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ACD t.a.v. dhr. Grim 

In dossier OD 1478 bevinden zich twee 
geagendeerde rapporten t.w. 
ACD 67610 
ACD 67609. 

4t De duplicaten van deze rapporten be-
vinden zich eveneens in dit dossier. Wellicht 
komen de duplicaten in aanmerking voor vernie-
tiging. 
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j 
DOB/B, 30.3.60/b 



!ililli c. 
!)lt.q' ~ 

( 
-v-t .2rof. PL~~;:"~LJ~ te ';-roningcn heeft eni5e jaren geleden 
/'ler vJor eeijverd 1 d.t een Jntql N.derlandse studenten in 

~~cjecho • .>lOl.Jakije l .. onà.Gn z!3an stn :leren en (ht eni ge Ts jechen 
hier 1wnden komen. 

P:cof • .2JJEI:)~l~, ... ·t hB .ft er o. a o voor se~orgd , d t Prof. -
../ I r.~.~ J•,. --:.r. U .. Joetor ho oris causa ·wn de universiteit te 
f\...... .t:>"t!O ;,;era . 

~o;;;n 'rof. v . d . IJ o .. i"...l.. ~er V n 0 . :_ . •• 1 o is deze uitwisse
lins to ~ s .nd =·e'·o· ,c . • .. ct eni.:;e v · n e Tsjechen hebben re 
hler slec'1 te erv ... :ei _,el'l, s >ecl·uü 'TI~Jt Frantisek l16HAC en 
~aromir S }C:{.'(h .• 

1 )PJI.C is irr'Ü(l el'-' benoemd ~ot ...:sjechisch pers at t11 c~·é te 
Londcn. V0or hlj zijn tc1o~~ins ~A~v~~rJle tad tij een onde -
hoctel met leden ".n 1c '11.1r ;:-,ü.cl e :\mba >.;adc alhier. 
Oo~ ove~ de No;·rl nder~ besta~t enige twijfel . D iA n 

:. 1;.-;::~ z'Lt no..- ~1Le.· in -~t..jec~IO'='l m(cije e:-1 i o zeer lin':. 
georiënteerd . 

üeri-J· 11~· :;: 1 iw-t op 'L i.·._ :;e.· ;a1 mr.lcn te mo3en vernemen 
hoe ~czc 'l'.t?e:1J·n v r . · tde~rtJ·J. tot ; ·nd i..: ;e1romen en 
vel ;:e <'t'llen ~et v '1. le7e o'-;cl; j·.:· eld ~evr1.1i~ !~ebben ::;e"J".lJkt . 

18. 5. 49 

L .? • 



Rapport c. 

Stadiebeurzen voor Nederlandse 
en Tsjechoslowaakse studenten. 
============================== 

T.a.v. he·!; uitwisselen van lq-ederlandse en Tsjechoslowaakse 
studenten werd van betrouwbare zijde het volgende vernomen. 

1. Uitwisseling. 
Plannen waren in voorbereiding om tot uitwisseling te komen van 
Nederlandse en TsjechoslowaF~ks6 sttldeuten. Zo 'lverd in Maart 1946 
door het Ministerie van Onderwijs in Tsjechoslov~kije besloten 
een studiebeurs bescbilcbaar te stellen aan een Nederlands stu
dent, die te Praag Slavisch of een andere faculteit, verband 
houdende met Tsjechoslowakije, zou willen volgen. De uitwisse
ling zou moeten ~la~tshebben C? baois van reciprociteit. 
In Juni 1946 werd voor 2 studenten de mogelijkheid geopend om 
hun studie in Tsjechoslowakije te voltooien, terwijl daarna 
werd besloten kleinere 'oeu.rzen V()Or kor·t;ere Gijd beschikbaar 
te stellen om meer gegadigden gelegenheid te geven van studie
beurzen gt}bruik ~;e maken .. 
Van Nederlandse zijde ijverde Prof. PLES~~NER te Groningen voor 
hetzelfde doeL Door zijn toedoen is Prof. V.L"'J DE!l. LJKEUW 
doctor honoris cau.sa aan 1e Universttelt te Erno geworden. 
De plannen namen echter eerst vaste vorm aan toen Prof. VA!."i DER 
LEEUW Minister van O.~L.·l. was . 

