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<) In Perioles maakten in het bestuur Rie VAN RIJ3-
jCf.|WIJK en 3AM30N (?) zich erg druk over de a. 3." conferentie, "De
* / Cultuur Bedreigd". De actie wordt hiervoor zeer uitgebreid. Finan-
Ui ciele zorgen werden weggenomen door het verkrijgen van een belang-
»ƒ* rijk bedrag, dat door of via Mevr. VAN EMDE BOA3 ter beschikking

werd gesteld. Pericles kon dit niet financieren. Blijkbaar wierp
dit direct resultaten af' convocaties werden drukwerk en zelfs
"Kentering" werd beter verzorgd.

KB, S6 Mei 1952.i
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Van betrouwbare zijde werd onderstaand verslag over
D.3.0. Pericles ontvangen:

Dinsdag 6 Mei;Marxistische werkgroep.
Aanwezigen:" Jaap BUTS, Laci SLUIMBRS, Rie VAN RIJSWIJK, Hans
NANNEN, Wim KRAAK, TAN',3IN TUAN, Tilly VAN ZANTEN.'
Jaap BUYS hield een inleiding over het tweede hoofdstuk van
"Grondbeginselen van het Leninisme" door J.W.Stalin.
Deze avond werd bekend, dat HansNANNEN en 'zijn vrouw allebei
lid zijn van de C.?.N. ^^^ "**
De volgende bijeenkomst is op 20 Mei, dan zal vermoedelijk Henk
GORTZAK een inleiding houden over het beginselprogram van de
C.P.H.

7 Mei:lezing door Paul DB GROOT over "De communistische"

^
.| t
y /
/i^/i
v\J én"""d'ë intellectuelen". Op deze lezing waren vrij veel

Pericles leden aanwezig. Zij waren allen opgetogen over d̂ fin-
leiding van Paul DE GROOT. In zijn inleiding viel hij o.m. , wat
hij noemde, de clericale Romme-fascisten aan. Na de lezing was
gelegenheid tot vragen stellen. De eerste vraag kwam van een
zekere Mijnheer ZvvART; deze is volgens Paul DE GROOT gepension-
neerd kolonel uit het leger. De heer Z'ft'ART vroeg of Paul DE GROOT
de aanwezigheid van concentratiekampen in Rusland erkende,of
de C.P.N., evenals de communistische partij in Rusland, als zij
aan de macht zou komen, de andere partijen zou liquideren.
Holgens de voorzitter van de vergadering viel dit buiten het
onderwerp tean bespreking. Toen de heer ZWART weer vragen van het-i
zeübfde kaliber wilde stellen, verzocht de voorzitter üe-.aanwezi- \n hem het zwijgen op te leggen. Dit gebeurde.

Verder waren er nog vragen over ETSENKO, Vredesbeweging enz.
Vrijdag 9 Mei; Vergadering Kamp-commissie.
Verschillende technische problemen van het kamp en de voorberei-
ding werden besproken.
Prof. WERTHEIM is verhinderd om een lezing te hduden. Hans
BAYENS maakt een affiche.

:
7an OÏG" HUI YANG werd vernomen, dat GO^GIEN TJWAlk die lid is
van Pericles, en afgestudeerd in de facul'iéiT~aer letteren en
; wijsbegeerte,een baan heeft als correspladent voor West Europa
yan het officiële Indonesisch persbureau»
Deze zelfde avond was er ook een bestuursvergadering. Alleen
Martin KAUSE en Pierre TUYNMAN waren aanwezig. Rie VAN RIJSWIJK
was ziek; de rest was niet verschenen. Er is niet vergaderd, maar
men heeft een uur "gezellig bij elkaar gezeten".

>Het Cultuurwongres is uitgesteld tot 14 en 15 Juni, in verband
/met een onderwi j s-conferent ie, die op 17 en 18 Mei in Utrecht
'wordt gehouden.

KB, 21 Mei*1952,

VWJ ACTIE l
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Naar uit betrouwbare bron werd vernomen heeft op lU- Mei 1952 te
ca. 2Ö),Q>$) uur in de 0. P. S .J.-clubkelder aan de Nieuwe Keizer s gracJit
6l te Amsterdam "S. l'Improviste" een bestuurs (kern) vergadering
plaats gevonden van de D.S.O. "Pericles".
Aanwesig waren de bij U bekende communistisch georiënteerde stué

denten :
^IVAN RIJSWIJK, Maria, Johanna; (Schagen, 28-3-192̂ )
jflBUYS, Jacob,, (Castricum, 31-10-1928)
>1LARET,' Rob,, (Amsterdam, 15-6-1931)
JUNIJMAN, Hendrikus, Johannes,. (Groningen, 22-11-1923)
-VSLÜIMERS, Laszlo, Eduard. Ludwig, (Salatiga, 13-̂ -1925)
)<*KAUSE, Martin,. Andreas, (Haarlem, 22-2-1933)
J|̂ TUYNM-4N, Pierre, (Neuilly Plaisance, 17-5-1929)
ft VAN ZANTEN, Mathilda, Adriana, (Rotterdam, 2̂ -3-1929)

Bedoelde vergadering, welke tevoren niet werd geconvoceerd, maar
waarvoor de aanwezigen telefonisch en mondeling waren opgeroepen,
had ten doel coiüxek uit te brengen op het bejleid van het bestuur

/ van de "Pericles".
*-• Het waren voornamelijk Rob LARST - Pierre TUYNMAN en Henk NIJMAN,

die het niet eens waren met de door het bestuur getoonde activiteit
Zo had het bestuur "stilzwijgend" aangenomen, dat Pierre TUYNMAN

de propaganda zou verzorgen voor het binnenkort te Amsterdam te
houden "eultuur-congres". Dit cultuur-congres, dat aanvankelijk op
17 en 18 Mei 1952 in het "Instituut voor de Tropen" te Amsterdam
zou worden gehouden, is tot een nader vast te stellen datum uitge-
steld.
TUYNMAN wist echter van niets en verweet het bestuur dat op de

vorige - geconvoceerde - bestuursvergadering niemand verschenen was
Dit was voor LARST en NIJMAN aanleiding om een "motie van afkeu-

ring" in te dienen tegen het bestuur.
Het was de mening van TUYNMAN dat het bestuur teveel hooi op de

vork na#m en te weinig op de leden vertrouwde. Men wist niet eens
nfmw^urig Wje er eigenlijk nog lid van^de.J^Pericles11 waren.

r Besloten werd daarop om : ~~~ ~
1. de interne organisatie zo spoedig mogelijk op orde te brengen.
2. het onderling contact tussen de leden te intensiveren, door zó

ƒ mogelijk op een vajLt^adres aan de leden gelegenheid te geven om
geregeld bijeen te*~Etömen. -
zo veel mogelijk "sectarisme" tegen te gaan en anjjere studenten
a£m_-te—trekken door middel van filmvoorstellingen eri zuiver we-
tenschappelijke lezingen. In verband hiermede werd verwezen naar
de lezing welke eerstdaags door APPELDOORN zou worden gehouden
over diens bezoek aan de "economiscïïé' conferentie" te Moskou.
Verder naar het plan van Rie VAN RIJSWIJK om een lid van de C.P.
N. voor de "Marxistische werkgroep" van de "Pericles" een lezing
te laten houden over het beginsel-programma van de C.P.N.

Hiermede werd de vergadering besloten en volgde de vertoning van
een Poolse propaganda-film over het onderwijs. v>

Bedoelde film was met de apparatuur en een "operateur" door de
C.P.N, "welwillend" aan de O.P.S.J, ter beschikking gesteld.
Het Is niet bekend wie de "operateur" was. De titel van de film

luidde : "Wetenschap dichter bij het leven".
Ter oriëntatie werd aan de aanwezigen een gestencild "commentaar"

over deze film ter hand gesteld, (een exemplaar van dit "commentaar
is bi.l dit ..schrijven gevoegd» ._V.J___ Einde. ;

• 3'
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D.S.O. PERIOLSS.

Uit betrouwbare bron werden onderstaande be-
richten betreffende de D.S.O. Pericles ontvangen.
23 April
Bestuursvergadering bij Pierre TUINMAN. De volgende punten
werden behandeld:
1. Guituur;con̂ r_es. Enkele leden van Pericles zullen bij de

overige leden kaarten zien te verkopen,handtekeningen
ophalen etc. o.m. bij H.DE HAAN en N.MOURER,
Op het cultuurcongres zullen vier sprekers het woord

* /(voeren. J*J.VRIEND (bouwkundige) en KARSI.3S (voorzitter
van de Federatie van Kunstenaars) hebben al toegezegd
het woord te voeren.

2. l Mei-viering.
Voor de l Mei-viering zullen de leden een rode tulp J
thuisbezorgd krijgen met de mededeling om om half acht
's avonds bij het Stedelijk Museum te verzamelen.

~5. Kentering/
Sommige men%«n hadden nogal wat critiek op Kentering. :
het dwaze formaat valt bij sommigen niet in de smaak, de
koppen deugen niet, en ook op de inhoud waren enige op-
merkingen.

4. I,U.3. kamp.
Door het nieuwe lid van de kamp-commissie (ondergeteken-
de) werden enige mededelingen g¥daan over I.U,8.kamp.

l Mei 1932.
Om twaalf uur 's morgens was een koffietafel georganiseerd
door de "Stichting B-kernenhuis i.o.". Hiervoor waren alle
leden van alle B-kernen uitgenodigd. Sr waren 5 Pericles-
leden aanwezig. De voorzitter hield een inleiding en er
werden wat vragen gesteld.
Hier werd een gesprek opgevangen tussen Ger WILLEMS en Rob

LARET, allebei Pericles-leden. 'tfILLEMS vroeg aan LAR3Ï of



hij lid van de partij was, waarop LARET ontkennend ant-

X'woordde. Uit het verdere gesprek bleek mij, dat

wel lid is van de partij. Op een quasi onschuldige vraag

of er veel Pericles leden lid van de C,P,N. waren, werd

niet ingegaan.

2 Mei 1932.

Bestuursvergadering bij Pierre TUYNMAN.

1. Gultuurcongre a»

De verschillende mensen brachten verslag uit van de

kaartenverkoop en het handtekeningen ophalen. De resul-

taten waren zeer slecht. Dit is in hoofdzaak daaraan te

wijten, dat de meeste leden practisch nooit thuis zijn

( te treffen.

2. Ledenvergadering,

Op 13-Mei a. s. zal een ledenvergadering worden gehouden.

De punten van agenda zijn: a. Gultuurcongres,

b. I.U.Skkamp,

c. Kentering*

.Br zal getracht worden om op dezelfde avond een filmpje

te draaien.

3. Lezingen.

Sr staan- twee leningen op het programma n.l. één wver

de economische Conferentie te Moskou en een over het be-

Vv ginsel programma van de G.P,N. Yoor de eerste lezing

wordt APELDOORN uitgenodigd voor de tweede een G.P.N.-
( -lid.

4. I«ïï.3,kamp.

üïr moet een lid bijkomen in de kampcommissie, daar ook

Joop HTIdTING geen tijd meer heeft.

Tilly VAN ZANTSN zal hiervoor aangezocht worden.

Haakon 3TOTIJN is niet in de gelegenheid tijdens het

kamp in Amsterdam voor éne op te treden, daar het in .'
zijn vacantie valt.

KB, l* Mei 1952
„™^
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SPECIALE INSTRUCTIES AAIT AGD
(olechts Mi, definitieve opbeseging invullen) CO

Af d/Sec t > f/* Dat' Par*

Achtereenvolgens aan;

Interne aanwijzingen
ACD

Veranjtw. voor ( ,-, H. ACD, namens deze
Adm. Afdoening j J$

ACD/ Dat, Par,

B E H A N D E L I N G Af zv /Par* Dat
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B 13851?

I. U. S. -kamp Y e r t r o u w e l il k

Zoal a U oekend ia wordt van 9 tot 16 Augustus a.a
te Den awt^rO) eea zomerkamp van de international, unit
of Studente georganiseerd, waaraan 50 buitenlandse
studenten deelnemen. Tan 2 tot 9 Augustus a.s. zullen
deze studenten te üwent verblijven.

ten overvloede moge ik ïï/ nieronder lm t voorj
lopige prograauaa van hun verblijf in Amsterdam doen toe- !
komen. j
Zaterdag.2 Augustua. . ;
Aankomst van ae buitenlanders in Amsterdam. Vierentwintig]
iaan aiervan konden worden ondergebracht in de A*3f.V.A., ,
voor da rest (26 pers.) ia n*g geen elaapplaate besöaik- ,
baar. De maaltijden 's middags en 's avond® zullen ge- :
zaswnlijk gebruikt worden in Huise Westeinde.

ba Wang» t van de buitenlanders. Dit zal g*b*a~ %
in een zaal die hiervoor gehuurd moet worden.Voor f
ontvangst zullen verschillende professoren

studenten verenigingen worden uitgenodigd
4.

's; jgorgens s on' ̂ öttöe "ling met ASYA-lreatuur}
'a liddagsj rondleiding door Amsterdam}
's ATonds; vri^ .

5 Aagataa •
«n aiacimg: met autobus naar liet graf van H»nni«

Seiiaf t en de slmi&ea 'tanuiauiden.
*« Avonds: isusiekvoordraoat door SïOïIJïf in Stedelijk
Museum. '
Woensdag 6 Augaatua
^¥ Óenwndfl: FonGtleidlng door de arbeidersbuurten.
's Middags: rondleiding in Stedelijk Museum door
'9 AToaida s vrij • '

7 Augaa tq»
We s •ter- en Zuider toren bekliajaen.

's Middags: Rondleiding Rijksmuseum
's Avonds: Cultureel prograama in Felix Meritia.Br wordt
een film gedraaid: Indones ia calling. Verder ia *f dan»,
en paatèmia» ballet e.d*.

. naar kaa»fflarkt in Alkmaar, «ieringerffleerptld*r#
e. d.. Br wordt dan waaraonijnlljk ia 4*

jeagd&erberg in Den Oever gegeten.
'3 Avonda is er danaea.

Aan d« Boer i***»
Hoof deoamiaearlö van öeia»eü.1»politl»



%aterdag 9 Au&aatua.«
j»üj» üoot naar zwoiïe, vandaar met een bus waar Dea
waar de week van 9-1-6 Augustaa wordt doorgebracht*
In net kamp zullen enige lezingen worden gehouden.Me t
twee hoogleraren ia al een afspraak gemaakt n*l.
Prof* PJ8JESSBH; Politieke toekomst van Buropa,
Prof, WSRÏHBIM: Azië*.
Verder zullen, worden uitgenodigdj
Ir KOOfiDHOP over Waterbouw en de directeur van J»t
Iröller-Mdller Museum over Van Grong met rondleiding.
Als reserves zullen gevraagd worden Theun de VHISS |

Wiegert SOTIT
Frans BOHDIüS

Tsnölotte aal een student spreken over het stldenten-
leven in Nederland»

HBS, SOOPI) YAN m BISÏTSf
x(,;. namene deaej

4
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Uit betrouwbare bron werden bijgaande berichten ontvangen over de

D.3,0. Perioles te Amsterdam*

KB, £ Mei 1952J

4-
VRU VOOR ACTIE

Bijlage i l afschrift.



D.3.O. PSBICLBS

16 April beatuursvergadering bij martin KAÜSS. Al» b«langrijk»t«
punten kwamen aan d» orde:
1. Prof. SLIJPBB.

f » F.T.S.V. - weekend}
* X.B.S. kaap.

j^.Johnny HBHBAB zal eau artikel aehrljvan over de actie, die
~" gevoerd ia, naar aanleiding van d» inaugurele rad» van Prof.

SLIJPBH. Rij zal dit op»turen naar Praag om h»t t» laten
opnemen in World Student H*w«. "**.

£*Y»Y.S*Y. - weekend, Br ward vrij lang gedebatteerd over d»
*~ inhoud van d» lezing, die XÏJBA.N op het week-end «om houden.

Uiteindelijk werd men het toch Bat elkaar een».
^.I.Ü.S. k&mp. Lily CLBBJCI i» niet meer in d» gelegenheid vardar

aan d» baaprekingen voor d» voorbarvlding van h»t kamp d»»l
( te nemen. Br moet da» een andere^Ptrlclee-lid in de kamp-com~

ml»»ie. Hle TAB BIJSfIJï etelt Wlm KRAAK voor, dia dit graag
op zich wil n»B*n, ÏÜTKltAI slat liever aan ni»t-b«»tirar»lid

XJ op des» plaat», zoal» b.v. filet VAI BSffi, Overeengekomen
wordt OB eerat Bi»t TAH BEEK t» vragen.

19 en 20 April.
F.T.3.T. w»«k~end in loordwijkerhout* Zaterdag» OB bij half drie
vertrokken d» fiotaara uit AmaterdaB. H«t waren er vier in g*tal,
te weten 8i»t TAS BSEK, tob LAEÏT, I*ci 3LDHU3RS en Wim KBAAt.
Zij arriveerden in Soordwljkerhout OB ongeveer half *•». Sa

/\n die gearriveerd waren, w«ren toon D* JX»ÖS en fran»
} HOHBIÜS (voorzitter van d» P.D.3.?. Delft), die ook op de fiat*
waren g«komen. Om ongeveer half aoht kwam Henk H1JMAI, di«r
niet eerder ken komen i.v.m. d» I.S.H.conferentie in AaurUwdam
(OB d«B»lfd» reden moevt hij ook Zondagmorgen om half twaalf
weer weg).
Door de «leehte opkoBat ging d» »pe«ch van BIJVAK ni»t door
Zaterdagavond, maar werd er wat gewandeld «n gekeuveld. dB half
twaalf *» avond» arriveerden per fiat» nog enkele AB»terdaajae*»i

vj'J Martin KAUSB, i><«^* TBljii* *" zi^n »*i»j* Ali 6ROOÏ.
Zondagochtend kwamen nog Jaap"BUIS en mei»je FeBke ...... .
D» Zondag» di» b«fft«Bd wa« voor diactm»i» an debat ward in
g»pa»te vreugde an B»t «port «n »p»l doorgebracht. Om ongeveer
drie uur 's middag» werd d» aftocht geblazen/ Negen fletser»
gingen naar AB»t«rdam, twe» naar Ban Haag.

, woonde il aan beepreking bij van d» k»Bpcommi»»ie van
78. kamp. Tan Hle TAK RIJS f IJÏ had ik n.l. e«n briefje

ontvangen, waarin zij achreef, dat tily CiBSKl varhind»rd wa»
an ook Hiet VA5 BBHC geen tijd had, «n waarin ze Bij verzocht

>i «r he*n t» gaan. ~—
B» b»»preking werd gehouden bij Cathrien BULT J S, 3mit»»traat 18 10
Behalve Cathrien BüIffJE waren aanweaig OBG HUI J ASO, namen» j
PAS IX BB A, en twee mei» J e» »n aan jongen van de OP3J. Bat Pericle»-
lid Joop HIHBM&& wa» niet aanwezig.
Hiar volgt h»t voorlopig»Lprogramma van het ï.ö.S. kaap, zoal»
het door d» luwnp-commia»!» ward medegedeeld.

/ Aguófcomaï van^l» buitenlanders in Am»t»rdatt. Vierentwintig men
hiervan konden wordafi ond»rg»bracht in de A*T.T.A., voor d»
rwat (26 par».) Hm nog g»«n alaapplaata bwaohikbaar. D» maaltij-

, f dan *» middag» **i 's avond» zullen gezamenlijk gebruikt worden
^ - in Huize W»«teinde.
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Zondag 3
Officie! a ontvangat van de buitenlandera. M t zal gebearen ia
een saaidie hiervoor gehuurd aoet worden* Voor deze ontvangat
Bollen verachillende profeaaoren ea atuden ten verenigingen
worden uitgenodigd.
Maandag
*a Morganai ontooeting aat ASVA-beetuurt
'a Middagaï rondleiding door Amaterdaa.
*a Arend* *

Ochtend en aiddagt aet autobue naar het graf van Bannie Sohoft
en de »lui8en ia IJa^ilden.
'B Aroada: atxiaielnroordrBcht door 3TOTIJH in Stedelijk Muaena.
Woenadag 6 Auüuatua,

C

s ocotende» rondleiding dour de arbeiderabuurten.
a Biddaga $ rondleiding in Stedelijk Maaeua door laffe.
9 Avonda s TiedJ»

Donderdag 7 Auguatua.

c

8 Ochtendsi ffeater- of Zuidartoren beklimmen,
s Middags t Hondleiding RijkaBuaaua.
a Avonda i Cultureel prograjuoa in Palix Meritia. Sr wordt een,

film gedraaid: Indoneaia c al l ing. Vardar i» er dane, pantomi/ïe
ballet e.d. p")
Trijda^qe Auguetua.

j Per bua naar Kaaamarkt in Alkaaar, li«ring*r*a«r$older, Afaluit
f dijk e» d* Ir wordt dan waarschijnlijk in de jeugdherberg ia

i Oever gegeten.
'a Avonda ia er danaen.

f aft erdauc 9 Ammatua*
•r booi n««r ZwoiTi» vandaar met een bua naar Ben Ha*, waar

de week van 9-16 Auguatna wordt doorgebracht.
Ia het kamp sullen enige lezingen worden gehouden. Met twee
hoogleraren ia al aan afparaak genaakt n.l.
Prof* FHSSSSEt Politieke toekomet van Boropa*
Prof* W2WHEIM: Azi3.
?erder élallen worden uitgenodigd*
Ir. lOOIu^OF over Waterbouw «n de directeur van het Kröller-
Kflller Suaeun over 7AI Oogh «et rondleiding*
Ala reaerve» zullen gevraagd worden Theun PB ÏHIBS

wietojert 3TUIÏ,

Tenslotte zal aan atudant spreken over het atudentenleven in
Bederland.
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No. 4479

Betr.: D.g.O. PBRICLE3

Typ.: B.

Uit betrouwbare bron ontvingen wij de navolgende
gegevens betreffende de D.S.O. Perioles.

f Vrijdag S 9 Februari 1952. Bestuursvergadering
v bij Rie VAN RIJSWIJK. —

De uitslag van de Asva-verkiezingen:
Er zijn twee Perioies-leden in de ledenraad van

punt kwam KENTERING aan de ordê~. Het eerstvolgende nummer zal
gedrukt verschijnen. De abonnementsprijs wordt verhoogd, de
oplaag wordt groter. Er zal getracht worden door colpojrtage
meerabonné/s te jdnnen en ook adverteerders te interesseren.
"257T örganTsatie~van het werk in en door Perioles. Pierre
WYNMAN stelde voor om in het vervolg iedere maand contributie
op te halen en tegelijk [(entering te verspreiden ©m hierdoor
een beter contact met de leden te krijgen. De contributie wordt
verhoogd tot f 10,-, inclusief het abonnement op Kentering.
5e. Verkiezingen voor de Tweede Kamer. De "zevende faculteits"-
vereniging zal gevraagd worden om een lezingencyclus te organi-
seren door vertegenwoordigers van alle politieke partijen.

Y 14e._ Kunwtwerkgroep. De lezing van Peter .ALMA wordt nu defini-
tief gehouden op 5 Maart in het Stedelijk Museum. Voor^deze

f y lezing zullen worden uitgenodigd Perieles-leden, abonné'a op
het maandblad "Debat" (tijdschrift voor Kunststuderenden en

X l jonge kunstenaars; adm. Jet VAN GELDER, Hunzestraat 45; hoofd-
/jredactie H. VISSER, Weesperzijde 95 en ten slotte een wille-
^ keurige groep van studenten, uit de leden van de Museumkring
voor Moderne Kunst.
Maandag l Maart 1952. Bestuursvergadering bij Rle VAN'RIJSWIJK.
Ie. ingekomen brief uit Praag van de I.TJ.S. Hierin wordt ge-
vraagd: a) verspreiding van World Student News op grotere
schaal ter hand te nemen,
b) of er samenwerking mogelijk is tussen I.U.S. en A.S.V.A*,
c) collecte te houden voor Relief activities, speciaal voor
Indonesische studenten, d) te protesteren tegen het feit, dat
de I.TJ.S. in West Duitsland verboden wordt, e) propaganda te
maken voor een "TJnity Meeting", welke de I.TJ.S. wil gaan houden
met West-Europese studenten-verenigingen.
2e. Brief aan Piet VAN STAVEREN. Voor de ledenvergadering van
4 Maart zal een brief opgemaakt .worden om te versturen aan het
Oomité "Piet VAN STAVEREN» (SUNITO-HETLIGERS).

KB, 19 Maart

l VRÜ VOOR ACTIE ]
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n,a.v. s c hr Amsterdam 1^5792 a.Co
F? AP?

4 April T952
iiiw/h 2 /* fc/r*^o /3/J_

B 133792
•««r

1*0.S» V e r t r o u w e l i j k

O

O

Hiermede moge ik u berichten dat van 9-16 Augustus
a.s. te Yroomahoop (Den Haai) een internationaal zoiaer- •
kamp georganiseerd zal worden door de t communistische)
international Union of students.

Kaar mij bekend werd zal getracht worden voor een
aantal buitenlandse deelnemers een official® ontvangst
in Houtigehage te verkrijgen.

Mogelijk beoogt men hiermede om propagandistiseae.
redenen een samenkomst te bewerken tussen de vreemde-
lingen en het in de comtEunistieohe pers aangeprezen
werklozen comité te Houtigehage. Het is echter niet
uitgesloten, dat men aal trachten B en W in deze po-
litieke demonstratie te betrekken.

HET HOOFD VAIJ DB DIEIST
/.{ aiamens deze:v / 7

J, G. Crabbendaffi

Aan de Heer
Korpschef van Gemeentepolitie
van SHAIiHHffSBIASD te DRAGHTBH



40 - -L -
Onderwerp

•p D

D(emocratische) S(tudoiten)
O( fc«onigdt&) "PERICLES ".
Le den-ve rgade ring.

Bijlage : l (een).
Betrouwbaarheid berichtgever : b
Waardering bericht : betrouwbaar
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties : geen.

5 Maart 1952.

1952

VERTROUWELIJK.

Naar werd vernomen vond op 4JJ,aart 1952 te ca. 80.00 uur in de
O.P.S.J. "club-kelder" aan de Nieuwe Keizersgracht 61 te Msterdam
een algemene ledenvergadering plaats van de D.S.O. "Pericles".

Met inbegrip van het voltallige bestuur waren aanwezig 14 perso-

[UT Als adspirant-lid was aanwezig de bij U bekende Oor nel is STOKVIS
\\, 14-8-1931}. i

Er waren geen Indonesiërs of Indo-Chinezen aanwezig.
Ha de opening en de voorlezing van de notulen van de laatstgehou-

den ledenvergaderdng op 22-1-1952 (zie dezz. schrijven No. 40-B-52
van 25-1-1952. V.) werd behandeld : /ZJ/r^s
de studenten-sociëteit "OLOFSPOORT". (zie punt 5 van e ven aangehaald
schrijven, V.)

Het was gebleken dat "Politeia" en andere studenten-verenigingen
geweigerd hadden om met de "Pericles" in deze kwestie Samen te wer-
ken. Door de vergadering werd dan ook besloten/, om zich in den vei*-
volge met betrekking tot de "Olofspoort" direct te wenden tot de
massa van de studenten in .Amsterdam en niet tot de besturen van de
studenten-verenigingen.

Over de verkiezingen van de "leden-raad" van de Algemene Studen-
ten Vereniging Amsterdam werd bekend gemaakt, dat slechts,_ljF % van
de Amsterdamse istudenten hun stem hadden uitgebracht.n Van de door de "Pericles" gestelde candidaten - zie de hierbij
gaande foto-oopie van het verkiezings-programma van de "Pericles" -
eerden in de ASVA-ledenraad gekozen de bij U bekende, communistisch
georiënteerde :
'l, NIJMAN, Hendrikus, Johannes, (Groningen, 22-11-1923) en
[2. LARET, Rob, (Amsterdam, 15-6-1931).
<-—"Gebleken was, dat slechts 30% van de "Perioles"-leden hadden ge-
stemd. Door de vergadering"werd besloten om het onderling contact
tussen de leden te verstevigen. /

Het volgende punt van bespreking vormde het orgaan "KENTERING"
van de Federatie van Vooruitstrevende Studenten Verenigingen.

Medegedeeld werd, dat het volgende nummer in gedrukte vorm zal
srschijnen met een oplaag van 250. De contributie zal daartoe ve^-

loogd worden totJj^Jf^g per jaar, daiTweT""eIn"eS'aditionele heffing
gevraagd worden vmnr;T,50. Aan de aanwezigen werd gevraagd om de
grootst mogelijke medewerking te willen verlenen bij de versprei-
ding van de "KEOTERIWG". —

Als laatste punt werd behandeld het van 2 tot 16 Augustus 195S "fe
Den Haam, Vroomshoop, Overijsel te houden zomer-kamp voor de Intep-

y national Union of 3tudents.(zie punt 4 van eerderaangehaald schrii-
^ven.V.) De bij U bekende me j. Lily, Eliza, CLERKX (Den Haag, 26-1-

1930] zal de algehele verzorging van bedoeld zomer-kamp op zich ne-
men. Als sprekers zijn op dit zomer-kamp gevraagd de bij ü bekende-
Prof.Dr. Willem Frederik, WERTHEBÏ (St.Petersburg, 16-11-1907) Pn
Prof.Dr. Jacob PRES3ER (Amsterdam, 24-2-1899).

Verder zal getracht worden een "officiële" ontvangst te krilsen
bij een bezoek aan Houtigehage (gemeente Smallir ' Krl^en

_De_Jtergadering„eindigde te ca. 23 UUr. Einde.

Y 3-, HJfi/7..;/£
* i f , > * • ' & • * ' r

f f: ,



S T D E N V A N AMSTERDAM
iïu de AoVA-verkiezingen voor de deur staan, is het dringender dan
ooit, zich' te beginnen op de waarde van de Lédenraad. Deze Leden-
raad is geen pr'aatcollege , geen parlementte in het klein. Big 'is
er -en dat is een belangrijke verovering van de Amsterdamse atu -
.denten na de oorlo'g- cm Uw belangen te '. vertegenwoordigen, --om voor
Uw belangen, steeds en overal,, op te komen. -

In db Lédenraad vinden de studenten een officieel forum , van
waaruit ze handelend kunnen optreden om zich dié -omstandighe-
den te verschaffen .die voor ^en goede studie noodzakelijk zoon...

r< i, T> i\r rri T "• ,-- • (i A il A >1 _ l i. b .•

De studenten moeten achter de 'garantie hebben , dat hun vertegen-.
woordigers in- de Ledenraad ook werkelijk voor studentenzaken op-
kornen en aan allerlei verlangens uitvoering geven. Daar heeft in
het verleden wel eens wat aan ontbroken,'

De vertegenwoordigers van "PEB.ICLES" echter, stellen zich ten
doel» niet alleen do kiezers plannen voor te dragen, maar hen
•ook de garantie ti_ geven , voor deze plannen e n voorstellen?
die alle studenten aangaan, de Lédenraad in beweging te bron- i
'ge'n. ' • . j

Hiervoor beleggen 20, -te beginnen met a. s. Maandagavond de verkie- j
z ing s vergader ing- geregelde
' . ". :OPEIJBAÏ1E • BI-JÏÏENZOMSTEïf .VAM KIB^EHS BK ANDEREN,.

waarop dezvvniet nieuwe plannen, critie.k enz. naar voren fc-unn.«n ko-
men.. DU Pericles - vyrt.egenwoorcligers zullen daar ook eerst de ne-
aing van da studenten over hun. voorstellen vragen. - Dit alles zal
ook do verbinding :van de ASVA met ds studentenwereld zeer ten goe-
de korneh.

• '
In Propria Curas kuat U lezen, wat Pericles zich ten doel stelt. De
concrete eisen .zijn de volgende: '

• . , • • •

1. Meerdere exemplaren verplichte boeken i/ n U.B. en laasealan.
2. Koffiekamer m«t goedkope consumpties in* onmiddellijke nabij-

heid van de Universiteitsbibliotheek.
3. enquête in ASVA- ver band als uitgangspunt voor de verbetering

van de sociale omstandigheden van d a studenten . Verla ging
collegegeld tot Fl. 200.-.

4. ' Onmiddellijke steun a- a n Stichting B'' -kernenhuis Olof spoort
i . o . . ' ' .

5. Meer assistenten; aandringen op restitutie loonbelasting van
werkstudenten en reductie 'reisgeld spoorstudenten.

•STT3KT DAAEQllï PTüRIOLSS-GANDIBATEH, O M U,Y STEM DE MEESTE KRACHT EU
ÏTS 3ETÏEN, IN DE^E VOLGORDE; . •

1. H. Kijman . • .
2. H. Laret

,. ; 3. Me j. R, van Hijsw'ijk .
. ' . .. 4. J.« Buys .-

. - ' . ' : ' ' 5. P. '

Ŝ 2§ l?5IM§ï
" ̂k ftsĵ ffl̂  ."̂X ̂ "Bai W'%. v̂ l ' '



RAPPORT VAN KB

AAH HB

No . : - 4278

Betr* ï - ASYA-VERKIBZINGBN»

Typ. D*

2 8 FEB )952

Aangeboden twee convocatie-biljetten van de
D.S.O.nPericles" aan haar leden i.v.m» de ASVA-ver-
kiezingen.

KB, 28 Februari

ARÏÏVÓOK ACTIE!]



BELANGRIJK..! SPOED...! DRINGEND •!..

A T T E IT T I E vo.or ALLE LEDEN 'VAN "PERIGLES"

Hierbij roepen wij met klein alle leden op om voor de a.s. ASVA-
verkiezingen (op Dinsdag 19, Woensdag 20 en Donderdag 21 Febru- . ;
ar i):

TEN EERSTE; ' ' -TT; '

in élk geval, onder alle omstandigheden (gezond, ziek, zwak |
of misselijk} college of geen college) gj[lf zijn stem aan
één-der stembureaus uit te brengen in de aangegeven volgorde..

j

Wanneer -en- daar rekenen wij absoluut op- iedereen, zonder uit-
zondering dit alleen al zou doen, zullen wij nu zeker in staat
zijn dit jaar 2 man in de Ledenraad te krijgen.

TEH_ TWEED! s
zijn collegae en vrienden-studenten 'op te wekken hetzelfde te-
doen en daartoe ook bijgaand manifest te gebruiken.- ;

Bedenkt, dat het gaat om van de ASVA werkelijk datgene te maken,
zoals in ons program voorgesteld. En dit IS mogelijk, als wij
deze voorstellen uitdragen onder alle studenten.

TEN DERDE*
niet alleen zelf in de^ eerste plaats de.vergadering van
•dagavond a.s. te bezoeken, maar nu reeds een afspraak t s. ia-
ken met een mede-student buiten Pericles om met je mee te
gaan. Dit zal ook tot een versterking van onze organisatie
bijdragen,; want er zijn inderdaad nog vele leden te, winnen!

TEN VIERDE;
te zorgen, dat er' op de jullie toegezonden adhaesielijsten-
lij sten voor de herdenking van de Februari-staking al zoveel
mogelijk handtekeningen zijn verzameld, wanneer voor de 24e-
één onzer werkers die lijst komt ophalen.

Zorgt metterdaad, dat Februari 1952 geen herhaling zal laten
zien van studenten-afzijdigheid, van 1941, nu tegen het overal *
herlevende fascisme en de oorlogsvoorbereiding.
"Bn vergeet daarbij de bijdrage niet voor een bloemstuk namens
de Amsterdamse studenten!
Werkt mét de Februari-lijsten

Ten vijfde maken wij jullie nog attent op een door het Amsterdams
Vredescomité belegde lezing van Prof. Wertheim over "Hulp aan
achtergebleven gebieden" op Donderdag 21 Februari, 8 uur in
napolsky. Vrije toegang.
Wekt ook je mede-stude'nten op, hier naar toe te gaan!

Tot Maandagavond! - .
HET BESTUUR.



"STUDENTEN VAN AMSTERDAM .
Nu de ASVA-verkiezingen voor de deur staan, is, het dringender dan
poit, zich te bezinnen op de waarde van de Ledenraad. Leze Leden-
raad is geen praatcollege, geen parlementte in het klein. Hij is
er -en dat is een belangrijke verovering van de Amsterdamse stu -
danten na de oorlog- om Uw belangen te vertegenwoordigen, om voor
Uw belangen-, steeds en overal, op te komen. . :

In de Ledenraad vinden de studenten een officieel forum , van
waaruit ze handelend kunnen optreden om zich die omstandighe-
den te verschaffen .die voor een goede studie noodzakelijk zijn..

G A R A N T I ECl i

De studenten moeten echter de garantie hebben , dat hun vertegen-
woordigers in de Ledenraad ook werkelijk voor studentenzaken op-
komen en aan allerlei verlangens uitvoering geven. Daar. heeft in •
het verleden wel eens wat aan ontbroken.

De vertegenwoordigers van "PERICLES" echter, stellen zich ten
doel, niet alleen de kiezers plannen voor te dragen, maar hen
ook de garantie te geven , voor deze plannen e n voorstellen,
die alle studenten aangaan, de Ledenraad in beweging te bren-

' gen.
Hiervoor beleggen ze -te beginnen met a. s. Maandagavond de verki-e-
zingsvergadering-" geregelde

OPENBARE BIJEENKOMSTEN VAM KIEZERS EN ANDEREN,

waarop deze met nieuwe plannen, critiek enz. naar voren kunnen ko-
men. De Pericles - vertegenwoordigers zullen daar ook eerst de me-
ning van de studenten ovar hun voorstellen vragen. Dit alles zal
ook de verbinding van de ASVA met de studentenwereld zeer ten goe-
de komen.
In Propria Cures kunt U lezen, wat Pericles zich ton doel stelt. De
concrete eisen, zijn de volgende;

1. Meerdere exemplaren verplichte boeken i n U.B. en leeszalen.
2. Koffiekamer met .goedkope consumpties in onmiddellijke nabij-.

heid van de Universiteitsbibliotheek.
3. Enquête in ASVA-verband als uitgangspunt voor de verbetering

van de sociale omstandigheden van d e studenten . Verla ging
collegegeld tot. Fl. 200.-.

4. Onmiddellijke steun a a n Stichting B -kernenhuis Olofspoort
i. o. .

5. Meer assistenten; aandringen op restitutie loonbelasting van
werkstudenten en raductie reisgeld spoorstudenten.

STEMT DAAROM PERICLES-CANDIDATEN, O M UW STEM DE MEESTE KRACHT' BIJ
TE ZETTE1V IN DEZE VOLGORDE;

T. H. Nijman
2. R. Laret
3. Me j. R. van Rijswijk
4 . • J . Buy s
5. P. Tuynman.

BEZOEKT DE VERKIEZINGSVERGAERING - MAANDAGAVOND 18 FEBRUARI 8 UUR

Ln_ j£jbpuw_ j1 DE_ Ĵ .EEW "_̂  y_ajjc_enJ3urgei 'straat 149.
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RAPPORT? VAH KB
AAH HB

No.: 4156
Betr.: D.&.Q* PEHICIES,
Typ. D*

Bijgaand doe ik U in afschrift toekomen .de notulen
van de bestuursvergadering der D.S.O». PERIODES, gehouden
in de '2e helft van .Januari 1952. . - •

KB, 14 Februari 1952

[ VRIJ VOOR ACTIE }

Bijlage: l" afschrift.



