
Lieftinck, Jacob. - Loider v. h. Quaker Student Hostel,
vroeger makelaar in tabak en lid der ia. J. H. Liei'tinck &
Zn., thans fa. Gebing on Lieftinck. — Op 31 Mei 1902 geb.
te Amsterdam als zoon van Jan Hermanus Lieftinck,
makelaar in ta-
bak, en Anna
Louisc Beints-
Bok. - L.'s ou-
ders stelden hem
in staat de les-
sen te volgen
aan de H.B.S.
en de Handels-
school te Hil-
versum . Na de
voltooiing van
zijn opleiding
kwam hij in zijn
vaders zaak.
Zijn belangstel-
ling ging echter
vooral uit naar
religieuze on-
derwerpen en
deze neiging zou
voor zijn leven
vanbcslissenden
invloed worden.
In 1927 huwde
hij met Luise
Gisela Wanda
Merttens, die 8 Deo. 1900 te Weissenbach in Oostenrijk
geboren is. Zij kwamen te Woodbrooke in contact met de
Quakers en begonnen samen met eenige vrienden (P. M.
Ariëns Kappers, Ir. A. Kalf f en echtgenoote, Mevr. van
der Masch Spakier, Mevr. G. A. de Haas-Gischler, e.a.)
in 1929 te Amsterdam een wijdingsstonde in het gebouwtje
„Amsterdams welvaren", Berenstraat 7, dat eigendom was
van de Quakers. Aanvankelijk «-aren deze 14-daagsche
bijeenkomsten niet openbaar, later echter wel. L. en zijn
echtgenoote gevoelden zich meer en meer vervuld van de
Quaker-gedachte en besloten tenslotte er zich geheel aan
te wijden. L. trok zich terug uit de fa. J. H. Lieftinck &
Zn. en opende in 1934 het Quaker Student Hostel, waar-
over hij en zijn echtgenoote thans de leiding heb-
ben. Zij stelden zich voor, met dit tehuis studeerenden
jongen, menschen deu overgang van gezin naar maat-
schappij te kunnen vergemakkelijken. Er wonen thans in
hun tehuis studeerende jongelui van beiderlei kunne.
L. en zijn echtgenoote streven ernaar dezen jongen men-
schen een bepaalde lijn in hun leven aan te wijzen, welke



gebaseerd is op do leiding Gods. De Quakers zien in iede-
ren mensch een mogelijkheid voor het innerlijk licht.
Zij doen daarom een beroep op de opbouwende krachten
in den mensch, waarbij het geen betoog behoeft, dat zij
in het bijzonder streven naar leniging der maatschappe-
lijke nooden. L.'s tehuis staat open voor elke gezind-
heid. Gezamenlijk wordt gemusiceerd en worden uitstap-
jes gemaakt en bezoeken gebracht aan concerten en
musea. Zooveel mogelijk wenscht L. van het Quaker
Student Hostel een centrum te maken van kunst, cultuur
en onderling vertrouwen. Er komen ook buitenlandsche
gasten, maar hun verblijf is meestal meer van tijdelij ken
aard. — L. is secretaris van de Vereeniging tot oprichting
en instandhouding van kleine opvoedingstehuizen; be-
stuurslid der Vereeniging Woodbrookers in Holland en
voorzitter van het werkverband voor oud-Woodbroo-
kers. — Er verschenen van zijn hand artikelen van gods-
dienstigen, cultureelen en politieken aard. — L. heeft tal
van conferenties en reunies bezocht en daarvoor vrijwel
geheel Europa en ook Amerika bereisd. — Hij en zijn vrouw
zijn de eenige buitenl. bestuursleden van het Eng. (Jolloge
van Curatoren van de stichting Woodbrooke. - L. heeft
veel belangstelling voor dichtkunst, literatuur en schilder-
kunst. Hij houdt veel van muziek en speelt ook zelf viool. -
Valeriuspieiïi 14, Amsterdam.