2. Financiële v~rzprging. 
Door de resjechoslm ö.akse Rec;ering werd een bed1·ag gefixeerd 
voor een bepaalde tijd uit te betalen in ma. ndelijkse termijnen. 
Door Neddrland werd een soortgelijke regeling ~etroffen met 
vrijstelling van collegegelde 

e 3. Jl~oordelingscomm.issie in .. ~sjechonlo_)yaki·ie. 
noor de Tsj. a.utori·tei ten ls een commissie samengesteld, waarin 
de l'ersassis'tente, verbonden adn de i~ederlandse Legatie, 
1lej. Dra. VORRINK (tevens lectrice aar:,.é.e Karel Universiteit 
te ?raag) zitting heeft. 
Een lijst van gegadigden W)r~t nan deze co~issie voorgelegd, 
die hiertli t haar keuze maakt. 

4. Intei'national St1.1dent Service o 
Geheel onafhankeli ~fDvgM_ Regeringswege goedgekeu1·de ai twisseling 
van stude:1ten met regeringssteun heeft zich een organisatie 
ontwi~celd, de z.g. International Student Service , die zich tot 
taak heeft gestel individuele aitwicrseling te bevorderen zonder 
regeringssteun. 
Het Nederlandse Comité is als volgt samengesteld: 
Voorzitter 1 Prof. Mr. P eJ. VERDAM, 
secretaris s M.L. DE BRAIDI, Rapenburg 34, Leiden. 
PenningmeesteriJ.A. DE VEER , Oude Delft 81, Delft. 



5. ~lsemene opmerki~. 

In Juli 194-8 schijnt· de bf;slis s ing genomen te zijn, dat van 
Regeringswege geen medewerking verleend zou worden voor de 
uitwisseling van stu.diebeurzen· tussen Nederl. en Tsjeohoslowakije 
voor de cursu.s 1948/49. · 
KRANZ, die zich nog in Tsjechoslowakije zou bevinden is zeer 
links georiënteerd . 



~ijst van aan~r.age~~ aan Nederlandse zijde. 

Naam 

, ) SCHOONEVELD, C .H. v. 

XI KRhNTZ, D.E. 
~ c ~~ 

' . - i / BA.KXER, H. G. 

, •.• AAGNER , J .L . 

AvELDKOP,J .A. 

KKE, S. 

c. 

~ KNAAP, Arie v.d. 
geb.3.4.25 te 
Rookanje 

/ I DIJSTElt.q(JIS ,R. 

/ IVELD, J. in • t 

/ !SLUITER, J .. W. 

~TOLK, H.A. 

e 
/LAAN ,H.·I .. ter 

_.0TURKSMA , L . 

/cASPARIS, A. d& 

t~, T. 

-1 EBELING, C.L. 

".." DELFT, Mej .R. v. 

__A MEE, P.J.M.v.d. 

_j RIJPKEMA, Dot~we 
Johan 

geb. 20.6.25 
te Meppel 

X:::l MAS SOENGKONO 
13.3.17 
Modjokerto 

Faculteit 

(leerling 
J?rof. v. WIJK) • 

S ·tud. Rechten 
Sociologie 
Bouwk. stLtdent 
Delft. 

S"'t.iudent te 
Groningen 

Civiel stud . 
~~H Delft 

stud.Slav.talen, 
Amsterdam. 
stu.d. Engels, 
Tsjechisch 
medisch stud. 

s·tlld . Slavische 
talen. 
Stll.d . Sla\7 .. 
talen, A' dam 
stud .oSlavische 
talen, A' dam 

stt..tdent 
Groningen 

st11d. Land'b.Hoge
sch. Wageningen 

Promotor 

Dr. KUYPER, 
Prof te . Leiden 

Adres 
Freè!erik-"" · 
straat 44 Dordt. 

v .. Sto1bergstr.l8 
Delft. 
Palamedesstr. 11 
Delft . 
Friese Str.weg 
16 III a, Groningen 
v.Stolbergstr.17 
Delft. 