D.S.Q, PSRICLE3

Bestuursvergadering bij Hsnlc HIJMAH, Marathonweg 33 II.
Aanwezig: £1* TAH RIJSWIJK, Henk SIJMAN, Piarr» TUTKÜAN, Kartin
KA.ÜSS «n lift KEAAK.
Al» punten op d» agenda stenden o.m» funetleverdeling , finan-
cieel overzicht en nabeschouwing l»d*av«arg«d«ring.
In verband «*t d* afwezigheid van Jaap BUTS , werden d*g*
punten echter uitgesteld tot d« volgende Y«rgad»ring.
IJ* volgend» punt «n werêsn wal afgehandeld i
1 * 1,0.S. kaap» TEsamen met de OPSJ wordt hierroor ««a ooaité
van yoo3pt>«r«iding gwrermd. Toor Pericle» gullen gevraagd worden
sitting te neaaen Lily QLBBXX. en Jaap HöBf HG Op de vorig*
ledenvergadering had hut Pericl«a-lid Aaf EAÏIK voorgeeteld
ala eprefcer op het I.U.S, kapp een zeker» heer RAVIS2 uit de
Helmeratraat ( waarechi^ulijk wel faallia van Aaf BAYIEZ).
Tolgana Pierre TDYNMAN is deze man echter niet hel«saalngoadw.
Wat «r praci»» met hero i» west ik niet.

2,t. Vredesbeweging "Derde leg*.
Het Periclea bestuur overweegt om een adhaeaiebetuiging te «toren
aan dez» Tredeebewegiitg. Berst zal echter aan het Yredeacomité
gevraagd worden of dit wel aag.
3. M*t ?AK SfiTmfflt.
Het beejtuur sal deze figuur binnenkort eens een brief schrijven.
4. Februaristaking.
Martin KAÜSS zal, bij liet comité wat manifesten halen ter
ondert eken ing «ÖB studenten.
5* tester Suikerfabriek.
Op d«za fabriek isi «nige tijd geleden een beweging opgekomen
voor de behartiging van d» belangen van jonge arbeiders. Deze
behartiging bestaat ditn uit t tracht en te voorkomen van werkeloos-
heid, het bevorderen van lèonsverhoging e.d.

, Deze beweging hoert uit soniaige landen al adhaesi» betuigingen
H ontvangen o.a. van een katoenfabriek van Iran. Henk RIJMAB

1 kwam met het voorstel o» »»n student te laten sitting nemen in
het comité" van dei» beweging, lij deed dit voorstel op verzoek
van iemand uit die beweging. Umi Het moet bij voorkfur een
niet-Pericles lid zijn* Hierover werd deze «vond nog geen be-
slissing genomen.
De volgand* bestuursvergadering wordt gehouden bij Ei* VAfl
HIJS1IJÏ op Maandag 1 Februari. ~;
In het vervolg aullen van d* bestuursvergaderingen geen aotulan j
meer worden gemaakt. -"''
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
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NO. 40 - G - 52. /f,3^ #/.<?
Onderwerp : D(emocratische) S(tudenten)

O (rgani satie) "PERICLES".
Azlé-We rkgroep.

Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar.
Waardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties : geen.
Bi j lage : l ( e e n ) . _

Naar uit betrouwbare bron werd vernomen, vond op Donderdag
24 Januari 1952, te ca. SO.OO uur ten huize van de bij U beken-
de Prof.Dr. Willem, Frederik, WERTHEIM (St.Petersburg, 16-11-
1907), de vi jfde bijeenkomst plaats in het cursus-jaar 1951-52
van de Azi e -We rkgroep van de D.S.O.TtPericles".

Aanwezig waren de personen, genoemd onder de No's,: 3 - 7 -
10 - 11 - 12 - 13 - 22 - 23 - 24-- 25 - 28 en 29, in de als bij'
lage bij het dezz. schrijven No. 237-U-'51 van 31-10-1951, ge-
voegd geweest ziende staat van aanwezigen bij de eerste bijeen-
komst van de Azië"-Werkgroep op 24 October 1951.

Voorts waren nog aanwezig ;
X'lKUAN, Aini, Pangeran, (Tandjong Rambang, 14-12-1927,bekend);

'"" """ Rarali, (Sulit Air, 24-7-1924, bekend);

ƒ

uV

/f -

(FANGGIDAEI, P.P., personalia onbekend; niet ingeschreven bij
het bevolkings-register van de gemeente Amsterdam.
Naar werd vernomen, zou bedoelde FANGGIDAEI deel
uitmaken van de "Sinar Indonesia", de kunstgroep
van de "Perhimpunan Indonesia".

GOUW Jam Hok (Batavia, 28-10-1925, bekend);
"yjBIEGEL, Leonard, Cuno, (Batavia, 1-11-1924, bekend);
OjSTUIT, Wiggert, (Capelle a/d IJsel, 19-3-1915, bekend);

.TUINMAN, Pierre, (Neuilly Plaisance, 17-5-1929, bekend);
j de KUYPER, Jaenne, Hermine, (Djombang, 4-6-1922), wonende te

Amsterdam, Stadionweg 198 III, (introducé);
JHBYLIGERS, Johannes, geboren te Utrecht 9-7-1922, student theo-

logie, wonende G.v.d.Teenstraat 51 boven te Amster-
dam en diens echtgenote : Cecilia, Ida, GUNNING, ge-

j boren te Amsterdam, 3-5-1923.

Naar uit het hierbij in afschrift-gaande convocaat kan blij-
ken, was de spreker voor deze bijeenkomst Prof.Dr. A.A. FOKKER
(zie ook pagina l van het hierboven aangehaalde schrijven. Y. )

Het onderwero luidde : "Enige aspecten van het Indonesisch".
Lezing Prof.Dr. FOKKER :

"Men hoort in Indonesië' vaak de wens uiten om het Westen in te
"halen. Dit is een lofwaardig streven, mits men vooral in het
"oog houdt zichzelf te blijven, d.w.z. dat men bepaalde vreemde
"elementen behouden moet en andere afstoten.
"Dit slaat ook op de Westerse invloeden in de bahasa. Deze in-
vloeden zijn voor mij na te gaan, daar zij een sociaal ver-
"schijnsel zijn.
"De bahasa is binnen de sfeer van de Westerse volken getrokken.
"Op haar beurt verspreidt de bahasa in het binnenland de sfeer
"van het Westen, door middel van boeken enz.
"De bahasa richt zich voornamelijk op het Nederlands en het
"Engels. Hiervan getuigen tal van z.g. "leenvertalingen" zoals:
""roemah sakit" (zieken-huis); "luar biasa" (buiten-gewoon) enz
"Hiernaast zien wij de z.g. "betekenis-ontlening". Bijvoorbeeld
"met het woord "ukur", hetgeen vroeger "maat" betekende. Nu
"wordt "ukur" ook gebruikt voor "criterium" en "maatstaf".
"Ook is in de bahasa een duidelijke verschuiving merkbaar in

de zinsbouw
-g-
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"de zinsbouw v an "impliciet" naar "expliciet", door het veelvul-
dig gebruik van het tussenvoegsel "jang".
"Hiermede heeft de bahasa een meer zakelijk karakter gekregen en
"hierin ligt ook het verschil met de "streektalen" (regionale ta-
"len).
"Dat de bahasa geen moedertaal is, blijkt o.m. duidelijk uit het
"feit, dat emoties nog altijd uitgedrukt worden in de eigen streek
"taal.
"De bahasa moet worden gezien als een "buffer" tussen de streekta-
"len en het V/e sten, waarin thans vele vreemde / elementen worden
"opgenomen. Het is dan. ook niet juist, dat in Indonesië vrij al-
"gemeen op de streektalen met hun mooie differentiatie in "hoog"
"en "laag", wordt neergezien.
"Vooral de jeugd ziet hierop neer en de oorzaak is, dat men in
"deze tijden het gevoel voor -vele waarde-normen verloren heeft. !
"Momenteel spreekt men - en vooral de jeugd - er maar op los,
"ook al omdat er geen basis- standaard-vormen zijn.
"Ik geloof dat de enige maatstaf voor de bahasa is : de prakti-
"sche waarde in het gebruik."

Hierop werd zoals gebruikelijk de gelegenheid gegeven tot dis-
cussie :
Slamat SUKOTJQ :
HEr is een tijd geweest, dat ik aanhanger was van de z.g. "angka-
"tan '45", een culturele Indonesische beweging. Daar ben ik gauw
"van teruggekomen, omdat het aantal "epigonismen" welke deze be-
"weging in de bahasa opnam, ontstellend groot was. Men schroomde
"zich zelfs niet om Sartre en Slauerhof in de bahasa te imiteren.
"Is het niet veel beter om ons zelf te blijven door het verheffen
"van de streektalen ?"
Prof.FOKKER : <^
"Inderdaad. Z,o zijn volgens mij de beste romans die thans ver-
Schijnen, de romans in de streektalen, omdat gevoels-uiting en
"dialoog daarin veel levendiger zijn.
SUNITQ. :
"Laatst las ik over dit onderwerp een artikel in de "Bintang Me-
"rah" (Rode Ster, het orgaan van de Partai Komunis Indonesia. 7.).
"De vraag was nl. gerezen, waarom dit blad ook niet in de streek -
"talen verscheen. In dit artikel werd hierop uiteengezet, dat dit
"niet kwam door principiële bezwaren, maar omdat men daarvoor
"niet genoeg papier en inkt had. Het is een feit, dat een groot
"deel van de Indonesische bevolking de bahasa niet verstaat. Op
"een onlangs door de RUPI gehouden "cultuur-congres", is men ook
"tot de mening gekomen, dat de bahasa gezien moet worden als een
"verbinding tussen de streektalen en het Westen.
FOKKER :
Er is een reactie te bespeuren voor verheffing van de streektalen
"Aan de universiteit van Indonesië bestaat nu de mogelijkheid om
"opgeleid te worden tot leraar in het Javaans. Ook zijn er thans
"radio-uitzendingen in' het laag-Javaans, welke zeer populair zijn

De bijeenkomst eindigdebte ca. 25.30 uur. Einde.

V. 3.
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AZIË - WERKGROEP
onder auspiciën van de
dso Pericles
secr. Victoriepl. 15 ' ' '

Amsterdam, 3 Januari 1952.

L.o.
Het is ons een grote vreugde U ditmaal te kunnen Aankondi-

gen, dat Prof.Dr. A.A. FOKKER bereid is gevonden een 'inleiding
voor onze werkgroep te houden, hetwelk wij hem op verzoek van"
enige Indonesische deelnemers gevraagd hebben.

Prof. FOKKER, die thang met verlof in Nederland vertoeft,
is hoogleraar in de vergelijkende Indonesische taalwetenschap
»an de Universiteit van Djakarta,. Algemeen - ook in Indonesië -
wordt Prof. FOKKER als een van de beste kenners vsn het Indone-
sisch erkend. Typerend voor hem is, dat hij reeds enige jaren,
al voor de souvereiniteits-overdracht, in de Indonesische t tal
doceert. Maar niet alleen a.sn de studenten stelt hij zi jn ken-
nis ter beschikking, hij neemt ook intensief deel aan de sprei-
ding der wetenschappelijke kennis vsn de taal, zoals door mid-
del vsn radio lezingen.

Om de discussie niet te zeer aan een bepaald probleem van
het Indonesisch te binden, noemde Prof. FOKKER zijn lezing :

"Enige aspecten van het Indonesisch"

Prof. VffiRTBEIM heeft ditmaal weer met grote gastvrijheid
zijn huis voor deze bijeenkomst open gesteld. Wij hopen dan
ook

DONDERDAG 24 Januari 1952
op de 3ta.dionkg,de 12 '' vele belangstellenden te mogen ontvan-
gen. Aanvang 20,00 uur.

Introductie toegestaan I

De Secretaris,

Aan de vaste deelnemers
vertrouwde briefkaart.
Aan de nals.tigen onder hen :
lijkheid Uw contributie a f.

deze convocatie vervangt de U

in de pauze bes tas t de moge-
1.50 te voldoen.
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iMtetae'aanwijzingen ACD.

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

.AGHTEREBM.QLSENS....AAHJ

.. ...S.e.c.tie .............................. u....a...



Ho. 237 - AA - '51.

Onderwerp : Rectificatie.

(\

25 Janusri 1952.

V e r t r o uw e l i j k .

UT" l Medegedeeld wordt, dat de Indonesiër : ABSBCUAN, genoemd in
de eerste alinea van het dezz. schrijven No. 237-AA-'51 van
3-12-1951, ten rechte genaamd is :

KUAN, Aini, Pangeran, geboren 14-12-1927 te Tand jong Rambang
•student aan de G.U. te Amsterdam en wonende te Amsterdam, Frans
van Mierisstraat 97 boven.

KUAN vd. vestigde zich op 20-12-1951, komende van Tandjong
Rambang, Indonesië, te Amsterdam. Einde.

i\\\\ 3. HOP KAART
'T—

? 8 JAH 1952
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Verbinding : YS
Ko. 40 - B - '52.
Onderwerp : D(emocratische) 3(tudenten7

O(rganis at ie) "PERICLES"
Ledenvergadering.

Betrouwbaarheid berichtgever : betr
Waardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties : geen.

Naar uit het hierbij in afschrift gaan'de oonvocast van de D. 3.
0. "pericles" kan blijken, werd op Dinsdag 22 Januari 1952 te
20.00 uur een ledenvergadering gehouden in de "O.P.S.J.-clubkel-
der" aan de Nieuwe Keizersgracht 61 te Amsterdam.

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat 21 personen aanwezig
waren, inclusief het aftredende bestuur.

Van de U bekende Indonesische en Indo-Chinese communisten wa-
ren aanwezig :
Chairun CAROPEBOKA (Menggala, 30-3-1924);

XtRamli KA3IM (S ui i t Air, 24-7-1924) en
Sin Twan (Malang, 5-5-1925).

Door de verlate komst van de secretaris van de "Pericles", de
bij U bekende Rob, LARET (Amsterdam, 15-6-1951), werden verschi]
lende van de in het convooaat opgegeven agenda-punten, niet of
heel vluchtig behandeld en had deze vergadering een nogal "rom-
melig" verloop.

Punt 3B.
De notulen van de laatstgehouden ledenvergadering werden niet

/gflJau mil t
Punt 3. "
Een verslag van het onderhoud met de algemeen secretaris van

Ide I.U.S. :Paolo PE3CETTI, die van 6 tot 10 December 1951 in Ne-
•derland verbleef, werd niet gegeven.

Rob, LARET vertelde in dit verband slechts, dat met PESCETTI
uitvoerig van gedachten werd gewisseld over de laatstgehouden
besprekingen bij de "counèil-meeting" van de I,U.S., welke na
het beëindigen van het 3e. wereld jeugd-festival, te Warschau
werd gehouden. De brochure welke de "Pericles" over deze "coun-
6il-meeting" zou laten verschijnen (zie het dezz. schrijven No.
£37-X-'51 van 19-11-1951, pagina 2. V . ) , is nog steeds niet ge-
reed gekomen.

Punt 4.
Het plan om in Nederland in Augustus 1952 een internationaal

I.U.3.-kamp te houden, werd meer uitvoerig behandeld.
Het ligt in de bedoeling om 50 buitenlandse en 50 Nederlandse

studenten aan dit zomerkamp te laten deelnemen. He'tnkamp zal ge-
houden worden te Den Ha^tm, Vroomshoop, Overijsel.

Voorts bestaat het plan om de deelnemende buitenlandse studen-
ten eerst een week in Amsterdam te laten rondkijken.

Gevraagd werd aan dej.aanwezigen of er suggesties waren voor
ventuele sprekers in de Franse taal. In verband hiermede werd

naam genoemd van RAVIEZ, Ie. Helmerstraat 197 Amsterdam, (de
hier genoemde RAVIEZ is met aa,n zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid identiek aan de bij U bekende Edouard RAVIEZ, geboren
te Hersin-Coupigny op 20-1-1893. V.)

Ook zou hierover reeds contact opgenomen zijn met een zekere
'. ROOSEBOOM, verdere gegevens onbekend.
Punt 5.
De studenten-sociëteit "Olofspoort", werd eveneens wat uitvoe-
g besproken. i

Men vroeg
-2-
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Men vroeg zich over het algemeen af, waarom van andere zijden
thans zo bereidwillig contact werd opgenomen met de "Pericles",
welke organisatie anders bepaald "geschuwd" werd.

Nu de "Pericles" eenmaal geaccepteerd bleéc in deze z.g. B-
kernen (dat zijn vrijwel alle studenten-groeperingen buiten het

"corps" om) , was men van mening, dat de "Pericles" deze plaats
moest behouden, door het ontplooien van grote activiteit, waar-
door zij "onmisbaar" zou worden.

Als pand voor deze nieuwe studenten-sociê'teit had men op het
oog het vrij vervallen gebouw van het voormalige "Eden-Palace"
in de Amstelstraat te Amsterdam.

De noodzakelijke verbouwings-kosten waren echter geschat op
50- tot 100 duizend gulden.

<» Eet plan bestaat om een "obligatie-lening" uit te schrijven
met coupures van f. 25.-. om het benodigde geld voor deze ver-
bouwing bij elkaar te krijgen. Verwacht werd, dat ook de Gemeen-
te Amsterdam zich hierin zou interesseren.

C Punt ,6.
^ Over het cultuur-congres werd heel weinig gezegd. Er was nl.

nog niet vael van bekend en daarbij was men van mening, dat niet
de schijn moest worden gewekt, dat dit cultuur-congres een "f
ricles-object" was, daar dit onmiddellijk aversie zou wekken.

Punt 7.
Verslag Hannie Schaft herdenking werd overgeslagen.
Punt 8.

het orgaan van de Federatie van Vooruitstrevende
tucfënten Verenigingen (F,V.3.V.) , dat de laatste tijd niet meer
rschenen is, zal binnenkort - naar men hoopt in gedrukte vorm-

reer verschijnen.
Punt -9. .
Voor de komende verkiezingen voor de "leden-raad" van de Alge-

mene Studenten Vereniging Amsterdam (ASVA) , had men het plan om
één "bloc" te vormen met de B-kernen, eventueel gecombineerd met
de"spoorstudenten".

De verkiezings-programma's zullen nog worden samengesteld.
Punt 10.
Het nieuwe bestuur van de D.3.0. "Pericles" werd conform het

•voorstel van het aftredende bestuur gekozen, met uitzondering
'"van Joop HUETING, eerdergenoemd onder No. 11 van het dezz.
schrijven No. 237-Z-'51 van 24-11-1951.

Bedoelde Joop HUETING had zich teruggetrokken, daar hij tot
voorzitter zou zijn gekozen van de afdeling Zuid van het Amster-
damse Vredes-Comité. Wie in de plaats van Joop HUETING zal komen
zal nog nader worden bekend gemaakt. ./

Het is niet bekend, waarom eerdergenoemde Chairun CAROPEBOKA
zich niet herkiesbaar heeft gesteld voor het nieuwe bestuur.

Als bijzonderheid wordt nog -vermeld, dat op de hierbedoelde
vergadering ook gesproken werd (uiteraard sterk afkeurend) over
(de nieuwe "West^Burojiese Studenten Unie", welke internationale
organisatie "beschouwd "wordt "als"" "een poging om de I.U.S. te door-
kruisen.

In het één-jarig bestaan van deze W.E.S.U. was men - althans
volgens de aanwezigen - nog niet veel verder gekomen dan het
stichten van een permanent-secretariaat te Leiden, (in dit ver-
band wordt nog verwezen naar het artikel over dit onderwerp in
het dagblad "De Waarheid" -Amsterdamse editie- van 24-1-1952. on-
der de titel : "Nieuwe poging om Internationale Studenten-bewe-
ging te scheuren". V . ) . Einde.

V. 3.
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"perioles"

LEDENVERGADERING

Beste vrienden !
WijMiodigen jullie uit tot het bijwonen van de eerste ledenverga-
dering in het nieuwe jaar. Hij wordt gehouden : '

NIEUWE KEIZERSGRACHT 61 ;
OD Dinsdagavond 22 Januari a.s. 's avonds om 8 uur precies.

AGENDA
1. Openang.
2. Notulen en ingekomen stukken.
3. Verslag van het onderhoud met de plaatsvervangend algemeen se-

cretaris van de IU3, P a o l o PESCETTI, die van 6 tot 10 De-
cember ons land heeft bezocht.

4. Plan tot het houden van een internationaal lUS-kamp in Neder-
land in de tweede week van Augustus.

| 0 L O F 3 P O O R T .
In de loop van het academisch jaar 1950/51 werd hier in Amsterëi
dam opgericht de studentensociëteit Olofs-poort. Deze vereni-
ging stelde zich ten doel, naast het brengen van gezelligheid
voor studenten-niet leden van A of B-kernen, ook het bestrijden
van het geestelijk nihilisme. Gezien het feit dat dit een spe-
cifiek punt van de Btekernen (studenten-richtingsgroeperingen)
was, is er in de maand Ootober 1951 en daarna een uitgebreid
contact ontstaan tussen de s.s. Olofspoort en de B-kernen,
waaronder ook Pericles. Uit deze vergaderingen is tenslotte een
plan ontworpen om te komen tot één Amsterdams B-kernenhuis waar
de Olofspoort in op zou gaan en dat aan alle Amsterdamse studen-
ten een tehuis zou kunnen bieden.

6 . C u l t u u r c o n g r e s .
In kringen van studenten is het plan opgekomen, tot een actie
te komen ter verdediging van onze vaderlandse cultuurwaarden
tegen de voortschrijdende afbraak. De bedoeling is het houden
van een congres. We stellen voor hier Pericles geheel voor in
te schakelen en verwachten jullie mening hie-rover.

7. Verslag Hannie Schaft-herdenking.
V 8. K eiui t e r . i n g. We slaan met ons blad een nieuwe koers in.

Bovendien zijn er reële mogelijkheden tot het IN DRUK DOEN VER-
- SCHIJNEN.

X < 9 . ASVA-verkiezingen. Candidaten H. NIJMAN, Rob LARET, Rie VAN
RIJSWIJK, Jaap BUY3, Pierre TUYNMAN en Latzi 3LUIMERS. Nadere
mededelingen over de verkiezings-actie op de vergadering.

10. B e s t u u r s v e -r k i e z i n g .
. „t]ïet bestuur treedt af. Herkiesbaar stellen zich •

\ Wim KRAAK
-—-"~ > s X'L- Jaap BUYS /W

/»1Y <l • eti ^estuur stelt voor als voorzitsterCKjRie VAN RIJSWIJK, en
•V' , . L als verdere bestuursleden : $£-- -̂ _*~---

' ^ r V * ^ Pierre TÜXMMAN'Jy Martin IQAUSÏK)
fs**f>e^\;. O x l ,J( l Joop HUETÜNG Johny HENTXAR**"** '̂

/ ; ' Tegencandldaten kunnen tot de vergadering Ingediende'gorden.
n/ 11. Rondvraag en sluiting. ^-«J

^ We rekenen op jullie komst.

HET BESTUUR.
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Betr. i - D. S. O. ESRIGIiBa» '

Typ. D.

OP KAARF 5 JAN 1952

Uit goede bron werd betreffende het in margine
vermelde onderwerp, het volgende vernomen.

22 Januari wordt een l e denve rga der ing gehouden waar-^schijnlijk in het gebouw van de
Als belangrijkste ptmt staat op het programma de bestuurs-
isseling, Br treden n.l. enige bestuursleden af t. w»
dly OLSREXj wegens o ver spanning, v Ghairun GAROPBBOKA, van-

wege het fext dat hij secretaris is geworden van de PANITERA,
iSob LAREÜ? en Laei/SLUIMBRS treden af omdat voor hen waarschijn-
lijk belangrijker taken weggelegd zullen zijn, zoals b. v. de
ledenraad van de AS7A. Als nieuwe bestuursleden ^uli-gn wor-
den aangezocht Johnny HSimAX ^artint«AUSB , ̂ JoopvS^tJTIITG
en Fi^rW^fÜinSfMAÏÏ. P. N

Verder zal op de ledenvergadering gesproken worden over
Olof spoort, Kentering • e . d.
Voor de ASVA verkiezingen in Februari zal getracht worden
twee candidaten gekozen te krijgen, door tezamen met andere
studenten - B - kernen een heel vernuftig systeem van lijst-
verdeling in te voeren.

KB, 24 Januari 1952 J
______JL__.,

l VRIJ VOOR A C T f E l
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No.:

Betr.:
Typ. D,

AAIT HB BUI CAW I

3983
D.S.O* PERICLES.

Biggaand doe ik U toekomen een lijst met namen en per-
sonen, die regelmatig voor de werkgroep "Kunst en Maatschap-
pij" van D.S.O. Pericles worden aangeschreven.

Keizersgracht 293 II
Volkerakstraat 38 III
Schelde straat 108 I
Stadionkade 12 II
Sarpathistraat 165 IV
Amsteldijk 111
Rembrandtlaan 17 Naarden
Wielingenstraat 4 III
Ie Helmerstraat 53 III

en Lies NJ
. SUKODJO

,)(-ffife;j . TIE SIANG LIAN
^»Mej. Marijke WERTHEIM
/>;t Peter PRINS
HMej. KIaartje DIJKSTRA
^ " Ans AMSSN
A " G.RUBINSTEIN
x« " Ems .BEERMAN
X«Jan BALHUIZEN

* -|Wim en Chr^sta HOLTLAND
" * (Frits KUIPER

J^£

17 (19) hs
29 III

Bsther
en Jet YAN GELDER

Emmy v. d. BOUGARD
v. d. GROEP
Helen LEQLERQ

,/iRob VAN RIJN
W. SLOTSMAKER BRUÏNE

V03TS

Tilanusstraat
Merwe denlein
Zeedijk 14
v.Miereveldstraat 13
Huizestraat 45
Waverstraat 77
Helmerstraat 40 II
Harkstraat 16
Trompenburgstraat 36
Bernard Sweersstraat 19 III
Weesperzijde 167 hs
Niersstraat 42 III
Volkerakstraat 38 III
Corn.Trooststraat 33 III
Churchilllaan 2O1 III
Amstelkade 186 IV

^. zijn Pericles leden, de overige niet.
xx zijn niet-leden, maar bezoeken wel geregeld de Azië-werk-
groep.
De overige mensen zijn dus niet-leden van Pericles. Uit het
feit dat zij op deze lijst staan volgt niet dat zij commu-
nistische sympathieën zouden hebben, want er zijn mensen bij
die b.v. slechts één keer een lezing hebben bijgewoond; en
daar waren ook wel eens anti-communisten bij.

en J.P.C
fONG HUI JANG

KfMarten BROU\«ffiR
XiLily GLERKX

HUETING

KB, 24 Januari 1952

ACTIE
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Betr. :
Typ. D.

AAÏÏ HB BUI
3980
C. KEIESELS - BÜI/DJSNS.

Uit goede bron werd vernomen, dat op 10-1-1952
door Pericles een contact-vergadering met de O.P.S.J»

worden gehouden ten huize van Cathrien KRÏ3SSLS -
' p. a. Smit straat 18 III te Amsterdam,

KB, 24 Januari 1952

• i ,' 'T™? J J 4 / X̂  x*% ï1"! 4 1̂ *4 **f~ i v^i v K U VOOR AC i IE
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No.: 3917
Betr.: D.S.O. PBRIGLSS
Typ. D;

r-//./

2 JAN 1952̂

j i Op 21 December 1951 werd ten huize van RIS VAN RIJSWIJK
> te Amsterdam een bestuursvergadering van de D.S.O. Pericles ge-
houden, waaruit het volgende werd vernomen.

'M Aanwezig waren allen, behalve Pierre ÏUIOTAN en OHAIRUN CARO-

Aan de orde kwamen o. a. Kentering, Olof spoort, Kamer van Ver-
enigingen e. d.
Br werd nog het een en ander gevraagd over de bespreking met

/iPaolo PESOETTI. In hoofdzaak kwam het hier op neer, dat PES-
CSTTI er op had aangedrongen, dat Pericles bij zijn acties
vooral uit moet gaan van de studente nno o den en steeds weer
aanknopen moet bij de studenténbelangen.Hij vond het absoluut
verkeerd om zo maar in het wilde weg activiteiten te gaan ont-
plooien.
Er werd nog op aangedrongen om een verslag van de bijeenkomst
te maken. De meeste leden waren hier wel voor, maar de 2e se-
cretaris achtte dit niet meer mogelijk»
Over de open brief aan de U. S. R. (Nederlandse Studenten Raad)
nog het volgende. In Forum Academiale, het algemene Nederlandse
studentenblad heeft gestaan, onder het hoofd "correspondentie",
dat de brief als kennisgeving :is aangenomen. De N. S. R. acht het
niet mogelijk om aan nog meer internationale bijeenkomsten deel
te nemen, Het leek haar bovendien nutteloos een bespreking met
de I. U.S. te voeren.
Men heeft de brief echter nooit beantwoord, hetgeen door het
Pericles-be stuur vrij onbehoorlijk werd gevonden*

KB, 21 Januari 1952̂ .

J V R U VOOR ACTIE |
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RAPPORT VAN KB

Voor HB

Ho. 3779

Betr.: D..8.0. PERIgLES

Typ.: B.

Bijgaand doe ik U toekomen afschriften van de
notulen van twee bestuursvergaderingen der D.S.O. Pericles.
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«./,3,0. "Pericles51

ükjcrs 1ste Jan v, d» Heydenstr 121III

Notulen der Bestuursvergadering d,d, 14/12 1951
Aanwezigi Laci^,

lol
20*

en i Gearresteerd

-- !. C. J. t.

i*#; ̂ .

rt

; w "> j

; ^i'«!

Ingakonon atukken; Brief FvïI2 van iiarry de Vries;. Potentiële
druk&er van Kentering stelt zware eisen; ~;en ingekomen stuk van
het liberale studenten dispuut; Aantal brochures van IÜS, Peri-
cles aal l*v.m. een en ander protesteren tegen de ter dood ver-
oordaling van e m aantal Spaanse studenten? Uitga and stuk; Brief
van Laret Hobby aan KW, door bestuur goedgekeurd*
'Plofspoort; faricles moet hiervoor een A,V» uitschrijven medio
Januari; Plan Ruemke is door alle B kernen aangenomen;/Olofspoort
heeft nu een bestuursraad ingesteld waarin Rob voor ons zitting
heeft; 20/12 gaat Japie als substituut van Hob hier naartoe.Hat
blijkt, dat Politeia na een A*V. geporteerd is voor samenwerking

ons In dezenj
ledenraadi Onze brief is daar besproken; blijkbaar was gro-
r-^"arr'ing™"aanwezlg over drie te houden bijeenkomsten c»q*ïïdln—

bursh, Hancy en de ünity-bijeenkomst van de IÜS; A3VA wil met zijn
reactie op onze brief machten tot de gebeurtenissen in Edinburgn.
wat de werkverschafflngöcomiaissle betreft, Meringaa coup is en
petit cercle besproken* A3VA bestuur vindt dit vervelend maar
meent» dat gedane zaken geen keer nesawuISen werstudsntenvakver-
eniging vindt het ASVA bestuur niet opportuun,
/at de UGrZ betreft; Pericles verzet zich tegen een beoordeling
door de geneesheer zelf o^^atient al of niet voor gratiabehan-
döling in aanmerking komt, Henk heeft de indruk, dat in dezen
meerderheid der ledenraad achter ons staat. Wij zullen in ieder
:~QVal nog In ledenraad het argument gebruiken, dat de behande-
lende geneesheer in geen seval op bovengenoemd* manier zijn zak-
ken sag spekken*
Fina neient A?.1VJ heeft aanjagnlng gestuurd. Ieder zal zoveel mo-
gelijk een achterstallige contmbuant in het oog houden*
Paolo Pegcettl; De bespreking met hem was van onsse kant slecht
voorbereid^en'iveinig gedisciplineerd, ;;en bepaalde vona van hof-
felijkheid had onzerzijds wel in acht raoetsn worden genomen,
"at ons werk betreft, Henk wijst er opf dat de bespreking het ge-
brek aan ^rote lijn duidelijk naar voren komt* ale wijst in dit
verband er op, dat onze eerste taak is, onder de studenten te pra-
ten en contact te leggen.fij moeten ons niet beperken tot en blind
staren op het cultuur congres.
Jaap aegt, dat v/ij in de loop van hst vorige jaar en onae Jcenala-
niakingstijd een zeker elan wel kunnen opbrengen, maar weinig ge-
consolideerd,
Henk verwijt o,m, Hob en Laci een tekort aan Initiatief,
Laci wil i,v»m, het gebrek aan grote lijn in ons werk een uit-
gewerkt programma*
Voorbespreking cultuiarcongres; t?lt zal op brede basis plaats vin—
"den*
Henk zal e;*n aantal Iedenraadsleden polsen, Laci gaat naar '!iek|
Berginann,Bespreking vindt plaats 20/1.2 bij Lucas de Jong,

besprekinig; Uitgesteld tot na vacantie.
Ondërlioua^ Pesoett^—^KV Alberdingk 'Baijia voelt in principe voor
öijwoning door Ü^S van de IÜS unity-!aeeting,Hij voelt ook wel voor
bepaalde concrete uitwlsselingsacties ast IÜS*Zal een artikel
ven voor IÜS article-service.
Periclea, spreekuur s Voorstel van HënJc om voor iedere student die
met problemen zit oen spreekuur te houden.Ultgestöld tot volgend»
week.

f ' l / f'-
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5
B,0.0. "Pericles" \n der vergadering des Bestuurs d*d. 6 December 1951.

sV '•

Trede ac ongres:

'V-,'ÏF 4
1V£':'

Om 20 u 16
Qearrestederd.

«tukken; Bestuurssamenstelling AV8V
Bestuurssamenstelling USA
tCen hieronder nader te behandelen stuk van de
Olofapoort

Paolo PescettiiHa telefonische informatie door Fijraan Hendricvs
blijkt hij reeds maandag weg te moeten*0p 7A2 zal
er een bespreking ten huize van Hie oet hem plaats
hebben door HPerielesR|OnderwerpeasHSR briefcontact
tussen ons en IUS en de Sociale toestand der Neder-
landse Studenten ^.t^
Laci^en lenkfViullen gedelegeerden zijn*Rob verzorgt
bij vredearaaa *2 kaarten voor beide genoeada per-
sonen

ofSPportt Het plan van Pericies(vide vorige notulen) is tot op
grcvte hoogte aanvaard. Men loopt met plannen rond om het Menhuie
af te hur«n»Kosten ongeveer f. 100 per week aan huur.Kosten van r*-»
paraties e*d* ongeveer f. 30,000. Het staat vast» da* de juridische
structuur van de maatschappij die genoemd pand in handen heeft een
luchtje heeft, fij zullen onsse houding t.a» v* de Olof spoort voost

me Ledenvergadering moeten brengen*Jaap Buys jr wijst er oj>t dat
ffinancieel de hele zaak alleen kans van slagen heeft bij een lo*->
,|aende exploitatie door de Olof spoort. Hij zal de financieel des-
|kundige mensen in de onderhandelingen met Olofspoort adviseren.

ABVA ledenraad t Hier zal het piece de resistance wel zijn de atu-
jieconunissie die momenteel in actie is voor verbetering vam de

ÜGZ.tfat betreft de quaestie van de arbeidsbemiddeling-coimissie
blijken wij niet volledig te zijn geinforaeerd. Laci en Henk zul^
len op 7/12 hun contacten hierover polsen*
Mededelingen Folia; Hob blijkt de geinculpeerde te zijn. Belooft
heerschap*
Ledenver^idering t #ij zullen deze houden op e*a weekend half

x^*f

Eob is lui geweest. Hij zal brief alsnog versturen.
Igiags Blijkens mededeling van Harry de Vries is er een mog*~

iTa deze goedkoop te drukken.Zal worden besproken op een re-
dactievergadering die hiertoe zal worden gehouden op 19 December
onder verantwoordelijkheid van Jaap en Hob. Iedereen zal zijn men-

hiervoor nog afgaan*
^BIijkt in reaetionaaire handen te zijn geraakt. Wij zullen
nzake de commissie ter statutenwijziging van deze ver^nii

z.g. plan Biegel in werking stellen c.q* zal Chairun Vdo
om feyburg» van Mtrle en Henk in de commissie "teü&en benoemen ,

ydoor het bestuur. Wil het bestuur zulks niet» dan zal Ghairua
^voorstellen om door het bestuur emn A.V. bijeen te laten roepen»
^Als ook dit nie£ lukt waarschuwt Chairun Mei, die dan door het h
"statutair vereiste aantal handtekeningen van PB? leden een A7 gal.
uitlokken* r

ecifieke taken: Alle leden; led Verg Kent^ring mensen aflope
i /i'-^/a /Jaap; Verantw voor re^ovverg

fl 9 * r M/r.^ Henk i Verantw voor red verg en Vredescongr
l'v" .-$$ i -i^i^,, 3jaci; Vredeacongr,

fr \ Caairuai Vide sub PSF
Aldus naar waarheid opgemaakt op den 11 December A,D. 1951*

,

*

(-
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Verbinding : V^>
No. 40 - 52.
Onderwerp : D(emocratische) S(tudenten)

V(ereniging) "PERIOLES"
Marxistische werkgroep.

Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwb
"vïaardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties : geen.

4 Januari . . s <

'- 7 JAN, 1952

l IJK.

O

oyv

Kaar uit betrouwbare bron werd vernomen heeft op Dinsdag 18
December 1951 te 20.00 uur ten huize van de bij U bekende com-

" /.jmunist : Hans , N ANKEN (Den Haag, 5-8-1928), wonende Keizers-
gracht 293 te Amsterdam, de;é zesde bijeenkomst in het cursus-
jaar 1951-1952 plaats gevonden van de Marxistische werkgroep
van de D.S.O. PÊRICLES, onder leiding van de bij U bekende com-
munist Lodewijk GILLIERON (Amsterdam, 12-8-1909). ;

Behalve de bovengenoemde personen waren nog aanwezig de persaft
nen genoemd onder de No's. l - 3 - 4 - 5- 6 - 7 - 8 - 11, van
het dezz, schrijven No« 237-Z-'51 van 24 November 1951.

Ivbi Voorts waren aanwezig de bij U bekende :
/ t > ^KRAAK, Wilhelm, (Amsterdam, 4-5-1929)

f\, Martin, Andreas, (Haarlem, 22-2-1933)
v ' y j alsmede de bij U bekende Indonesiër : DENTJIK (Tambangan Ram-

VA bang, 4-5-1923).

Referaat-houder op deze bijeenkomst was de bij U bekende Ja-
cob BUYS (Castricum, 31-10-1928), over het tweede hoofdstuk van
het Communistisch Manifest.

