o~ruat :7 5 

• 

7c i acul t c i t 1 9:., l /l952. 

t; ttionali tei t: 

:Jederlanclse 
J l 

11 

" 
" 

" 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

" 
11 

" 

" 
11 

11 

11 

11 

lt 

s t u.rl ent en v er . 

Uni tas Stu.d . Arnst. 

Sur . S tud o Ver . 

Ge en . 

AoSoV oAo 

ri o So G. 

A. S. V. Ao 

Cye nea Resurgens . 

A. S . VoAo 

(~-L u ·J . v e r .) 
Ao S .• V .Ao, .Hwia n Gronds 1. 

P. S . F .dis~ .~~ProHR5~~~~ ! 

Geen. 

U o ~ . A., (A . S . l . A. .). 

Geen . 



Naam: 

llofland, t.J~A. 

Uuizer, G.J. 

Jagt van der, · .. il1em 

K.ate ten , Niel. 

Geb. de.tw:1: 

20.7 .1~~ 7 

6 .• /r .1929 

18. 8 .1916 

6.3.1927 

Kerkhof'f, Johannes i7.8.1912 

'Kraaykamp, J .J .:i. 24.6.192 7 

Kramer, J~P. 2~.8.1925 

Kuntz, G.M.l'Co 21.5.1924 

Leeuwen van, Cor'neiis 18.7.19 25. 

Levisson, K.s. 6.12.1917 

Lim.borgh v~n, Cornel.is 26.8.1926 

rt.aat, Wijfl..and 

I~lant Z , Mo Ro 

rv:elk, .; .D. 

N.ens."__Fiers Smeding, 
Jan Dernard 
Iileijer:, H.G. 

)0. 5.1930 

29o9o1916 

l.4ol923 

5.3.1928 

30.4.1918 

1.Jier1o van, .i:farry 23.2.1926 

N•ispelblom Beyer, A~ 26.4ol924 
-~~~ 

I hloethalib ,Ahmed P..am1i 

Nijboer, aebe 

Nijma.n, Jaco·b 

J?1oeg _,van derf J "D. 

Prins, Pieter, J 

i~abri e, J • .M • . 

Renkema, J .~i.. 

13.9.1925 

1.2.1930 -
5.7.1913 

2.3.1927 

~9.9ol925 

4ol0.19 Zl 

27.10.1930 

. " 
11 

' s -Gravenhace 

A:JsterUa.m 
11 

Ui t e e est 

Amsterds-; t 

" 
11 

11 

Hilversum 

Zaandam 

's-Gravenhage 

Amf-lterd a m 

' tf 

Amersfoor-t; 

Amsterdam 

Ansterda.ru 0 

" 
11 

Abcoude 

Amsterdam 

" • 

Ad.r.·e s : 

Cr;. do.r·i:,ie'-· 1 .

Frederiksp1e~!l 3 7 

W .de 'di thstraat 7?. III 

Leidsekade 68 I': 
1. v. ~-_e \:l'dervoort 93 

Koninginnewec 5 2 b 

LeidfJe irade :? 0 

t:id c'i.em.' e~_) 25. 

lüc. ~:i t s enstraai: ~0 

"{oemer Visscherstr. 11 

Hivierenlaan 242 I 

Ao .V,J.woorJiluis,I • . ~osje 

Trompcnber~erw ec 7 
Otterspad 43 
Sweelinckplein 38 

0eintuur0aan ~58 II 

Koninginnewe~ 263 

A. PauloJnalaan l bov. 

Ad. ~an Uassaustr~ 5 I 
Pretor1usstras.t 34 III 
Herculcsstr 24 A I 

Zuivelplein 10 

statio,nsplein 1 

Amstelveensewe3 4 7 

Hoofd\teg 106 I 

7è ?acult ei t. 195 1/1952. 

Hn, tiona1i ·t;ei t; 

l{ederlèu!dae 
11 

lt 

11 

11 

" 
11 

11 

ll 

11 

tt I; ... 

!I 

11 

" 
11 

IJ 

tt . 