W.de Zwijgerstr . l2 
Delft . 
Permanent adres: 
Brie1seweg a 431, 
Oostvoorne 
Jaagpad 59,.Delft 
G1adiolusstr . 15 
Hilli6ersberg. 
Buitenwatersloot 
238, Delft. 
Bagijnehof 7a. 
Delft. 
2e Helmers tr. 8 
Amsterdam-W. 
Laonardostr .. 10 hs, 
Amsterdam. 

Nassaukade 7 hs, 
Amsterdam. 
Eiddenweg 53 II 
Amsterdam~o. 

Govert Flinckstr.l3 
za.qndam 
Bos en vaartlaan 41 
P..msterdam Z II 
Torenstraat A 103, 
Helvoirt . 

ferictlorst 54, 
~eppel. 

.,.:rijdvak. 

Maart 1946 

1946 
1947/48 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 
1946 

1946 

1946 

1946 
Jan.48 
1947 

1947 

1947 tot 1.10.47 

1947 

1947 

1947 

1947 

1947 



-~ 2. 

Naam 

JANOTA,Prenzysl 
geb.l0.5.26 
te Praag 

". ROHAC,.Franti~ek 
geb. 31. 3.12 te 
Slapani oe 
predikant
persattaché 

/Îe .. 
/ 13. BAKOS, Gnstav 

geb. 2.8.18 te 
Trnava 

, 
PODHAJSKY, Jan 
geb. 3{).8.14 
te Vysoké Myto 

MÁJX.OV Á, J ulia 
geb. 27.12.19 
te wenen 

, ., 
PLECHAC, Miroslav 
geb1! 7.11.09 
te cistá 
predikant 

~7. SECKAR, Jaromir 

Toelichtigg. 

Lijst van deelnemers van 
Tsjechoslowaakse zi jdeL. 

Tijdvak-Bedrag 

46/47 ( f. 900 ~-) 

P!rt 47 ( f . 900 . -) 
en 
47/48 

~t. 47 ( f . 900 .-) 
tot 
Juli47 

46/47 ( f. 900 .. -) 
2e helft 

47/48 

faculteit 

~hildtsophie 
( li tter. philos. ) 

philosophie 

natuurkunde · 
(B ter:rew::;ch t, L. ) 
~rof . J .H.OORT ) 

ass. Paedagogie 
Insti tt1.1..1.t Ku.nst
nijverhei~sonuer • 
Hobbemastr.25 , 
Amsterdam 

philoeophie 

philcsophie 

adres 

pta.fam. 
BRUESING 
Plantage Kerkl. 
35 III A! d.-C. 

Groningen. 
Kerkstr. 2la 

Leiden 
Rapenburg 16 

Leiden 

sub 2. Promoveerde aan de H~Universiteit te Praqg , is dominé te Brno XV, 
Miksickeva 29, •mJonde te Groningen. Is inmiddels benoemd tot 
~sj . persattaehé te Londen. Voor hij zijn benoeming aanvaardde had 
hij een onderhoud met lede~ van de Russische Ambassade alhier . 
Spreekt Nederlands , Engels en Duits .. Ztudeerde bij ,.,rof. Dr.G.van 
der I.tBEUW • 

sub 3. Heeft artikelen in Slowaakse tijdschriften gepubliceerd over de 
"Sterrewacht te Leiden", "Ik hep de zee gezienn, "Schilderijen uit 
Holland" 1 "Een bezoek aan het Kamerlingh Onnes Laboratorium"; wande
ling door Leiden","Verleden en heden van Holland",~it het leven der 
Katholieke studenten in Nederland". 



Toelichting (vervolg) 

sub 4. Zou aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten werken, 
doch werd doorgezonden naar het Kunstnijverheidsinstitllut . 
(Doel: tekenleraar) • · · -

Sllb 5. Spreekt Dul ts en gedeeltelijk 'Nederlands. ~vil Nederlands 
stt1deren. Heeft een Vlaams boe.r vertasld in h~t Slowaaks . 

sub 6. Predikant Tsj . Sl. Protest . Kerk te Nova Paka. 
Studeerde te Praag, Brno, >ari.js, Lu.blan (Joegosl . ) . 
S~reckt FrBns. Duits, gedeeltelijk E~~els en Nederl nds . 