Bij de hierover gevoerde discussie, kwam het als het v/are tot
^een ontboezeming over de afkomst van verschillende aanwezigen.

r,-n-T T-™™,™ . Mijn va<3er was diamantwerker; mijn moeder ha,d acht
kinderen, wrmrvooi^ij de hele dag werkte. Zij had
nooit tijd om aan zichzelf te denken en had geen
eigen leven. Zo is het ge zins-Ie ven in de arbeiders-

. stand.
hT i Me j. van : Ik kom uit een kleine middenstands-familie. Mijn
VA* RIJSWIJK^ «moe de r staat de hele dag in de winkel en is 's a-

,>U/UA,|* Avonds zo vermoeid, dat zij voor het gezin nog maar
^ " snauwen over heeft.
f Safl a.. JiAMTffltt; Mijn moeder was pianiste en een muzikaal genie.

Mijn vader is een goede man, die het niet kan helpen
dat hij geen communist is. Moeder gaf haar carrière
op voor de kinderen en is een sloof geworden. Zonda.

(hierbij wordt opgemerkt, dat genoemde Hans N ANKEN, blijkens
zijn uitlatingen, als een bijzonder fel communist moet worden
aangemerkt. Hij is goed thuis in de communistische literatuur

_ en goed op de hoogte van de toestanden in de Sowjet-Unie. V.)
Einde.

^

.\.
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OP KAART

C

No. 40 - A - 52. ^-.~^
Onderwerp : D(emocratisohe) S(tudenten)

O(rganisatie) "PERICLES".
Azië-Werkgroep.

Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar
Waardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties : geen.

Waar uit betrouwbare bron werd vernomen vond op Vrijdag 21
December 1951 te oa. 20.00 uur ten huize van de bij TT bekende
Indo-Chinese communist : GO Gien Tjwan, Oude IJsselstraat 18 te
Amsterdam, de vierde bijeenkomst in het cursus-jaar 1951-1952
plaats van de "Azië- Werk groep" van de D.3.0. PERICLES, onder
leiding van de bij U bekende Prof.Dr. Willem, Frederlk, WERT-
heim (St. Petersburg, 16-11-1907). —-—-———«»-

**-"-• ^

Aanwezig waren de personen genoemd onder de No s. 3- 5 - 9 -
11 - 13 - 17 - 18 en 25, in de als bijlage bij het dezz. schrij-
ven No. 237-U-'51 van 31-10-1951, gevoegd geweest zijnde staat
van aanwezigen bij de eerste bijeenkomst van de Azie-Werkgroep
op 24 October 1951. „

Voorts waren nog aanwezig de bij U bekende :
THUNG Paul Joan (Amsterdam, 17-S-19S4, v&rjjjfl^y3fij.ijk identiek aan

xflTHUNG Po Goan, vice voorzitter van de ChungSan Hui, zie het
dezz. schrijven No. 161-Q-'5l van 10 December 1951. V.)
3UDIRDJO (Minggiran, 23-11-1922)
STUIT, Wiggert, (Capelle a/d Ussel, 19-3-1915).

/""" In afwijking van het vermelde in vorenaangehaald schrijven,
werd de spreekbeurt niet door de bij U bekende Slamat SUKOTJO
gehouden, maar door HAN Tik Djien.

Het onderwerp van de lezing luidde : "Kapitaals-investeringen
in Indonesië".

Spreker ving aan met een citaat uit "Het Imperialisme" van Le-
nin, waaruit kon blijken, dat het kapitaal een uitweg zou zoeken

v in investering in de koloniale gebieden. Dit was juist gebleken,
alléén in Indonesië* bedroeg het geïnvesteerde buitenlandse kapi-
taal in 1938 volgens spreker vier milliard dollar.

Hieroprnvervolgde spreker zijn lezing met een vloed van cijfer
en financieel- en economisch technische gegevens, welke duide-
lijk moesten maken, dat Indonesië na de souvereiniteits-over-
dracht, niets anders was geworden dan een "economische kolonierf
van Amerika en Nederland.

Als sprekend bewijs noemde spreker dan, dat voor het plan tot
rehabilitatie en opbouw van Indonesië de kosten geraamd werden
op bijna 7 milliard roepiahs. Hiervoor gaf de "Eximbank" (U.3.A.
een lening van 100 millioen dollar en gaf Nederland een «rrediet
lening van '120 millioen gulden. Dit buitenlands kapitaal werd
echter niet gebruikt voor investering, maar werd aangewend voor
het op peil brengen van een "wagenpark", voor verbetering van
wegen en havens en voor de vervolmaking van eei tele-communioa-
tie systeem. Eerst na dit programma kwam de "rijstbouw" aan de
beurt.

Een ander voorbeeld van "economisch kolonialisme» noemde spre-
ker het feit, dat de olie in Indones3£ in handen was van de
"Standard» en de "Royal Dutch», de eerste met een geïnvesteerd
kapitaal van 70 millioen dollar en de tweede mei; 24 millioen
Pond.. Wanneer men bedenkt, aldus spreker, dat deze olie-maat-
schappijen een rentabiliteit hebben van 25,6 f0, hetgeen dus uit
Indonesië wegvloeit, kan men gemakkelijk berekenen wat Indonesië
aan deze olie verliest.

Voorts """ &"*



WERTHEIM

GO Gien
Tjwan

WERTHEIM

-s-
No. 40-A-'52
van 4 Januari 1952.
VERTROUWELIJK.

Voorts vermelde spreker nog» dat de huidige Indonesische rege-
ring aan bewapening ongeveer drie maal zoveel uitgeeft, als Ame-
rika voor geheel Azië beschikbaar heeft gesteld

Discussie : .
fj. 4

In hoeverre is de invester-fïig'^iïr Indonesië van in-
vloed geweest op de "ad^t" ? Er bestaat nl. een
theorie van van ValjÉénhoven, dat juist door de gro-
te ondernemers het communaal grondbeait - via de
dorpshoofden - in de hand werd gewerkt, zodat men
niet met zovele individuele bezitters te maken had.
Als wij verder teruggaan in de geschiedenis komen
wij dit communaal grondbezit toch ook al tegen ?
Dat is mogelijk; het is nu eenmaal een voordelige
instelling en daar hoef je geen SCHACHT voor te
zijn om dat te onderkennen, (hilariteit)
Maar hebben de cultures een verslechterende invloed)
gehad op de bevolking ? Wij zouden dit na kunnen
gaan aan de hand van het "koelie-budget-onderzoek"
van 1939. Daarbij bleek, dat het dagelijkse voedsel
van de koelie's niet meer dan 800 a 900 caloriefo.
waard was. Maar ditzelfde peil zien wij ook in In-
dia, waar geen cultures zijn. Hier moeten wij dus
voorzichtig zijn met onze conclusie.
Het ligt in de koloniale verhoudingen en wel in het
verhinderen van het ontstaan van een eigen industri

: het is eenvoudig dat het monopolie-kapitaal tussen
producent en consument stond, waarbij de koel ie's
elk voordeel voor hun arbeid werd ontnomen.

:Tooh zijn er voorbeelden, dat de koelie's wél voors
deel hadden, zoals bij de "boom" in Djambi omstreek
1920. Maar bij een volgende crisis zijn de goelie's
natuurlijk het eerst getroffen.
Hoe is het thans met de investering door de Ameri-
kanen ?

HAN Tik Dj ien .'Investering in Indonesië is niet meer aantrekkelijk
WERTHEIM :Ja, men probeert het nu met het geven van garantie

enz. maar dat zijn maar plakmiddelen. Daarom zoekt
men hulp bij het Marshal-plan en de vlucht in de
bewapening.
Op dezelfde wijze nemen de Amerikanen de Britse be-
langen in Klein Azi§ ofrer.

HAN Tik Dj ie n: Zuiver voor het vestigen van poèitieke steunpunten
en het aan zich binden van de betrokken regeringen.

:"To make the world safe for democracy"(hilariteit).
:0f - zoals in het boek "Partners in progress" staat
- het zich verzekeren van grondstoffen.

:Zie naar het "Colombo-plan". Japans export is weer
groot gemaakt.

:Kan Indonesië zonder hulp van buitenlands kapitaal
industrialiseren ?

HAN Tik Djien:Natuurlijk, er is een schat aan deviezen-bronnen.
Wanneer de olie maar eerst genationaliseerd wordt.
Maar daar is de huidige Indonesische regering niet
sterk genoeg voor.

Wegens het vergevorderde uur - ca. 24 uur - werd de bijeenkomst
hiermede beëindigd.

STUIT :

THUNG Paul
Joan

WEHTHEIM

STUIT
WERTHEIM

STUIT

WERTHEIM

aandacht -3-



-3-
Ho. 40 - A - '52
van 4 Januari 1952.
•VERTROUWELIJK.

De aandacht wordt nog op de volgende bijzonderheden geves-
tigd :
a. HAK Tik Dj ie n deel-de mede, dat hij naar alle waarschijnlijk-

heid op 22 Januari 1952 (vermoedelijk met de "Willem Ruys")
naar Indonesië zal vertrekken om daar een advocaten-praktijk
op te bouwen.

.1 De bij U bekende YO Swie Hong (Krawang, 24-1-1915), die ook
op deze bijeenkomst aanwezig was, deel--de mede, dat hij bin-
nenkort voor ca. zes maanden naar Parijs denkt te gaan^ De
reden voor deze reis werd door YO Swie Hong niet opgegeven.

C.|TAN Sin Twan (Malang, 5-5-1925, bekend), eveneens aanwezig
op deze bijeenkomst, deelde mede, dat hij vernomen had, dat

X Ide bij U bekende Indo-Chinese communist : OEI HOAY TJIANG
r (Cheribon, 20-10-1929), reeds voor zes maanden haar Parijs

was vertrokken, waar hij tewerk zou worden gesteld op de In-
donesische legatie, ter voorbereiding van het doctoraal exa-
men voor de Politiek Sociale Faculteit {Afd. A.). Einde.

T. 3.
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D.S.O. •Pericles1*
Secrs 1ste Jan v*d.Eeydenstr 121 l l f
Stad.

Notulen dar Bestuursvergadering d.d. 24/11 1951
t.h.v. Bob* ******

Aanwezigt All dn Behalve Pierre

Opening: 20 29
Hotui«n: Gearresteerd
Ingekomen stukksnï 7an NPI bestuur, Bestuurssamenstelling

Van Idem, bedankje voor uitnodiging 16/11
Tatt PC, Telefonische mededeling opgenomen
door Mevr. LASST, dat PC moeilijkheden heeft
inzake de ontvangst van de lüS delegatie O.M.
omdat Sngels 20 moeilijk; is.

Hannie Schaf11 BiJaankomst op erakarkhof is verboden. ¥«1 gaan
velen naar Maarles toe.I.v.m. verbod zal een extra editie van
kentering verschijnen, Hierin zal ook Lily's afknappen en
Pierre ïuynnans optreden aangekondigd «orden* Inzake de Aai e--
werkgroep neemt Ris met Lily contact op OBS Lily's ui t lui in de
AzaBwerkgroep te bespreken.
PSFiLaci haalt Zondag 10 handtekeningen op voor Henk*s candidatuur
a*Td*aar.

t Rob zal ten spoedigst* «en conceptbrief aan K7Y opstellen,
s PC heeft Hank'e brief inzake studenteneenheid niet opgenomen,
sullen PC redactie «chrlfteli^k prot«»t opsefiden. Jaap gaat

oa 12 uur naar PC redactieraad. Het bestuur overweegt
om indien PC alsnog weigert met pamfletten op de poort te «erken.
Eob zal Henk'» brief in Engels vertateja en maar Praag sturen.
Kentering» op 3/12 aal een redactievergadering bij Hart in Kause
worden gehouden.Hlertoe zal Eis Hueting SB Ger Arnoldusse
Henk gaat naar Martin en Guus II» iaci naar losiasse.
yinancieni Jaap eorgt op volgende BT voor financiee^l overzicht.
Lacl aoêft ds Koster op on inlichtingen financiële situatie dsr
Aailgroep.

fondvraagïliaci «il een aganda- agenda in voer en. Ei e vindt dit ts
uur. Jaap vijst op belang on meer of minder swakks figuren in

Jaffs werkgroep ts betrekken. Deze moeten continu aangeschreven
wo^dsn» Henk «11 nieuwe leden aflopen. Volgende week wordt dit
punt geregeld* Henk vsrklaart dat Laci*8 inlichtingen betreffende
hst overnamen van ds werkatudentencoaaiisait door de C i vit as juist
zijn geweest. Dit most worden voorkomen (Inmiddels is kwaad reeds
geschied !*„S.) Henk zal net M.Snijdera (ASVA Queator I) en ast
een aantal ledenraada leden over dsze zaak contact opnemen.
(Insids Information van I*acii Heringa heeft tegen Werkstuffenten-
commissie geaegd, dat Civitas zaak aan ds AS7A sou willen over-
laten indien daar iemand zou worden gevonden dis hst werk op
zich zou willen nemen. Bit is tot dusvsyrs niet geschied)*
Sluiting? 20 18. Tolgende vergadering Donderdag 6 DSC. bij Eis
Aastslkads 1 1 1 » t f
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Verbinding :tt
No. 237 - BB - '51.
Onderwerp : D(emooratische) S(tudenten)

O(rganisatie) "PERIGLES".
(bij em komst Marxistische werkgroep)

Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar. •
Waardering bericht : betrouwbaar.

13 December 1951.

Medewerkende instanties :
Ondernomen acties : geen,

geen. VERTROUWELIJK/

OJAI

Medegedeeld wordt, dat op Dinsdag 4 December 1951 ten huize van
de bij U bekende communist Hans NANNM (Den Haag, 5-8-1928),Kei-
zersgracht 293 te Amsterdam, de vijfde bijeenkomst in het cursus-
jaar 1951-1952 heeft plaats gevonden van de "Marxistische werk-

oep" van de D.3.0."Pericles", onder leiding van de bij U beken-
communist : Lodewijk GILLIERON (Amsterdam, 12-8-1909).

Behalve de bovengenoemde personen waren aanwezig de personen ge
noemd onder de No's. -l- 2- 4- 5- 7- en 11, in het dezz. schrij-
ven N o. 237-Z-'51 van 24-11-1951.

Verder de bij Ü bekende :
Xl KRAAK, Wilhelm (j&asterdam, 4-5-19291
^-IKAUSE, Martin, Andreas, (Haarlem, 22-2-1933)

alsmede de bij U bekende Indonesische communisten :
•SU Soesanto SOEDHBWA (Djomb'ang, 2-10-1920) en

IMalang, 19-8-19281.

Op de hierbedoelde bijeenkomst werd het debat voortgezet - zie
vorenaangehaald schrijven V. - over het eerste hoofdstuk van het
Communistisch Manifest,

De leider GILLIERON gaf bij dit debat weer duidelijk blijk van
zijn uitgesproken communistische instelling.

Voorbeelden van zijn uitspraken op deze bijeenkomst zijn :
"Wat in Nederland door de middenstand gespaard kan worden, gaat
"naar een bank. De Nederlandse staat gebruikt al deze gelden voor
"de bewapening, de z.g. "bedekte inflatie". Hetzelfde wat Hitler
"deed. Dit zal zonder meer voeren naar een algehele economische
"ineenstorting, hetgeen weer zal leiden tot een "noodzakelijke"
"oorlogvoering. Vandaar de provocaties door de Nederlandse rege-
ling in de laatste tijd gepleegd, zoals de Tjeohisohe spionnage-
"kwestie en het verbod om de a. s. economische conferentie te Mos-
"kou bij te wonen."

Ook verkondigde GILLIERON :
"Binnenkort zal in de ü.S.S.R. zo'n welvaart heersen door de over-
vloed van consumptie-artikelen, dat de "staat" hier overbodig
"wordt, behalve natuurlijk voor de verdediging tegen agressie van
"het buitenland I"

Eerdergenoemde Soesanto 30EDHEWA had ook een uitspraak en wel
, de volgende : •-
'"Het verschil in het begrip n,staat" in de Ü.S.S.R. en de U.S.A.
"komt eigenlijk neer op het verschil in deze Isnden van het be-
grip : "democratie». Waar er in de Ü.S.S.R. de werkelijke poli-
"tieke - economische en culturele demooratie bestaat, is er in de

• u.s.A. alleen sprake van een "schijn-demooratie". Einde.

V. 3.
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Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat op 11-11-1951
iten huize van Jaap BTJYS, Kanaaldijk 6 te Halfweg, een bestuurs-

J /vergader ing van Perieles werd gehouden, waarbij op speciaal
>Wverzoek de oud-voorzitter Toon DE JONGE aanwezig" was»,

Het nieuws van deze"vergadaring was dat de voorzrtefcer
Ilily CLERKX is afgetreden. Zij zelf was niet ter vergadering
aanwezig, maar haar moeilijkheden werden door Toon DB JONGE
Uiteengezet.

De redenen die tot haar aftreden hebben geleid zijn
merendeels van strikt persoonlijke aard. Alle moeilijkheden
voor besprekingen, bijeenkomsten e. d. bezorgden haar in de
letterlijke zin des woords nachtmerries. Volgens haar moeder
leed zij de laatste tijd aan hallucinaties en ging physiek
meer en meer achteruit. Bovendien zou zij volgens haar eigen
zeggen te wefaig medewerking van de oudere bestuursleden hebben
&ehad in haai? moeilijkheden. Zij was zelf niet in staat op de
bestuursvergadering haar beslissing kenbaar te maken va. daarom
had aij Tpon DE JONGE gevraagd dit voor haar te doen.

De bestuursleden betreurden het aftreden van de voor-
zitstery maar waren toch van mening dat Lily haar moeilijkheden
eerder te berde had moeten brengen, zodat er dan misschien nog
iets te tredden was geweest. Er werd zeer lange tijd gediscussieerd
of de beschuldiging van Lily, dat zij te weinig medewerking van
de rest van het bestuur had gehad, wel op waarheid berustte,
en of het omgekeerd* -ook niet zo was, dat lily steeds haar eigen
wil probeerde door te drijven. Verreweg het grootste deel
der vergadering werd aan het aftreden van de vooraitster gewijd,
zodat er voor de andere punten weinig tijd overbleef.

. Met algemene stemmen werd Rie VAN RIJSWIJK als nieuwe
V2£rjjifei>t.er benoemd, welke benoeming uiteraard op een ledeifs**0*'**"

» vergadering in stemming zal moeten worden gebracht. Als nieuw
• l /rlbestuurslid zal worden aangezicht P3.ere TÏÏYNMAN, een broer van

l ->i*jDick TUYNMAN. Hij is ouderejaars student, maar heeft enige jaren
*niet gestudeerd, zodat hij thans weer lid is van Pericles.
Gezien echter het feit, dat Rie VAN BIJSWIJK pas half Januari
haar baan kwijtraakt - zij werkt halve dagen bij een christelijke
vereniging voor Zedenopbouw - en zij niet weet of en zo ja,
wat voor een baan zij- krijgt, weet zij niet of ze na half Januari
nog in staat zal zijn het voorzitterschap te vervullen.

Besloten werd nu om voor de buitenwereld het oude
bestuur in tact te laten, terwijl in feite Rie VAN RIJSWIJK
voorzitster is, om dan na half Januari pas een definitieve nieu-
we bestuurs- samenst elli5n^*Te

KB, 7 December 195'
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Notulen der bestuursvergadering van D.S.O Pericles op
11 November 1951 te 10.30 uur ten huize van Jaap BUYS, Kanaalweg 6
te Halfweg,

Aftreden Lily als voorzitster;
Toon deelt mede dat Lily is afgetreden als voorzitster.

Reden: gebrek aan medewerking, tevens dat Lily isafgeknapt.
Toon is van oofleel dat Lily weinig autoriteit tiWlairfln"rcCït compenw
seerde met een commandotoon.

Jaap en Laci wijzen op het doordrijven van Lily in ver-
schillende kwesties en menen dat ze te weinig zelfkritisch was.
Met Rie is het bestuur van oordeel dat de fout aan beide kanten
ligt.

Nieuwe voorzittera Jaap, Laci en Wim willen Rie. Defini-
tieve beslissing zal doo"r haar werk pas midden Januari worden

^[genomen. Als nieuw bestuurslid wordt Pierre TUYNMAN voorgesteld.
*.jEr wordt eritiek op Chairun gebracht. Hij laat zich n.l. te

weinig zien.
Kentering; Moet specifiek studentenblad en tevens vereni-

ging sktérrr^zrjnT"^Jaap wil raad van toezicht op Kentering.In
andere universiteitsplaateen moeten correspondenten zijn.
Financiële basis van Kentering moet gezonder worden. Voorlopig

^noemt het bestuur als redactie-candidateny Ger ARNOLDUSSE, Joop
Guus DONKER VAN HEEL, JOSIASSE, ytap'^in KAUSE en Johnny

l Plofspoort; Wij staan sympathiek tegenover de opvatting
x'van Olofspoorc met betrekking tot B.-kernen én gezelligheid.

N.S.R.-brief; Contact tussen opkomst; zijnxde I.U.S.-
delegatie en respectievelijk N.S.R. en A.S.Tf.A. is van belang.
Henks brief wordt een open brief. Er is weinig v.erschil van mening
tussen Jaap en Henk over/passage in brief, j

SFolgende bstuursvergadering Zondag/18 November 10.00 uur
bij Laci. / ;

Sluiting 17'.'22 uur.

,,rv

KB, 7 December 1951
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Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat op een
op 27-10-1951 door D.S.O. PERICLES georganiseerde feestavond
ter afsluiting van de kennismakingstijd, o.a. aanwezig waren;

W' f JMartin KAUSE,̂  Vecht straat 13 II).
|yffs een van de nieuweeleden. Hij is lid van de
ÔPSJ en is van de zomer naar het Jeugdfestival
te Berlijn geweest. Hij is een zeer actief lid
zowel in Pericles als in de OPSJ. Hij studeert

(i P'rM x,x natuurkunde. Eerste jaars student. HAUSE heeft
'̂vPd.e administratie vaiT d~ë~ Marxist i öch_e Werkgroep

«Sp zich genomen. l
,-^-fjoop HUETINGK Amstelkade 186 IV) ^

l? ^ ^ vj Is ook een van de nieuwe leden. Hij is geen
M -'V?0 OPSJ-er. Voordat hij ging studeren was hij in mi-
/ f-^, J '"ï'tfS litaire dienst. Heeft voor de oorlog in Indie ge-
/••' *" ̂  wdond Qpn zijn ouders zouden er momenteel nog
' wonen. Studeert psychologie (1e jaar).Hij zal in

het vervolg de leesportefeuille van Pericles
onder zijn hoede nemen.

De volgenden zijnyallen oudere leden:
X JEddy van HEYCOP/K

Is ouderejaars student in de medicijnen. Heeft
voo» en tijdens de oorlog in Indonesië gewoond.

|̂LUCas DE JONG,V^
Ouderj aars student. Is vorig jaar naar Peking

/

(China) geweest. Is zeer actief OPSJ-er.
(Volkerakstraat 38 III)
Is geen lid van Pericles. Is ouderejaars student
in de natuurkunde. Is zeer actief deelnemer ̂ an»,
de Azi'ê werkgroep van Pericles. vw»̂ *̂ !̂ '* (ypjojiJi

/^_ ^^vpfö^AIL.!.^

> i Verder waren er nog be-kende: (£oon^__. ..
Jacquesl/HOEKSTRAr RieVOAACK.J^uüs^OinCEÏÏ VAN HEEL r

v * /WliH|4o^ ^—^-v-v..-* •* ****•+. .&\.

j L eden zijnook:^- ^/£••*-<> >-^2^~~/&
>5|B.H.WESrERVELD,K(p/a Pi et er £e Hooghstraat 72(

, V (Nieuwe Keizersgracht 57 hs)
)tPeter SMULDERS *"( Vrolijkst raat 313 H/)t gehuwd en vader van

twee kinderen.
Laatstgenoemde is momenteel geen lid van Pericles

omdat hij geen student meer is. Hij is bezig voor een acte
voor onderwijzer. Hij wil dan een baan als onderwijzer zien te
vinden in Wageningen en het volgend cursusjaar tegelijkertijd
college gaan volgen aan de landbouwhogeschool. Hij wil dan
proberen daar een vereniging op te richten, van progressieve
studenten. j/

j De kunstschilder Peter ALMA is bereid gevonden om
voor Pericles een lezing te houden over muurschilderingen in hei
bijzonder over die welke hij in het Universiteitsgebouw heeft
gemaakt. De lezing aal eind Januari plaats vinden. De heer ALMA
slsatbekend als een progressieve figuur.
KB, 5 December 1951
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Uit goede bron werd vernomen, dat op 7-11-1951
jten huize van Rob LAREï (1e Jan v.d.Heydenstr. 121 lijkte A'dam)
een bestuursvergadering van Pericles werd gehouden.

Het belangrijkste punt van deze avond was een be-
spreking over een open brief, die door de F.V.S.V. gestuurd
zal worden ean de Nederlandse Studentenraad. De inhoud van deze
brief komt hierop neer, dat de N.S.H, gevraagd zal worden om
lid te worden van de I.U.S.

O, 6 December 1951
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No. 237 - AA - 51. 3
Onderwerp : Bijeenkomst Aziè-werkgroep

D(emocratische) S(tudenten)
O(rganisatie) "PERICLES".

Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar
Waardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen. - . .*
Ondernomen acties : geen. J*^<*~<~S-^£*~*

Naar uit betrouwbare bron werd vernomen, vond op Donderdag 29
November 1951 te ca. 20.00 uur ten huize van de bij U bekende
voorzitter van de Perhimpunon Indonesia^ StNITO (Pasoeroean, 4-
6-1912) te Amsterdam, de _d er de bij e gn^mïï^ETTÏeT' cursusjaar
1951-1952 plaats van de "A2Llê'::w&r̂  s".

De leiding had de bij U bekende Prof.Dr. Willem, Frederik,
WSRTHEBï (St. Petersburg, 16-11-1907).

Aanwezig waren de personen genoemd onder de No's. 3 - 5 - 9 - 1
10 - 13 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 28 en 29, in de als bijlage
bij het dezz. schrijven No. 237-U-'5l van 31-10-1951, gevoegd
zijnde staat van aanwezigen bij de eerste bijeenkomst van de
Azië-werkgroep op 24 October 1951.

Toorts waren nog aanwezig :
HOLMES, James, Stratton, (Collins U. 3. A. , 2-5-1924, bekend).
TCHMAD, Eddie, Tenku, (Buitenzorg, 17-11-1927, bekend).
SIDARTO, Muhsmmad, geboren te Wonosobo, 1-10-1925, student en

wonende te Amsterdam Vechtstraat 133 II.
DE REUS, Tjeerd, geboren te Soerabaia, 17-4-1923, student en wo-

nende te Amsterdam, Marnixstraat 290 (ATVAOi.
lAINIKUAW, M.H.L. person&lia niet bekend, niet ingeschreven bij

het bevolkingsregister van de gemeente Amsterdam en wo-
nende te Amsterdam, Frans van Mierisstraat 67.

Zoals reeds in vorenaangehaald schrijven werd medegedeeld, was
de spreker op deze avond de bij U bekende Edi, Soeraedi. TAHS1N

'Indonesië in dePan'degTang, 6-7-1922) , over het onderwerp
•>eriode van 1914 tot 1942".

Spreker legde in zijn lezing de nadruk op de "economische uit-
buiting" door Nederland in deze periode. Als voorbeeld haalde
spreker de z.g. "dome in -verklaring" aan. Deze "domein-verklaring"

r*as volgens spreker niets anders, dan de onteigening van bebouwde
grond t. b. v. het buitenlandse kapitaal. Ook lanöbouw- gr on den wis-
ten de Nederlanders op Ingenieuse wijze, door middel van het
"adat-recht" in hun bezit te krijgen.

Verder beschouwde spreker de woeker en het "voorschot-systeem"
als door de Nederlanders gebruikte middelen tot "uitbuiting".

Spreker ging bijzonder te keer tegen de in genoemde periode ge-
volgde "ethisch e-pol itiek" van d e Nederlandse overheid in Iidone-
sië, welke "ethische-politiek" volgens spreker slechts leidde tot
meer intensieve uitbuiting van het volk.

Hierna gaf spreker een uitvoerig -goed gedocumenteerd- overzien
over de ontwikkeling van de politieke stromingen in Indonesië
welke echter door hem werden besproken van het standpunt van ziin
eigen - duidelijk communistische - instelling.

Spreker verdeelde deze politieke ontwikkeling in drie perioden •
Ie. periode : nationale opleving.
(1908 J BÜDI UTOMO. Oprichting van een studie-fonds en de ontwikke-

l mg van het onderwijs. De Nederlandse overheid keurde de
van

Er waren
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No. 237-AA-'51
van Z December 1951.
VERTROUWELIJK.

F Er waren direct twee stromingen merkbaar : de prijai's
en de "linksen".
De Budi Utomo sluit zich tijdelijk aan bij de "radicale
concentratie". De bedoeling was het verkrijgen van een
eigen parlement.
In 1908 ontstond reeds de eerste vakbeweging in Indonesië
nl. de vereniging voor Spoor en Tramweg personeel te 3e-
marang.

(1909) Sarekat Dagang Islam. Een groepering voor handel en mid-
denstand in Indonesië. Groeide uit tot de veel bredere
beweging SAREKAT ISLAM. Leider was Tjokroaminoto, die een
"burgerlijke politiek" voorstond.

(1920) PARTAI KOMtNIS nNDONESIA (P.K. I.), ontstaan uit de Indone-
sische sociaal-democratische vereniging.

(1919) ïaklaaggglgg. VAKCM TRALE. De P.K.I. distancieerde zich
van de Sarekat Islam, daar laatstgenoemde vereniging on-
der invloed stond van het "pan-islamisme". De P.K.I. was
slecht georganiseerd, hetgeen bleek bij de communistische
opstand van 1926-1927. Toch had deze opstand tot gevolg,
dat de overheid tijdelijke concessies deed.

2e. periode : inzinking bij de nationale partijen.
(1927J PARTAI NASIONAL INDONESIA (P.N.I.) "Links-burgerlijke"

politiek onder Soekarno en Hatta. Streven naar politieke
vrijheid. Non-coöperatie. De vakbeweging zakte af.
De P.K.I. werd verboden.

(1928) SAREKAT KAUM BURUE 3NDONESIA. (Arbeiders-beweging).
Onder de leiders infiltreerden spionnen van de overheid.
De bijeenkomsten werden letterlijk bestormd door politle-
splannen. Terreur. Verbanningen naar Boven-Digoel.

5e. periode : nationaal bewustzijn.
(1930) PARTAI INDONESIA RATA (parindra) , ontstaan uit een samen-

gaan van de Partai Bangsa Indonesië (Sutomo) en de Budi
Utomo. Doel was om met samenwerking van de Nederlandse
overheid te komen tot een zelfstandig "Groot üidonesi»".
Deze beweging was niet revolutionnair genoeg, daarom kwam
daarnaast :

(1937) GERINDO (leiders : Sjarifuddin en Yamin). Doel : staats-
controle op de industrie; landbouw coöperatie; welvaarts-
plan voor de massa; betere economische verhoudingen. Deze
Gerindo was volgens spreker de enige vereniging, welke
zich tijdens de 2e wereldoorlog actief verzette tegen de
Japanners.

(1938) GABUNGAN POLITIK INDONESIA, samenwerking en overkoepeling
van alle politieke partijen.

Na deze lezing van TAHS3N werd aan de aanwezigen de gelegenheiï
gegeven tot discussie.

Het voornaamste bezwaar, dat ik tegen het betoog van
TAHS3H heb, is de vloed van .verwijten gericht tegen
de Nederlandse overheid in Indonesië*. Er zijn wel de-
gelijk goede bedoelingen geweest bij de "ethische-
politiek", al waren de resultaten mager.
Hoe is hetjbeeld. dat thans

-3-
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Hoe is het beeld dat thans bij de Indonesiërs over
deze zaak leeft ?

(Stilte ! )

Ik zie persoonlijk ook wel de goede bedoelingen,
maar ik ben bevooroordeeld door de geschiedenis, die
ik hierover van Nederlandse zijde geleerd heb.
De Nederlandse regering heeft het toch onmogelijk ge-
maakt om gronden "direct" te verkopen ? Hiermede
heeft zij de bevolking toch willen beschermen ?
Uiteindelijk terug te brengen tot eigenbelang.
T. a.v. de grond, geeft geen enkel systeem verhoging
van het welvaarts-peil, wanneer de productie verhou-
dingen niet veranderen. Dat is de kern.
De ethische politiek heeft bij de Indonesiërs nog
geen waardering gevonden. Het in erfpacht geven van
de grond was een noodzakelijkheid om buitailands ka-
pitaal aan te trekken.
Maar dit betrof alleen de zg. "woeste gronden" en
geen landbouw grond. Al moet ik toegeven, dat waar in
andere landen het welvaarts-peil met sprongen omhoog
ging, dit in Indonesië vrijwel gelijk bleef.
Hetgeen betekende : harder werken - 11-urige werkdag
en dus "uitbuiting".
Daar staat tegenover, dat vroeger de bevolking ge-
prest werd om te helpen bij de tempel bouw van de
feodale vorsten.
Het betoog van TAKSIM zou gemakkelijk weerlegd kunnen
worden. De ethische politiek in Indonesië heeft de
welvaart weliswaar niet verhoogd, maar doelbewuste
pogingen tot verslechtering zijn ook nooit toegepast.
Men zei niet : "er is te weinig woeker, wij moeten
dat wat erger maken". Integendeel J

Vanwege het gevorderde uur - ca. 24 uur - werd de bijeenkomst
hiermede beëindigd.

De volgende bijeenkomst zal plaats vinden ten huize van GO Gien
Tjwan op 20 December 1951.

t In verband hiermede, wordt medegedeeld, dat GO Gien Tjwan kort
^geleden verhuisd is naar het adres : Oude IJselstraat 18 hs, Am-

sterdam.
| Ook Chairun GAROPEBCKA is verhuisd naar het adres : Meerhuizen-
straat 6 hs. Amsterdam. Einde.

V. 3.
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NOTA
Van: KAM

Op 25.1.1952 werden aan Clipper, Spil en Sardine brief
CAH/52/101, 124̂ 8/CBS/1266 en CEH/52/048 geschreven,
waarin hen de inhoud van 12448 dd. 17.1-1952 werd
medegedeeld.
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B 124448

Ö.S.ü* "pericles" **—^"ïr'f p/.*'?
llld/6s \" E ï R O U .W £ L I J

O
Hiermede heb ik de eer Uwe .Excellentie onder-

staand een overwicht te doen toeJEOiaen van de begroting
ovor het verenigingsjaar 1951/52 van de öemocr&tieche
Studenten Organisatie "psriclea" te tosterdam.

Gozitributies £. 280.- Hadeling saldo kennie-

Zaalcollecten - '3.- Papier en adm.kosten

Jaargids - 25*-
acties • - 50*-

f. 435.- f.

O
Geiaöiaoreerd aoge worden, dat het ca,40 leden

_ tellende Ter iele aw deel uitmaakt vari de bij de Interna-
tional Union of Studente (l,u.S») aangesloten Federatie
van Vooruitstrevende Studentenverenigingen(F.V.S.V,)*

&T HOOFD V A N ö;;: DlüXST

: ///
r //

Mr.H.^ïFelderhof

Aan 2.E. de ?ioe Minister-President,
.Minister van-der Portefeuille,
Ministerie van•Binnenlandse £aken,
te
's-G R. A...V Ü I fl A G J

Aan 2.E. de Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
t.a.v. de Heer Hr.H.J.ScnÖlvinok,
Ciief van het labinet,
t«
's-G, K A V S H H A G £.
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Vans H.E.

Ond.: D,S.0."Pericles"

o.: B 124448,

11 ld/38

Hiermede doe ik U onderstaand toekomen een over-
zicht van de begroting over het verenigingsjaar 1951/52 van
de Democratische Studenten Organisatie,"Pericles" te Amster-
dam.

Contributies f. 280.-
Sonaties - 150. -
Zaalcollecten - 5«-

Hadeling saldo kennis-
maJcingstijd - f. 200,-
Papier en adm.kosten - 80.-
Zaalhuxir - 80. •
Jaargids - 25.-
Diverse acties - 50»-

f. 435,- f. 435»-

moge worden, 'dat het ca.40 leden
lende "Periclea" deel uitmaakt van de bij de Internatiô alMsfe:
Union of Students (I.U.S.) aangesloten federatie van Vooruit-
strevend© Stuüentenverenigingen (F.V.S.V.).

(III)
17-1-1952

H.B.
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Bijgaand doe ik toekomen een aantal fotocopieSn
van stukken betreffende de D.S.O. Per-idee.

O.a. treft U aan het door U gevraagde financieli
verslag*

KB, 4 December 1951



D* 6. O. "Perieles*
KOtllleD <J«r «»•§•*•»*•! » • Mj*il/%e»r»M»»-B<»«tmiT.inr«i-g«rt»iMng cl. d.

3/10 1951.

Verdeling der rest-takem Toon an Laei zijn van oordeel , dat Lily
in baar ooncept de*e rest-taken t* rar heeft
gesplitst*
Lily verwijst in dit verband naar d* notalen
Tan 9 Mei.
Jaap wenst o.tf. «en aantal actieve OF&Jere
aan te trekken die dan aan het gehele bestuur
verantwoordelijk zijn ace t en. Henk daarentegen
wil dat een man uit het bestuur de verantwoor-
delijkheid «raagt*

Werkgroepen! Uandstisehe werkgroep; Rietje krijgt hiervoor de verantrf
*o rdelijkheid. Dit draagt ook •
Jaaps goedkeuring veg , maar niet
omdat Rietje bestuurslid is»

Jaffe; Rob draagt de verantwoordelijkheid maar zal worden
ondersteund doer een niet best urslld.

Azië: Lily krijgt de verantwoordelijkheid. £»V. M! dit
later worden overgenomen door Chainm.

Portefeuille; Harry de Vries blijkt zijn taak niet te hebben vervuld »
Hij wordt ontslagen. Pegacus wil een bibliotheek ve*
wetensehappelijke tijdsehriften voor studenten «aken. In
afwaohting hiervan sal Rie de verantwoordelijkheid voor
de portefeuille krijgen*

Dispuut; Ken niet bestuurslid , e.q. Johny Benrar «l verantwoordelijk
xljn aan de vooraitster. fin ndc Kraak aal in het dispuut
aitting aetien e* sonodig als verbindingsaan m«t hat bentt)»r
fungeren. |

71nanaieel gedeelte; Het bestuur komt tot d? coneluaio , dat het relatief
geringe aantal kaarten dat is verfcooht verband
houdt net de slechte kwaliteit van de beide vorige
voorstellingen , vooral Harry Suith.
wat de advertenties betreft , Ieder gaat zijn
eigen adverteerder af. hm het geld te innen. Laoi
cal hiertoe ds Bwjoaübntin quittanties uitsohrljven
Voorts krijgt ieder 4*n aantal fantoomleden af te
lopen on te kijken of daar nog belangstelling voor
Feriales is en evt oontrlbutie« op te halen.