11 

Indo.nesi~ ·:; che 

Nederland~ s.;, 
n· 

" 
tf 

11 

11 

Studenten-ver. 

A.S.V.A. 
Poli te ia. 

A.S.Vo.A• 
A.s.~.A. 

Geen. 
tt 

S~ V .H.G.,A .. s. V~ 
A.S .. VoA~~o: 

>·~ 

Geen 

AoS.V.Ao , U ,SoA, 

----
Politeia. 

----
H.S.G.,. . ·~ 

t 

A.S. Y .A .. , u.so· 



Naam: 

Rei,; nl1o LJ.dt, .A.b r aharJ. 

H.oy de , J.Ao 

Sama!tla , 3 . S •• 4. . 

Sa nde.L'S , C .E . 

Schravend i jk van, J .• P . 

Sperling , J. Th . 
::>trui jk van Ber~o en , 

H. C.J. 
'rillemans , Th~ - l~.s 

Veldkamp , J a co b 

r:aar d va n, ltoe lo f 

.. a lsem van, J . G. 

t~ e st enlforp van, F . Il . · 

ileste rnan Holsti jn , J a.n 

Weybur e; , K . H. 1-. . 

· i:ieringen van, H 

Wirjodiatmodjo , R. S . 

tdt h, h .A. 

I 

26 . 1.1<::32 .kuste r da m 

14- . 4 .191 6 De Bilt 

5 o lO . l9 ~5 Apeldoor-n 

::::4 . 8 .1926 A..us terda :-J 

4ol. l 9 24 " 
8 . ) . 19:::7 " . '\ 

( •' ) 

15 . 11. 19 21 11 

14 . 6.191 2 Haarlem 

S' . U. l926 .Anst-2rdam 

1 4 o5 ol9 25 naarl ern 

"50 o5 ol92 7 A..nts te rr". aw. 

1 5 .12 .19~8 . 11 

22 . ? .1920 11 

20. 6 o1 91S Jant pour t 

2l.U.1<;J l 7 Amsterdam 

~ 7. 8 .1~2 5 11 

21.1.1928 Amst e rö.am 

• 

!I~ tàlo n=t:: i t ::: i t : 

--,----·- ·-- -----
1 c.J .. v . d . J.ieyües t r ...;"at 1J. s: IVt ed. . r l andse-

Beetsl ... ,-:o..n. 5 ~Bilthoven 

.. oonschip" "! ;abrouk 11 

· .. o e :-"! 81' Vis s che rstr . 11 

~ :cir1s er.t.__.rac l:tt 4 G J.. 

. roofd .. eg S A 

:".::luri tskade é:2 

'l...'i'li jnà erslaan 5 2 

Albr . Dür~rstraat 11 

. ou.~·i <.:l'L l fl.ns craat 1U3 

2e Ee l~ersstraat 35 II 

·nooseve l tlaan 87 III 
..Ubr. 2.:. r1r erstraat l u 

li tts t elaan 35 

.. iJdes t ee{: ~~ C 

llic • ..t3 cc t sntr a at 1:=::: I!T 

Ui te1~~a r.;.rdenstrë:..at 1? .. 

11 

Tunesische 

rJede rlanCise 
!I 

11 

" 
11 

11 

H 

" 
tl 

11 

11 

11 

I ndones i ër 

i.onder 

I I 

~./_,.lif.Jn- , .) ·,, I i/ 

u 

' - . 
/ I 

~) tc.de 11 t ..;nver . 

Ned . Stud . v •• : . :t . 

A o J e Y o-'-.. o 

·G-een . 

Ge en . 

Impi. 



.J 

., ·- Amsterd.arn 

A:nst.erdam 

Bussum 

Lij nb&~~sgt • 289 

V't Hofflaan 7 I 
Velserstr. 32 
Mr o·p. N .,Arnt ze~iUS\~eg 

MinP-rYalaan 56 III 
' .-.. . ":' 

Arnst elkade 41 · 
Marnixstr •. 290 

tuindörpstr.l5 
Wouwerrnanstraat 19 
Keizersgracht 614 
Valeriusterr~s 7 B 
Nic.Witsenkude 7 

,· 

N.Achter:;racht 144 II 
Singel 46 , 

79 

" .. ' 

( .... 