3. 6. 49 
L.:! .. 



• 

1949 

~ei~ I~ I 

Prof . PLE~SNER te Groningen heeft enige jaren ,:Seieden 
er voor geijverd, dat een Ja ntal Nederlandse studenten in 
Tsjechoslowakije konden gaan studeren en dat eni;e Tsjechen 
hier konden komen. 

Prof . PLESSNE~ heeft er o . a . voor gezorgd , dat Prof . 
V N DER LE~mJ do c tor honoris causa aan de universiteit te 
Brno werd . 
Toen ?rof. v. d . L . mi nister van O.K. W. Has is deze uitwi sse
l ing tot st1nd gekomen . Met enige van de Tsjechen hebben ~ 
hi er slechte ervaringen, sGeciaal met Frantisek ROHAC en 
J aromir SECKA.R . 

ROHAC i s inmi ddels benoemd tot Tsjechisch persattacbé te 
Londen .Voor hi j zljn benoeming aanvaardde had hij een onder
houd met l eden van de Russ i sche mbassade alhier . 

Ook over de Nederl ~nders bestaat eni ge twijfel . Daan 
KRANTZ zit nog ·Steeds in Tsjec hos lowakije en is zeer li nks 
georiënteerd . 

Derhalve zotl het op prijs ges ~eld 110rden te mogen vernemen 
hoe deze uitzend i_ng van s t'1.denten tot stand is gekomen en 
.,e ll<:e s tll.den ten V8n deze mo:5e l i_jkheid gebr,ük hebben gemaakt . 

18 . 5. 49 

L.P . 
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I_tapport C. 

Studiebeurzen voor Nederla ndse 
e n Ts jechos lowaaks e s tudenten. 
============================== 

T.a.v. het uitwi sselen van Nederl ands e en Tsjechos lowaaks e 
s tudent en vrerd van be t ro 'J.VJb3.re zi jde he t vo l gende vernome n. 

l. Uitwi sse ling . 
P lannen dar en i n voorber e i di ng om tot ui t wi ss eling t e komen van 
Nederlands e en Ts j echos lowa'lkse s tudente n . Zo werd in Maart 1946 
door he t Mi ni sterie van 0 nder11i j s i n Ts j echos lo ,,aki je bes l ot en 
ee n s t ud i eb e11r s bes chi kbaar t e :a t ellen aan een Nederla nds s t u
dent, die t e Praag Slavis ch of ee n andere ~a cultei t , verband 
houd ende me t ~ sje c ho s lo\mki } e, zo~ wille n vol gen . De uitwi sse
ling zo u mo eten plaa t shebb en op bas is vqn r eciproc i t eit. 
In Juni 1946 werd voor 2 studenten de mo :;eli j kfieHt ~- om 
hun s t udie in Ts jecho s lowa kije t e voltooien, t er ;;rijl iaarna 
\rerd bes lot en kleinere beurzen v0or kortere tij d be s chikbaar 
te stellen om me er gega di gden gelegenheid te geve n va n s tudie
beurzen gebruik te maken . 
Van Nederlands e zij de ijverde Prof. PLE~JNER te Groningen voor 
hetzelfde doel. Door zijn to edoen is Prof. VAN DER LbEU':f 
doctor honoris causa aa n de Univers:ttei t te Brno ge •;rorden. 
De plannen namen echter eerst vaste vorm ·aan toen Prof. VLN DER 
LEEU.l Minis ter va n 0 .K • . l . was. 

2. Financiële verzorging. 
Door de Tsjechoslowaakse Regering ·werd een bedrag gefixeerd 
voor een bepaalde ti j d uit te betalen in ma'J.ndelijkse termijnen. 
Door N edàrland \'lerd een soortgelijke regeling ;.;etroffen met 
vr ijstelling van collegegeld. 