Propaganda Werkgroepen; Die zal naar Bob Cillieron toe fnan on het
CoaoBunlstisohe Uanifest als procmmnapimt
roer het Komende Jaar aan te kondigen en
nen en and?r net Bob t« bespreken. De oonvo voor
de tox*t**rtif
Azicrwerkgroep cal worden toegezonden aan o. m.
de HBPZ en cie Chang San Hui besturen. Lily zal
voorts bij het Jryak Studenten Selskip de Azië
werkgroep aanprijz n.

Aldus naar waarheid opgaraaaict op
1951.



0.8*0.
Itetttl» der B*etaa>evergad»riag d. d. 10 Oeteeer 1951

•MVelUng notalen vergadering VXO
rea*tiever«eling)0| Veoraiteter Liljr Olerkx

Xtttee-Teersitater M» r MJmiJk
Jl* geert Ree I«ret

«raap Beya Jr
tin Kramt
Obairaa Oarepeeeka

•ijn ra 10 Oetebert Allen behalve Chairua
TCgB, Mg? en «V» «enden eea eehrijren waarin

' _vr werdt aeegedveld , dat er ep 18 Oet a.e.
^ ~ - - Ml **ro«B g*iMu««n «• d*

TtrlMtt«inc nn d*m Iwnwn Mi <• OUKTWOOW U
Kwk «n IM» sullen <UM Twnateriaa »tj-

Bvu l«m>ii M! «M eend«l»attU* nm b«t B«*tuur
I.T.MU MA «B anocr *al «•

kttlse

«n a*«*r ia brt «P«7 MMc

eea aitmdiglag ran «e »MV

«««eelte Kennl*n*Jtiat»tiJ*i ^Uhr»rte«üe*( Xr »lljk% UtMl f
•O MLMM te «IJn. toet Met
veer Sat«»Mf <* «M»

Bet eai*e peeltiere

l MM cal
Vel«ei» laay Bsgr» J r •»*% veer 1/11 f
biwwn «IJ», llljr «ijet . nt «e *»«retin«
veinii ie evere«kre4en
Oeaatieei le^ fe«,t ve«r «IJ» MMHMMMODI «!•!•

naar T* SM* Beae
gaat jTeey T aevfcea •p«i«Me) ( JUei
naar HMMI de Vriev*

Frefe«aa«B CeM-TlJ«; Uiy ea «• mak ga*a op U/10 e» 15.55 «aar
•e eerete Jaareipeeeh vaa Bret*teia ea delea
«en ea*e Kean.1 Mairlngetijdfeldara alt. I*ei
sevft ffettriaf veer aaterimel»

•erlEBreepea; Henk deelt de MaiMeume wit. Rie ea Rek de Jaffe papieren*
Lilgr lorijct Zteadevdag de Azie-eenre» vea Laai*
9e CW ae«t veertaaa officieel rmn onse verkKreep»
eijtemreaiten ep de heogte werden geateld.
-tijd) eat de kritiek hierep oetref|t «"* wijtt ep

Lily*» niet ia het beepnar •••>re*ea eieeeeop
«peeehi Rij ie «at de werfecreepea aangaat vaa
eerd*el dat wat ep de aara»**rkgreep deer Be« O
wordt fe*e«d aiet ale de aeaJHji ven het beetuar
ale ledaaif aag doergaen. Kie vindt , dat Béb ep
de eerete aiJeenlHMt vaa de Mant greep te laag
epraki Uly da Mee eieaea dit. Ree wil de daar
vaa de werUgreepbiJ • eareaet ea aewiaeel tet 27 uur
veperlMB*
Mie sal eea ea «ader aet Ben aillierea eeepreken.



De op do laatste bije«nkoBst Cer ilar»>werkeroep gewonnen nieuwe
leden sollen door Rie aan LUy worden doorgegeren ter plaatsing
in de ledenlijet*

Uitbreiding Kennianakingstijd: Llly zal Bet Johny Uenrar oontaot
opnemen teneinde nog in het Jtadf>r van
de kennlaBakingstiJd op 19/1O een dis-
puutsaTond te doen plaats Tinden
Op 70/10 aal Rob Laret «preken op een
besloten TerelagTergadarIng orer het
JeugdfestiTal, Alleen Periolesleden en
uitgenodigden to«

/ en l onthouding

ruif;

Ben reoretel Tan Lily on desa vergade-
ring te eoBbineren Bet aan: het afscheid
Tan Toon de Jonge wordt net 3 tegen 2
•teaaen Tan de hand gewecen./Doons uit-
lul* cal nu geeoabineerd worden met de
feeetarond

ffiB Klinkenberg heeft e ion ij principe bereid rerklaard o» te
gaan fiedelen* Laai zal sioh net haa en Bet Bdttard Tan Heyoop
VTeor da Piefc-üp) of met Frita tUtiper in Terbinding atellaa*
aiaaet flakedjo aal Toor een Indoneaiaehe dana worden gestrikt
Heb sal een aantal Tan sijn rrouwelijke relatiea Boenenen,
•ia Kraak cal Toor de «alen Terantveordelijk cijn*
Toor het toneelstuk xijn de twee aeiajea reeds aanwaaig lRie , 14.1}
Toor da Bannelljke rollen sollen warden gepolst ••BBJ,••••••• KM
Oma II *•****« —"•«>*—»•«- (Rie) , JokBT Henrar en Martin
Kaase (Lily) , Oer fill-as (Beb).
Jaap waarsehnwt Toer een or*rieden programma*

Contaatooemissies» A Panitera; Dese heeft ons Teraooht aan da IPPI
te sohrijTen I.T»B. de weraldatudenten-
dag. Dit ia door da federatie OTergenonen«
Toorts TercooBt aij on de protesteren
n*a*T. da ouaaatia Burghardt-Ouboia*
Henk «al Diok Rlleniua aaterlaal rer-
sohaffen OTer laren en werken Tan desa
figuur au proberen aan «tuk in PC te
doen lOLaatsen»

B; OPSJ: tr is afgesproken , dat er in d« toekomst
era Tergadering cal worden gehouden waarin
de gevaren die de Nederlandse cultuur be-
dreigen an da aiddalen oa daca af te vanden
ter sprake «uilen worden gebraaht. Ver-
schillende proatneate culturele figuren
«nllen worden gepolst» Op 21/10 cal dr«e
aaak worden doorgepraat in het OPSJ bonk

Tarsoek Hed Vredesraad; Ottido Tan Suehtelen wil in de winter een
aantal belangrijke intellectuelen lesingen
laten houden OTer de betekenis Tan het pact
Toor de grote 9* •• cijn Tarsoek oa een aan-
tal nenaan Tan ons die hen bij da kaoce Tan
Tooraeeada intellaetvelan •allen adrlseren
wordt gereageerd door Ur Toon* te zijner
beschikking te stellen*



"Farialoo»
•otaloa loaMirtmnoToitadtrlag «.«. 19/10 If 51 ia bat aoraaal
•otoltate 1UM' aijttte ha* doalolllo TM TOB Bljaaljk Bl«*

fcaaaotlgi «Uon bohalYo Okainm

Bataloat tarten goarrootoord

«tttkkont
AJ Oud
Bob «oat nog otaado aan te ia rorige notulon gonoaate B-koraoa
inaafco te Olaf opaort oahrijron*
Boa* «l(o aan u* UK «Btewt ••mditadantendag*
B* r«««xmtl« wl Un •p»»«i8rt« *«D un a* 0-» ngvriae gvriobt
fBtMat-MhrijTon Inuice «• qpMt««ti« MurghurM»nik*iB Tvntuxwi
Bout al orwr d«x« qaa*Bti« aentaat OPBMIMI «ét d* M r*4Mt*ur
BUK BUltQllM.
B ; B4«m
•M kevtuiurcmaniatelline TBR d* KZBO. tel t* s* t*

B»d*«lt«
Au* hMM MB U«OMB« batooc OT«r •* hei
te flBKMlal* jwritl* ran ?erisl*«. Ir l» tti diunrtm f 7.50 «att

iii** Monob 7acp «il TOOT •!!•• te giwoa* l«4n bij <• denatl».
nschaicelMi. B, a. r. LUjri tyuniAag dat MU tad«*t al«t ia

•mvtlff* nat» IB OTeïBöhwden ma^kt /aap op dat oaa budget S**B
•«ld !•»
T«M a«a adrartoatl** IwbWn nog al«t Wtaala.
Bo «••ataton r«a te foitooaa.>-tea~a0U* aija t D» Mntrltetl* Tan
Banr d« TMM sal op f 7.5P worten twniwmnaat*
VtapMUaM Ml f 5 al* dmatwv al%la« Oatobor glnna.
tMÜtlnr Ipataalt la robnarl* KUuca «odj» MJ U«old« la.
Da ƒ•«•» lM*ft af«M*sd« Wto LaU Aurlpno. Jotaou* Hulloao aal
«IA a*t tea «•iminputitor In rutiadlng «tollan. Tan te
fMrtpim i* of bat adn» niat bafewd off tij Mur*n nlot thala.
lüt bortanrrtld aal a«M flonat«u> aflgaaa on OOB r«rl«lo8lld i
teaatoara aaaaxioa Talgoai oaArrataand
Blot Motel te Wlad

Ooaa a, dlo aaar Ur te BalMjn «aat

Maraallatfol

M«rti» Xaaaa oio rtolrliag ta Motlja gaat bowvrkas

La«l| Honoow LaOrolx
Baokatra , dia naar Sr Ooxloaan» en Br Orevsl gaat

Llly,
Bdaard T Hojraop on naar L r Oaotoroa on Th r Baalto t« gaan

lob) 9m* l ow naar Cao Oorthtiia en L Ueti t« gaan

Ohairaat Oa Oioa
tvaterik Kaipar oa aaar RaedocJcer te gaan

flat Votar
Xaaa •takrio oa aaar Mok Blf on on Klonk» de Trioa-do Wind to

Do aaio worttraop>*Go»TO Ml op «oonadag 10 r 12 vord«a
aitcoteold (fahröwort Oollogo) door La«i on J Bonrar.

M! op 3 Bar bij Uak Taiiaun op Mldor
(Jaatol 172) cehwdoa «ordon.

ti» 2al Boww hlorran o» te hoogt, tirongan on hoa



sooiaal onderwerp te bespreken*

Terelagvergad-rtngl J0ugdfeotival
De sprekers zullen op net f<*stivalwe«»kend over desa quaeBtie
voorbespreking houden*
3en uitnodiging voor de v»rgad*rinG zal aan alle besturen «orden
toegezonden* De datun i» TB» 17/U verschoven op 16/11 ondat een
Zaterdag niat aig geschikt lijkt.

Ledenvergadering 30/10
Voor deee dntua moet hrt finftnci«lc verslag zijn
Henk cal s*t Beft OPSJ» oontaot c>^*^?n nn uizo^kMi of h«t honk
tfi»r r-iv»nlglng op de dwrtlgata TriJ ia*
Agsnfle; l Opening; 2 Notulen nn ing^koo^n stuUi.en 3; Verslag
tijd; 4 V*rBlag Berlijn; 9 VerdLae Counctl XU6; 6 Rondvroeg! 7
sluiting; 8 Transport naar het

Fuif; Uilen Kraak ft*<»ft voor ti^n gula<-n e«n zaal in Oe traklco
grond beeprofc«n« ur Toon xal «omen gehuldigd «n van allen (dus
niet alleen van het bestuur ) een cadeau krijgen besloten ivordt
dat dit <*T. bo<*K zal zijn. Jaap , Henk on Lily speechen*

PST; Va wigerlng vwt Jup Buttlnghaucen vordt Hijaan Hendrieua J
saogezooht en bereid gevonden zieh condiünat te stellen*

festival gelden) Rob spteekt *ijn gntvelijke afsehu* uit over
het feit dat ondanks de preoslre liquiditeit van het festival»
eomite «e gelden van do steunlijsten nog niet *ijn afgerekend*
I»V»BU een en ander eal Laoi Jaoquee Hoekstra het nog niet afgedragen
f rstivalgeld afhunoip nak«iu

TDS eontaot; 3mt® Btelt voor on regeloatig PC ai>t do n^dedelingen
naar ?rane op te znnden* Op vnorstel van Ik-nk aal worden getraettt
on «en rttilafconn»a^nt PO*V»rXd fitttdente lieve te verkrijgen»
Uet de Dttitae fitadenten Organisatie zèl ern ruilfOxuuMBont Kentering-
Poruci nor en gesloten»

Mededelingen PC; Rob cal deze w*"Jc ttect»(lAling«m b«>treff<tad« d«
Azië en Uarac v^rkgroep opsturen* Io>a eat betreft onae fuif*

A»ndvreag! ftrt wordt aangesteld tet grabbelton-gevolBaehtigde op
o»ee fuif* 25 AO alle beetuursl-dtn naar huize Laret net kleine
cnuistcrijfn (evt oud<" IUS litteratuur) on die in de grabbelton
te duwec en te nelpen swt inpakken*

Conv» Led Teq;: Onderwerp hiervan; l Fefgtf.vond; 2 Agenda
3 i Opwekking tot betaling contributie.

' t > - » s v i Aldus naar waarheid opgecaakt
'



D.*. O»
Notul*n d»r B-rtuurrr*rg»d»pla« d. d* 22 Ootob»r t* b* T* laai

AU-n sij» aaB**8ic.

•or«»«r-g»arr««t»*»rd ~ -
^wflitiirr fTiBltrn *• ca*» D* fc*1** «m flr NOOT»» (-na».
TOrig* Mttftéa) «o»t nog wordkn e*>ehx>T»n; t*d*n Tan CMM , ai»
*ioh nog-ni»t-t««r K»anlaBaki»gotiJ4 h*bbftB"T»rtoond-aull*a door
Nat a*ng*Bohr«T«n wprd'bMMtv; IV ASVA h*-ft ona MUI uitnodiging
g*atottrd Toor d» pt»abtig» op-nlng Tmn haar IwoXiraad. -
teel »n Lilljr mll«a op Donderdag 25A" OH Ti»r uur in d* poort
«tja . » Mc-lijk kort Win Kraak* -
QBd*r *it Bg*atiapunt wordt roort* nog afK»*pr*Mt-, dvt d* Toor

ia «rd« bn>ag*n Tmn d* giro fonuLLit»it*n T»r-i«t» Btttorlt*l>
(~LUcfr-***Df*i* ) B» Iwïf 1*~«P *3AO ojtt*»«i«r Mllwn sijn -
a* cMi»oi>tiigtMr. &Mi i* MHg*x«d»a da«r oi"' 9 n-t»

-tMld. U* al hur MA MC «ft»p*a.-
vtjvt -r op d»t TOOT lAl Mt f BC tinn*n aont koaon o* MR

onx* T«rylioirttn£>n t» kunn»n Toldo*n« J&m T0i«orö»-Tmn
wordt Tm«tc»t»ld7 l tMttnfenqatx 01«ua»n , a Eritorioa

4~Affteiio«* JKW »o-t rroor 15Al «ijn b»t«ald.
ia T«rbiadioc »X»ïl*iw -

Tmn fattmmmam donat̂ ora b-tr»ft-, H«nk «o>t
Maro-lla, Jaap «w-t aojMMuur JUrtin Kaaao OB donati**

Tan R»bli«e"" «totijor Voort* a«<«t «Faap salf Joop Tan •antxn
Toor~iUn-»*«nlne;-Ri«» gaat-«aar y*i*«-l d-Mttné, laol ie bij-
'•«»• Bo«katn a»v»*«t. Bw«-»al *Mh MC ««M «ohrift-lijk;
0»rl«oana in T*rbindiac at>lln«« Toort* ui bij naar Or*w»l gaan
lily eal W* Ph Pos *ohrijT*n* s.T*H«roop «al mijn m-n»»n nog afgaaa*
M» Mo»t nog Baar a-n Pol*k« Cuu> X aog naar «ijn n-no*iu ~
Wat OfealniB botr^fk , Oo fli-a X«an sal rolg-nd- «aand b»tal«a*
Trits Xaip*r~Ml nog woraim-afg<»lof»iu
ttw Kraak Moot noc aaar F»t*r fOoas - —
TantoB*nj Jaap Bo*t nog naar «*nrt«-tti» S , van Zaan* «n Oan COBB BMU
T«lf«B« Hob aal Li-« Andri»a»*R-b*tal-a. I«ai gaat nog naar rr**a«
•n Hahdi« Chainm gaat naar flBl«iMn»Jah. B«tt gaat naar tl»

Wnaöag 23/10 llarx ia h»t OFW MBK . L*ol
»-*.. - _ _ _ _ _ . _ „
br»«*t h-t «mtMt-aot d- Brakkn Orond na t*lofooa«a*p*oK

af. »ar krak wordt d»fioiti*f al» fuifoord T«*tc*itvl«~. Uly <•
taai «ull̂ n MBadag 23AO"biJ Via rJ.*mc*n9*rg g«n li»fd« voor di-na
SOOB «n »t* «ft<m*-piakttp «n plat«n botalgviu XvéVr «wt Zaterdag

fiob i« Jaap *ijn Ci>i*a»i>i*m-l.eV«r», lüy «K
K«p«ra* - — - -

Bi» aal Toor -•« «aal EBVROH •* La«i
i. T.H. d' conro

gadoring-zal Tan
T>r**hlll<<nd» figur*n lat»B--8pr*k»B o.m.

•al-Cteinm or»r *tttid*at *•<•£•••«» 4nl»idlog houd«n. On»»
•pr»k-rr-«iia««i «oro>B aaag^«ohr«T*n~*ii op Maandag »Ao xal bi)
tMi d* •»rot> van d* tv»* Tooifc-apr-lcing-n «ord^n g«houd«i OB half
* — —— .. _ _ -, _

HSR **n bri-f g»»«hr»T*» OT*r d« noodV-
MMUr-d» atu4«at«i ook in-int»mat*oaal*

gim» BOM arî f «ordt aa- HKlg* wijaigiag** «oor B*atuur go»dg»k*ar4
U avr*-Tola*nd> B. V. Maandag W/V) bij Ia*i oB-6 uur.

B. T. -op Donderdag 25AO bij Rob «aar ook tonbola pafc-tt-»
*a «ord*a ingepakt aai 8 uur.

«Xév, naar «aarb-id opg-oaakt op 2TAO 1991



D.S.O.
3'cr: 1ste Jen v.d.H"ijd»nstr 121» "
AMstTdJUn-Zuid

3̂ STUÜRSV-RGAÎ RIï:G 29/10 t. h. T. Laci

Kif uw ; a B*B?.nKJs van d" Rupi voor

Asmrezig; All0 3-l°d°n

O-p'ning; Om 2o.24 op°nt d" pra°s°s.
'-'otulpn; Word°n g"arrpst°erd.
Ine°kOBen StuKk0n ; Oud; Ni"t aanwezig.
uitnodiging op "de Sirene"; Meer contact wordt v,-?n Rupi-sijd» op prijs g"st"ld.
b; e»n verzoek Tan hpt LibTaie dispuut om op 29/10 naar 0*n l«zing van lir Ouü
t* kompn luisteren. HiTop lcunn°n wij ni"t ingaan vf>nw°g0 late v"rzpnding vsji
h"t stut} c, uitnodiging van dp XCSV om op 31/10 tp tornen luiEt"r°n nap.r ar*n
l"zing van ds Stoe'ribt'f'k, als candidatTi onzerzijds word"n Qpnoflmd Ouus I "n 2
Joop Hu»ting, tiartin Kauss, Ri°t van BP"k, Win Klinl;̂ nb"rg G<?r WillBms. Contact zal
met h*n op d° L^d^nv^rgp-d^ring word"n opgenomen; d, ü®n bTicht Tan PC houdend"
d" aanvaarding van h^t ruilabonn"m|ant a"t World Stud"nts H^ws. ; " V°rzopk van
Olofspoort om i"raand van ons di" op 5/11 ov*r P<"ricl"s ""n l"zing zal houden,
H"nlc Kijman wordt a?.ngAwpz''n m^t opdracht zijn sp°"ch st°rk concropt t" houden.
Puif ; Was Financi"''! succes. Batig saldo f 15.07. Jaap "n Lily willen b^id^n , dat
volgend» k°"r *en msn voor programna vTan.twoord"lijk zal zijn. Jaap w^s erop ,
dat vooral h°t b°gin van d" fuif z wat was. Op voorst"! van Lily zttll"n T dit
jaar in "Ik g"VHl nog tw«p fuiv"n i:ompn , «^n op d° hplft vsn hpt cursusjaar ,
Het and°r« op h"t pind. B*idp fuivpn zull"n zov"°l mogelijk aan dp dan °vt aan
d" ord" zijnd" acties aanKnop''n
financi"̂ ! K"dP"lte Kgnn.Tijd; All'1 advTt=nti"s zijn binnen. Wat d« donaties pn
fantooml°d*>n b^trTt Lily h"ft f 2.50 van Guido van Suchtpl"n. Zij gaat nog naar
Pos vpn d* toneelschool; Chp.irun was bij j?rits Kuiper , Kwam dap.r t° w"tpn , dat
?rits in h°t PSF bestuur Ch als opvolger van h«n had voorgesteld. Hpnlc "n Lily

ipn met Frits voor d° Ledenvergadering ovT d^z? quapstie sprefn. Frits zplf
*wat nog naar John Ra°decl£':'r. Jaap h'̂ ft Qp*n van zijn a. s. Donateurs sn fantooo-
l°dpn thuis gptroffpn . Zal pr nog acht°r?an gaan. H*nk m"ldt dat Hpnripttp B voor
fntsmen zit. Rob is n°rp"ns gcw°"st. Ri* haar m°;:sPn war°n ni^t thuis. Laci gp-at
b°halv° naar zijn m"ns"n nog naar B.H. W«st"rv'>ld Pi"tT d" Hoochstr 72. Kïim meldt
det hij P^t^r jVlma b"r^id h°"ft g^vondPn e«n lezing m "t lichtb°=ld°n op eind Jenu-
ari voor ons t" houden. Probleem is ho<> hi"rvoor ap-n p"n projpctor t"
Jaap n"pmt nog op zich AiSVJ tpn spoedigst*1 t
t°urslijst f gpvn.
L°d°nVrgadTinK 30/16 ; Opg^raTtt wordt
sp°ech is OK b°vonden
Stud'*nt''ndae: Wegens lat* v°rzpnding vrn
bespreking panw°zig. De °°rste voorbespreking vprvslt nu. De tweede Za.1 op Vrijdag
9 }:ovpmbpr bij Laoi worden gphoudpn om 8 u. H*ni zal hi°rtoA contact opnpnpn mpt
üarc'lla. Jaap mpt ffilliam de Vriesi Lily r.ipt Guus I Chairun mpt üartin Kause.

schrijve.. en Lily op 30/10 e»n dona-

dat dpzp slpcht is voorb"rpid. Tilly 's

annschrijvingpn is ni'nand op dp voor-

>m*H

t i l T2t m» .«•»



Als programma dacht h"t bestuur zich h°t TOlg°nd<>;
A ; Alg^m^n B**ld (Williwa d° Vri^s) ; B Duitse J*ugd (üartin KPUS") ; C
ra""tings «n situati" Hog»r OndTrrijs in Duitsland "n Pol"n (Tilly) ; D Int"rd"l"-
gstion m"ting (Jaap); £ Congr«s in Warschau (Rob);P d° R^is naar 3°rlijn iGuus I)
W»rlcgro^3|; H*t voorst"! ran H^nJc om h"t van Gogh affich" vpn h"t St"d. i:us°un
voor onz* KUnstw°rk:gro0p p.an f w^nö^n zal door Rob ap.n Jaff rorcl°n voorgebrs.cht
Voor d1" Kunst *n d° Azi^ rTlcgro^p ZP! voor ifd"r° bij'^'nliconist i^d'r in princip'1

Wat d« Larx w"rJcgroAp b"tr"ft Rie ondersteund door Jaap wijst "rop , dat ipüpr*"n
ook p.ls hij onjuisth"d°n verkondigd g^lpg^nh^id mo"t hpbbpn om uit t« prat"n. Pas
nadat i"mp.nd is uitgpsprok"'n mo°t d" wporlpgGing K:om''n. D? l'iding nopt in "IK g<*-
vel i"d°r zijn b"urt g"v°n.
fort"f°uillg : Jaap Hu^ting zal orgsnisator Trordpn; Jaap Buys zal ovpr "pn "n
and"r m"t Harry d" Vrips contact optiPm^n.
Hanny Schaft hTdenlcing; P^ricl^s disnt 35 man plus vlaggen "n bloPm^n op t*
br"ngpn. In hst wenccomite di»nt epn periclie* zitting t" n"m"n.
BPstuursvereadTiiig: D« volgende BV vastgesteld op Wo"nsdag 7/11 8 U bij Hob
Sluiting; Fra«s*s sluit om 11 uur

2/11 1951



D.S.O. Tericles"
Notulen drr Bestu irsvergaderiue u. cl. 7/11 1951.

Aanrezig: Lily, Laci, Rob,Henk, Jaap, Win Kra;?k
Opening:20.25
NotulentWorüen gearresteerd
Ingekomen stukK_en; A. Bericht, üat de AVSV recipieert op d/11.Rie
zal door HenK llijman , tlie zelf ook £pat v;orden aangezocht.
B: Bestuurssam-nstellinj- cier Economische FaculteitEvereniging
C: Geboorteaankondiging van ffim Klinkenbere- jr;D Aankondiging ven
e?n ASVA leflcnraad op 15/11.
Studentendag; VermoeöelijR znl Ao<?ricain roor f 10 esn znal ter
beschikking stellen. Rob ssl hieroTer contact opn^niai.
Alle besturen en ongeveer driehonderd vermoedelijk: g «interesse er tien
zullen e-n uitnodiging krijgen. Rob verzorgt teKst, Laci stencilt.
Rob verzorgt JenE xxx Kunstvffrkgroep-, Surinaamse en StocKholm-
adressen, Rie restant Kunstwerkgroep aaressen, Lily adressen
van Azië nerkgroepleo>n niet lericlieten. Deze adressen zul.'.en
Zondag medegenomen worden.
HenK zorgt voor affiches. Indonesische stuüenten zullen ouziek
maken terwijl e^n Indonesiër zal ge.on speechen. Er zal e<n.
zaalcollecte gehouden rorden. Va-moedelijk icomt er CMI IUS dflef:a-
|̂ g uit Traag.
PSP; Frits beweert , dat hij door Biegel werd gedwongen Chairun
als zijn opvolger aan te wijzen. Laci ontKent dit nsar aanleiding
van uitlatingen door Bi egel gedaan. Het laat zich aanzien , dat
een aantal bestuursfuncties nog steeds vrij zijn. I.v.a. eeii eu
ander zal Laci Donderdag met Biegel contact opnemen,
Portefeuille; Jaap zal met Harry dr Vries over dit onderwerp
contact opnemen*
Trogrammat volgende B.V.: l Kentering , 8 Federatie; 3 Interne
quaesties, 4 Sxterne quaesties 5 Financien , 6........
7 NSR brief , 8 Culturele quEesties.Lily houdt een algeciene
inleiding. Toon zal norden uitgenodigd.
Brief HSR; Wordt voorlopig na enige omzettingen goedgekeurd.
Sluiting: half 23. Volgende BV Zondag 11 November te zijkanaal F

Lily: Inleiding verzorgen
Azië werkgroep lijsten meöenemen

Rob : tekst Studentendagstencil verzorgen
Ameri*ain bellen
Adressen Kunstwertgroep , JenS Surinamers en Stockholiaers
meenemen

Rie: Restant adressen Kunstwerkgroep medenemen. Evt naar AVSV
receptie gaan

Jaap: Kaar Harry de Vrie s gaan
LLaci: Stencil Studentendag afdraaien.
Henlc: Contact niet Rie opnemau, naar AVSV receptie garn affiches
male en.

ArflEterüeii 11/11 1051



Beate Vrienden,

Sep. aicuw dijpuuU
Op de ledenvergadering v-ii 26 Septeabor J,l. kwenen enkele

enthoueiagte leden net het voor «tel een nieuw diepuirt op te riant en hetgeen met
vreugde door leden en boet uur werd ondersteund. lomer» dit dispuut kan in een
bepaalde behoefte onder onze l cd on voorzien a*l» do bohoefts nanr moer gelogen*
beid om mot onderen uLlerloi probleaon traarin zij geintoroBseerd lijn to boepre-'
ken in do geielliea en vertrouwde sfeer ver. oor-soa die elkaar persoonlijk kannen*

liet ia do bodooling , dr* dit dispuut opon et nat voor iedereen,
dut ook voor ni et-led en» Er ia geeö vrat prosramoj do diBpuutalodon solf be»
•luiten waraede men ziöh de volgende koer zei bozig houden, icdot do mogelijkho»
don «cul*puttolijh zijn. Don ia er do uegolijltóóic1 toi.bot -"irpopr-ftton vun films
(b»T* uct gezamenlijk bioeooopboioek) vnn litteratuur van toneel, muziok studie^
ondorworpon on studio-mooiJ.iJhliOL.un. ..en do doolnomarc iolf om ol doio mogolijkbo^
don t o benutten* Eoroto bijoankocffti

UMSJG I? KCVEÜS31 T,F^Y.
D1HK OTTSfliAH ".^Ï2L 172

j H.UI

Dole workgi-oei> viüdt bij aa,zo loUon nog niet dio bolangatolling
okon koot doe o groep bij o cc ia bot Stodoljjk Uueeundie tij Tordient. Om do drie v

«•ar de hoor Jaffh (voor wie» hot HOE niet »oo« , adjtwat dirocteur dor Stod
Ifusea) eon inloiding houdt* Het ie altijd oon groot gonoogon narr hen te luieto-
r«o oadat hij in do oor ut c p2.ar.te toer d«einuidis ie nmar hot 'inst" naar ook waar

het "Runrt on Maet oohappij " bctroft en tcnrona coi* goostig on booiond vort dl or ia*
tliD* ollooa voor tamBtlioflobbore maar ock voor hon die zioh in

elle problaaon Tan do ontwikkeling dor naetBcbappij intoroesoren is lijn Toordraoht
cltijd «oor looriocia. i

; De laaiBto bijoonkom^t5 ie de hoar Joffi bogonnon tiot oon «orio
letiBgQ>i oror T o» Goghj do atuirtüraoftc van do rdouwo 30 Ml d ar kuurt on do to*tnogtoo
ettoTortrotfott Bonild«r yon on voor hot tclk. Do opro!;or r, af oon gp£ot?.llloord
ororiioht ven ran Cl^ghs lovon wnorbij allo factor on ven roliou on' orv^iringon, dio
•ogelijk inrlccd uitoofondon op lijn lotoi'o-wor^ "aosprokon vorder. Ze boliohto
•prokar lijn orvoringon in ÏÏngoZond 'ti^AtfiB do inductridc rovolutio rc.arbij hij
aevtokonde da* dit hptiocLfdo u±tgiaî {ap|ijai ie cis wciarvit llorx zijn "Kupitol"

He. do ÜüLoidiag TOlgt oen lovondi^e dieoussio or. roadioiding

Sana in do drio Trolton vorgt woini" 4-."J5 on or rta:-.t zovool
Volgondo koor vorwtwhton vij dim ook moor doal.»^. 'o?

Notoor oTonj
Woensdag 21 Novcraboi- aDnvctng 20 uur
Btod olijk MUBOUBI (do deur niet cpon ie bollen)
Nadere ialiolrtingon, Robort L er et tol 96245 cidroe zio bovou soor.

Volgende
DondordiLg 8 lïov t, h, v» B«nito G«r Terbergltract 4*
Dieoueeioloidor Prof Dr \¥CF, Wpjrtaeia
Sprohors One I'ui Yang ov ir &%!&«&&« OBtttUekcsling in Indonoaio
van 1813-191-1 J



25 Octéber 1951

3. ütn ïoriclieten ,
kÏEschion Jcbrat do-o c on vu wol wat laat ,• maar

laat dat dan nog ncns orn rxtrn aansporing ,?ijn hnra MET AANDACHT
TB LSZBN1 M

Op Zat-rdc-f 27 üctolvr a, s. houd'n vn onso m r t npanninn:
vrirrrachto m rn~t v-KL zorg voorbrrnidr "Il'DFUIP van tto
Konnismakingntijti. Hot programma 1. -'ooft iots bijzonctnru
rn r-n radon jullir dan ook r.an om mot z.ovoel mogelijK
intrcducns te icomon.
Qnzn afgotrod^-n voorzitter Toon d.- J*nre sal bij din
hnid worrinn ^rhuldigd. Hora- sal oon gfsnchrnk wordpn aangebo-
den namr-nB on;j allen . Nnmon jullin voor dio gplognnhnid
wat frold mnr. 31k bectrufr is vrolKora.
Plaats , OPSJ" honk , Nr-o Ko:isrrspracht 61. Aanvang G uur.

Op Dinsdag 30 Octobrr houdnn-wn onzr olgnmnnc ILBBS^VSFiGADB-
RING. Plaats, Kuise Wostnindo , ïïostcindo 5, Aanvang 8 uur.
Agonda : l Oponine

2 Notulm on Ingokom^n stuWcnn
3 V-r.slar Kcnnismalcingstijd.
4 V-^rnlag Berlijn
5 'Vrr^lag IÜS CounOil
6 HcndvraciR •••n ra-^rt'-dalingen

•- - - 7 Sluitinr.
Ding.^nnn end-r d--- l ' d -n riir hun contributies Kunrtnn b.-talm
word.-n v-r^.ccht ?n c'it tn doen bij do ^^'S^nhodon sub l en
2. Dit g-^ldt in nog st-rfe-r- matn voor dog-non mot achtoJ>»
stalligo contributi";;.
z.o.z.



PINAÏICI33L VERSLAG CURSUSJAAR 1950-1951.

•

Voorafgaand? ovmr-rlcing: Dit verslag loopt vanaf Ootobor
1950 tot Juni 1951.

".A: Inkomsten .

Contributie 1949-1950 3,75
Contributie r, 221,40
Kaarten V-rmisto Piloot 139,40
Kaart-n Harry Sraith 66,15 l)
Aflosning schuld Kentering 22,90
Verkoop IUS materiaal 23
Steunfondn 11,38
WeekendG 27,50

Zaalcollectnn 5,98
Diversen .« 13,52 2)

Toelichting: l) Ónso beid- filmvoorstellingen , vooral d«* laatste
war";n slecht voorbereid.

2) Terug foctival ccinm l,"4
,. '• ; Zegels - 0,34 :

Actie de v Dal~n 3,01
Te.rug voorschotten 6
Teveel in Kas 1,03
Avond V. Bakaya l
Fooi ^ OjJJQ

13,52

B: uitgaven

Filnhuur Dr Vermiste Piloot 70
Kritnrion • , , 60,10
Druk kaarten Vonniste Piloot 14,50
Belasting 25,10 1).
Clausen ( Advertentie PC) 26,10
Uitkijk (Ila-ry Sraith) 75,10

• • - ..̂  r 35.

40,35
JaargidS ASVA - 20,60
Zaalhuur 46,20
Actio van Dal^n 20.36
Administratie 62.76
Diverse posttari-ven 2.50
Diversen . ,30.37 2)

529"J04"
Toelichtingt l) Deze belasting op d - v-rraak-lijkh-don was geheven

op ''Do V.-rraiste Piloot", Op grond van do onncht-
raatigh-id van d-zo hoffing reclameerden wij het
bedrag terug. Dit is ons dit jaar eindelijk golukt
en het t-rug ontvangen bedrag in als inkomen op
dr- rek-ning van dit jaar feborkt.



2) Voorschot Gadoau Wim KlinK-->nb
Nadrlig Saldo fuif 3/5
Azin W .ir legros p
Paul van K--mp.?n (plaat van Jordaun)
Hanny Schaft actir

P^to 's ...
Spandoek Stud^ntnn Willen Vr-d^
Nadelig Saldo fuif Panitrra
Tnveel brrnKond- Kaarton Vorm ,

Balans: Kas ;
Giro

Krntnring
Tekort

15.81
9.80

228.75
80.45
102. :i9_
437.20

Crr-dit. 139.25
A. D. D. 217.50
Af Kent. 50.45

437.20

Tonlichting: Het verschil tusson Debitnur-in nn Afschrijving
Dubiouso Dnbit.-^urnn is g.-basr--ord op d<- verwachting
van f 11,25 aan achterstallige c»ntributins.
DP Cr<?dit-;uron nijn : Lucac d^ Jong (Praag ) f 109.25

Pilmadvi.-iE ( Harry Smith)
139.139.25

3en op financi-'-pl gnbi^d ze ar d.-sfcundig Poriclcs lid
rocrlctG irat botr-ft d.-> o^rst-1 post op , dat Poriclos
Ö« post Afschrijving Dubi^uop Cr^ditaurcn t hoewel
z-oldzaara , tont.

Begroting 1951-1952.

Contributies f 280
Donatioc " f 150
Zaalcollcctrn 5

f 435

D
2)

Nad. Saldo Knnn.Tijd
Papier on Adnu
Zaalhuur

200
80
80
25

Divorso Actief

1) : G^taxr-nrd op cng.-vmr" 40 b^tal"nd^ Irdrn rp.c-.rvan crn gndorlte
nu. ar k.-ret'wordt ing,-f:chr^v^n r;n -rgo f 3,75 brtua.lt.

2) : MaldcolijK: tn b-roiknn indinn ALLB LSDBN MEEWERKEN AAN DE KU
AAN DE GANG ZIJMDE DONATIEACTIE. GEEF JE' HIERVOOR OP OP DE
PÜIP OP OP DE LSDEKV::aGAnBR̂ NG. Hot in hous niet mooilijfc.

; /

dn rnst tot op dn cindfuif.

Hot BnstUUr



uit : m tsf f
Voor : ÜD 1575

Ag. nr: 124357

UITTREKSEL

Naam: pAJEIfBHA PEMSDA BAS PELAÏtfAït IHBOSESIA

Naam: DEMOCRATISCHE STÏTOENTEN ORGANISATIE "PERICLEJ

Afz. : KB Datum: 29 Nov 1951

Aard van het stuk: TGEZEBDING CIRCÜLAIEES , VERSEAGM GEHOTIDM VKRGADERIKGM ,ENZ.

ZIS AAKGIBECHTE STUKKEN.

Uitgetr. door : yP ,

Datum: 16-4-52

D 38-10.000 $, 10204 - S i

Op aanwijzing van : B III d
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Istp Ja-ri v.d.Hnyd^ristraat 121'
Am st PT danr- zig. ü,

,Amst«i-dcaïi 25

n Komt dozo conV» WP! wat laat ,
laat dat (dan nog ppns pph extra ponspo-ri-ng zijn hem MST
ÏI LEZEN! Il ' '

o Op ZatTr'ag 27 Octob^r a« e» houden
PIT mnt y-ol 7org voorb'proidri ^?