" 
··.,. ... --~- ,,• 

" .N.c.s.v • . 
A •. s.c. , 

1ndonesi~r · · ··.:. A..S.V/k-.: 
a:. ·~ }: .; t . .','-;. ~ ~ 

Ned:i;rland~r 

" 
" 

. " 
" ,. ' 

{' 

11 

" 
11 

11 

11 

" 
" 

', 

Indonesi~r 

Nederlander 
!I 

•, 

,• '. 

.. ·------
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. . . . . 0e!l'l.eente1ijke Universiteit te Amsterdam~ . . ~ ;:. . .. · 
. :. ~ . · . . . . · · . < 7e Fa:ulteit 1951/1952 • .. : · . . · 
. ~!!!.L .... ____________ Q~s:.9~!~ill.=. ___ ~22~E~~~!:~.:.-----!~r~~.:. __ :__.:.· ________ . _____ ,..N~!!!~~~~ll~!~.:.--~~~~~e~~=!~r!~~ ... · 
,· J?.aalder, H. · 4 • 5·~1928 Amgt erdam Keizersgracht 16i . !Jederlan.der A.S.. V.A. 

:;.~11i..o"ga·,. A.C. 3 • 6.1924 Ams":'.erdam 2e J.v.d.HP.ydenstr~61 · u AQs.v.A. ', 

· Dam, J .J. va:-1 

·~at<>ek,Achmad Ne11 
Jlaudt, H. · ..... ... . 

ï)avfdson, L. 
. Qikker~, R.A.A. 
~ Donker v~n Hee1,A.C~ 

Domiès, J • 

Drolsbach, M.A. 
~t.on, Dick Wing 

J: • • 

·!dQns) .J .H. 
ingel~hb);lrg, 1). van 
~sp.erik, [J. van · 

~ -~t~n, J.c. 
l.on.tahi , · A.c. · . 

l··· / 

I rre.yer., H.~.· 
( . . 
qarritsen, W~G~H~ 

. <Jeb-hard, R. 

. G"ogfi, J. ·van 
·f.a~uw, J. H. 

.:Gr~i~ J_:w. · de ,- · 
sr~ba.~~f; J ~n~ T. 
üro~neve1d, E.G. 

.. Gr~~t· , . c .. de 

. ·Gro9te Woortmann,J .s" 

27. 1.192'5 

20. 5.192$ 
'12. 1.1925 
27·.12.1901 
24. 5~1927 

24. 7.1923 
z~ 9 .. 1929 
9. 4.1929 

. 24 • ~?. .1 9 29 
H~. 7.1931 
JL 5~19.31 . 

l{o 5.1928 
1""' f. 8.1~24 
26. 6.192è 

. 15.10.1930 
20. 5"1914 
12.11.19~6 

7. 5.1929 
26. ).1922 

2B.lö.t925 
11. 1.1930 
14.12.1924 
25.11:.1922 
25; 7.1908 
1. 6. 1925 

~ ' vennere om 
Ams t erdam 
Ams t erdam 
's Gravenh a g e 

Haarl em 
Amst~rcbm ... 
Amst e r1e.rrr 

Amstf.>rdam 

Amsterda m 

Heemstede 
Amster~Rm 

/"mst. er dam . 

Amsterdam 
' 

· An sterdam 

Amsterria m 

A.mst-=r r1am. 

Amsterdam 

Voorburg 

Am sL erdam 

Amsterdam 
Oegstgeest 
Arost er dal"l 
Amsterda!"l 

f'ottP r dam 
<"..mste r dam • 

, ~ - \ 
\ \,.. I 

Ede 3e•1eg 46 
Ve~puccistr.76 . III 

Möerd ijkstr.5 II 

Gr.Hertoginnela an 17 
J ~lgersmas.traat 42 
lJ.Tuyll v:.Seroosk.,t~e-g 

Victorieplein 15 III 

Volkerakstra:J t 1 

Vechtstraat 55 
Asterkade 35 
r..Leids-edwa.rsstraat 149 

Hemonyst -r.l2 III 

G.Terborgstraat 6 I 
Joos Banc~ersweg 4 III · 

~\Testermarkt 1/+ 

Guracaost raat Hl'5 III 

Ereedeweg 13 
eremerstraat Jl 
's Gra vel" ... "'ekj'e 5 
Spuistraat 214 
Regente sselaa~ 1 