• 3. Beoordelingscommissie in Ts.jechoslowakije . 
Door de Tsj . a. u tori tei ten is een commis s ie samenge &teld , waarin 
de Persassist ente , verbonden a n de ~ederlanJse Legatie, 

J Mej. Dra . VORRINK (tev ens lectrice aar}'é.e Karel Universiteit 
te ?raa g ) zitting heeft . . 
Een lij s t va n gegadigden ·,ordt aan deze commissie voorgelegd, 
die hier11.i t ha 'J. r keL1Ze maakt. 

4. I nternational StL1Jent Service . 
Geheel o-nafhankeli ~~nvRfi Regeringswege goedgekellrie ui twi ;:,s eling 
van studenten met regerings steun heeft zich een organisatie 
ontVJiklceld, de z.g. International Student Service , die zich tot 
taak heeft gesteld indiviiuele uit1i s seling te bevorderen zonder 
regeringssteun . 
Het Nederlandse Comité is als volgt samengesteld: 

>}voorzitter : Prof. Mr:,P ·~ · VERDA~ , 
X. 1 Secretaris : M.L . DE BRAU•I , Ra.9enourg 34 , Leiden . 

Penningmeester:J.A. DE VEER , Oude Delft 31 , Delft . 
x/ 



5 . j._lo;emene o )merkingen. 

In Juli 1948 schijnt Je oe.Jlü, in0 '--'enomen te z .Jn , Jat v n 
Regeringsuege geen me ,e;rerking verleen•1 ZO'.l 7orden voor de 
'J_i tuL,.· el in.; v -1 n stlJ_,lieoeu.rzen tus sen lil e ler l. en Tsj eer oslo'.vaki je , 
voor de cursus 1948/49 . 
...,..,. :.J.fZ, die ?ich nog in Tsjechoclo·.raki ~e zou oevin.Jen is zeer 
links georiönteer'l . 



Lijst van aanvragers aan Nederl andse ~ijde. 

Naam Facu.lteit 

SCHOONEVELD , C. H.v. (leerling 
..o:")rof . v • .liJK) • 

KRANTZ, D.E. Stu.d . Recb ten 
Sociologie 

~R, H.G. Bou.wk.stu.dent 

AGNER, J.L. 

VELDKOP,J.A. 

BLOOT, 0. 

KNAAP, rie v.d. 
geb.3.4.25 te 
Rockanje 

DIJSTERHUIS ,R. 
VELD, J. in 't 

SLUITER, J. ,'{ . 

STOLK, H.A. 

Delft. 

Stu.dent te 
Groningen 

Civiel stu.d . 
~H Delft 

Promotor 

Dr . KUYPER , 
Prof te Leiden 

Adres 
Frederik- · · 
straat 44 Dordt. 

v. Stolbergstr .l8 
Delft . 
Palamedesstr. ll 
:Jelft . 
Friese Str. weg 
16 III a, Groningen 
v.Stolber0 str.l7 
Delft. 

J . de Zwijgerstr.l2 
Delft. 
Permanent adres: 
Brielseweg a 431, 
Oostvoorne 
Jaagpad 59,Delft 
Gladiolu.sstr.l5 
Hilligersberg. 
Bu.i tenwatersloot 
238, Delft. 
Bagijnehof 7a, 
Delft • • LA.AN,H.I.ter stu.d.Slav.talen, 2e Helmerstr. 8 

TURKSI\i.LA. , L • 

CASPARIS, A. de 

EEKIVIA.N , T • 

EBELING , · 0. L • 

:JELFT, Mej . R. v. 

Mt"'B, P.J .M.v. d . 

RIJPKEMA. , Domve 
Johan 

geb. ·20.6.25 
te Mep:?el 
MA.S S JENGKONO 
13.3.17 
Modjokerto 

Amsterdam. Amsterdam-\/. 
stud. Engels, 
Tsjechisch 

medisch stud . 

stu.d . Slaviscb e 
talen. 
stu.d . Slav. 
talen, A' dam 
stud. Slavische 
talen, A' d :.m 

stu.dent 
Groningen 

Leonardostr. 10 hs, 
Amsterd::J.m. 
Nasöaukade 7 hs, 
1\rnsterdam. 
Middenweg 53 II 
Amsterdam-0. 
Govert Flinckstr.l3 
zaqndam 
Bos en Vaartlaan 41 
tmc terdam Z II 

. Torenstraat L 103, 
Helvoirt. 