(.- Hst pró^ramraa L'^oef^
pn nrp radpn juli i r "dan golc'nan "om raptv

introducps t p 'Irom/n.
fï Yporzittor Toon dr

J worden f»rhu5-öipd. Hpm zal 'PP?
L --- * -i ' -fr, V'r' ' _} 3 \c ~^~* ' ' 'T

namens om 'al-1 pti . .Nnrnpn^julllp "v^D-iq ̂

Plaats , OPSJ hoialc ,_ N^M Kci-prsgraclit 61.
? ï Op Dinsdag ^Q Octobnr ho.udpn-wp onzp

RING» Plaatrij' Irüize Wostoindr» , West'<?in$c
Agpnda J l Op-ning

2 ITotülcn'
3 Verslag

d-lingen
5 Vpï-Taag IUS
6 '
7

ond-^r da 1^-örfn -cue hun co'ntribttties
T^r^ocht ^11 dit' t-> dopn bij dp *e"L egc

2= Dit g^lcit in nog st-^rK-r^ mat- voo

4 r

- t ü* *-E-^rX'



FINANCIEEL VERSLAG CURÖUSJAAR 1950-1951,

Voorafgaande opm^ricing: Dit verslag loopt vanaf October
1950 --tot Jün»' 19 51 o

A: Inkomsten •

.Contributie,':; 19 49-19 50 3,75
Contributino ' • 221,40
Kaarten Vermiste Piloot 139,40
Kaart -n Harry Smith • 66,15 l)
Aflossing schuld Kentering 22,90
Vertcoop IUS materiaal .23
StnunfoncLs ' 11,38
WeeKerids 27,50
Zaal c ól l - -c t ( n ' 5,98
Divers. -n 13,52 2}

- , . ' " ' • • * , • * ' • '
' . ' * '

"'"!) ^Ol^in ' b-ici -'•'rilmvoorstollïrjgniï :, vooral dn laat et o
wamn cl^cht voorbr-r^id.

2) T n rug .tnötiral ccram l, C 4
Z^grlc! - 0 , 3 4
Acti- - d u v Dal :n 3,01 ' :

T'nrug voorschottnn 6
Tov^l 'in icas 1,03
Avond V<, Tialcaya l
ïobi 30

3: Uitgaven

Filrahuur Dr Vermiste Piloot 70
Kri torion • 60,10
Drulc fca'arton Vorrnisto Piloot • 14,50.
Belasting 25,10 l)
Clauaon ( Adv.-rtp=ntir, PC) 26,10

•. Uitlcijlc (Ila-ry Smith) 75,10
V/n.-krnds ' 35
Knritrring 40,35

. Jaargids ASVA 20, ,60
Zaalhuur 46,20
Act i o van Dal -n 20,36
Administratie-: - 62.76
Diverse posttari-vnn 2«50
Divnrsnn 3Q.37„ 2)

~""529"."Ö4""
Toelichting', l) Dnzo belasting op d . - v-rmafcoli jich~dcn ?/as g^h-^vnn

op ''Dn V.-rraisto Piloot". Op grond van de onrocht-
raatigh-id van d-.z.e heffing rr-clam^rrdon wij het

+n-r"tirr. Hit. T Ï Ï nnr,- dit .iar».r eind.eli.1lc fflelulct



O

2) Voorschot Cadeau Wim KlinJt->nl>nrg
Nad-olig galdo fuif 3/5
Azië
Paul Vqn K^mpr'n (Ploat van\)
Hanny Schaft actio (BI o. "in on)

F<-to ' s t '"
Spande «t Stüdnnton Will n Vrndr-
Fad^lig Saldo- fuif Panit-ra
Tpveel boroicond- icaarton Vorm

Balans: Kas ; J 15.81s

Giro " 9&8'0
l>biteurpn , ' 228 „ 7 5
Kentering 80,45-v.
Tekort

Toplichting: Hot verschil tussen Debiteuren wn,
is

van f 11,25

Begroting 1951-1952.

Contributies f 280
Donaties ~ f 150
Zaalcollccton ' 5

f 435

l): Gotaxoord op ongovror 40
na d?" korst "wordt

A J), D. ,21
Af Kont. -H©;

_

'ps '( fiafry"

Nad, Saldo
Papier on Adra.
Zaaiïmur ,-

en orgo f 3>75. brtaaltV1

dn rost, tot op cto G

Hot Bos tuur

op financieel g--bi-d
morlcto wat betr-ft de^rst-^ post" op ,
d-- post Afschrijving^ Dubi^use Orrditeurcn t~-.
zoldzaaii) ,

2 ) : Makknlijk-to b-r^ifc^p. indien AXL32 I.EDEM .MEB^JJRKEN, AAN ,
AAN DE GAtTO ZIJNDE DOFATIEACTIE. GEEÏ1 J$- HIERDOOR, J0»

OF OP' DE LEDENVERGADERING., ^Het is- 'hous*



O

D.S.O. "Pericles11

Secr: Istc Jan.v,d.Heijdenstr 121'''
Amsterdam,

• . • UITNODIGING • ' • • • - •

Zoals ïï'ongetwijfeld beleend zal zijn vond van 7 tot 19 Augustus*/^
j „ l » he t - derde_Wereldf estival van Jeugd en, Studenten voor de Vrede p^t' "
Dit festival ,~jöat bezocht. werd door 25.-000,/ buitenlandse gasten éü-öï
mill'ioehbn Duitse jongeren uit alle delen van Duitsland is tot verrew*
de. belangrijkste gebeurtenis 'op internationaal-gebied van doze corner
geworden hetgeen duidelijk uitgewezen r/oTcit door de grote aandacht, dije'
de internationale pers-oofc .dio in Hedcrlanch. aan het 'Festival hoyft'gsa^ :

: Op,hst Festival waren oolc enige Nederlandse stiidentun aanwezig*Té
gezien d p' grote belangstelling voor het Festival , - d i e onder do Ne'd'ar^
bevolking blijkt te bestaan heeft de .D. S'.Q» "PERICLE0" het ntittig .gep
deeld- om doze studenten de gelegenheid te gev-en iets van hunne (
te vertellen. Zij heeft derhalve 0p de, 1.6de November in een dor
«Amoricain"'een OPEBEARE STÜDSNTENBIJEENKGMST belegd.. .

0,ff i , zal ,op deze vergadering 'spre&cn onze. secretaris Rob LarétV-1
uie behalve op het j eUgdf cstival ,ook als afgevaardigde, van de
van Vooruitstrevende StüdcntenvGrenigingerj-waarbi3 •1!ï!ericles" is!

sloten-- op de jaarlijfeso Oouncilmeeting van- d e. "International e Unie
Studenten is geweest» ' ':-, , . :

' Doze v-ergadpring zal voor de, Anj.sterdams^e. studenten van
groot.belang zijn temeer gezien het feit, dat, in '"Americain" oolc een ,,
officiële delegatie van de- IUS aanwezig zal zij'n,. die 'ter ere- van 4e ̂
Wereldstud'entendag~17 November- naar. ons land i.s g-êicomua» Alle-
die in verband met do IUS bestaan zullen op deze vergadering
wellicht tot een oplossing gebracht Kunnen worden.?

Tot aanstaande Vrijdag,dus,

Het Bestuur

Amsterdam 12 November. 1951
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VOOR EÉN VREDESPACT J ,.<&

'i, ' H

o

l . ' •'* *
De Wereldvredesraad heeft op 28 Februari 1951 vanuit Berlijn d£t
gende oproep tot de volk'djèn gericht: . - '̂

•v - v' f„ "*'

"Om het vredesverlsngen van miilioenen monsen ove.r dp gehele werèêw
beantwoorden, nat ook-hun opvattingen zijn over de oorzaken d j o'va «S,1
ging ven een d^rde wereldoorlog hebben teweeg gebracht, -
om de vrede te verstekken en cï e internationale "veiligheid te'
renr
eisen wij het sluiten v,an een vredespact tussen de vijf grote
heden: De Verenigde Staten van Noord Amerika, do Sowjet Uniey
nese Volksrepubliek, Groot Britarmiè en Frankrijk.
De weigering door welke regering dezer grote mogendheden o o* om jpl
andere jlfegering^h? bijeen te komen voor het sluiten van zulk/eën̂ 'v-j!
pact zouden wij beschouwen als er-n bewijs van haar agpressieve,•%
,Wij roepe'n alle vredelievf nd<^ naties op rir eis voor d5tVr%dos-]
waar alle, landen zich bij moeten Jkunnpn aansluiten te onderstel
Wij plaatsen onze nam o n onder deze, oproep on wij nodigen alïe/m|
en vrouwen van goeden wille, all-e organisaties die de -vrede nastf
uitt om de hunne hieraan ter ondersteuning toe to vocpen»"

Ondergetekenden , Amsterdamse studenten van uiteenlopende polit'Sc
godsdienstige overtuiging, zien dfz.p oproop tegemoet als h^t
punt voor een beweging, die zal kunnen loidrn^ tot oen veriirind'p'l'j
de internationale^ spanning en het* oorlogsgevaar» - -
Zij z.ijn ervan ovnrtuigö, dat een massale ondersteuning vart
door allen, die de vrede vensen to handhaven do regering tot 'i
vredesp'oliViek zal kunnón dwingen» t ',
Zij menen, dat ook do studenten zich niet aan con uitspraak -l
mogen onttrekken, Daarcni rcepe-n zij alle Amsterdamse s'tu-den̂ .̂
de vrede mensen, hoe ook hun politieke of religieuze ©vèrt&igjlpi
zijn op om bovenstaande oproep met alle kracht t"e ondo
Stuurt; adhaesiebetuiginpen aan het Voorlopig Studenten,.
Comité p/a mej R.v. Rijswijk , Amstellcaof Hl1".

Het Voorlopig Studeriten

H, Buytendijk
J, Buttinghausen
Chairun Caroneboka

Tan &£n

Over dit vreekspact spreekt:
Ds. WeS, H U G O v. D A L E N ̂

te O ol i j-n s'̂1 aat
op DONDERDAG 7 JÜWI in Krasnapolski om 8 uwr des avaads,

B. t ^

*̂:' V4

Golegcnhelö tot discussiec



"Purielee"
•«en l*te Je» v.d«H0ijaenstr 153.***

Aaaterdw» $fe 3,351,

Vrienden,

»nd

O

d« ledenvergadering vsri 26 September j»l, kweown enkele.
lede#S|iet het voorstel eon nieuw dispuut op te richten hetgeen met

tfeugde door ledeh^en bestuur vrerd ondersteund. IiamerB dit dispuut ka» i» «ett
bepaalde behoeft© onder onze leden voorzien n,i, de behoefte naar weer getogctf*
heid «p mot anderen allerlei problemen waarin zij geinter'eeBeerd aijn to
kon l» do gezellige en vertrouxvde Bf eer van xaonsen die elkaar persoonlijk

Het'is^de bedoeling , dat dit dispuut opon ataat voor iod.ereoaf
due ook voor ni et-led en, "Er is geen vr.et progranmef de dispuut al od-e" a elf bo-
el uit en vamede men zioh de volgende koor zal bezig houden, zodat do raogelljkh*-
4ou ocultput tol ijle zij ia. Don ie er do uosoli^üLóid to^j.hcft b^oprefcefi vox ££tn0
(b,v» na gezamenlijk biosoo«pT>ezoQk) van litteratuur van toneol, rauaiok studie*
«ndorworpon on studio-moeüijkhodon. Aan de d ooinon ar e aolf om al dozo mogolijkjio-

t o benutten» Eorste-bijoonkorastj
'MAANDAG 12 KCVD-BStl Ï.K.V.
DIRK 'nrXMIIAK 'X-STSL 172
ONDERWHlPj ATOOMBOM EN HAM CONTROLE

lÉto uKiUKi: on MELBI

"Doze workgroop vindt bij onzo loden nog ni«t dio
»ij vordient. Om do drio wokon fcocrt dozo groop bijoon. itt het Stodolijk

•araar do hoor Jaff6 (voor ydon hot. nog niot v/oot f adjunot dlrcsotovir 4or Stod
MUSOB.) eon inleiding houdt. Het Is rit ij d ex» gro^-t 0*01000** nar.*» luaa t*-ii4,*
ron omdat hij in do ooreto plaats zser deskundig ie waar hot '̂ 'vnst11 aaar ook

hot "KvüiBt on Maatschappij" bctroft qn tovone een gcostig on booiend vortollor is*
Niet all oen voor krostliofh^bbore maar ook voor hon die zioh in

problomon van do ontwikkoling dor mastBöhappiJ intorossoren is zijn voordracht
«oor loorseuau*

Do laateto bijoonkomst is de hoor Jaffi bogonnon Hot oon eorio
lozingen ovor vcai Gogh, do stuwkracht van do niouwo Bchildcarkunet on do tc*noftf«
onovortroffon sohildor van on voor hot volk* Do sprokor gaf oon godotaJiloord
ovcrsioht vein VEUI Goghs lovon waarbij allo factoren van ffliliou on" orvuringon, dio

fllijk invlöod uitoofondon op zijn latoro v/ork boeprokon, worden, Zo boliohto
ikor-ïijn orvc^ringoti in Sngoland tijdons do industriolo rovplutio waarbij hij
okondü dat dit ttotzolfdo uitgangspunt is nis waaruit llarx.zijn "Kapital"

sonroof*
Ma do inloiding volgt oon lovondigo disouesia on rondleiding

door hot mneotim ,
Eens in do drie \voken. vorgt woini^ *.**$ on or" staat sovool

togonovorj Yolgondo koor vorwachton vriLj dan ook jnoor dooi.*u 'p«
Hotcor ovons

Woonedsg 21 Novorabor aanvang 20 uur
Stodolijk MuBoum (tü.6 dour niot, opon ie bollen)-

inliohtingon, Robort Larot tol 06245 adroe zio bovon soor.

Volgende bijeonkomst
Donderdag 8 Hov t,h.v. Sunito Gor ïerborgstraat 49
DisousBioloidor Prof Dr W,F, Worthoita
Sprokort Ong Hui Yang ovor do sociale ontwikkeling in Indonoaio

1813̂ 3.914 ,

HST BESTUUR . .
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RAPPORT VAN KB

AAN HB B.._III -

NO..Ï, 3513
Betr.i D.S.O. PERICLES. (MARX/ËTISCHE WERKGROEP)

Uit "betrouwbare Jbron werd vernomen, d at op 23-10-1951
de MarxistJisfiJ!j|:Jl^^ in het "
"HoÏ3.k'r~vande ÖPSJ,Nieuwe"K'ïïzersgracht 61, te A'dam.

Opkomst was on^veer 20 a 25'man, waar onder drie
ieuwe mensen, die nog lid/zijn van Pericles. :K.DE HAAIT, Hoof d weg
85 III, W.DOORNIK, Orteliusstraat 26 ï, William DE VRIES, Sta-
ionkade (Surinamer).^Henk NIJMAN leidèe de voorwoorden van het

'Communistisch Manifest in> waarop geanimeerde discussie volgde.
1 De volgende bijeenkomst van deze werkgroep wordt

•gehouden op 6 November a. s. t er. zelf d er plaatse. Voortgeborduurd
zal dan worden op de inleiding van Henk NIJMAN.

KB, • 22 November 1951J
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Van betrouwbare zijde werden onderstaande inlichtingen
ontvangen over een bestuursvergadering van de DSO Pericles,
gehouden op 15-10-1951 ten huize van de vice voorzitster Rie
VAN RIJSWIJK.

Besloten werd o.m. om bi j de U.S.A. regering te pro-
testeren tegen de zaak BURG HART; DUBO IS.

De financiële toestand van de verniging laat nog
steeds veel te wensen over. %v\r volgen naam eri' adres van mensen die bewerkt moe-

ten worden voor een donateurschap. Het zijn allemaal sympathi-
serenden met Pericles.

- - WIND, Friedel de
BALBIM,Mevr. de
EMDS BOAS,Dr.v.
REBLIKG,Dr.
STOTIJN.Haakon
POS,W.P.H.
GASTEREN,L.van
RAAITS,Th.van
OORTHUIS,Cas
MSTZ?L.
GO GIEN TWAU
RAEDEGKER
ALMA,Pet er,O.Z.Achterburgwal 206
VRIES,Mienke de-de WINTER,Prins) Hendriklaan 17
VRIES,Theun de

Van deze lijst hebben van EMDE BOAS en Theun DE VEISS
al toegezegd donateur te worden.

Besloten werd om de Wereldstudentendag te houden op
16 November i.p.v. op 1? November. De 1?e valt n.l. op Zaterdag
Die dag zal een verslag uitgebracht worden van het Jeugdfestival
in Berlijn.

KB, 22 November 1951 j
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13 November 1951.
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Verbinding :
No. 237 - W - '51. ! _
Onderwerp : D(emocratische) S(tudenten)

O(rganisatie) "PSRICLE3".
AZIE-WSK GROEP.

Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar.
Waardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties : geen

V e r t r o unr~ë

NOV

ACD/
JLE

Ten vervolge op het dezz. schrijven No. 237-U-'51 van 31 Octo-
ber 1951, volgt onderstaand een kort verslag van de op 8 Novem-
ber 1951 ten huize van de bij U bekende SüNITO (Pasoeroean, 4-6-
1912) gehouden bijeenkomst van de Azie-werkgroep van de D.3.0.
"Pericles".

Aanvang 20.00 uur.
Leiding had de bij U bekende Prof.Dr. Willem, Frederik, WERT-

HEBI (St.Petersburg, 16-11-1907).
Aanwezig waren de personen genoemd onder de No's. 3 - 5 - 13 -

1 6 - 1 7 - 1 8 - 1 9 - 2 0 - 2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 6 - 2 8 enu29, in de als
tegtó bijlage bij bovenaangehaald schrijven gevoegd zijnde staat
van aanwezigen bi j de eerste bijeenkomst in het cursus-jaar 1951
-1952 van de Azie-werkgroep op 24 October 1951.

Voorts waren nog aanwezig :
HHOLMES, James, Stratton, geboren 2-5-1924 te Gollins, U.S.A.,

leraar aan een g.uaker school en wonende te Amsterdam,
Velazquesstraat '8.

SIE Hok Tjwan (Malang, 19-8-1928, bekend) .
ITAHSIN, Edi, Soeraedi, (Pandeglang, 6-7-1922, bekend).
IPOEGOEH, Poendjoel, dantoso, geboren 15-9-1930 te Benkoelen,

student aan de 7e. faculteit van de G.ü. te Amsterdam
en wonende Amsterdam, van der Waalstraat 5 boven.
POEGOEB gaf op een neef te zijn van de U bekende dlamat
3ÖKOTTO (Djokjakarta, 14-7-1927).

OFMEI3TER, Frits, geboren 19-8-1930 te Sidoardjo, student en
wonende te Amsterdam Weesperzijde 167 hs.

(Jan 8CHAFERS, personalia onbekend, student 7e. faculteit aan de
\ — G.U. en wonende Kanaaldi jk 7 te purmerend.

Zoals reeds in vorenaangehaald schrijven werd medegedeeld, werd
de spreekbeurt op deze bijeenkomst gehouden door de bij U beken-
de Indo-Chinese communist ON G Hui (Hwie) Yang, (Blitar, 9-5-1930)
over het onderwerp : "De s'ö'ÖïïïTtJ 'öli bwi'tcteellffg van Indonesië van
1830 tot 1914".

Spreker, die zeer fel tegen het Nederlandse "kolonialisme" en
"imperialisme" te keer ging, zeide o.m, het volgende : i

"Dat ik mijn causerie houd over de periode 1830-1914 en niet - !
"zoals aangekondigd - van 1813 tot 1914, komt, omdat ik met de
"instelling van het cultuurstelsel in 1830 het begin zie van ,

("een meest ergerlijke manier van uitbuiting van de Indonesische;
"bevolking door de Nederlanders.
"Uitvloeisels van dit cultuurstelsel waren : knevelerijen -
"verzwaarde belastingen - contingenteringen - dwangleveranties
"enz. Dit oultuurstelsel was niets anders dan "gemonopoliseer-
"de staatsexploitatie", waarbij de bevolking het gehele risico
"aasrag droeg. Daendels onderstreepte dit nog door een goed |
"werkend ambtenaren apparaat op te bouwen. Raffles bracht daar-j
"na wel hervormingen aan, maar uitsluitend ten behoeve van het
"Engelse kapitalisme. De feodale -2-



-2-

No. 237-W-'51
van 13 fiüs± November 1951.
V er t rouw el i jk.

"De feodale macht (Inheemse vorsten) verbonden zich met de He-
"derlanders. Bureaucratie en corruptie vierden hoogtij. Alom
"heerste grote ontevredenheid, welke tot boerenopstanden leidde,
"zoals te pasoeroean en Bantam. (Hier werd Multatuli geciteerd).
"Voorbeelden van de uitbuiting : zwangere vrouwen mochten niet
"van het werk af om hun kind te baren, dit moest ter plaatse
"gebeuren. Huwelijken werden onder het werk gesloten. Duizenden
"koelies vonden de dood en honderden vluchtten. Maar de onder-
drukkers beschikten over een goede politie- en legermacht.
"Het loon was belachelijk. Fl. 17,50 per persoon per jaar in de
"suiker-cultures. Bij de koffie-cultures kwam het wel voor, dat
"jarenlang geen loon werd betaald, totdat de koffiebomen vrucht
"droegen.
"De "partisanen"-strijd tegen de buitenlandse kapitalistische
"onderdrukkers vlamde steeds weer op.
"Totdat tenslotte de feodale heersers geheel werden vervangen
"door de Nederlandse staat.
"Intussen begon na Ig50 door het liberalisme in Nederland het
"privaat-kapitaal een uitweg te zoeken. In 1870 volgen dan de
"agrarische-en de suikerwet van de V/aal. Sr werd expansie ge-
"zooht. Het gevolg was : Atjeh-oorlogen en de expedities tegen
"Bali - Djambi en Bandjarmasin, welke een nieuwe koloniale pe-
"riode inluidden.
"Na de militaire expedities volgden de wetenschappelijke expe-
"dities, om zeden en gewoonten van de bevolking goed te leren
"kennen, teneinde de uitbuiting nog vollediger te fcunnen maken.
"Naast de Nederlandse staat kwam nu het particuliere industrië-
"le kapitaal, waardoor een dubbele uitbuiting kwam.

. "Totdat in 1909 de eerste massale nationalistische organisatie
"werd opgericht : de BÜDI UTOMO ".

Behoudens de fel anti-Nederlandse strekking van zijn betoog,
hield spreker zich voornamelijk op economisch terrein, waarbij
hij een vloed van cijfers produceerde.

Na deze causerie werd de gelegenheid gegeven tot discussie,
waarbij vooral WERTHEIM opposaerde tegen sprekers al te eenzijdi-
ge belichting van de Nederlandse koloniale periode in Indonesië.
WERTHEIM : Wordt er niet teveel aandacht besteed aan de wanda-

den van de V.O.C.? Want de feodale heersers deden
even hard mee. De Inheemse vorsten bezwaarden de be-
volking reeds tot het uiterste.
(repliceerde met de wedervraag): Hebben de Inheemse
vorsten het uitbuiten dan niet geleerd van de V.O.C.
Wertheim betwijfelde dit.
Omstreeks 1850 gaan er al stemmen op om een zekere
welvaart in Indonesië te scheppen om zodoende daar
een afzet-gebied te krijgen. Zo zien wij ook, dat de
Nederlanders de pokken-bestri jding enz. ter hand ne-
men. Ik vind, dat ON G de zaak wel wat zwart afschil-
dert.

ONG Hui Yang: Zou deze pokken-bestri jding enz. geen eigenbelang
geweest kunnen zijn ?

WERTHEIM : Natuurlijk. OOk wel om meer arbeidskrachten te krij-
gen. Maar de kapitalistische ontwikkeling heeft
naast uitbuiting ook nieuwe levensmogelijkheden ge-

HETCOP ten
HAM

WERTHECM

HEÏCOP -3-
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No. 237-W- 51.
van 13 November 1951.
Vertrouweli jk.

HETCOP ten : Dus toch direct eigenbelang. "Zoals een boer zijn
ELAM koe mest en verzorgd".

WER3EEEM : Heeft OHG over het algemeen het oultuurstelsel niet
al te zwart afgeschilderd ? Er waren onder het cul-
tuurstelsel toch zeker gebieden die vooruit gingen.
Zelfs Multatuli heeft gezegd : beter een (goed uit-
gevoerde) oultuurstelsel, dan het particuliere ka-
pitaal.
Voorts berust de opkomst van het nationalisme om-
streeks 1900 op de "nieuwe bourgoisie" en niet op
de boerenstand zoals het behoort.

Hierbij werd het deze avond gelaten en werd de volgende bijeen-
komst vastgesteld op S9 November 1951 wederom ten huize van
waarbij als spreker zal optreden eerdergenoemde E.3.TAÏÏ3IN (zie
vorenaangehaald schrijven. V.)

De bijeenkomst eindigde te oa. 24 uur. Mnde.

V. 3.



No. 237 - ü - 51. ej-'" 31
Onderwerp : Bijeenkomst Azie-werkgroep/ \- $

D.S.O. "PERICLES". - >-<ry/'.- , ,__
OP "KAART Bijlage : l (een). ™ "*"?•", iTI\l

Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar, i ̂ ^^
Waardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties ;

l ACD/t — VEETHDÜWSLIJE:.
<pT

Woensdag 24 October 1951 vond te £0.00 uur ten huize- en onder
leiding van de bij U bekende Prof.Dr. Willem, Frederik, WEREHEIM
(St.Petersburg, 16-11-1907), de eerste bijeenkomst plaats in het
nieuwe cursus-jaar 51-52, van de Azie-werkgroep van de D.S.O.
"PERICLES".

De opkomst van de deelnemers op deze bijeenkomst was aanzien-
lijk nl. 29 personen, dit in tegenstelling tot de deelname aan
de Azie-werkgroep in het afgelopen cursus-jaar 50-51.

Namen en personalia - voor zover bekend - van de aanwezigen
zijn vermeld in het hierbij gaande afschrift van de presentie-
lijst welke op bedoelde bijeenkomst door de deelnemers werd inge-
vuld.

Opmerkelijk is de aanwezigheid van verschillende uitgesproken
communistisch georiënteerde Indonesiërs en Indo-Chinezen w»o.
de voorzitter van de Perhimpunan Indonesia : SÜNITO, die tevens
als discussie-leider op deze avond optrad. Verder de leiders van
de "Panitera Pemuda dan Peladjar Indonesia" : Slamat SUKOTJO en
Ghairun CAKOPEBOKA, als-mede uiterst linkse figuren van de "Chung
San Hui" en de communistisch georiënteerde Surinamer : G-.H.GUN-
THEE/ 11-6-1^ .«'

Alleaeerst werd het programma voor de Azie-werkgroep vastge-
steld in het cursus-jaar 51-52.

Behandeld zal worden het onderwerp :"De ontwikkeling van Indo-
nesië* gezien als deel van Aziefl.

De spreekbeurten hiervoor zijn als volgt samengesteld :
iWERTHSBf— —^7" - Algemeen overzicht.

ONG ïïwie Jang - - De periode van 1813 tot 1914.
£.S. TAESIN - - De periode van 1914 tot 1942.
Slamat SUKOTJO - - De periode van 1942 tot heden.

Verder zullen nog de volgende personen spreekbeurten vervullen
— - over de sociaaldemocratie in Indo-

nesië*,
SÜNITO <* - over Indonesië na de R.T.C.
HAN Tik Djien -^ - over investering in Indonesië.
iProf. FOKKER » - over de verhouding van de Bahasa

tegenover de talen van andere regio-
nale gebieden in Indonesië.

r~*l Naast WERTHEIM zal SÜNITO met de leiding van de discussie be-
I last worden.

Hierna begon WEBTHEIM deze eerste bijeenkomst met het algemeen
overzicht - zie hierboven - welke hij in vier phasen behandelde:
I. De periode vóór 18OO. In deze periode gelden voor Azië twee

hoofd-motieven nl. Ie. de dichte bevolking van 316 per km2
en 2e. de welhaast traditionele agrarische instelling. Alhoe-
wel deze toestand statisch genoemd kan worden, is toch een

bepaalde

—2—



No. 237-U-'51
van 31 Ootober 1951.
VERTROUWELIJK.

bepaalde kringloop duidelijk, vooral in China nl. : dynastie-
onderdrukking - boerenopstand.
Overigens kon spreker met Karl Marx zeggen : "vóór 1800 heeft

AZie geen geschiedenis.
II. Na 1800 de opkomst, hetgeen sociale revolutie brengt. De

introductie van de geld-huishouding, waardoor desintegratie
verarming en opstanden (Tai Jung - Sepoy - Padri). Het volk
keerde zich tegen de eigen hoofden, waardoor deze gedwongen
waren zich met de Westerlingen te verbinden.

III. Ca. 1900 de opkomst van een soort bourgoisie, die streeft
naar een verandering van de maatschappelijke structuur en
hiervoor het nationalisme als basis heeft.(Sarekat Islam -
Kuo Min Tang - Gongrespartij). Doel was zichzelf te verrij-
ken en de plaats van de Westerlingen in te nemen.

IV. Dan komt het begrip, dat op voorgaande basis niets bereikt
kan worden. De vakbeweging wint aan kracht. Toch zijn de
vraagstukken niet op te lossen zonder grond-hervormingen.
Industrialisatie en Mechanisatie zijn noodzakelijk.

Na deze inleiding werd de gelegenheid gegeven tot discussie :
SOERJADI : Zal de industrialisatie gaan met behulp van buiten-

lands kapitaal ?
WERTHEIM : De praktijk bewijst, dat buitenlands kapitaal nooit

voor industrialisatie wordt gebruikt. Wel voor de
exploitatie van strategische materialen. Zo is Ame-
rika 's "point four" niets anders dan door middel van
bondgenootschappen zich van deze grondstoffen te ver-
zekeren.
Voor Indonesië ligt de oplossing in bezuinigen en
sparen. Dit zal wel aanleiding zijn tot spanningen;
Een sterke regering is dan ook noodzakelijk.

SUNITO : Toch krijgt China wel steun van buitenlands - Rus-
sisch - kapitaal voor industrialisatie, maar deze
steun wordt niet gegeven op kapitalistisch-imperia-
listische basis.
Ook Pakistan wordt in zijn industrialisatie finan-
cieel gesteund door Tjeoho Slowakije.

00 Gien
Tjwan:In de volks-democratische landen wordt het zwaarte-

punt niet zozeer gelegd op de zware industrie zoals
in de Sowjet-Unie het geval is, maar veel meer op
de "licht-comsumpjïieve" industrie. Hierdoor zijn de
spanningen in die landen veel minder.

SOERJADI : Professor, hoe denkt u over het plan SUMITRO van
April 1951 nl. versnelling van de industrialisatie
door een betere verdeling ?

WERTHKEM : Dat is lapwerk, omdat het de maatschappelijke struc-
tuur niet verandert.
Overigens kunnen wij de bespreking hiervan beter
uitstellen, totdat de laatste periode behandeld
wordt. SÜNITO is het hiermede eens.

I.v.m. dit laatste wordt medegedeeld, dat tussen SÜKITQ en
SOERJADI een duidelijke animositeit merkbaar was. De reden
hTe'rvöor is niet bekend. Verwe^zeSTmbge echter wprden naar het
dezz. schrijven No.964-'51 van 13-3-1951, waaruit blijken kan,
dat SOERJADI verbonden is aan het Hoge Commissariaat van Indo-
nesië* te Den Haag. De aandacht

** 3**
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van 31 October 1951.
VERTROUWELIJK.
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De aandacht wordt gevestigd op de aanwezigheid van Soesanto
SöEDHEWA, die met de delegatie uit Indonesië naar het — in Au-
gustus 1951 te Oost-Berlijn gehouden - wereld jeugd- festival is
geweest en thans in Nederland is achtergebleven en - volgens
zijn eigen opgave - woonachtig zou zijn bij S E* S. TAHSIN, Ruys
daelkade 113 Amsterdam. ~ — — ----------

Over Soesanto SOEDHEWA handelen de dezz. brieven No. 844-J-7-
51 van 26-7-1951; No. 844-M-7-'51 van 8-8-1951 en No. 844-P-7-

'51 van 5-9-1951.

Tenslotte wordt medegedeeld, dat eerdergenoemde G.H.GÜNTHBR
in een gesprek tijdens bovenbedoelde bijeenkomst mededeelde, dat
hij in de zomer-vakantie 1951 een cursus gevolgd heeft in inter-
nationaal recht, welke in het Vrede spalei s te Den Haag werd ge-
geven en waarbij - volgens GUNTHER - veel te veel politiek werd
behandeld. Vooral de uitlatingen van een Amerikaanse professor
over het Atlantische Pact, hadden het misnoegen van GUNTHER op-
gewekt.

GPÜNTHER overweegt de oprichting van een "Surinaamse-werkgroep"
waarvoor naar zijn mening voldoende belangstelling zou bestaan.

De OODB moeilijkheid was een deskundige tevinden voor wat be-
trof Zuid-Amerika. GUNTHER had hierbij gedacht aan de bij U be-

|kende Prof. Dr. Jacob PHESSER (Amsterdam, 24-2-1899), die toch
als "voldoende progressief" bekend stond*

De volgende .bijeenkomst werd vastgesteld op 8-11-1951 ten hui-
z-e van eerdergenoemde SÜNITO, Gerard Terborgstraat 49 hs. te
Amsterdam* Einde.

v. 3.



A f s c h r i f t . -

p.s.o."PERiGLES" AZIË WERKGROEP

Presentie-lijst van 24 October 1951.

Naam & Voorl.
(geen handtek.}

Adres. Faculteit,

l.« HOEBEN, B. Jozef Israelskada 98 II
)•(J (Be rnardina HOEBEN, geb. Amste rdam, 29-10-1927, secretaresse)

2. e LORRIE, H.J. Amsteldijk 43 II
f(Hendricus, Josephus, LORRIE, geb. Den Haag, 3-2-1924, kantoor-

-^ bediende).

.• CLEEKX, L.E. Churchill-laan 20 III
, Eliza, CLERKX, Den Haag, 26-1-1930J bekend)

P.S.F.

4.# GfONTHER, G.H. DaGostakade 91 II Jur.
(Georg, Henry, GtlNÏHER, Paramaribo 21-8-1917, 'bekend).

Swie Hong, Schipbeekstraat 24' II
(geb. Krawang, 24-1-1915, bekend).

6,A BUTS, Kanaalweg G, Halfweg
Jacob, BUTS, geb.Castricum, 31-10-1928, bekend). ""

7.VW LA OOURT, W. Noorderstraat 70 PTS-T?T
Al(WIllem de la GOURT, geb.Wassenaar, 21-10-1927, bekend).

DE LA COURT - VAN STEENDEREN, Betty, geb. Buasum, 16-5-1924,
echtgenote van W. de la COURT.

9. CAROPEBOKA, C. van Woustraat 226 II P.S.Ï.
h Xliöhairun CAROPEBOKA, Menggala, 30-3-1924, bekend).

11. NOTOSOETARSO, R.M.F.De Laire;tssestr. 78 hs.
*Y K Raden Mas Feddius NOTOSOETARSO, geb. 11-7-1925).

12.VlSlamat SIKOTJO Volkerakst raat 38 III
r /* (geb. Djokjakarta, 14-7-1927, bekend).

r'

l©. KLEIN, S.Gh. Schelde straat 181 III P.S.F.
, Charlotte, KLEIN, geb.Frankfurt a/Main, 24-5-1924).

P.S.F.

WIN (?)

Econ.

P.S.F.

Econ.

R.H.S. D jak.

P.S.F.

|13.»/IONG Hul (Hwie) Jang Volkerakst raat 38 III
/^ (geb. Blitar, 9-5-1930, bekend).

14. /IDENTJIK Fr. v. Mi e ris straat 67 hs.
•• (geb. Tambangan Rambang, 4-5-1923, bekend).

15. JSOEKTADI ' Koninginneweg 42 XV
- ^ (geb. Modjodadi Djombang, 2-10-1920, bekend).

' S i 16.T<JSusanto SOEDHEWA Ruysdaelkade 113 I
• * . . T / w f - .„ ^, ,u Djombang, 18-10-1928, bekend).ti''""

17. ,|TAN Sin Twan A.T.V.A. Marnixstr.
ri ' (geb. Malang, 5-5-1925, bekend).

-2-
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Naam & Voorl. Adres. Faculteit,
(geen handtek.)

18.<»lHAN Tik: DJien Ge r. Terborgstr. 49 Jur.
(geb. Toeloengagoeng, 16-9-1918, bekend).

19. KRAAK, W. Hamerstraat 7 I N.P.F.
^J (Wilhelm, KRAAK, geb. Amsterdam, 4-5-1929, bekend).

20. jjTIO Siang Lian Soheldestraat 108 I Conservator!urn..
X (geb. Malang, 6-5-1950, bekend).

21. ylAmal HAMRAH Koninginneweg 223 ------
/\. Bind j ai, 31-8-1922, redacteur, bekend).

22. SLÜIMERS, L.E.L. Aehillesstraat 82 P.S.F.
|(Laszlo, Eduard, Ludwig, SLUTMSRS, geb.Salatiga, 15-4-1925, bek. )

Gerard Terborgstr. 49 kantoorbediende.
(geb. Pasoeroean, 4-6-1912, bekend).

IGO Gien Tjwan 2e.0osterparkstr. 86 hs
(geb. Malang, 22-9-1920, bekend).

25.,/JTAN Hwat Kie Zeilstraat 12 I P.S.F.
- - - - " / (geb. Modjokerto, 24-1-1927, bekend).

i'i 3
26. EERGSMA, J. Smaragdstraat 15 II P.S.F,

n BERGSMA, geb. Amsterdam, 27-2-1919).

Raadhuisstraat 49 I P.S.F.
(personalia niet bekend; niet ingeschreven bevolkings-register).

28. VAN HEYCOP TEN HAM, E. Haringvlletstr. 29 hs. Med.
Ajd'elix van HEYCOP ten HAM, geb.Soerakarta, 8-3-1925, bekend).

29. i VAN MARLE, A. Minervalaan 60 I P.S.F,
i "'ti(Adrianus van MARIE, geb. Baarn, 9-3-1922, bekend).



o

O

RAPPORT YAfl KB

AAN B III .. CAW I

No.: 3238

Be r.: D.S.O.PERICLES

Op 9 October k^am de Marxistische werkgroep ,
van de D.S.O.Pericles bijeen. Opkomst een kleine 20 mensen, i
waaronder 4 of 5 nieuwe leden. Dit jaar zal het "communistisch
manifest" van MAKX en ENGELS behandeld worden.

Deze avond voerde practisch alleen GILLIERON
het woord. De inleider v.or de volgende keer is Henk HIJMAN. ;
10 October: bestuursvergadering. Behalve de gewone bezigheden
kwam hier o.a. ter sprake, dat er bij de OPSJ plannen bestaan
om eventueel in samenwerking met Pericles een "Beweging i?er
bescherming van cultuur" in het leven te roeden, ter beharti-
ginĉ  van de belangen van Kunst, Onderwij s en K at uurbescherming/
Waarschijnlijk zal deze beweging demonstraties op touw zetten.,
Verdar bestaan er bij het '7r ede s-comité plannen om de komende i
winter 10 lezingen te organiseren, welke door intellectuelen i
gehouden zullen moeten worden. Sen zekere G-uido VAN SUCHïBLBK
is de organisator hiervan. Je lezingen zullen betrekking
moeten hebben op de diverse moeilijkheden in .de verschillende
lagen van de bevolking.

