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scherp; wèl deed de commissie Brouwer een andere brief toekomen en
daarin zegde zij alle verdere samenwerking met hem op. Trouwens, zij
ontbond zichzelf en ook een aantal faculteitsverenigingen ging tot ont-
binding over - een stap die door De Vrije Katheder 'onjuist' genoemd werd:
'Op dit ogenblik is de studentengemeenschap vrijwel zonder enig behoorlijk
organisatorisch verband.'! Brouwer, diep gegriefd en hoogst verontwaardigd,
deed de veertig ondertekenaars van de geciteerde brief weten dat hij op hun
verwijdering van de universiteit zou aandringen als zij hun handtekening
niet introkken - 'een groot deel' deed zulks.2
Per I april werden mevrouw Hazewinkel en prof. mr. P. Scholten ont-

slagen. De Amsterdamse juridische faculteit bestond toen nog uit één lector
en uit de NSB'er van Apeldoorn."
Het beleid van de meerderheid van de Amsterdamse Senaat werd in de

illegale pers gelaakt, uiteraard in de twee verzetsbladen die zich speciaal tot
de universitaire wereld richtten: De Geus en De Vrije Katheder, maar ook
Het Parool signaleerde met teleurstelling de 'weinig here houding' der ge-
meentelijke universiteit.? 'Figuren als prof. Brouwer', zo had De Geus
opgemerkt, 'zijn gevaarlijker voor de Nederlandse zaak dan de meest door-
trapte NSB' ers juist door hun invloed op de fatsoenlijke Nederlandérs."

*

Scherper nog waren de kwalificaties die De Geus gebruikte ten aanzien van
een gebeurtenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen die zich in april '42
voordeed, kort dus na de Amsterdamse crisis en ongeveer samenvallend met
de Leidse.
In juli' 41 had van Dam in de medische faculteit te Groningen als opvolger

van prof. dr. L.Polak Daniëls (diezich in mei' 40 na de capitulatie van hetleven
beroofd had) een NSB'er benoemd, jhr. dr. G. A. K. Kreuzwendedich van
dem Borne. Polak Daniels' conservator had onmiddellijk ontslag genomen
en toen Kreuzwendedich begin oktober' 41 zijn inaugurele oratie uitsprak,
waren de vertegenwoordigers der studentenverenigingen demonstratief
afwezig. Uit wraak arresteerde de Suherheitspolizei toen vijf studenten en

1 A,v., IQ (mei 1942), p. 2. 2 De Geus, 14-15 (nov. 1942), p. 8. 3 Het gevolg was
dat de meeste juridische studenten van de gemeente-universiteit zich voor de cursus
'42-'43 bij de Vrije Universiteit lieten inschrijven; het aantaljuridische studenten
werd daar verdubbeld en steeg tot ruim vijfhonderdvijftig. • Het Parool, 33 (23
maart 1942), p. 5. 5 De Geus, 13 (maart 1942), p. I.