/erkhorst 54, 
Meppel. 

stu.d . Landg.Hoge
sch. ~/ageningen 

_rT' ijdvak . 

Maart 1946 

1946 
1947/48 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 

1946 
Jan.48 
1947 

1947 

1947 
tot 1.10 .4 7 

1947 

1947 

1947 

1947 

1947 



Naam 

1 . JANOTA ,Premysl 
?,;eb.l0.5.26 
lie Praag 

,y 

2. ROHAC , Frantisek 
eb • 31. 3 . 12 te 

&lapanice 
predikant
persattaché . ~ 

3. BAKOS , Gustav 
6eb. 2. 8 .18 te 
Trnava 

r 
4. PODHAJSKY, J an 

geb . 30 . 8 . 14 
te Vysoké Myto 

, ~ 

5 • MA.JKOV , J lll ia 
geb . 27 . 12 . 19 
te '.fenen 

• / y 
6. PLLCHAC, Miroslav 

geb . 7. 11. 09 
te éistá 
predikant 

7. SECKAR , J aromir 

~ichti~. 

Lijst v1n deelnemers van 
Tsjechoslowaakse z~.;_~ 

Tijdvak-Bellr§_g facul teit 

46/47 (f.900 .-) philmsophie 

Mrt 4 7 ( f . 900 • -) 
en 
47/48 

:Mrt . 47 (f. 900 . -) 
tot 
Juli47 

46/47 ( f. 900 .-) 
2e helft 

47/48 

( li tter. philos .) 

philosophie 

natuu.rkunde 
(Sterl~ ewacht, L. ) 
Q?rof. J .H . OORT ) 

ass . Paedagogie 
Instituut Kt:mst
nijverheidsonderw. 
Hobbemastr . 25 , 
:.;.msterdam 

-philosophie 

philosophie 

adres 

p/.a . fam. 
BRUESING 
Plantage Kerkl. 
35 III A' d. -0 . 

Groningen. 
Kerks tr . 2la 

Leiden 
Rapenburg 16 

Leiden 

sub 2. Pr omoveerde àan de HuarUniversiteit te ?ra'g , is dominé te Brno XV , 
Mi ks i ckova 29 , woon.le te G-roningen . I s inmid'ie l s benoemd tot 

sub 3. 

Tsj . persattaché te Londen . Voor hij zijn benoeming aanvHardde had 
hij een onllerhoud met l eden van de Ruosische Ambassade alhier . 
Spreekt Nederlands , Enge l s en Duits . Studeerde bij Prof . Dr . G. van 
der LEEm{ . 
Heeft artil{el en in Slowa "Jkse ti_ j dschriften gepubliceerd over Je 
"Ster rewacht t e Lei Jen" , "I k heb de zee gezien" , "S childe2ijen uit 
Holland" , "Een bezoek aan het Kamerlingh Onnes Laboratorütm" , ,'anç1 
ling door LeiJen", 11Ver l eJen en heden VAn Holland" , "12it het leven :le 
Katholie~e ctude~ten in ~ederland 11 • 



Toe l ichtin6 ( vervolg ) 

sub 4 . Zot:l a m r1 e Rijksacademie voor Bee l dende Kcmsten v1er een , 
doch Hcrd door2:ezonden na·1r het LJ.nstni jv erheidsinsti GU'l t . 
( Doel: tekenlera3r ). 

sub 5. Spreekt Duits en bedeeltelijk Nederlands . il Ne·.erlands 
studeren . Heeft een Vla 1ms boek vertaild in het Slo·~ ~ks . 

sub 6 . Predikant Tsj . Sl . Protest . Kerk te Kova Paka . 
8tL1Jeerde te Praa5 , Brno , Parijs , Lu.blan ( Joegos l.). 
S~reekt Frans , ~~lts , JeJeeltelijk ~nsels en Nelerl1nds . 

3. 6. 49 
L •. 2 . 
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