KB, 17 October 1951CS



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).

Afd./Sect.: D ft d Dat.:

Interne aanwijzingen ACD.

O

Werkgr Vern

AC

CO

T J

[tekeningen (Nummeren s.v.p.!)

réA,

c

10192 - 51



6
NOTA

Van: KARA

Op 2.11.1951 werden aan Spil, Clipper en Sardine brief
CBS/1155, CAH/51/1079 en CEH/51/700 geschreven, waarin
hen de inhoud van 120947 dd. 29.10.1951 werd med.3geo.ejla

4.3.1952



S O T I T I E • n.a.v. rapport van I<3 120947 z .Go

an: KA-RA
.n: H.B.
'S B 1JÉ31Z,
d.i D7370» Perioles

Ilir/h 1> • \e bericht ik ü, dat op de algeawoae. ledenvergadering

van 26 September 1951 *®n nieuw bestuur van de communist! s cJkg ; \e studentenvereniging "Perioles11 werd gekozen, waarin'

zitting hebben;

\  Lily ïïliaa CLSRKï, geb, 26.1.1930 te 's-Gravenhage, wonende t»
Amsterdam, Churohilllaan 201 III;

Y{ Maria Johanna van RIJSWIJK, geb, 28.3.1924 te Schagen, ;wonende te
Amsterdam, Amstelkade 111-111;

11 Rob LARET, geb. 15.6.1931 te Amsterdam, wonende te Amsterdam,
1e Jan van der Heidenstraat 121-IIIj

> l Laszlo Eduard Ludwig SLUIESE3, geb. 13.4.1925 te Salatiga,wonen-
de te Amsterdam, Aohillesstraat 82 h«)

xl Jaoob BUYS, geb. 31.10.19tS te Oastri0omfwonende te Haarlemmer-
liede, Kanaalweg 6;

' Wim KRAAK, (personalia onbekend);
x | Chairun OAROPEBOKAt geb.30.3.1924 te Mengala,wonende te Amster-

dam Harnixstraat 290 of van Wouatraat 224.
o

III. L 29 Ootober 4951
J k 9,B.



RAPPORT VAN KB

AAN B III CAW I '

No.: 3237
B et r. r D> S. O-!. PER IC LES

ar.

190CT 1951

ACD/

Op 3 October j.l. had een bestuursvergade-
ring van de D.S.O.Pericles plaats, waar de bestuursfuncties
als volgt werden verdeeld:

föJLily CLERKX
JHie VAN RIJSWIJK

JJfHob LARBT
. »l T „ « -! O T TT T

^

.\i SLUTMERS•Jaap BUYS
\t±m KRAAK

CAROPBBOKA

Voorzitter
Vice-voorzitt er
1e Secretaris
2e "
Penningmeest er

zonder portefeuille.

KB, 17 October 1951 l



/ /

RAPPOHT VAN KB

AAM B III

Ho.: 3214

Betr.: D.3.0. PERICLES

/ Aansluitend op Uw rapport lTo.3190 d.d.
5_10-'51 (CO 119953) doe ik U bijgaand toekomen een fotoco-
pie van de convocatie voor de ledenvergadering op 26 Septem-
ber j.l. der D.S.O. Eericles, alsmede enige fotocopiën van
notulen der bestuursvergaderingen van Pericles.

KB, 11 October 1951



-.i . . •
r.:.c. -Tertcle»'

üotulrn trr Seati;; revi-rp-tf'rlttg of 31 Juli In h-t p rc»»l Unr^thonweg 3? '
zijnee het eonlcllle van Vijnan, Keadrlout Johanne:.

Aaiwzlp rijn; Toon , Llly, Chalrun, tin , h'enk en Lnci.

Opening: Toon opent »

Kotnlen: Be notulen a*r vorige vsrpiiOTlng woi-fisn rr*arreete»rd. Toon ver-
roeït o» <?» notulen veortnrn T»t uitroer!?', r t- cniton.

Ingerorai"» rtok'^n: De Prnitrn h-'ft m» tnaiM haar fterkprograrsBA toege-
zonden. Llly cal onze beglnn^lvrklaring in fieptcaber
fD'n v-rn-nlpruJiJigen en arn de ttailtrm orzenöcn.
iaci ral hiervan s?chrlft»lijlc aan fi- J'anitera a«u»-
ocl ing doen i^pf ••••« «--•^•«-*-»-«rti».t>»»y»-^»«^^
(Dit io inniddele reed» gtbenrd). ïven«ena in <opteaber
zal Perlcles urn p-noemde vereniging ?ljn nieuwe bertmu

bekend asken.

Oonvocutlei Lily wordt belaat net het naken TIUI ei*n oonvo over bet
fcativol en dn kennlsmakinfretijd. (Itttlddelc reeüe
vervonden)

KennlFnaklngetiJdt Het oog van het bestuur ie gevallen op de filn de
filreae. Toon of Lnol rullen hen bekijken*
door Laai reod* gezien op 6 Auguetu*. Beveelt non rterk

De fil» cal in kriterlon draaien "op J o/ 3 Ootober a
rnlson vnn f Kt* Lucnt de Jenff zal «orden naagoa-teld
als belaetlngoonaulent* Jaecene» Hoekatra anl net de
Politie ooirvattt opneaea. Mly tel in hoogst eigen
persoon de inleidlng«apeeeh bij de fil houden*
•at de leringen betreft eerct noeten de aprekere
worden uitgenodigd dan pa» de zalen beeproken*
Eet beet uur denkt als «preker* uit te nodigen
Oer HarB*an_(Yo2.k*d«Bocratie) op 4/10 Sandberf (
Rle zal M ervoor «"t Jitffe contact ormênen) op 11/10
en Treea fiunito (Korea) op 18/10. Lily wil , dat wij
onr in d€ lfïl:ifrn w»>n<1*n tot b*p"nl(!' cperlfleke
ggoe^n i b. T. «w» JUic ««rJi^roep bij lezing Srooo A)
Henk werpt de qnaestie nai een tmnUele 4<e werkgroep
op* InvinnKtmnkiOeze ion dan gaan over aetuele poli-

•t -• Meke probleneniPe organiaatlo hiervan' anl djoor do-
^ • genen die «oor de «vakgroepen verantwoordelijk aljn

Op T ion worden ^enoeMtt*
• Jaap Alt* *al «e oxiganleatle van de gvselllge avond op
. ? ' zloh neewn zodra het bestuur voltallig ie.
v t Het problee* van de inetuifavond «al na bet Jeugdfeat-

ival onder* ogen worden gezien*
Do folder cal over drie weken worden beeproken* Inniev

•. dele col worden gecooM naar edvertearderc.
Bonk kont op d» ona*atle van de 4d4 werkgroep tong.
HIJ wil een dl «pest onder onaweigen najej evt ver
den aan oen koffytafel*
Uly wil dn nlee*» rorlol*>ledon die bij de MenU
zingetij* ondjgen vernU**teei on bij de «toollige
een n*sa»«rtJe op te «•«*«•. alt wordt aanvaard

«•
Contnct -i*t iMonesierel Ohalmn wil OOM aantal leden van de !•>

feativalaeUtatie «dj terngHsnt ui*
wordt aanvaard



...l./. 'V"*.ICi. .3" .

£«rt* ootul«n v*o d* T»rc»derlne, giboudan op
tM buiM van vilt.
A«w**l3> UU, I^CI, kW, tCK* «n
1. D» v«rgki«rlac vwAt oa u uur
2* O» oe*ul«o TOB «• varia»
3. RIS «tl «p 19 iHjHahar voor te XT

ovwr PwridM. Bta o«M«pt vaa d«w u

I V, l

4. tin«ïa«*g èoor TOOI
kl*la. wij «

uitnnai ttuag
tUg M! «ij t.«.t.

voor b*t fald«r wordt

IACI ••! art flD
BIB «al cioh i* v«rM«AiBC

••u
5. »•

in •• AflVA,
6. D* VVlflHÉ*

oMÉgM M4 B&t, .
AM l* Iro* «ui IOT



D. 3. 0. Perdélen.

Notulen »an de Terewierine; op Woensdag 15 '.ur-Jötus I"<51 t..v.. va., i,\CI.

TCOM, LAC1, VIM «n RU.
1. De vergaderl/if wordt «eopenfl 00 3. 3° 'J^ «n Toor^aato.. -lo.r i'oon.
2. De notulen yan de vorige rerje^rln^ worden êtOêdj«kaurd.
% MCI heeft d» flla Slr«r»e b«k«l»fl an 13 or «n-thousias^ ovor. Jo-

«lotcn wordt 4«z« film voor de a. s. kannisaa-tlii^gtijj ^e haron.
zal zich hleroedt bclactan an a*n RIK het kauri-v^anunidr, v«r;; .or-
Icantoor etc 3oorg»g«T«nf opdai «ij aicii «a» daaa jn-a/ona ;oi .o-i tart
on kon vendan* trv»**r*"1r- *"*•*•**••

4. 2olr» afapralaan mot da «prskara voor do ke:uii8aakii\;uti- Ji £*«*.' .ut mij
sullen we ons in Torbindio? «tallan «at de Olofapgort. RI^ «C o
Oidinaioa aet Jaffo over iainatlaaLig.

5. Propa^mnda yoor iaanlsmaicincBtiJd, Hat door ïoon
foldar woordt door hè a roorxalaaan en aet Grote vrolijJchoia u^nc*-
hoord. Dafinitieva tekst zal oo da yolganda varüaaannG Yft»t,;«j-told
wordan.
liet onderwerp offiohea aal aTortaenB oy de vol nnde vo-^Oorin^; 'Ar. da
orde koae.i.

6. 3o Tolgöade Targauarine aal plaats haoben op Woonadaj 22
1,8 TiW l t t fhtT 't*11 liuig» van VIK. Hanarrtrftftt 7, Kocrd.T

da TTOrgfidoricg Bich par traa an ficte Tarplwitet heeft n?.ar aan
ander d«ol der Qtad wordt aet bafaulp van «an inspirerende OKTCTIIUT en
iiiauire-cnde vochtoii ^poo^C vtat te atallun wie er voor da i¥3V cr-1
ia(x,'tutj spreken. Oiuloako boveAgknofcBfle aulpnidaalan '.on no/
(jo.'ii bdoliaainc vorien geaooaa en sol dit ondarverp op da
3e b-vergadering weer acn de orio voeten konen.
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D.8.C. •Perleles"
Hotulnn t^T "•'?"-,• - . '<: -l:ir .t. IS Se."t»nb/T 1351

Botul«n: D<- notulen ii» r voripe vrrria»rinc torï'on , ^arresteert

Inpn^o'-.^n Gtu^^ n: ".ir .-al < e ^om o vf-rrtur^n ann i- t»ee aenaan , die
om inlichtingen oatr-nt ferlcl'y* hebben gevraag*.

filmt iii" Is opgebeld door de heilige Honnndad b'treffende de
n,-ichtï,.or' telllnj;. Zij T?c9t nog nistf orer dp?» zaait. Laai x«l
Salono OTer deze quaaltie opbellen*.

Adr»rtenti« in "ropria
ovr d» rildvom-tallin/;;! ut yunt ïnl o- dp Tolg'.-nc!»i vurcadaring nader

irorden OT*rwo*ren. 3c pt«minlnff ter Tergad'rlng
ie , da^ 'ij een ::1 Inc a>..v<>rtontle «Oston
plaatsen die ongeveer f 15 mag koaten.

Êtencil Werkgroepen: Toon heeft een zeer originele eonro Toor de Mant
"^rXgroep sa^cngC'Stelü. 3ozr zal o. IE. ondrr de
PSftr* «orden uitgedaeld. LHy r.*r\r TO«r-
liRhoud to» tic Jaffe convo t- -...n. 2e «teneile
zullen op^ 30Ï9 door Toon op Lnol*o aaoalne «orden

t. Jkap draait ze.

Affiches! J)c nfficfto:- voor d* K^nnir-raiclnfr.TtiJd .:ullen hangen op de
poort «n bij de DB» Laol zal TineKft Sch Rchrijren «mar een
«"fiche per l'-siag te

r! H-t ortlk"Z ven Tilly «n Jaar; ov?r Berlijn rordt
Jceurd.

finaneient

Pil» 135 Kaart 180
UruKlc «200 Don 150
Inrtuif 2. X) Oontr 4?
Znnlh 40.50 Adv 95

Hierbij zullen voortaan nindor Agendapunten ter sprake
•orden gebrecht. De l.t. zal voortaan -iesr ^aaengaan act de
gezelligheid , weekends e.d. Ha d« kenniaaairlngstljd e«l
pr r f ff ren worden g'houden. I''_['27M^'rj3££*t—SL2____
geprojeoteerd» De agnnda roor de L.1», van 26/9 i» sis

2; Notulen (Rob lee»t roor)
'; J'^rvrr.l.ir iToonj

6;
7;
8; Speech ra «e nlewre praeaas

10 ;
11 ; Siuitinc

rt^ncil b«trïff«nde dez« L. T. znl door Lily morden r'tllrt ^n door



«lla zlttenda an toakcesttge B.ladan, behalve Ria «n Rob, bov*n-'
dien Haak an ^gaauranda enige tUd) Frlta T..
1. Kotolaa r «b da voriga vargaoanng, door Laei genaakt an rondjredaald,

worden na enige aarzeling goadgakaurd.
2. •Lngakonan stukken» Jaap la aangesproken door da voorsitter van da !"sy-

chologan, dia onsa nedewerklng vraagt bij hulp aan Argentijnse studentan.
Voort» hatft Jaap gaaprakkan gavoerd net vartaganwoordlgars van da
Liberale £>tudentenver., dia wal voor sananwerklng blijken te voelen.
•••«t Bestuur zal zijn aandacht hieraan blijven ga«an.
Hank heeft da vrijheid ganooan a«n uitnodiging voor ona tot het bljwonan
van oongraa I.P.P.I. af ta slaan an aan begroeting «an dit congres t«
zenden, "«t Baatuur batr»aurt, dat daza begroeting In da Engelee taal
gaatald la, naar kan orarlgena Hanks gedrag wal goadkauran.

3. r .S J. i Frlta daalt na e, dat bat P. S.F.-ba «tuur nog aiat vergadert ha «f t
zodat In zovarra onza voornaaann nog ultvoarbaar zijn.
HIJ krijgt vardar zijn lnatraetlaa> In ladar geval CHAIHU\n
voor baatuurs'un Ma.
o» er onsa eandlda t voor aan eventuele tvaada plaat» kan nog ge «n
cv ere en» tam Ing bereikt worden. Ja volgende nanan wordan In gedachtan
gabondani üuua fl.van H., Joap B. an Win KI» üa balde aaratganoaodan
tullen aen« gepolst woraan.

4. L*d«rnr«yg«d«ringt Nadat eerst baalotan la, dat TOON aan verhaal over da
Kannlaoaklngatljd sal afsteken, leert UUT haa* troonrede voor.
Oata vindt bij vele B.ladan grote waardering, naar ffeaft anderzijde
aanleiding tot enige crltlache or-nerklngen en tot «an vrij uitgebreide
diacnaala.
JAAP vindt, dat de rade ta wetenacluippellj* la an dut ar ta weinig kraei:
van uitgaat.
TÏLLY nlat aan vernaldlng van da Facnltaltakarnan, dia h.i. aan grote
rol xoudan kunnen spelen bij onsa kooanda aetla voor aan Studantannodan-
CooDlaala. Nadat aldus da Faeultaltakarnan waar eens tot onderwerp van
discussie genaakt zijn, kont hat Beatuur tot da conclusie, dat dasa In-
sta 11 Ingan nlat ta sahaaatlsch «pnrat noatan worden an dat wij reke-
ning noaten houden oat da raalltalt, dat In da naaata faeulteltan hun
oprichting nog oncogalljk la. Val sal achtar hat Baatuur hat contact

taaaan «erlclletan-faculteltagettetan eoatan atlcularan an alle Initia-
tieven op dit terrein ondaratevtan.
TOOI wil da Studantennoden-CoaslBsla natan tot aan woorbareldlngaeaxi.
voor aan Congres.
Uitvoerig wordt daarna gesproken «var da plannen, die LILY ontwikkeld
heeft voor de oprichting van eau veertiendaags gedrukt orgaan, dat aoa»
door uiterlijk an Inhoud In staat sal zijn da Invloed van P.C. *• war
•"•••- ta nenen» Kat nane JAAP an Hank twijfelen aan da uitvoerbaar-
heid van dit plan, waartegenover anderen hat standpunt van LILY ondar-

. steunen. Tenslotte gaat hat Bestuur ar toch nee accoord, dat LILY haar
plannen - Én leta gaaatigdar rom - op da Ladanrargadarlng ootarouwt aa

l tar discussie stelt.
Op verzoek van CHAERUM sal aan paaaaga over da strijd van de Indooaalad
studantan In de rada Ingevoegd worden.

K'li|TinlP™'lrfng<tnd' ^ot nu toe zijn ongeveer 80 kaarten verkocht.
Zan vardar* uitwerking van hat ree eter vindt tar vergadering plaats.
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Achillenstr 82 ^
Afflstorra». , Anstenran 20 Sept. 1*351

Aan de l "•'en,
Zoals wij In onze laat. ;tc convc hebben afgesproken zou-

Cen julliq üe avonf van Woensdag 26 Septcuber vrijhouden roor een
zeer belangrijke IKDKVBnCAUSRINO. Hlor volgen nog enige gegevens.
De vergsOrlng wor>'t cehoun<>n In Huize lesteinde, Vesteinde 3
Koner 3. Aanvang 30.00. ui..
De agendi luidt al E rolfrt :

1 Opening
2 Ho tul en en Ing' toon r. StttlcKen

Jaarverslag
4 Financieel Verslag
5 Kenniennlcingstijd
6 Rondvraag aan liet oui> bestuur
7
8
9

of 3

10
11

&•< 7

Pauze
Do nieuwe voorzitter (eter) bespreekt
de plannen voor üe nabije toekomst.
UedeCellngen, .Rondvraag
Sluiting
Hierbij voeten wij een exeuplaar toe van dr folder , Cie
onze leden bij Ce inschrijving aan de AnsternaBse otu-
denten uitreiken. Daarin kun je het programs voor onze
icennicm.iitinrstijd vilden . De grote aogelijlcheden van
ueze in fen oplnnc ̂ "̂ 6000 exemplaren K^tlrulctc folJer
moeten tot het uiterste benut worden. De t.otie • nitdelen
van folderr, en verkopen van knurten"^uo«rt tot 2 Ootobcr.
Mocht er rrr.pr c>agen t..;hrift«3i Jk , mondeling of tele-
fonisch om je medewerking . i :ocht worden laten we dan op
je kunnen rekenen. Vergeet niet , t!at een goede kenniE-
•akingstijd' voorwaarde1 ie voor een goe<t verenigingcjaar.
"ij het ingaan --n het nieuwe ourmiejaar stellen de zit-
tende bentuurel . . - ,1 hun functie ter beschikking. Niet
herkiesbaar stellen zich : (k»rv . Toon de Jonge

Tllly van Zanten.
Het bestuur ct>>lt canuidunt

Voorritoter Lily Clerkx
Leem Rob Larot (aftredend) -

Lael SloinerB ( aftredend)
nie v. Rijswijk (aftredend)
Jaap Bujs ( aftredend)
Chaimn Caropeboka
Wi« Kraak .

TegenoanCii'.aten Kannen tot voor de aanvang der verga-
dering schriftelijk bij hot bestuur worden ingooiend.

liet Dustunr.
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Oader verwijzing naar Uw rapport nr,3190 d.d.
6 October 1951 versoek ik U mij ao mogelijk in het t>«-
zit te stellen van het financieel verslag van de B.S.O.
Perieles.

9-11-1951

(III) H.B.

O
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No.: 3190

Betr.: D.S.O. PERICLES

Bijl.: I

/dan

Op Woensdag 26 September werd een algemene
ledenvergadering gehouden in huize "Westeinde", Westeinde 3.

Toon DE JONGE opende de vergadering en las
het jaarverslag voor. In dit jaarverslag gaf hij een over-
zicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de politieke
en de studentenwereld.

Lari SLUIMERS gaf vervolgens zijn financieel
verslag. Dit financiële verslag veroorzaakte enige beroe-
ring onder de aanwezige toehoorders.

Het bleek n.l., dat de kassen van Pericles,
Kentering, P.V.S.V. en I.U.S. niet streng gescheiden worden
gehouden. Het financieel verslag zal dan ook eerst/worden
goedgekeurd, nadat alle leden er een gestencild exemplaar
van hebben toegezonden gekregen.

Toon DE JONGE besprak vervolgens de kennis-
making st i jd. Hij gaiff hoofdzakelijk weer, wat in de folder
hierover te lezen staat, en de voorbereidingen, die hiervoor
nodig waren. Om en^zins tegemoet te komen aan de grote
kosten, die de kennismakingstijd met zich mee brengt, zal
getracht worden donateurs voor Pericles te werven.

De rondvraag aan het oude bestuur leverde geen
bijzonderheden op. Ook de bestuursverkiezing verliep heel
vlot. Alle candidaat gestelde personen werden verkozen. Ha
de pauze besprak de nieuwe voorzitster de plannen voor de
toekomst. Onder meer kwamen aan de orde het meer actief ma-
ken van de leden voor de -'.diverse werkgroepen, het eventueel
invoeren van een nieuwe werkgroep of dispuut en het plan
ok in de toekomst een eigen gedrukte krant uit te geven, die
enigszins een tegenhanger zou moeten worden van hot reeds
lang bestaande studentenweekblad PROPRIA CÜRES.

Om ongeveer half twaalf werd de vergadering
gesloten.

Op deze vergadering waren aanwezig:
Oude en nieuwe bestuursleden:
Lien CLERKX Tilly VAN ZANTEN
Rob LARET Jaap BUYS
Lari SLUIMERS Chairun GAROPEBOKA —
Toon DE JOJÏGE Wim KRAAK

Gewone leden:
Henk NIJMAN
Johnny HENRAR
Martin KAÏÏSE
André" DE WIT
Kees STAHUIS

Jacques HOEKSTRA -:.
Guus DE KOSTER
en een zekere Gerrit, wiens achter-
naam mij onbekend is, en die ook
voor de meeste aanwezigen een«*onbe-
kende was.

JCB, 6 October 1951
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No. 237 - T - '51. i>
Onderwerp : Bijeenkomst Marxistische

werkgroep D.S.O.PERIOLSS.
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar.
Waardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties : geen.

Ten vervolge op het dezz. schrijven No, §37-3-'51 van 22 Oo-
tober 1951, volgt onderstaand een kort verslag van de tweede
bijeenkomst in het cursus- j aar c51-52, van de Marxistische werk-
groep van de Democratische Studenten Organièatie "PBRICLBS",
gehouden in de "O.P.S.J.-olubkelder" aan de Nieuwe Keizers-
gracht 61 te Amsterdam, te 20.00 uur.

Voor deze bijeenkomst werden aan de deelnemers van bedoelde
werk-groep getypte aankondigingen over de post toegezonden van
de volgende inhoud :

Beste Vriend(in),
Zoals afgesproken op onze vorige inleidende bijeenkomst zullen

wij de "Voorwoorden" en hoofdstuk I van het Communistisch Manifest
bestuderen en op onze bijeenkomst bediscussiëren.
Met vriendschappelijk© groet en tot ziens,

Rie van Rijswijk
secr. werk-groep.

Aanwezig waren een 17-tal personen w.o. het volledige bestuur
van de D.S.O. "PERICLES", waarbij de U bekende Indonesiër (oom-

.iLfjHunist) ' ffïlff"* •"*" flA.-BQPgBnirA (Menggala, 30-3-1924).
* ' 'Voorts de Indonesiër : EENTJIK, geboren te Tambangan Sambang

4-5-1923, student in de politiek-sooiale faculteit aan de
gemeente Universiteit te Amsterdam en wonende Frans van Mieris-
straat 67 hs. Amsterdam, en
NIJMAN, Hendrikus, Johannes, (Groningen, 22-11-1923. bekend);
KAUSE, Martin, Andreas, (Haarlem, 22-2-1933, bekend);
"WILLEMS, Gerrit, geboren te Amsterdam op 3*8-1927, student en

\jwonende Westeinde 3 te Amsterdam.
G. JOSIASSE en Jaap BUTEN, personalia van beiden onbekend,

eerdergenoemd in bovenaangehaald schrijven.
Tenslotte nog twee onbekend gebleven studenten in de theolo-

gie, die geen lid zijn van "Pericles".

Het geheel stond onder leiding van de bij U bekende communist
Lodewijk GILLIEHON (Amsterdam, 12-8-1909), waarbij als referaat-
houder optrad de eerdergenoemde Henk NIJMAN.
Laatstgenoemde gaf een inleiding over de vijf Voorwoorden van

het Communistisch Manifest en legde vooral de nadruk op één van
Marx' uitspraken nl. dat de middelen om de arbeiders "klasse-
bewust" te maken zijn : de actie en de discussie.
NIJMAN verweet de progressieve studenten, dat bij hen het ac-

cent veel te zwaar op Mde discussie" wordt gelegd en dat van
actie eigenlijk geen sprake is.

Bij de discussie welke op de inleiding volgde, werd door eer-
dergenoemde Jaap BUTEN de vraag gesteld, waarvoor het nodig was
geweest, dat naast het Communistisch Manifest, bij de eerste In-
ternationale nog zo "n uitgebreid program werd samengesteld, dat
aelfs Lassallianen, Proudhonisten en Utopisten zich daarmede
konden verenigen.
GILLIERON antwoordde, dat dit brede program noodzakelijk was

gebleken voor een gemeenschappelijke strijd voor een sooialis-
tisch

doel -2-
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van 30 October 1951.
VERTROUWELIJK.

socialistisch doel. M.a.w. het programma was aangepast aan de
omstandigheden of zoals Mars dat zegt : de beginselen blijven
universeel, maar de middelen moeten worden aangepast aan de om-
standigheden.

Vervolgens vroeg G. WELLEM^pf wat de motorische kracht bij de
massa gaande zou houden, wanneer de communistische staat een
feit was geworden.

G-ILLIÏÏH3N antwoordde, dat als drijfveer zou gelden de verander-
de psychise gesteldheid, welke een steeds grotere vraag naar
geestelijke behoeften zou geven.

Dit nu, geloofde WILLMSip niet en noemde het een utopie.
Voorts gaf WILLEMSgf als zijn mening, dat het voor het commu-

nistische werk in Nederland dwaasheid was om te schermen met
allerlei prachtige voorbeelden uit de Sowjet-Unie.

GULIEKDN stelde hiertegenover, dat hij als communist (letter-
lijk. V.) bijvoorbeeld bij een actie om meer schoolruimte, nooit
voorbeelden uit de Sowjet-Unie zou aanhalen, maar aan de andere
kant als vrij mens zich het recht voorbehield om tegelijkertijd
een artikel te schrijven met statistisch materiaal en voorbeel-
den van hetgeen er in Husland op dit gebied reeds was bereikt.

GILLIEHDN was het dus in wezen met WILUM^èens.

Opgemerkt zij nog, dat de hierbeschreven bijeenkomst een bijzon
der geanimeerd verloop had en dat ook de opkomst - 17 personen -
veel groter was, dan normaal bij de Marxistische werkgroep in
het afgelopen cursus-jaar 50-51, het geval was.

De volgende Hj»hBiaal bijeenkomst van de Marxistische werkgroep
werd vastgesteld op 6 November 1951 op dezelfde plaats en tijd.

Einde.
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1951, volgt hieronder een resscnerend verslag van de eerste bij-
eenkomst van de "Marxistische-werkgroep" van de D.S.O.Perioles,
ten huize van de bij U bekende Laszlo, Eduard, Ludwig, SLUIMERS
(Salatiga, 13-4-1925) op 9 Ootober 1951.

De bijeenkomst werd geleid door de bij U bekende communist :
Lodewijk GILLIERON (Amsterdam, 12-8-1909).

Aanwezig was het gehele bestuur van de D.S.O. Perioles, met
uitzondering van de bij U bekende Ghairun CARQIEBQKA (Menggala,
30-3-1924. — — ----- ........... »

Wel was aanwezig de bij U bekende Indonesiër Ramli KASIM (Sulit
Air, 24-7-1924).

,/J<?v

r

U
/j

Voorts waren de volgende zes eerste-jaars studenten aanwezig.
die zich allen als lid van de D.S.O, Pericles opgaven voor deel-
name aan de Ma rxi sti s ohe- werkgroep :
LyHEERTJE, Arnold, personalia^ niet bekend, wonende Rooseveltlaan

175 i Amsterdam, eerstejaars economie.
l 2.\jBT3TlN, Jaap, personalia niet bekend, wonende Amstelkade 186 in

^Amsterdam, eerstejaars Psychologie.
S.vJOSIASSE, G., personalia niet bekend, wonende Eramatweg 20 II

Amsterdam, eerstejaars politiek- sociale faculteit.
f 4J|/AllïOLDEaEaT (AMOLDUSSEN) , J. G., personalia niet bekend, wonen-

\de Eendrachtstraat 8 II Amsterdam, eerstejaars economie.
f 5,vKATJSE, Martin, Andreas, geboren Haarlem, 22-2-1933, wonende

.Vechtstraat 13 hs. Amsterdam, eerstejaars chemie.
j 6.ÏD1 LEEUW, Frank, personalia niet bekend, wonende Heemskerklaan

6 Naarden.

In het nieuwe cursus- jaar zal voor de Ma rxi sti s ohe -
werkgroep het "communistische manifest" behandelen, waarvoor hij
op deze bijeenkomst begon metveen inleiding van algemene strek-
king.
Bij de discussie, welke hierop volgde, werd de vraag gesteld

hoe de dictatuur van het proletariaat hier in Nederland verwezen-
lijkt kon worden.
GILLIERON antwoordde hierop, dat dit ogenblik eerst zou aanbre-

ken, wanneer de massa van het volk "bewust" zou deelnemen scan een
intensieve actie van stakingen, betogingen, kortom alle wapens
zouéMt gebruiken, die het proletariaat ten dienste staan.
De aanleiding van de hierbedoelde vraag, was het voorlezen van

een uitspraak van Koos VORRINK, waarbij laatstgenoemde geconclu-
deerd had, dat de socialisten met de invoering van het algemene
kiesrecht eigenlijk reeds hun doel bereikt hadden. Volgens GlLLIB-j
RON betekende dit algemene kiesrecht nog niet, dat het proleta-
riaat "gelijke rechten" had. Van gelijke rechten kon eerst sprake
zijn, wanneer over "het kapitaal" in Nederland gelijkelijk be-
schikt kon worden, m.a.w» wanneer wettelijk de socialisering van
"het kapitaal" zou zijn vastgelegd. GILLURON gaf toe, dat de
strijd hiervoor de mogelijkheid van het gebruik van geweld door
het volk in zich hield.
GILLIERON
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QILLIEROH ontkende eoh-ter ten stelligste, dat de dictatuur
van het proletariaat door middel van een staatsgreep moest gaan.

Op een vraag van R.KASIM hoe men dan kon weten dat het zover
was, antwoordde GILL3EHON : "net zoals men tijdens de laatste
wereldoorlog wist, dat vrijwel het gehele Nederlandse volk anti-
Duits was.

De datum voor de volgende bijeenkomst van de Marxistische-werk-
groep zal nog nader worden bekend gemaakt.

Over R.KASIM kan nog worden medegedeeld, dat deze op 15 October
1951 verhuisd is naar het adres Aohillesstraat 80 bov. te Amster-
dam.

De personalia van het nieuwe bestuurslid van de D.S.O. Perci-
oles - zie vorenaangehaald schrijven - zijn :
KBAAK, Wilhelm, geboren te Amsterdam 4*5-1929, wonende Hamer-
straat 7 I te Amsterdam. Einde»

V, 3.
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6-1951, werd thans uit betrouwbare bron vernomen, dat op Woensdag
2«6 September 1951 te ca. 20.00 uur een algemene ledenvergadering
werd gehouden door de D.S.O.wPERIGLESff in het gebouw Westeinde 3
te Amsterdam.

Ter aankondiging van deze algemene ledenvergadering werd aan de
leden van de "Pericles" een gestencild oonvooaat over de post toe-
gezonden, alsmede een gedrukte "folder" waarin doel en streven van
de "Perioles" worden uiteengezet en waarin ook is opgenomen het
programma betreffende de zg. "kennismakings-tijd" van de "Perioles"
bij het begin van het nieuwe cursus-jaar 1951-1952. (van beide
hiergenoemde bescheiden gaat een foto-copie bij dit schrijven. V.)

Op bedoelde algemene ledenvergadering waren een zestien-tal jon-
geren (studenten) aanwezig, waarvan de (belangrijkste) waren :
CLBIKX, Lily, Kliza, (Ben Haag, 26-1-1930, bekend.)
LA IET, Rob, (Amsterdam, 15-6-1931, bekend.)
SLUIMERS, Laszlo, JSduard, Ludwig, (Salatiga, 13-4-1925, bekend.)
RIJSWIJK, Maria, Johanna, van, (Schagen, 28-3-1924, bekend.)
BUYS, Jacob, (Castrioum, 31-10-1928, bekend.)
CABDPEBOKA, Ghairun, (Menggala, 30-3-1924. bekend*)
JONGE, Anthonius, Anne, de, (Amsterdam, 11-2-1928, bekend.)
ZANTEN, Mathilda, Adriana, van, (Rotterdam, 24-3-1929, bekend.)
HOEKSTRA, Jacob, (Amsterdam, 19-2-1929, bekend.)
NIJMAN, Hendrikus, Johannes, (Groningen, 22-11-1923, bekend.)
KRAAK!, Wim, personalia onbekend.

De vergadering werd geopend door het aftredende bestuurslid, de
eerdergenoemde "Toon*1 DE JONGE, die een overzicht gaf van het werk
en de resultaten van de "Perioles" in het afgelopen cursus»jaar.

Hierbij wees Toon DE JONGS op de slecht geslaagde "kennismakings-
tijd" in Ootober 1950. Hij hoopte dat bij de aanvang van het nieu-
we cursus-jaar de propaganda voor de "Perioles" meer intensief ter
hand zou worden genomen. Voorts wees Toon DE JONGE op het succes,
hetwelk de "progressieve" studenten hebben geoogst bij de actie
tegen de dirigent Paul van Kempen. Hij betreurde het echter, dat
dit succes niet ten volle door de "Pericles" was uitgebuit voor
het maken van propaganda enz.

Tenslotte wees Toon DE JONGE op het ongepaste van de zg."Ameriean
style" in kleding en spreken bij enkele leden van de "Perioles"
alsmede de / ergerlijke wijze waarop sommigen onder hen hun mening
over de godsdienst meenden te moeten spuien. Hij stelde voor om de
betrokkenen hierover te onderhouden. Ook het meerderwaardigheids-
gevoel van de "ouderejaars" paste niet in een progressieve vereni-
ging, aldus m JONGE.

Vervolgens gaf de penningmeester van "Pericles", eerdergenoemde
SLDIMERS een financieel overzicht over het afgelopen cursus-jaar,
waarbij hij door genoemde LAEET werd geïnterrumpeerd. Laatstgenoem-
de vond het
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vond het treurig, dat nog geen begin was gemaakt met het innen
van de contributies in het nieuwe cursus- jaar. Ook het feit, dat
NIOMAN nog geld onder zijn berusting, had, dat reeds lang overge-
dragen had moeten zijn aan het comité voor het 3e. wereld jeugd-
festival, vond LARET niet in de haak.

SLUBffiRS deelde mede, sedert twee maanden als lid toegetreden
te zijn tot de G.P.H.

Hierna werd in het algemeen de komende "kennismaking s- tij d" be-
sproken. Eet bleek dat deze kennismakings-tijd goed was ingezet;
reeds 300 kaarten voor de te houden filmvoorstelling (zie bijgaand
programma. V.) waren verkocht.

Ook de uitgegeven "folder" van de "Perioles*1 vond grote instem-
ming.

Berde rgenoemde Chairun CAROPEBOKA zou zorg dragen voor de uitde-
ling onder de Indonesische studenten in Nederland (Amsterdam)
zowel als in Indonesië.

Getracht zal worden om de bijeenkomsten van de drie werkgroepen
van de "Perioles" in het A.M. V. J. -gebouw te houden.

Chairun CABDPEBOKA zou de Indonesische leden van de "Pericles"
schriftelijk met het een en ander in kennis stellen.

Aan het - niet aanwezige- Surinaamse lid GUNTHER, George, Henry,
(Paramaribo, 21-8-1917, bekend.) zou gevraagd worden of hij zijn
Surinaamse vrienden en kennissen de "folder*1 wilde toezenden met
een opwekking om aan de kennismakings-tijd te willen deelnemen.

De hierop volgende be stuur s-wisseling werd ^onfonn_de oandidaat-
stelling in hetoonvooaat door de aanwezigen aangenomen.

~(ïn ait veroand worat ae aandacht gevestigd op meergenoemde
Chairun CAROP1BOKA. die behalve een leiding-gevende figuur in
de (communistische) te Amsterdam gevestigde Indonesische jeugd-
organisatie "PANITSRA PE6ÏÜDA DAN PELADJAR INDONESIË» -P.P.P.I.-
thans ook bestuurslid is van de "Perioles"• V.)

De nieuwe Voorzitster Lily CIEIKX hield hierop een keurig gefor-
muleerde "maiden-speech" waarin zij een scherp omlijnd plan voor
het nieuwe vereniging s j aar ontvouwde. Tot dit plan behoorden o.m.:
a. een maandelijkse leden-vergade ring;
b. elk lid moest een aandeel hebben in het verenigingswerk, zoals

colporteren, stenoillen en dergl.
o. een nieuwe werkgroep zal opgericht worden ter bestudering van

alles wat betrekking heeft op de Sovjet-Unie.
d. het bezoek aan de werkgroepen diende geactiveerd te worden.
e. voor hen, die geen belangstelling hebben voor de bestaande

werkgroepen, zal een openbaar dispuut worden opgericht,
f. Het plan wordt overwogen om een wPerides-krant" uit te geven

welke kan concurreren tegen de bestaande üniversiteits-kranten
Folia-Civitatis en Propriae Cures. Einde.

T T. 3.



Democratische Studenten Organisatie
„Pericles" -A -^

nodigt alle Amsterdamse studenten uit om haar kennismakingstijd 1951

mee te maken.

_" WAT IS PERICLES?

De D.S.O. Pericles is de vooruitstrevende organisatie! van Amsterdamse
studfenten, die in de bezettingstijd geboren is uit de strijd tegen het
fascisme.
Zij voert ook nu strijd voor de verwezenlijking van die idealen, waarvoor
in de jaren 1940—1945 de besten van ons volk gevallen zijn: Vrede,
Vrijheid en Democratie.

WATf WIL PERICLES?

Periclës stelt zich volgens zijn beginselverklaring ten doel bij te dragen
tot de ontwikkeling van het maatschappelijk en. cultureel verantwoor-
delijkheidsbesef van de studenten.