2e Const.Huyéenstr.48 
Mi~hel Angelost r .58 

Nole:1sst r.,59 c 

Zacharias Jansestr.28 , 
• .0:::: 

!T 

.Indonesi~r 

Nederlander 

Indone.sil!:r 
Ne0 er1ander 

ff 

!I 

" 

I! 

" 
" ,, 

" 
rt 

,, 
!I 

!I 

· rndonesi~r 

Nederland~r 

" 

Tl 

A.s. v.A. 
A.s.v.A. 

..,.... ___ .,. 

,. 

Haerl..ems' .~Q.~. a. I . 

AoS.V~A. 
. -.. 

H. S. V. A. 

V.G. S .B. 'l-_____ ..,. ,.. 

• s .. v.H.G. 
v .. c.s.s • . · 

;" -· .~ 
," .... 1 

A.S. C. · : "/·i·;'io; ·· 
.... \ 

Politeia . · 

A.s.v.L ~· ). 
A.S. V.A., N.S~T:l; 

.A.S .. VoA. 
U.S.A. 
A.S. V.A .. 

""5------



Gemeentel1.jke Un:iv~rsit~it te A!"lsterié'r::. 7e Fa culteit.: 1951/1952. 
Woonpl<:~.ats: Adres: Nationaliteit: Studenten-veren. 

----------------------------------~---------7'------- ·-- - ... -....--------------------------------------....-------------· 
Grunfeld, F. 
HuRs, -H. G. de -

lbrmus ia l, NoP. 

't Hart, u. 
't Hart, c .. 
Heesterman, A.R. G. 
Heide 1 H • . ter 

Hillenius, J. 

Hoebink, w .. P. 

Hoek, ~t.J. v_an 

1. 1.1923 

14. 8.1930 
18. 6.,1919 

29. 1.1930 

11& 2Q1927 

29. /+ol932 
?P: .. ... . 4.19J o 

3o 8.1930 

30. 6.1928 
19~ 6.1927 

·Amsterda.m 
Amster::lam 

HilvPrsum 

Amsterda1n \_\.! ) 
Arnst <?ril.Cim 
kmsterdum 

Am!=ltP.rrh.m 

Arnst~:rrlam . 

H~fte, H.A.Pe 5. 7.1925 
P.oogstraten, C.G"~~.van 69 8 .1929 

Amsterdam 

A,r.wt P.rdam 

Amst -""rdam 

Bloernenda::tl 

Hout, Chr.van der 26. 3.1925 Arnst ~rdarn 

govinga, H. 14o 4.1931 Amsterdam 
AmstArci.am 
.'\:'1stP.rdam 

Hijma.n:s, F .K. l. 1.1927 
Inde"Jey Gerli-nJs,J.Po 22. 3.1922 
Ja<>.rsma, P. 
Jaeobse, · H.,H. 

Jong, P.,.J. de · 

Jong, R.J ., rl.e 

Jongman, Kq 
Kas1m 1 Ramli 

Kassies, J .A. 

K:ituuk, Ch.W. 
Kemper, G. 
Kampers, F. 
Ket; w.~. 

1~. 9.1926 
6. 7.1925 

Jl. 5.1926 

Amsterdam 

Amsterdam 
A:nsterd!lm 

10. 4~.1930 Ar.1sterdam 

1J. 6.1923 Amsterdam 

24. 7.1924 Amsterdam 
2 2 ~ 4.19J ~ Ams re rdam 
13. 4.1926 Amst~rdam 

6. 7.1894 Amsterdam 
1 2. 7.1926 Amsterd~m 

5.12pl929 tfrta:.tensdijk 

Ger. Terborgstro 6 I 

Archimecte~plantsoen 19 b 

So?hia1a9n 8 
Pastjeskade 217 I 

Bos'o.Toussa.intstr.)O TII 

Lapla.cestrë. :lt 713 
Bi1d8rjijkpark 17 I 

H~rcu1esstraat 119 II 
~e teringstr .4J I 

C~u;r-chill1 aar. JE< III 

Part enlust] ;.1 3-n l 

Henri ts~n · ie lOS 

Lan::;e· Leids ,:.d,'f·. stt" .14? 