'I&rfi-v;" vóór ulitój breACJi ïrfeï'' ae voor' de oorlog rïeei'seifCie en ook nu
helaas nog wijd verspreide opvatting, dat de student zich buiten de
politiek zou' moeten houden.

1 In tegenstelling tot deze gedachte streeft het ernaar de studenten actief
te betrekken in de strijd voor maatschappelijke en culturele vooruitgang.
Dit brengt in de eerste plaats, mee, dat Pericles met heel zijn kracht
deelneemt aan de strijd voor het behoud van de

VREDE

Wie de- eerste voorwaarde is voor alle vooruitgang en die, zes jaar na
het einde van de 2e wereldoorlog, opnieuw ernstig bedreigd wordt.
'Daarom ondersteunt Pericles van harte het werk van de Wereldvredes-
beweging en neemt het thans deel aan de campagne voor het inzamelen
van handtekeningen ten gunste van een vredespact tussen de Grote Vijf.
Dit brengt verder mee, dat Pericles het recht op

NATIONALE ONAFHANKELIJKHEID

van alle volkeren erkent'en de strijd voor de verwezenlijking van dit recht
actief ondersteunt.
Pericles heeft in de afgelopen jaren het verzet van de Incüonesische stu-
denten tegen de onderdrukking van hun land op alle mogelijke, manieren
— politiek en financieel — ondersteund.
Thans wil het de studenten voorgaan in de strijd1 tegen degenen, die de
onafhankelijkheid van ons eigen land bedreigen door Nederland mee te



slepen in een politiek van oorlog en armoede. Pericles -staat op de bres
voor een

DEMOCRATISCHE OPVOEDING

en om, deze te handhaven en te vervolmaken stelde het een programma
van eisen op:
1. Onderwijs in dienst van de Vrede; wering van alle openlijke of bedekte

oorlogspropaganda aan de Universiteit.
2. Gelijke studiemogelijkheden voor iedereen, te verwezenlijken door een

studlieloon.
3. Verbetering van de sociale positie van de studenten; zorg voor goede

en goedkope huisvesting; bouw van studententehuizen; kosteloze me-
dische en tandheelkundige verzorging. > s

4. Ruime salariëring van docenten en wetenschappelijke staf.
5. Verbetering en modernisering van de outillage van <Je Universiteit!
6. Versterking en democratisering van het contact tussen studenten en

docenten.
7. Behartiging van de Amsterdamse atudentenaangelegenheden door een

democratisch bestuurde A.S.V.A. en oprichting van een Nationale'
Unie van Studenten,

8. Bevordering van. het vriendschappelijk contact met de studenten van
alle landen. *

Pericles is aangesloten bij de Federatie van Vooruitstrevende Studenten
Verenigingen, die de progressieve studenten van Nedterland omvat Deze
Federatie is, als enige Nederlandse studenten-organisatie, lid van de — '
5 millioen leden tellende —• Internationale Unie van Studenten, die over
de hele wereld de studenten verenigt in hun streven naar vrede en vriend-
schap tussen de, volkeren. •
Pericles wil de belangstelling van de studenten voor alle facetten van het
sociale en culturele leven verdiepen en heeft daarbij een veelzijdig ver-
enigingsleven ontwikkelt.
Het organiseert lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen, het
houdt filmvoorstellingen en culturele avonden en heeft zijn bekende \ ,

WERKGROEPEN

waarin, onder leiding van een dleskundige, politieke en culturele onder- -
werpen bestudteerd en in discussie besproken worden.
Op het ogenblik genieten reeds de werkgroep over de „grondslagen van
het wetenschappelijk socialisme" (onder leiding van de heer Gilliéron),
die over „kunst en maatschappij" (onder leiding van de heer Jaffé) en
die over Azië (onder leiding van Prof. Wertheim) een grote bekendheid.
Pericles is zich er bij dit alles van bewust, dut de

GEZELLIGHEID

.een onmisbaar facet van een werkelijk rijk geschakeerde jStudentenvereni-
ging is. Daarom wil het al zijn werk in een vriendschappelijke en onge-
dwongen sfeer doen plaats vinden, maar daarom ook heeft het manifes-
taties, die uitsluitend op de gezelligheid en het onderling contact van de

leden gericht zijn: weekends, kampen, wandeltochten, feestavonden e.d.
Deze vereniging met zijn uitgebreid terrein van werkzaamheden staat
open voor iedere Amsterdamse student, die haar doelstellingen onder-
schrijft. De contributie bedraagt (naar keuze) ƒ 7.50 of ƒ 10.—, waarbij
echter dispensatie steeds mogelijk blijft. "
Natuurlijk is het bovenstaande slechts een zeer gebrekkige weergave
van wat Periclea wil en doet Om de studenten echter in de gelegenheid
te stellen uit eigen ervaring het leven van de vereniging te leren kennen,
heeft Pericles ook dit jaar weer zijn kennismakingstgd', waaraan iedere
belangstellende, zonder daarmee enige verplichting op zich te nemen,
kan deelnemen en waarvan men hieronder het programma afgedrukt

ivindt.

wgramma

2 October, 23.30 uur nachtvoorstelling van de Tsjechische film SIRENE,
in Kriterion, Roétersstraat. .

4 October, 20.00 uur. De heer G. Harmsen spreekt in de AMVJ, Von-
• delstraat 8, over „Vrijheid en onvrijheid! in het politieke

V leven".

6 October, 20.00 uur wordt) in de Bachzaal, Bachstraat 5, een interna-
tionale) U(nie) S(tudenten) vriendschapsconcert gegeven,
waar klasieke en moderne muziek uit Oost-Europese landen
ten gehore gebracht wordt. Medewerking verlenen o. a. Haa-

~* | kon Stotijn (hobo), Dr. E. Rebling (piano), longman (fluit).

9 October, 20.00 uur eerste bijeenkomst van de werkgroep ter bestude-
ring van dte grondslagen van het wetenschappelijk socialisme,
o.l.v. de heer B. Gilliéron en ten huize van de heer L. Slui-
mers, Achillesstraat 82 hs.

. / til October, 20.00 uur. DO heer H. L. C. Jaffé, adj. dir. Stedelijke Musea,
spreekt over „Moderne kunst en de problemen van de moder-
ne kunstenaar", in de AMVJ,, Vondelstraat 8.



A

13 October, 20.00 uur. Instuif bjj de voorzitster, mej. L. Clerkx, Chur-
chill-laan 201 Ut. Deelnemers aan het Wereld Jeugd Fes- .
tiyal zullen iets vertellen over hun ervaringen in Berlijn- 1951. \7 October, 20.0p uur. Mevrouw Mr. T. Sunito-Heyldgërs spreekt over haar <

„Reiservaringen in strijdend Korea", in de AKVJ, Vondel-
straat 8. •'•;•'•'. :'•-

24 October. 20.00 uur. Eerste bijeenkomst van de Azië- werkgroep onder
leiding en ten huize van Prof. Dr., W. F. Wertheim, Stadion-
kade 12 IL

27 Ootober, 20.00 uur. Sluiting van dfe kénnismakingstijd in de vorm. van
een feestavond1. Programma en plaats worden nog bekend i^_/
gemaakt, , ^

Kaarten, voor de filmvoorstelling op 2 October en het.concert op 6 Ootober-
zjjn verkrijgbaar bij : Mej. L. Clerkx, Churchül-laan 201 III, L. Sluimefs,

t Achillesstraat 82 hs, en A.-Roelofs, Wilhelminastraat 2 W.

Leest
Kentering

HET BLAD VAN DE
FEDERATIE VAN
VOORUITSTREVENDE
STUPENTEN TEREN.

Redactie en inlichtingen:
Marathonweg 33-
Amsterdam Z.

Een GOED boek
uit de

Stadion
Leesbibliotheek
HERCULESSTRAAT 1 34

,*''.. ' • --

ZAKAGENDA'j-
KUNSTKALENDERS 1932

BIJ DANSINSTITUUT

JAMES M EVER FILSl

APOUOLAAN 109. TEL 21833

Maandblad voor cultuur en
politiek

onder redactie van
N. A. Donkersloot, O. Noor-
denbos, H. J. Pos, Jan Romein,
J. ,Suys, Victor E. van Vries--

. land, W. F. Wertheim, e.a.
; ^_J Blijft op dte hoogte en grijpt de

gelegenheid di<? De Nieuwe
Stem daartoe heeft geboden
door een speciale abonnements-
prijs vóór studenten vast te
stellen op ƒ 15.— per Jaar (de
prjjs voor de gewone abonne-
menten bedraagt ƒ 20.— per
jaar).
Abonnementen kunnen worden
opgegeven bij iedere 'erkende
boekhandel of bij dte admini-
stratie van De Nieuwe Stem:
Singel 262, Amsterdam.

Autorijschool

„Amstel

Voor Studenten ƒ4. — Nper
vol privé lesuur
Nieuw lesmateriaal
Ged. Instructeur

AMSTEL 159 hs
bij theater Carré
Tel. 58675-50415

Voor progressieve en
marxistische literatuur:

BOEKHANDEL
„Peg»" Leidseitraat 25, - Amsterdam-C.

: Wij zullen U gaarne inlichten
over de wetenschappelijke wer- '
ken die- in de Sowjet-TJnie,
China en de Duitse Democr.
Republiek verschijnen, o.a. in
het Engels, Frans en Duits.'

Marx-Engels: Selected Works 2 delen a ƒ 2.75.
Marx-Eng-els: Llteratiirè and art.
Lenin: Selected Works,

Marxism & Empirtocrittctsm ƒ 5.30.
Le proces de J6zaefN Grösz ƒ 2.85.
„Sowjet-wissenschaft".
a. Naturwissensch. Abteilung
b. Gesellschaftwissensch. Abteilung. -

(wetenschappelykè art. op alerlel terreinen)
Romans o.a, uit de Sowjettlnie.

Komt tl eens hfl ons rond-
kijken? • ' . " . .

, .1 ' Ook Uw ^studiebo.ekeji zullen .}v,
' Wij graag'voor Ü verzorgëni .



Broodje van Kootje

LE1DSEPLEIN 20
X

SPUI 28

Kan de Vrede
gehandhaafd blijven?

Volgt de discussie hierover
in het weekblad

„We" Uitgave Ned. Vredesraad .
N. Keizersgracht 61,
A'dam, tel. 58151

Proefnummers verkrijgbaar.
Abonnementsprijs f 0.90 per
kwartaal, ƒ 3.50 per • jaar.

„fkmstelodawum"

Voor Type- en Copieer-
werk op wetenschappelijk
gebied

Stencillen van
Programma's,
Convocaties
Periodieken, enz.

Speciale service voor spqedwark

O.Z. ACHTERBURGWAL 212 i ƒ'

l/o Oudemanhuispoort Tel. 43443

99
TOKO - RESTAURANT

O. Doelenst. 1 4, Amsterdam. Tel. 31 529

Bamischotel v.a. . . . ƒ0.75
Nasi Goreng v.a. ... ƒ 0.95
Ind. Rijsttafel v.a. . . ƒ2.75

Voor grotere gezelschappen aparte zaal beschikbaar
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î
^
É

^
"̂?

' 
»^

'::
-&

!i/
S

i'

*m
$m

-\
?é

^?
m

<\
.--

 *
 •

 
- 

^ 
.."

-'t
e-

-4
uv

 -
'. 

->
.v

rw
E*

 "
V

 
i-' 

-^
*.

-.
i%

 ̂
=

:̂
-'-

vi
^^

ï':
';t

^»
;.*

^-
->

*
 >

b 
... •

-
&

:'̂
*-

5^
a4

a;
IS

yS
A

S
>

S
 A

É
-^

 •-
".*

••
""

"•
!?

*N
!f

li.
A

»
-"

5
3

r"
' 

"•-
•'!

i#N
'''•
 ^

H
?
,ï
ïj
l-

''•
 
^
'ï
'.
W

-
' 
'
 
!

• 
'•

<
*

t3
J
! 
-
g

'"
«
a
K

«
i«

:
l-
S

..••
•.f.
 ̂
••

l*
;̂;*

i-*
'f ̂

ife
fr
m



RAPPORT VAN KB

1 VOOR BUI

No.: 3034

Betr. D. S. O. PERIGLES.
PAR:

\iJ'Ó" M

f99i t
/f

f V

Vernomen werd, dat de Azië werkgroep van Peri—
cles op 25 Oct. a.s. o,l,v. Prof. Wertheim bijeenkomt.

* JAFïl! (onder directeior Gem, Museum) zal de
leiding van de werkgroep "Kunst" weer op zich nemen
en GILLIERON de leiding van de Marxistische werkgroep.

KB, 7 ciept. 1951.
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"Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

Afd./Sect.: Dat, ff j, J / Par, f[

Interne aanwijzingen A C D.

A C D. i/-3 Dat. Par.:

llkiib

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

Duplicaat van stak no. UMi -fe20nd5n aan

l

l 35630 -'50
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n,a.v. schr. Amsterdam 112156 2.Co

MIUISTESIB VAK ;. _nri . . ^
BIHNEHLAHDSB ZAKEN ' VilV ' ' • ̂ ^avenhage, 14 Juli 1951

Antwoord :
B 112156

F.V.S.'ï
"Kentering"

Ond.: F. Y. 3. V . -maandblad \^~ D i e n s t g e h e i

I11d/h £

Haar aanleiding van de mededeling in Uw schrijven dd.
22 Juni 1951 nr. 237 - O - '51 betreffende het tijdschrift
"•̂ entering" moge ik U verzoeken mij te zijner tijd een
exemplaar hiervan te willen doen toekomen.

In verband met het feit, dat genoemd blad hier spora-
disch wordt ontvangen, aou regelmatige toezending Uwerzijds
zeer op prijs worden geeteld.

Aan de Heer J HET HOOFD VAN DE DIENST
Hoofdoommissaria van Gemeentepolitie ^ namens deae:

t e r d a

I. L. van Laerè



Verbinding : _ SS Juni
No. 237 - O - '51. *-fl/'-f

Onderwerp : D(emocratische) S(tudenten) , Q - „.
O(rganisatie). "PERICL13". »,. . _o&t**\ » JUW 195Ï
Be stuurs- en kader vergadering. "/>7/

Betrouwbaarheid berichtgever :'betrouwbaar.
Waardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties •. geen.

, Y
er. y

J e r t r o u w e l inj k .

ft'

: /., -
Naar werd vernomen heeft op Zondag 17 Juni 1951 te'14 uur ten huize

de.bij TJ bekende LARET, Rob, (Amsterdam., 15-6-1931) een bestuurs-
en kader vergadering plaats gevonden van dé D.8.0. "Perioles" ter be-
spre&ing en vaststelling van het programma voor de z.g. "kennismakings
tijd" in het nieuwe studiejaar 1951-1952. !

Naast het bestuur van "Pericles" waren op deze vergadering als "ka-
der" aanwezig :

f0RIES5M, Wiiiem, Frederik, (Den Haag 22-10-1915), .vertegenwoordiger
'v van de "International Union'of students", wonende en werk-

zaam te Praag, bekend. ,
WlSCH, Marcella, (Moskou, 5-6-1930, bekend) .
VHJTTINC21AUSBK, Walther, Joseph, Viotor, (Amsterdam, 29-7-1924, bekend).
DE JONGE,"Anthonius, Anne, (Amsterdam, 11-2-1928, bekend).

Jacobus, Frans, (Rotterdam, 13-11-1925, bekend) wonende te
Delft.
, Henriette, personalia onbekend.

^IGAROPEBOKA, Choiroen, (Menggala, 30-3-1924, bekend) , Indonesiër.

Tijdens deze vergadering werd het hiervolgende programma vastgesteld
voor de "kennismakingstijd" in het nieuwe studiejaar :
ir zal een "foldertje" verspreid worden bij rondschrijven.
In de naoht van 2 op 3 october 1951 zal een film vertoond worden,

vermoedelijk in het bioscoop-gebouw "Kriterion" te Amsterdam. Welke
film vertoond zal worden is nog niet bekend.

O
Voor de "werkgroepen" is de kennismaking als volgt vastgesteld :

Azi e-werkgroep : op 18 Ootober 1951, lezing door 3TÜTT, Wiggert, (Ga-
^ pelle a/d IJssel, 19-3-1915, bekend) .
Marxistische werkgroep : op 4 October 1951, lezing door HAÏMSM, Ger-

rit, Jan, (Amsterdam, 15-5-1922, bekend).
Kunst werkgroep: op 11 October 1951, lezing door 3AKDBERG-, Willem, Ja-

oob, Henri, Berend; (Amersfoort, 24-10-1892, bekend)
of door COBN, Hans, Ludwig, (Frankfurt am Main, 14-5-
1915, bekend.), zich ook noemende JAFFE.

Op 16 Ootober 1951 zal een instuif-avond gehouden worden» De plaats
hiervoor is nog niet vastgesteld.
Op 27 October afsluiting van de "kennismakingstijd" met een feest-

avond, waarbij - gezien het succes van de contactavond op Vrijdag 15
Juni 1951, zie het dezz. schrijven No. 237-N-51 van 19-6-1951 - weéer-
om de (communistische) Indonesische studenten groep "Panitera Pemuda

zal worden uitgenodigd._
Tenslotte zal voor deze kennismakingsti jd nog een speciale

worden uitgegeven - orgaan van de g.V.S.V. - en zo mogelijk nog
een rondvaart door^ de grachten van Amsterdam worden georganiseerd.

Door eerdergenoemde Ghoiroen CAROPEBOKA werd tijdens de hierbedoelde
vergadering ook nog het woord gevoerd, waarbij hij aandrong op een
veel groter contact tussen "Pericles" en de Indonesische studenten in
het algemeen en de "Panitera Pemuda dan Peladjar Indonesia" in het
bijzonder. -—--—_



••2— • : - '

biJ2on4er. :
Had £et bestuur van de "Pericles" er al eens over gedacht om

de nieuwe Injonesisone studenten, die geregeld uit Indonesië
aankomen, op te vangen ?- - : .'

Zo -wist spreker, dat er 50 "vrijheids-strijders" door hét In-
xtenésiisohe Milisterie van defensie naar Nederland waren gêizöÉ-
den om hun opleiding op de K.M.A. en Willemsóord té voltooien.'

Had de "P e-r iele sTt geen idee om deze mensen op te vangen...?..
De P.P.P.I. kon dit helaas nog niet, daar was het nog een te

kleine groep voor. • . : - ' • • • • - : . ; • "
Voorts had spreker, wanneer hij* probeerde landgenoten vóór de

Periöiës te winnen, herhaaldelijk te horen gekregen : '«N e en, dat
doen wij'niet, want dat is een mantel-organisatie vari'de Ö.P.N»:

In verband hiermede leek net spreker zeker nuttig om een uit-
gebreide "folder" met de juiste doelstellingen van de "Peri-
cles" aan de Indonesische regering tejé zenden, alsmede aan het
bestuur van, de jeugdbeweging in Indonesië de "Ikatan Peladjar
dan'Pèmuda/Indonesiatf(I.P.P.I.) . : '

Het bestuur van de "Pericles"'beloofde, de door CABOPEBOKA
gedane suggesties ernstig te:overwegen; Einde.-' ' '
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Op 30/7/51 werd aan Spil brief nr. 1 121 H/OBS/1 04 6 geschreven, waarin
hem de inhoud van de nota van HB aan KA-RA dd.3.8.51 nr.1121H werd mede
gedeeld.

Op 30.7.51 werd aan Spil brief nr.1 121 14/OBS/948rigeschreven, waarin hem
de inhoud van de nota van HB aan KA-RA dd.21.7.51 nr.112114 werd mede-
gedeeld en hem inlichtingen werden gevraagd.

KA-RA, v.H. 15.11.51.



e>
D.A./1-067/W. 1129

NIET ü.t- r 4 SEP,

- votre note n° 112.114/CBS/948 du 30-7-51.

Nous nTavons pas eu connaiasance que des
contacts d'étudiants devaient avoir lieu è Luxembourg
durant Ie mois d'aout.l

Le 30 aoat 1951/



NOTAI
Van: KA-RA

Op 30.7.51 werd aan Spil brief nr.112114/CBS/948
geschreven, waarbij hem de inhoud vann.de nota
van HB aan KA-RA dd.21.7.51 nr.112114 werd mede-
gedeeld en hem inlichtingen werden gevraagd.

15,11.51. v.H.



H -O I I T I E
n.a.v.schr.A'dam 112114 z.OO

Aan: KARA

;an: H .B.

. B 112114
Önd.: Studenten-treffen
IIIp/4s

In een schrijven van het secretariaat van het
Comité ter voorbereiding van het "Wereldjeugdfestivaln-afd. ''
Studenten wordt gewag gemaakt van «en studenten-treffen,
dat in Augustus in Luxemburg zal plaatsvinden. Hieraan zou
eveneens door een aantal Nederlandse studenten worden deel- i
genomen.

Ik verzoek U mi$ zo mogelijk nadere gegevens over
deze samenkomst te willen verstrekken.

(III)
H.B.

21-7-1951
k



"? Verbinding :
No. 844 - B - 7 - 51. .!
Onderwerp : Bespreking 3e* wereld jeugd-

festival te Berlijn door D.S.O.
"PERICLES". oTüTf

B e-fa-ouwbaarheid berichtgever :
«„,*•*'Waardering bericht : betrouwbaar.

(\\f Medewerkende- instanties : geen.
'. Ondernomen acties •:' geen. t

21 juw-%••
^^^^_^_^p>JB^ !!••

ACD! M /// i
e r t r o u w e l i j k .

Naar werd vernomen zou op Vrijdag 15 Juni 1951 ten huize van de bij
U bekende Rob LARET, (Amsterdam, 15-6-1931), secretaris van de D.S.O.
"Periclës" een bespreking zijn gehouden over propaganda-voering voor
deelname aan het 3e. wereld jeugdfestival te Berlijn.

Hiervoor werd aan de leden van genoemde vereniging de hierinij in
afschrift gevoegd zijnde uitnodiging over de post toegezonden.

De int dit schrijven bedoelde vertegenwoordiger van de Internationa-
le-Unie van Studenten t© Praag (International Dn ion of Students) was
de bij U bekende Frederik, Willem, DRIESSM, (Den Haag, 22-10-1915),
werkzaam voor de I.U.S. te Praag, alwaar hij ook woonachtig is.

DRIESSM arriveerde óp Zaterdag 9' Juni 1951 met het K.L.M, vliegtuig
uit Praag in Nederland.

Bij deze bespreking bleek, dat zich tot dusver ca. 300 personen in
Nederland hebben opgegeven voor deelname aan het jeugdfestival te
Berlijn, van welk aantal echter eerst van vier personen zekerheid be-
staat, dat deze inderdaad gaan.-

Deze vier personen zijn : eerdergenoemde Rob LARET; Jaap BOTS, per«
sonalia onbekend, bestuurslid van de "Perielesw, zie het &ezz. &
schrijven No. 237-L-'51 van 4 Me 11951; Laszlo, ïïduard, Ludwig, SLUI-
MERS (Salatiga, 13-4-1925, bekend) en Anthonius, Anne DE JONGE (Am-
sterdam, 11-2-1928, bekend).

Van deze 300 aanmeldingen zouden 20 afkomstig zijn van in Nederland
verblijvende Indonesiërs. De namen van deze Hidostoesiers werden niet
genoemd.

Door "eerdergenoemde DRIESSM werd het volgende programma vastgesteld
1. Het aantal Nederlandse studenten, dat werkelijk zal gaan op te

voeren tot tenminste 15.
2. Hiervoor bij vrienden en kennissen spreken over betekenis en doel

van het 3e. wereld jeugdfestival.
3. De verspreiding ven de - bij dit schrijven gevoegde - circulaires.
4. Voortgaan met het inzamelen van gelden, zoals omschreven in de

circulaire, welke U als bijlage bij het dezz. schrijven No. 844 -
A - 7n- 51 van 27 Maart 1951, werd toegezonden.

5. Adhaesie en morele steun vragen aan personen, waarvan bekend is
?a£ ^sympathie hebben voor deze zaak. Hiervoor zouden volgen^
DRIESSïN in aanmerking komen :

ra, Frederik, WSROHBIM (St.Petersburg, 16-11-1907) /
•ik Josephus POS (Amsterdam, 11-7-1898, bekend). / '
™T DALM, personalia onbekend, (zie iet dezz. sohrij-

Hendrik KROON V (Hengelo, 5-5^1904, bekend/T^^ '
*,„. „ - -- Mz- (Den Haag, 20-4-1894, bekend).
SJSïSïf' r™e f ' ^S|?'MarieDOORNIK (Den Haag, 9-3-1910, bekend).
flRudolf. a«mvr«( ESCH1R (Amsterdam, 8-1-1912, bekend)

uit Leiden, personalia onbekend./&.
, personalia onbekend, oud directeur

Kruisbessenstraat ie " '"
personalia onbekend, onderwij

fatefS
en *

^ederlandse Vredes-
-2-



raad. '

\, te Leiden.

Vervolgens maakte DRIESSM bekend, dat door de I.U.S. speciaal
drie personen uit Nederland zullen worden: uitgenodigd om het a. s.

: y, wereld jeugdfestival te Berlijn bij te wonen, nl. :
.XP !• Prof;Dr. POS, eerdergenoemd, of ^Prof.Dr. PHSSSER (.Amsterdam,
T^ ^ £4-2-1899, bekend); "*"--•-——--—-

2.^ BENTVELD, eerdergenoemd.
3, l Ds. HUGO VJffiï D.AUN of <Ös. KROON, beiden eerdergenoemd.

T.QJ-V. meergenoemde DRIESSM kan nog worden medegedeeld, dat
hij - naar hij zelf mededeelde - Dinsdag 19 Juni 1951 per vlieg-
tuig naar Praag zal terugkeren.

Wat betreft de organisatie van de reis naar Berlijn, zou DRIESSJK nfi
uitgelaten hebben, dat hieromtrent nog niets beslist was i.v.m. |
de jfcalloze moeilijkheden welke zich voor deden. •

Eerdergenoemde Jaap BÜYS zou hierop het yoorstel gedaan hebben j
' o m een "coaster" te huren, waardoor veie'moeilijkheden (visa) !

zouden wegvallen. . •
DRIÏÏSSM vond dit een zeer goede suggestie en zou in deze r'ichn i

tiag inlichtingen inwinnen. Einde. •
4 ; . : '— — ;

V. 3.



f AFSCHRIFT

democratische studenten
organisatie "PERICLES"
seor» 1ste J.v.d. Heydenstr. 121/5
Amsterdam (Z) - tel.96845

P E R I C L S S

Amsterdam, 13/6/1951.

De heer

Beste

X

Is het mogelijk, dat je Vrijdag 15 Juni des morgens om onge

veer half tien op een vergadering komt van de delegatie naar

i M'hè t festival ? Er is hier nl. op het moment in Nederland onze

vertegenwoordiger in Praag bij de Internationale'Unie van Stu-

denten en hij wilde graag eens met ons overleggen wat we nog

als studenten aan het festival zouden kunnen bijdragen en hoe

we grotere bekendheid aan de gehele geschiedenis zouden kunnen

geven.

Graag zou ik dan nog wel een berichtje willen hebben.

Hartelijke groeten,

Rob LARET.

D E M O C R A T I S C H E S T U D E N T E N

O R G A N IS AT IE,





No. 402 9 - b - '50.
Onderwerp : Week-end van de Federatie) van

Vooruitstrevende) S(tudenten)
V(erenigingen).

(Uw schrijven No. 106188 van 13-4-1951).

ƒ,, In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven wordt medegedeeld, dat
de persoon genoemd onder No. 2 ten rechte genaamd is : mevrouw Rudi DS
JONG geboren MULDER, echtgenote van de U welbekende Lucas Dl JONG (ge-
noemd onder No. 3 in eyenbedoeld schrijven). De overige personalia zijn
juist. T.a.v. de politieke antecedenten van mevr* SE JONG - Mulder moge
worden verwezen naar de hierover bestaande en ook aan Uw dienst toege-
zonden correspondentie.

Van de persoon genoemd onder No^ 13 zijn de door U opgegeven persona-
lia juist. Van hem is bekend, dat Ei j studeert aan de 7e. faculteit
(politiek-sooiale fac.) van de Gemeente Universiteit te Amsterdam en -
naar werd vernomen - uit hoofde van zijn studie zich op de hoogte wenst
te stellen van alle (politieke) stromingen.
Hij is tot dusver op politiek terrein niet op de voorgrond getreden.

Van de persoon genoemd onder NO. 14 zijn de volledige personalia
v doorgegeven bij het dezz. schrijven No. 4029-b- 50 van 28 Maart 1951.

Op politiek terrein is ook deze persoon tot dusver niet op de voor-
grond getreden.

Van de persoon genoemd onder-No. 20 is dezz. niets bekend, terwijl
noch bij de Gemeente Universiteit, noch bij de Vrije Universiteit,
noch bij het bevolkingsregister van de gemeente Amsterdam een persoon
van die naam is ingeschreven.
Hierbij wordt opgemerkt, dat te Amsterdam het adres Apollolaan 10 II

niet bestaat, daar van de Apollolaan de No's. 4 t/m 18 zijn weggevallen
' linde.f V. 5.



RAPPORT.

AAN B EN G

VAN KB

Ho . : 2484

Betr.: PERICLES

In de plaats van Jacq .HQ.EK3TRA, die i s__afgetreden
als bestuurslid, werd gekozen Rie TM WIJK. "" ~™""

— --- -- BOAS en ide - j . KL ggKX /blijken zeer felle en actieve
communisten te zijn. \B 4 Mei 1951

Verzonden aan B en G



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

è W A F G E D A A N

Afd./Sect.:

Interne aanwijzingen A C D.

A C D. l Dat.= Par.

CO

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

'Duplicaat van stuk no^^^

s 33650 •'50



Speciale instructies aan ACD, (Slechts bij definitieve opberging in
.^ te vullen).

ON A F G E D A A N

Dat. Par,

Interne aanwijzingen A C D.

ACD 4. Dat. Par.

Aantekeningen:

CO

.xie...huiad...v£ri...i![i..QU.pJ.,..L.Q.£cei3^ffi.Lr.S5p.9.r!^.?r!t'?..V^.:..:
Org. CO. is in behandeling bij.....s

^ ^ -

^

7120 - 49
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Verinding :
flo. 237rl-'51.

v e r •*.'*• o - u w e L i j wr;

p(rgani3atie) "PEEICLES"
;j_w L; ;j ..'i-., / -{BeS'iMurs vergader l

BeJtrpuwbaarheid berichtgever :

Ondernomen acties : geen.

vertegenwoordiger van de

*t Martin SMITS, geboren 11-6-1922 te

O
uitzen-

III. actie-programma voor de,komst en- Ue-lezing van de ciasanse profi.
- -Jaques..NXCOLLE* „ _ . _ _

i

Ad.I. • ' •
Door Lucas DS JONG werd een brief voorgelezen uit Praag van de aldaar

woonachtige - bij U bekende - Frederik, Willem, DKLESSIN, geboren 28-
10-1915 te Den Haag.

In deze brief vraagt F.W. DïüESSIN om onder alle student en-groep en
in Nederland de grootst mogelijke propaganda te willen maken voor dit
jeugd-festival in Berlijn, om zodoende tot uitzending van een zo breed
mogelijk front van studenten te komen.

Door Luoas DE JONG werd tegen deze opzet stelling^genomen. Door het
spaarsysteem - zie het dezz. schrijven No. 844-A-7-'51 van 27 Maart
1951 - was het juist mogelijk om "kader"-mensen uit te zenden. Freek kan
dit nu wel schrijven - aldus Lucas DE JONG - maar hij zit in Praag en
kent de verhoudingen in Nederland niet meer.

Ondanks deze mening van Luoas DE JONG werd door het "Pericles"-be-
stuur besloten om :

aan alle besturen van studenten-verenigingen een mededeling over
het jeugd-festival te zenden, met het verzoek hieraan de nodige be-
kendheid te willen geven;
een mededeling te plaatsen in "Kentering", het orgaan van de F(ede-
ratie) van V(ooruitstrevende) S(tudenten) V(erenigingen);
een mededeling te plaatsen in de "Folia-Civitatis";
overal in het universiteits-gebouw - Oude Manhuispoort en Agnieten-
kapel - gestencilde mededelingen aan te brengen.

Voorts werd besloten om een officiële delegatie van de "Pericles"
naar Berlijn af te vaardigen, bestaande uit : Anthonius, Anne, DE JONGS
geboren 11-2-1928 te Amsterdam, bekend; Hendrikus, Johannes, NIJMAN,

" ren S2-11-1923 te Groningen, bekend en eerdergenoemde SLUIMEHS.

.II.

a

Uê3egedeeld werd, dat de Indonesische en Indo-Chinese studenten te
Amsterdam reeds een comité hadden gevormd voor de uitzending naar het
jeugd-festival te Berlijn. Dit comité zou bestaan uit# de bij U bekendec
Slamat SOKOTJO, geboren 14-7-1927 te DjokJakarta, leider van de P(emuda)
dan P(eladjar) Indonesia en lid van de HJPI;
TAW Si en Twan -2-
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fan, geboren te Malangy: CHUNG-

G Hwie-B^^Jnfedaotie-lid van"i?0o«teawtod>vlöjy5fifl^ van de CHUNG SM
'HUI, €̂ 0̂ 8̂ -̂ -̂193,3' te -Blitaffl» • : • ; . - . V T P J - o ;-'----:;." l: '•:^'-' •--:•; •';;.-- 70 ,

Door het J»i)erioles"-bestuur werd; b^sljDjben. ö|a met, dit pomijie samen
tie iwerken vooa? -.wat -betreft de publiciteit vqer Jbtet *-.^^->-ai4««i

Ad. III. "
boor het "PeriolesM-bëstuur werd besloten omheen grote aotire^te voe-

condor. :de .studenten tie Amafesrdam vpp-r b9t;Tj>i:$wne&:yeii deTleaing M
. .

. - :bekend mag worden veïQïi^erAtjBldrj zalijtïfpf .3ïïïG0LLE Breken in>
het kader van de - door de vereniging N ederland-Ü. S. S.%R. ^ gjepropa- ^
geerde "maand yjan .vrede; en vrienfljSOhap mflt- d«/ Sov^,eti-Uniie>J[^ril^l951)

-- Kaanl,u.oaa BE ^pitG/ïaeöfldeeldöV' i«- ;P^f ^;KK!pLLE:4e |iaast«s^iedewerker
van prof . CURIE, die o. a. de leiding h^d -va^iiet ijweed-fr wereld vredes-

ité

Vernomen werd nog, .dat^ iarrfeetj fle^rjLands. ComitjB- vpor .het. 3e V/ereld-
festival van Jeugd en 'g^^f^i^^ ^Q^^Jyf^'^^^^^Ï^L"-.-'' zie
_vorv9naangfthafll.d isahEi-Jven^—cOj^mczMtJing hebben :d.e- M j U "bekende Mari-
nus, Jaoobus, HAKS, geboren 18-5-1987 te;f^^t.erdatn: en.de^ eerdergenoem-

- - ' " " " - : ' '" '

^::J"'\ i;i'^•'•'•••L'&a'^j&&:r.7' • - - - - , - - - - - - . - ' . - - - X. .̂ •'~S0~0-& }

• c: '_:: v

'! ^j

U,;.,J:- r ;
, .1 ;. . ,
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MIBISTERIE VA35
BIHNEHLAHDSE

n.a.v.schr.Amsterdam 106188 z.0.0,
Untv. bew; >'"'

Ho,l B106188
Antwoord ;,

Ond»: D.S.O. ''Pericler* . »8-5ravênEag«, 13 April 1951

III a/ s 3
V E R T R O U W E L I J K

O

/

O

Onder dankzegging voor de mij bij uw
ven. no»4Q29b**50 dd» 28-3-1951 verstrekte gegevens,
moge ik U berichten, dat de volgende personen aan
bedoeld weekend deelnameni

1. LAHET, Rob (Amsterdam, 15-6*1931)?
~*?2. JOHG de, Rudi (Hilversum, 9*10*1928) Montesori-leid»

ster, Amsterdam, Löideegraoht 467 IIIl
3« JOHG de, Luaae (AmBterdam,i7*64'l$26)i
4« KHA1CE, Maria (Amsterdam, 3-2*i9t9)

y/\. SOHI.KB1EI, ïineke (Amsterdaut,l*p*1927)
/£^ ̂  6. P2EDECK, Jan Walter (Hilversum, 4*1-1920) i

7. SLUIïÊERS, ILaszlo B̂ I», (Salatlda, 13*4*1925 )ï
8, ZAK5PEIT van, Matnilda A. (RottéTrdaia, 24*3-1929 )|
9,PEHDECE, halter I, (Leidenr8*2-1̂ 2§)ï
10. 1ARIHÜS, Haiko J* (Ben Belde*>12-6-1926)i
11» JONGE de, 3fom (Amsterda», 11*2*1926) |
12. KOSTER de, Guus(Me<3an tSximJ16-12-1931) J

Tö̂ 4»laa-l—'13, DOSHER van ESSL, Gaus (SoerabaÜfc,2*9*1929)Amsterdam,
^ ' Yiot̂ riaplein 15 IIIJ

CIBHÏHER, Georg (Paramaribo,21*8*1917) student,
Amsterdam, Da Coetakade 91;
CMRSDCy Lily ('e-Gravenliage, 26*ïwig50)i

lö» NIJ8IAN, Henricus JohanneB (Groningen.22-11-1923){
17, HONDIÜS, Jaoobïts Fncui (Rotterdam^ 13-11-1925);
18* HOSKSÏRA, Jiwob (Amsterdam, I9*2*l|29)i

-J20, ELIHi[, Hans (Amsterdam* £3-1*1924) student, Amster-
dam, Apollolaan 10 IIi

21, KLHSHKEIBERGr, Wille» Gerard(PurmereM, 7-12-1923 )#,

Ik moge U verzoeken stij in kennis te willen
doen stellen met de volledige personalia en poli* !
tieke antecedenten van de onder de ÏLO* 's 2,13» 14 «a
20 genoemden,

HS2 HOOFD 7A2Ï DE 3&ENST i
namens dessei

Aan de Heer
Hoofdooramissaris van Politie
te
A M S T E R D A M

15,



Verbinding
IMo. 3=ïgi_-
Onderwerp :

E8 Maart 1951.

(A

Week-end van de Ffederatle) van
V(oöruitstrevende j S(tudenten)
V(erenigingen).

Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwb
Waardering bericht : betrouwbaar.
.Medewerkende instanties_:
Ondernomen acties : geen.

..Haar werd vernomen heeft op 17 en 18 Maart 1951, op het ,kampeer-ter-
rèln "De Hollandse Rading" een samenkomst plaats gevonden van de "Fede-
ratie van Vooruitstrevende Studenten Verenigingen" (F.V.S.V.}, waarbij
zijn aangesloten,.: de DlS.O. PERIGLES te Amsterdam; de P(regressieve)
D(emocratisóhe) s(tudenten) V(efeniging) te. Delft en de studentenvereni-
ging "ANTITHESE" te Leiden: '

Aanwezig waren eèn^twintig-tal personen, waarbij de volledige besturen
van genoemde verenigingen. ' -—^— .