P. Pau:~·; st r a'lt è III 

J~ke rstr~at 72 !II 

Stal inlaan 96 II 

v. S] '3y~rstr-1A.t 154 

Prinseni;racht 410 

D~ Cost akade 36 I 
Valeriusstr&at 190 
Amstel·reens e...,re,c: ?0 j III 

Hof~e1'."ep; 11 6 
Sarpha.tip::.rk 122 
Joh. Vermeerstr. 7:3 b 

Plej7.denplein 2l" 

Dr.' s Jacoblaa . }-0 

Nederlander 

'' 
Indones:i.~r 

Ne<ierlander 

" 
11 

ft 

rl 

" 

Tl 

I! 

t! 

" 
" 

.!I 

" 
" 
!I 

Indon~si~r 

Nederlander 

Indonesiër · 

N ede rla.."lde r 
A 

rt 

tf 

Zaanse s.y. 
;~, , Rupl / 

t.v.H.Q., A.S.V.A. 
Asva\ Politeia 

s. v.H.d. 
u.s.A • 

1 A.~ .. ~·ÁPolit~i:~, - · 
· ·A.S-il • • , N,.S.·N.-. ------\ . ____ ..;._ 

S .T.A~ 

A.S. V.A. 
.A.S .. V.flo 

A.S. V.A. 
u.s.A .. 
UoS.A. 

A.s.c .. 
. N .s., ~J. Olofspoort 

A.S.V.A. 
I'ericlas 

A.S. V.A. 

.......---~ 

A.S.V.A,P.S.F. 

A..s.v.A. 
u.s.A. 
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~~~~~f.9~~~i~.f~~: :·~-~:~ ~-· · ... ro_~ _ à.,l92~;t~·~sterd~~~.-~ ~~;·,· · ~u~sman~ho.t 25. ~--. " 
---~':.~~~\~0.-•::~ -~~1\;-·:· _ ~· .· .. l·, :'_ 19·~'-6.1~2.~,;:::-~:~m~~-~rda:n · .. :':. · _2~.'~-~~: ~.Cam·pe~-t~.l?4 <·::;... 
"; .:··4tol:k; .. H:.~~.i-·d~r ·. ·<. : · ·; _. ,g -.. 1~21 ~::(:~l$-_,.Grél~e,I$ag~ <·1'hom,$'onl,<;i~n 1)9 . ( ··• .-- ·· 

" . 1 . '!'~<·"~ ~,..;..-:'.!'·!".- ->:, . - , • - - : - • -',-''i-' 'lj'·W ; ·>r • - . ; - • ~ .,_ . •: ~.• " .,'-·. r • • ·•. •;·~ ;'c 
; 1_ ~~·~t) '~~-~~-~:: ., ,/ :. _ _ 1~i.l~~19J"_4_~":;_~·, ~-s~erd.-am · :-'.- ~-~_A_pa11.'o~:Q.atl ~~ .:.·_ ·"' -~ · · -~- -·~--~ ~-~-\·'. · 
~:. ~~~-rt~~~ ~~lt~~-i~ .J. c; i 40.~9 Q. t 909·_ . ~-~te~ dam. · .. : A~.~ te~: ?.7 2 I hs ~ :- . • .. , :I~·; ... 

''• ~ :.Kromb\ên_;t]'_; , ·_: .. :· -;:- _ _ . 6 •. 4.1931 ._ Anist~rdam Da Costakt;lda 128 III 
Ku.iji.~";· _r,.~:~ . ç.: .. 1 

'.,' .--1~~ .l'3~I§29 -~ r Aràaterdani F. , , _ H~rebgra~ht .-J29 
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