Als algemeen leider van deze samenkomst trad op de vertegenwoordiger
Nederland van de International Union of Students (Praag),'"'de "bij u

kende; Lucas D$ JOKG-, geboren 17-6-1926 te Amsterdam EHxlficiiaaa geassis-
serd door Willem," öerard KLIKÉENBERG, geboren 7-12-1923 te Purmerend,
kerid. . - ' •'• ,
ui r waren gee.n Aziaten .aanwezig.
Wel was op speciale, .uitnodiging van het bestuur van5 de F.V.S.V. mede-

gekomen de Surinamer : George, Henry, üÖNTHER,. geboren te Paramaribo op
gl-.S-ïgi?:, student in de rechten aan de Vrije Universiteit: te Amsterdam
en -wonende'."Daoosta-kade Mo, 91 II Amsterdam.

• • - ' * • - , o » « » , ' , • ' _ • ' '

Het doel van, deze bijeenkomst' twas het bespreken van interne aangele-
genheden''betreffende de F.vJs.V.' ' . ,,' -."...'.,

Achtereenvolgens.,werden de volgende punten-behandeld ,:
1. het te-kort aan activiteit bij de besturen van de progressieve stu-

• dekten verenigingen. ' '.'. . •
2. rbegroetings-telegram van de I.U.S. te Praag'.en daarmede samengaand

het a.s. jeugd-festival te Berlijn.'
3. de tot stand gekomen "concentratie van studenten eenheid"^ zie de

dezz. >ri«v-en No:.s 7181-A-48 en 7181-B-48 resp. van 6 en 16 Maart
1951 - en de verkiezings-uitslagen voor de ASVA-ledonraad.
Richtlijnen voor de toekomst.

KLINKEKBERG- becritiseert de activiteit van de bij de F.V.S.V. aange-
sloten verenigingen. In de faculteits-kernen'wordt te weinig propa-
ganda gemaakt met uitzondering van de Politiek-üociale Faculteit ;
de "democratische^" gedachte, moet veel me.e,r uitgedragen worden ;5 er
is een veel te gering enthousiasme voor de werkgroepen ; fd« :organi-
satie, .hiervan moet herzien worden ; er is té weinig perspönlijki con-
tact tussen leden en besturen. ' . . - . . : • • ' :- - " : 11 .
Baslóten wordt om zo spoedig mogelijk over te ^aan tot het organise-
.ren van gezellige avondjes - disputen en film-voorstellingen ten

' huize van KLUKENBEfiö. - ; .. ' . - . ' • ' , - . . . r v...'..;.... .

"Door iLu-cas ÏÏS JJW.Q- wordt een begróetihgg-telegram yoorgelezèh afkom-
stig van de. International'UniOJQ::of Students te Praag, waarin de, hoop
wordt uitgesproken, dat :de F.V.B.V.,xzal- blijven strijdden voor dé
vrede en dat de I.U.S. uit Nederland een delegatie van 350 man ver-
wacht op het a-.s v je^gd-festival ts Berlijn.
In verban^ hiermed;e; maakte tuöas .DB •JDNa;;bekend,L dat: men zich njct -
zij het dan voorlopig -^ kon laten, in schrijven : VOO-E het- jeu^d-fejstivË

De reis



V,

D© reis zou per boot geschieden. V/at betreft'kosten'-''organisatie
en huisvesting zouden voor de deelnemers nog"nadere instructies

• • vbrge:nY ' • . . •
Ad J5. ' ' " ;

KLIKKEMBE&G en&üfcas BE JONG zijn zeer tevreden met de tot staaft, ko-
ming van--4*' ^oa^e^aatie voor studenten eenheid", alhoewel deze bij
de -gehouden vferj^zi^gen voor de üSVA-ledenraad niet dat resultiat
heeft opgeleverd- wat ervan verwacht werd, hl. slechts drie plaatsen
voor de ."concentratie". Het wordt betreurd-, dat bij deze gekozenen
geen leden van RUPI en üHUNG SAN HUI zijn. #
Deze "concentratie van studenten eenheid" moet in stand blijven en
zelfs nog uitgebreid worden. De gekozenen voor de "conpentratie"zijn:

<Vl.' ffiiefc'riERGMAKN, personalia onbekend.
<**"S. Hendriküs, Johannes iMlJMAN, geboren 22-11-1923, bekend.

fyj 3. Fred COHEN, personalia onbekend.
Door de geringe opkomst van de kiesgerechtigden zijn er echter nog
7 zetels te verdelen, waarvan,er~zeker één nog aan de concentratie /
zal worden toegewezen. /

Ad 4. " ' . . , ' • ' - ( .'
KkINKENBERG geeft de richtlijnen voor de naaste toekomst. Het bleek x
•dat hij, KLINKÏÏNBERG, op Woensdag 14 Maart 1951 de vergadering van

hè* Amsterdamse vredes-comite heeft bijgewoond, zie het dezz. 's oh--"i j-
ven No. 410-B-50 van 15 Maart 1951. Bij deze vergadering werd bi ind
gemaakt, dat de resolutie, welke door de wereld-vredes-raad te Ber-

' ' lijn werd genomen, nl. om tot een vredes-verdrag te komen tussen de
"grote vijf", ook in Nederland gegteund :zal worden middels een grote
handtekeningen-actie, welke op 28 April 1951 zal Ingaan»"Dffze actie
moet ook door de F.V.S.V. worden overgenomen. De organisatie hier-
voor zal nog worden bekend gemaakt.
Besloten wordt dat ook de F.V.S.V. aan deze actie zal deelnemen,
terwijl ook getracht zal worden'met-de RUPI en dé GHÜNG SAN HUI een j
.werkgroep samen te stellen, welke.zich.spéciaal bezig zal;houden !
met de strijd voor de we re l d-vrede. v- : : ' c -'• - - ' - •" : ' - . '.
Vervolgens legt KLINKENBERG er de nadruk op"'.om naar buiten niet te
seotarisch op te treden.-Jnilie moeten goed bedenken - 'aldus 'KLIN-

. . , KENB1RG - dat er tegen onze organisatie een "wantrouwen feëstaat. De
'•; ' "bedoeling .is, dat;;.wij dit wanitöüweh omwerken in een vértrouwen. v

Een stoot,in de goede"richtiüg is het succes geweest, • dat^wij - -$' '
gressieve studenten - hebben gëbowkt in de"actie tegen "Paul van Kern-N
pen. Hierdoor hebben wij onder dé' Amsterdamse "studenten veel aan
vertrouwen gewonnen. KLINKENB1RG ifcssaaqg draagt daarom het bestuur van
"PERICILES" op om dit voordeel uit te buiten door e'en intensie.v* ( ?o-

' 'paganda-actie. Aldus wordt•• besloten. ' • ' . " . -

Bunder.'degenen die net woord voerden,- behoorde ook de Surinamer GIM-
feïEB,. di;e' vraagt waarom «r geen;contact gezocht'wórdt mat de West-In-
dische, 'groep, .daar - volgens 'éfEJÏÏïBEfi - ook'in dezelgroe.p-een duidelijke
progressieve stroming bestaat, w«»lkè- -zijn- rede-n vindt: in het feit, dat j
.West-Indië nog altijd een."onderdriök;t"land' is. Daar komt bij j dat het '
West-Indische volk.nog niet verknoeid is door het kapitalistische denkea

Ook vraagt GTJNFHïER om een aantal landgenoten'van^hemn-aar:'het jeugd-
festival te Berlijn te sturen. Luoas DE-JONG belooft, 'dat .hij zal pro-
beren dit mo:gelijk.te maken. , ._ .:

- • Tenslotte;:vraagt"TMR'ï^H of^^^anwe'zïsei1 ermede-aceoord,,.gaan om een
.protes.t -te zenden, tegen rue e±e:e%tie pp ZQ Kaart 1951 in-Amerika van de
neger Willy He /Ge e. Dit voorst«-l|' wordt aangenomen:. -' ' ; . -

Mede werd vernomen,: dat uit -,«?# gesprek tussen- Lucas DU JONG - KLIN-
-KENBERG en NUMAN zou .zijn geibl^fcen^-dat; eivie' Amsterdam/.een kleine
-groep van communisten bestaat, die zich actief bezig houdt met het ver-

'K lenen van hulp -3~
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van SS Maart 1951.
Vorfrrouwelijk.

verlenen van hulp aan hen, die de militaire dienst wensen te ontlopen.
Dit onderwerp werd echter zo "entre nous" besproken, dat het niet mo-

gelijk was hier nadere gegevens over te krijgen. liinde.

V. 3.
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' Organisatie.
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i TELEFOON NO. 205
KENGETAL K 3401
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VERZOEKE BELEEFD IN EENZËLFDEN BRffiF
SLECHTS EEN ONDERWERP TE BEHANDELEN
EN BIJ BEANTWOORDING DATUM EN NUMMER
VAN DIT SCHRIJVEN AAN TE HALEN.

O Hierdoor heb ik de eer U te berichten, dat op Za-
terdag, 17- en Zondag 18 Maart 1951 door de Democratische Studen-
ten Organisatie "Pericles", Secr.R.Laret, Ie Jan van der Heijden-
straat 121 te Amsterdam (z),in het' kamp e er c ent rum "De Rading"
een kamp belegd is geweest, waaraan 21 personen deelnamen.

De personalia van de deelnemers gelieve U hieronder aan te
treffen.

De Zaterdagavond was gev/ijd aan het bespreken van organisa-
torische kwesties der hereniging, terwijl de Zondag, tot het ein-
de plm. 15.00 uur besprekingen werden gehouden in verband met
het voorbereiden van een cultureel programma.

Eén en ander werd afgewisseld met wandelingen in de omgeving
Door het besloten karakter was het niet mogelijk om contact

l te krijgen,zodat niet is komen vast te staan of voornoemde ver-
\g een communistische inslag heeft.

A a n De Inspecteur-Corpschef van Politie,
het Hoofd van de Binnen- • H.Klaassen.
landse Veiligheidsdienst

istraat 08

G r a v e n h a g e .

en'voornamen. Geboortplaats en -datum. BeroeprWoonpïaats en adres.

, Rob. Amsterdam, 15-6-1931» Student, Amsterdam, Ie Jan van der Heijdenstrl2!
r<Jong de,Rudi Hilversum, 9-10*1928,Mont.sleidsterfAf dam ,Leidsegracht 46?III;X -:
jl̂ ong de, Lucas, Amsterdam, 17-6- 1926, student, Amsterdam, Leidsegracht 467IH;
KKnaack, Maria, Amsterdam,3-2-1929,Onderwijz. V. O.Amsterdam, Jan van Eijkstraat UB
KSchimmel,Tineke, Amsterdam, 1-2-1927, Correctrice, Amsterdam, Haarlemmerstraat 1 57 1 1'
>(Perdeck, Jan Walt er, Hilversum, #̂ 1-1926, student ,Amsterdam,Coenderstraat 53 Delft?
Xsiuimer s, Laszlo E..L. ,Salatiga, 13-4-1925, student, Amsterdam, Achillesstraat 82;
Ẑanten, van, Mathilda A. , Rotterdam, 24-3-1929, student, Lei den, Or ionstraat 68;
•̂ erdeckyWalter/L.Leiden, 8-2-1929;, student, Leiden? Laat de Kanter straat 32;,> f

J. , Den Helder, 12-6-1926, student, Rotterdam, üTo lens straat
e, Torn, "Amsterdam, 11-2-1928, zonder, Amsterdam, 2e Helmerstraat 80 II;

XK.oster,de,Guus, Medan(Sum), 16-12- 1931»student, Amsterdam, Ruijsdaelstraat 9? II; •
î Donker van Heel, Guus,Soerabaja, 2-9-1929., student, Amsterdam, Victoriepleinil5II'
^Cienther,Georg, Paramaribo, 21-8-1917, student, Amsterdam, Da Costakade 91;'OiVy
Xulerkz, Lily, *s-Gravenhage, 26-1-1930, student e, Amst er dam, Chure&illlaan 2Ö1IÏI
pijman, Henrieus Johannes, Groningen, 22- 11-1923, Amsterdam, Marathonweg J>J>ÏI',
)feondius, Jacobus Frans, Rotterdam, 13-11-1925» student, Delft, Duivelsgat 28;
f̂eoekstra, Jacob, Amsterdam, 19-2-1929, student, Amsterdam,Wijttenbachstraat 36;
)4Smits, .Martin, Amsterdam, 11-6-1922, student, Amsterdam, Hunzestraat 45II1;
,/KlinkA/Hans, Amsterdam, 13-1-19 24, student, Amsterdam, Appololaan 10 II; .' '. "fv
X]g.linkeH.berg, Wim, Purmerend, 7-12-1923, student, Amsterdam, farmoestraat 5 l-



r'"'v

r

Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
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Onderwerp : Verkiezing A.S.V.A.-ledenraad.

ijlage : een.

w
"-Ten vervolge, op het dezz. schrijven No. 7Ï81-Air48 van 6 Maart 1951

wordt medegedeeld, dat de oandidatuur van de bij U bekende Lucas EE
JONG, geboren 17-6-1926 te Amsterdam, voor de _A»_S>Y*^a«-I-e-denraad wel-
ke candidatuur werd gesteund door het "progresaTêve'ï'blok" : 'p.fc5.0.Pe-
rieles - HOPI - GHUNG SAN HUI, om onbekende redene'n is ingetrokken.

Intussen is door bedoeld progressief-blok genaamd ; "concentratie
voor studenten-éénheid", een kieslijst samengesteld, zo11s kan blijken
uit het hieronder overgenomen rondschrijven van de D.S.O.Pericles :
n D.S.O."Pericles" ! -v ' " ' "" -.
" Seer: Ie J.v*d.iHeydenstraat 121 Amsterdam, 8 Haart 1951.

i

II

Beste Periclieten, . .
Het ondemocratische A.S.V.A*, reglement v.d. Bergh is niet 'meer.
Mede .dank zij[ de onverzettelijka houding, d'ie onze organisatie steeds
tegenover dit .op onwettige wijze tot .stand gekomen reglement heeft
aangenomen, .heeft het A.S.V.A. bestuur.moet;en besluiten om terug te
keren tot het systeem van vrije, gelijke en evenredige verkiezing.
Het woord is dus thans aan dé kiezers ï Op 15-14 en 15 Maart zal de <
NIEUWE LEDENRAAD worden GEKOZEN en wij rekenen er vast op, 'dat geen
enkele PERICLIET dan thuis zal blijven.
Het bestuur was van mening, dat voor een zo gunstig mogelijke samen-

stelling van de nieuwe Ledenraad nodig is eenheid van alle voorstanders
van een democratische A.S.V.A. Daartoe heeft het contact opgenomen
met verschillende studenten groeperingen, en zo is tot .stand gekomen
een eenheids-lijst geheten : "Concentratie van studenten-éénheid",
waaraan deelnemen : Pericles, het bestuur en een aantal leden der P.
S.B1., Chinese en I-ndonesische studenten, leden der N.Z.S.O. (Zionis-
ten) en N.S.W,'ers (Wereld-federalisten).
De lijst voor de üoneentratie van studenten-éénheid luidt als volgt :
1. Miek BERGMANN " " "
2. Henk NIJMAN
3. Hella BACHNER
4. Fred. COHEN
5. Edy ACHMAD

Frits KUIPER
8. Rob LARST
9. Hans VAN MARLS

10. Laszlo SLUBJSRS
11. Suzie KLEIN

6. ONG Hwie Giang (of H.G.ONG)
LET OP: Wij kunnen alleen dan op een zo groot mogelijk aantal gekoze-
nen rekenen als alle vrienden van de concentratie nauwgezet boven-
staande volgorde op hun stembiljet in acht nemen, dus :
NUMMERT OP 'JULLIE BILJET DE CANDIDATEN VAN DE CONCENTRATIE IN BOVEN-
STAANDE VOLGORDE I!!!!! GEEN VOOHCEURSTEMMEN !"

Voorts verscheen een officiële aankondiging van deze"concentratie
van studenten-éénheid", alsmede een totaal-candidatenlijst, in de "Folia
Civitatis" van 10 Maart JL951 3e jaargang No. 24, waarvan een exemplaar
hierbij gaat. ,— -w^^^^^-s

I

Op deze actie van de D*S.O. PERICLES kwam een re-actie van de demo-
cratisch^ socialistische studenten vereniging «SÖLIffiiêhr» in eQn door ]
laatstgenoemde vereniging uitgegeven pamflet, iuid.en'<re :
tt "D <aJr «o.
" Onze verhouding tot de Concentratie van studenten-éénheid.
" Deze concentratie wil samenbundeling van alle vooruitstrevende elemen-
" ten in de studenten wereld.

Wij hebben
-2-
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" Wij hebben de groep personen, die onder deze "omschrijving"
" aan de A.S."V.A. verkiezingen deelneemt, onze medewerking aan .,-
" hun program .'geweigerd en wel op grond van het feit dat leden van
"""de studenten organisatie PERIGLES een belangrijke rol in deze
" concentratie spelen.
" Onze verschillen met deze lieden (van Perioles) i*z. de inter-'-
" pretatie van algemeen erkende begrippen als demooratie ea vrede
^ éto. zijn"-dermate groot en deze begrippen zijn -de"rmate door hen;
•"•gecorrumpeerd, dat wij het een BEDOTTEN van de kiezers zouden
.": vinden, wanneer wij ons met hBn op één lijst op dezelfde- leuzen
tt zouden verenigen* : • " • ~ -
« G!BiN ONNODIGE VEHlSïIPFEfiING, -MMS. OOK CEEN KUNSTMATIGE EENHEID
«^ OP 'VAGE IJEÜHEN ,: DU m 'ASYA-EÉZBBS"MISLEHDÜ?'• i • -

De personalia én de juiste spelling van\de in vorenbedoelde
lijsten voorkomende namen van Indonesiërs en Indo-Chinezen, volgen
hier : <
AGHMAD, Tenkoe, Eddy,' geboren 17-11-1927 te Buitenzorg, bekend.
OEI 'Kiem Giok, me j , , gaboren 19-3-1928 té Semarang, bekend.
ONG Hwie Yang, geboren 9-5-1930 te Blitar, bekend.

Bian Kie, geboren 27-4-1927 te Semarang, bekend,



Verbinding
No. 7181 -
Onderwerp

M f / U1

:tt & < * *->rï
A - '48. £/^''

A(lgemene) 3(tueenten)
V(ereniging) A(msterdam).

Bijlage : een. —
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar.
'Waardering bericht : betrouwbaar. ,
Medewerkende instanties : geen, fr.^ï/.'f , V ' e
Ondernomen acties : geen

M

/v
'

t r

- /
r j >

—^

8 MU11951

Naar werd vernomen zullen op 13 en 14 Maart 1951 te Amsterdam verkie-
.zingen worden gehouden voor de nieuwe "Ledenraad" van de Al2enten9 stu-
denten Vereniging Amsterdam.j / fX1 \Jk. u*-*- V W .L J. V \-**L ĴpJ.̂ .|̂ -UÜ{̂  -Cm*L>^J \J Vdî . ^A fc.LLI.fc * . ^ ' ~_^r —-^""jf 9 & f

P^X' Hiei-oyei' goi'aulieóu. Tiet volgende bericht in de Folia Givitatis^Van 3
' Maart 1951, 3e. jaargang No. 23, waarvan een exemplaar hierbij is ge-

•» i _ • •* ^^ _a * — — f s J ^"^

O

voegd. luidende
"A.3..V.A. LEDMRAAD
"De^ASVA-ledenraad van 19 Februari, heeft de begroting, het nieuwe huis-
houdelijk reglement en het nieuwe kiesreglement aangenomen, de eerste
"twse met'alle stemmen vóór, het laatste zelfs zonder hoofdelijke stem-
"ming. De raad kan nu ontbonden worden, en nog voor Pasen zullen er ver-
"kiezingen voor een nieuwe raad gehouden worden, volgens het nieuwe
"kiesreglement, dat geen kieskernen meer kent". *~ ~ "

ƒ In verband met het bovenstaande werd vernomen, dat de D.ci.O. PERIGLS3
'op Vrijdag 23 Februari 1951 een bestuursvergadering heeft belegd, ten

* huize van Willom, Gerard, KLIKKMBERG", geboren 7-12-1923 te Purmerend,
bekend. Het doel van deze bestuursvergadering was de mogelijkheden te
bespreken om zoveel mogelijk "progressieve jongeren" in de nieuwe leden-

; raad van de A.S.V.A. te krijgen.'Daar de D.3.0. PERICLES zelf een te
i kleine organisatie is om een Perioliet in deze A,3.v.A. ledenraad te
i krijgen, werd op deze bestuurs-vergadering besloten een"progressief-

blok" te vormen met de volgende - progressief denkende - studentenvere-
nigingen : nhnnp; .sqn TTni (Indo-Chinezen) enJJJPlf Indonesiërs).

De bedoeling was om gezamenlijk één cand'rïaa't te stellen, waarop door
de leden van genoemde verenigingen zou worden gestemd. Op deze wijze
kon men een voldoende aantal stemmen krijgen voor een - progressieve -
vertegenwoordiger in de A.3.V»A. ledenraad.

Het contact met de Ohung_3an Hui en de HJPI^zou zo snel mogelijk wor-
den opgenomen, daar de kansbestond, dat de socialistische studenten-
vereniging "POLITEEA" ook tot "blok-vorming" zou overgaan om meerdere
vertegenwoordigers in deze A.3.V.A. ledenraad in te schuiven.

Voorts werd besloten om de leden van de D,3.O, Pericles duidelijk te
i instrueren hoe er i,v.m, het nieuwe kies-reglement gekozen moest worden,
l terwijl propaganda gemaakt zou worden voor het "Pericles-programma", het-

geen er als volgt uit zou zien : 1. het verkrijgen van een regeling voor
"progressieve" college-gelden; 2. verbe'&ing van huisvesting en verla-
ging van huishuur voor de studenten; 3. verbetering van de recreatie-
mogelijkheden.

G-ewezen wordt nog op het opmerkelijke feit, dat deze bestuursvergade-
ring gehouden werd ten huize van genoemde KLINKMBERG, dTêTbij de D.3.0.
Pericles geen bestuurs-functie meer vervult, doch zitting heeft in de
af tred end e~TT3 .T. A. led enr aad.

Thans werd vernomen, dat de besprekingen met Qhung 3an Hui en HJPI tot
goede resultaten hadden geleid en dat als eerste candidaat voor~"^S1^S'
drie verenigingen was aangewezen : Xuiias^-gB^JON-Gj geboren 17-6-1926 te
Amsterdam, lid van het "executive-coünittee" van de "International Union
of Students".

Uit het
-2-
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uit het vorenstaande en uit het naar voren schuiven van 3e
figuur van Lucas.DE JONG, kan dé conclusie worden getrokken,
dat thans ernstige pogingen worden" gedaan om in het studenten
leven te Amsterdam vanuit de communistische I.U.3. te Praag te
penetrerenv " ""*—- '
Medenblijkt uit het vorenstaande, dat de Aziatische studen-

ten verenigingen Chung San Hui en HJPI n. a. v. het samengaan
met de D.S.O. Perioles een duidelijke linkse tend enz -gaan to-
nen. (zie hierover ook het dezz, schrijven Ho. 2931-B-50 van
11 November 1950 en het vermelde onder ad I van het dezz.
schrijven No. 1052-P-46 van 8 November 1950).

Dat bij de A, 3, V. A. communistisch georiënteerde Indonesiërs-
zijn aangesloten blijkt uit de opgave in boven aan gehaald. num-
mer van de Folia-Civitatis pagina 4 (met rood omlijnd), van
personen met .achterstallige inschrijvingsschuld. Bij deze op-
gave worden genoemd deiabij II bekende : Raden Slamat oÜKOTJQ,

< l geboren 14-7-1927 te Djokjakarta en Ramli KA3IM, geboren 24-
-7-1924 te 3ulit Air. Einde.

V. 3.

&

.i-S

udenten, bestaat de mogelijkheid lid
"" - - - - • Tational ^Society for

ïen de grereduceerde^voF-v.'/ïo).r •>
:orniu$eïen jbp' het ASVA*bu-

r^rolèende personen hebben nog
- v (voor ASVA of

. d.W,z..voor, 9*j
. tiel ASVAr]

.
^edrag teiji spoe-

a.s. te komen
(geopen^ van,

16,30r uur) ,o£ flver te,.,makea op re-
~ASVA,fH,oo£dJcaatoor Incasso Bank,"

ÖJérs J. W. P.. 6*;50, Aronowitz S. 11,50,
y£n W.C. *4K-, Bakkers F. C.^Cïi. 11,50,
JatoëbarVlliSO, Bédier de Prairie 11,50,
jeit-pu l*!J.'r''Jy-11750rBBeld8iBjÜer Rr. 0.'Sjöe?
r. Bemmeleni R. J. 11,50, v. d. Bergh G. C.

J^ J. 11,50. v d Bergh B A 11,50,
" " 5-,_Bou^J Th._ll,|-

Mej. 1,50, Fuhri Snethïage M J A 11,50,
v. Gelder Z 1,50, Goed£ J H 5,—, de Haas
M. D 5,—, Halewgn R, A F 11,50, ~ "
A. E. lltSp/VeHarC Öt ïï,50
6,50 v. d? IJe)yaerK 'Mej. f5,9-, 'li™^^
A H. 11,50, Hilversum D. Mej 11,50,
tmgh C B 11,50, Hommes O R >6,5£
Hoonta J G 5,—, v Hoven J A 2K—, __,
mans H W 11,50, Jansen, W+1'®* il.50,, Ka-
sfof R:'11,50, <ïe lüerk'J. 1,50, v 'd 'mif t
J' "P. 11,50, Kuyper A R, 1150, terHT -~~
H f. 1,50, v. Laatum H. B 1,50, Lan<
H, 11.50, Leibbrand£ J G. 5.—, Vpligi,
C D 11,50, Lustig R D M 11,50, Maïs
J 11,50, Malleey J J 'A' 11,50 v M«ge! „
Th. L 11,50, v d Mei H. J. Mej. 5.— Mul-
der B 10,—, MuKlers E J P 6,50, Munnefce
J M Mej 5,—, Musah Hamzafa. 6,50 Ne*
derveen, H T C 11,50, NoQter G W II.ÖOJ
Offerhaus M J 11,50, Ooifien^ M- M^ W
Mej. 11,50 Ong Hwie Tang 6,50 Pe ît M
L 6—, Pluim, J 3—, Poajtlnima H .Mej*.
11,50, Raden Hardjanto 5,—, Einders r»
K R Mej ll,50.1-fr „Reyen P . R—, v Rp^a.
sum J B 11,50, v Ruvwên,? 'L'MeV 11'50
Rijkeboer M 11,50, Sffleh A. B C.' 11,50
Sandberg van Boelens 11,50. Schenk <A 5,̂ -,
SohoeamiakersJ 4—, Schotfe A 1tfej '11550,
Schoufour M P Mej l,50,.ScboutepBJ A
2,—, Sewraj Smgh O 11,50, Shahabuddin
S. R 11,50> Slamet R S 11,50, gody H. T
JVtej 11,50, gtubbe M C Mej 11,50, Sut#n
Assm S D Mej 11,50, Swaan ,W IJ 50,
Szirmai J A 11,50, Tandean E M Mej
11,50, v Tichelen N AT 11.50 'Usïrian L
11,50 Vergroesen R 6,50, V:s B A. 11,50,
Westrhe: ~ ~ - - - - - --
11,50,
Mej ;
Mej 4,

Zfl dje nV 'nik m 'de,
hun oude MensaDonnen
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Naar thans werd vernomen zijn d'e na te noemen personen bij

de aanvang van het cursus-jaar 1950-1951 toegetreden als lid
(betalend) van de "Azië-werkgroep" van de D. SLO.PBRICLES.
waarvan als leider optreed-b de 6ïy"u Deicenae : Jfror.jpf. willem
Frederik WERTSEIM, geboren 16-11-1907 te St. Petersburg.

Deze personen zijn :
INDONESIËRS.

ACHMAD, 'ïïddy, Tenkoe, geboren 17-11-1927 te Buitenzorg;
OAROPEBOKA, Choiroen, geboren 30-3-1924 te Menggala;
HAZIL, geboren 26-11-1918 te Medan;
KASIM, Ramli, geboren 24-7-1924 te Sulit Air;
MARTOKOESOEMO, Soekomono, Besar, zich ook noemende S.BESAR,
geboren 9-10-1928 te Tegal;

6. MOELIONO, Benjamin, Moetjipto, Raden, geboren 29-5-1930 te
* Bandoeng; ' • •

i$Y. SOSRIPNO, mevrouw Lillah (Lafcti) SOESILO, geboren 13-11-
1916 te Sitobondo;
SOERJADI, Raden, geboren 2-10-1920 te Djombang;
SOENITO, Raden, geboren 4-6-1912 te Pasoeroean; .

__ , Sdi, Soeraedi, geboren 6-7-1922 te Pandeglang;
ONDRONEGORO, Sediono, Poerwodo, Raden, geboren 4-4-1928.

te Poerwodadi;
allen bij U bekend. [/-""

3NDO-CHMEZM.
12. GMf Soan Ben, geboren 15-11-1922 te Makassar;
13. GO, Gien Tjwan, geboren 22-9-1920 te Malang; .

K i 14. HM, Tik Djien, personalia onbekend, werkzaam bij Raden •
SOMITO, zie boVen, en wonende Churohilllaan 266 Amsterdam.

15. KHO, Horig Giem Jreddy, geboren 2S-2-1920 te Ambolna;.
Ewie Djan, geboren 5-7-1922 te Blitar;.»

17. SIE, Hok Tjwan, geboren 19-8-1928 te Malang., /
*-'v!8. TAN, Giok Nio, mej.Therese, geboren 12-9-1925 te Soekatioemi

19. TAN, Sien Twan, geboren 5-5-1925 te Malang;-
allen bij U bekend.

N_EDERLANpERS.
20. BIEGEL, Leonard, Cuno, geb.l-11-1924 te Batavia,bekend; -
21. CLERKX, mej.Lily,Eliza,geb. 26-1-1930 te Den Haag, bekend.
22. COüRT, Vifillem de la,geb.21-10-1927 te Wassenaar, bekend.
23. HAMAR de la ERETHONIERE, me j. Elbertine, Victorine, geboren

19-8-1922 te Tegal, bekend.
24. HEYCOP .ten HAM, Felix van, geb.8-3-1925 te Solo, bekend.
25. HOEBÉN, mej.Bernardina, geboren 29-10-1927 te Amsterdam

wonende Albert Cuypstraat 25 II Amsterdam,
JONG-KEESIWG, mevr.Eliaabeth, Emmy de, geboren 15-7-1911
te Amsterdam, wonende Valeriusstraat 22 bov. Amsterdam.
KLE3N, mej. Susanna,Charlotte, geboren 24-5-1924 te Frank-
fort a/Main, wonende Soheldestraat 181 III Amsterdam.
KL1NKMBERG, Willem, Gerard, geboren 7-12-1923 te Purmerend

JS. MARLE, Adrianus van, geb. 9-3-1922 te Baarn, bekend.
- 30. NEJHOFF, Herman, wonende Spinozastraat 31, volgens opgave

bevolkings-register aldaar niet ingeschreven.
ODUFRE, Jean Jacques, geb. 25-11-1925 te Utrecht, wonende
Keizersgracht 763 bov. Amsterdam.

52. PLA2IER
-2-
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VERTROUWELIJK.

32. PLAZIER, mevrouw Hendrika, geboren 12-2-1903 te Dordrecht,
x , wonende Hobbemakade 27 I Aasterdam.
^ 33. ROELOFS, Andries, geboren 13-8-1931 te Amsterdam, wonende

, Kanaalstraat 14 hs.
*- 34. SLUBEERS, Laszlo, Sduard, Ludwig, geboren 13-4-1925 te

„ / Salatiga, bekend.
^'35. STUIT, Wiggert, geboren 19-3-1915 te Capelle a.d.Usel,

wonende Voetboogstraat 6 III .Amsterdam.

XX Onder het hoofd Indo-Chinezen behoort nog opgenomen te
| worden :

>—J THING, Paul, Joan, geboren 17-2-1924 te .Amsterdam, wonende
I Palestrinastraat 27 hs. linde.



Verbinding : \^
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Onderwerp : D(emooratische) S(tudenten)

O(rganisatie) "EERICLES".
Datum ontvangst bericht : 17-1-1951.
.betrouwbaarheid berichtgever : betyo
Waardering bericht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties : geen.
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\r werd vernomen heeft op 16 Januari 1951 te ca. 20.30

uur een bijeenkomst plaats gevonden van de "Marxistische werk-
, groep" van de D.S.O. PERICLES, wederom ten huize van mevrouw

> f Frieda DE TOND-KOMORNIK, geboren 17-11-1924 te Dussburg-Hamborn
verder bekend. '

. De leiding van deze avond berustte ook nu weer bij de bij U
"H bekende Lodewijk GILLIEBON, geboren 12-8-1909 te Amsterdam.

! Referaat-houdster was mej, Mathilda, Adriana, VAN ZANTEN,
geborenj24-3-1929 te Rotterdam, bekend. Het behandelde betrof
paragraaf 4 en 5 van het 3e hoofdstuk en paragraaf l en 2 van
het 4e hoofdstuk van het boek "Staat en Revolutie" van Ktf.I.Lenin.

üehalve de drie eerdergenoemde personen waren verder aanwezig:
De Indonesiër Ramli KASIM, geboren 24-7-1924 te Sulit Air, bekend,
Laszlo, Eduard, Ludwig, SLUIMERS, geboren 13-4-1925 te Saiatiga,
bekend.
Hendrikus, Johannes, 1MIJMAN, geboren 22-11-1923 te Groningen,
bekend.

\ffcdej. Donker Hoogkarspel, personalia onbekend.
l.Mej. Rie van RIJSWIJK, personalia onbekend, wonende Egelantiers-

•< gracht 104a I, op welk adres zij echter volgens opgave van het
bevolkingsregister niet staat ingeschreven. j

f Max, RIETVELD, geboren te Amsterdam op 26-3-1927, wonende Oos- j
\Aerpark 79 II Amsterdam, medisch student aan de Gemeente univer-
siteit te Amsterdam, die volgens zijn eigen opgave Surinamer zou
zijn.

Na het behandelde onderwerp vond een algemene discussie
plaats waarbij de leider L. GILLIERON evenals op de vorige bij-
eenkomsten van deze Marxistische werkgroep, het Stalinisme op
alle mogelijke manieren verheerlijkte.

Bij een beschouwing over de heersende oorlogsdreiging en het
daardoor groeiende gevoel van onbehagen bij de mensen, merkte
GILLIERON op, dat het thans voor het communisme wel een zeer
gunstige tijd was, daar het communisme van dit groeiende onbeha-
gen goed gebruik maakte.

Het ingrijpen door de Overheid in het communistische Finster-
wolde, noemde GILLIERON "fascistische onderdrukking". is

Voorts deeu.de GILLIERON,,jasde, dat hij nog steeds werkzaam/bij
de boekhandel Pegasus, Leidsestraat 25 Amsterdam.

De bijeenkomst eindigde te ca. 23.30 uur. Mnde.

J A V. 3.
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No. 1052-Q- 46.
Onderwerp : D(emocratisohe) S(tudenter

O(rganisatie) PERIGLES.
Discussie-avond.

Datum ontvangst bericht : 15-11-1950. |PA(<-
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar.'
Waardering bericht : betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden aan : -
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties : geen. De aandacht blijft hierop gevestigc

l 4
f 5

Naar werd vernomen heeft de discussie-avond - zoals aangekon-
digd in het rondschrijven van de D.S.O. Pericles van 4-11-1950
zie het dezz. schrijven No. 1052-P-46 van 8 November 1950 -
plaats gevonden op Dinsdag 14 November 1950 ten huize van de pen-

'^•ningrueester van de Pericles : Laszlo, Eduard, Ludwig, SLUIMERS,
geboren 13-4-1925 te Salatiga, bij D bekend.

De in bovenbedoeld rondschrijven aangekondigde "makker van het
A.N.J.V." bleek te zijn de bekende Roelof. Johan, WALHAVEN, gebo-
ren 13-8-1950 te Amsterdam, die behalve zijn toespraak ook een
brochure verkocht, getiteld "Dwing de vrede af", op welke brochu-
re nog niet de hand kon worden gelegd.

Buiten genoemde L.E.L. SLUIMERS en R.J. WALHAVEN, waren nog
vijf personen aanwezig, nl.
.1. Anthonius, Anne, DE JONGE, geboren 11-2-1928 te Amsterdam.

Mej.Lily, Eliza, GLERKX, geboren 26-1-1930 te Den Haag.
Mej.Mathilda, Adriana van ZANTEN, geboren 24-3-1929 te Rotter-
dam.
Willem, G-erard, KLINKÜNEERG, geboren 7-12-1923 te Purmerend.
Hendrikus, Johannes, NIJMAN, geboren 22-11-19S5 te Groningen,

allen bij U bekend.

De lezing van H.J. WALHAVEN v/as hoofdzakelijk gewijd aan het
ontstaan - de werkwijze en het doel van de Wereld Federatie van
Democratische Jeugd (WÏDY).

De communistische jeugdbeweging in de U.S.S.R. - de z.g.ttcom-
somols" - was, volgens WALHAVEN, de ruggegraat van de WFDY.

Overal waar voor de werkelijke democratie gestreden werd,
stuurden deze comsomols "werk-brigades" heen, zoals naar Joegosla-
vië - Griekenland en Spanje. Spreker bepleitte de oprichting van
dergelijke werk-brigades bij de democratische jeugdverenigingen
in Nederland. Deze werk-brigades zouden o.m. de propaganda op het
platteland kunnen verzorgenden eventueel daar ingezet kunnen wor-
den waar de volks-democratien vochten voor hun vri jheid, zoals
Korea en Indo-Ghina.

Na WALHAVEN zou ook KLINKENBERG nog een korte toespraak hebben
gehouden, waarin hij da grote noodzaak onderstreepte voor samen-
werking tussen de progressieve studenten en de arbeiders. De kloof
tussen arbeiders en studenten in Nederland was naar zijn mening
nog veel te groot. De oorzaak hiervan was, dat de studenten zich

/-waardig- nog te veel op een meerde/heids-standpunt stelden. Spreker stelde
voor, dat de Perioles op korte termijn aansluiting zou zoeken bij
het A.N.J.Y. v/aar de meeste jongeren uit de arbeiders-kringen bij
wa**ren aangesloten,

In het hierop volgende
-2-



No. 1052-Q-'46.
Yan 17 November 1950.
,Vertrouwelijk.
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In het hierop volgende debat kwamen nog de volgende tiunten
r sprake : ö

De bedekte wijze waarop Pierre JAURJEJE (lid van het uitvoerend
comité van de WFDY en spreker op. de feestavond ter gelegenheid
van hfit 5-jarig bestaan van de'ï/FDY op 8-11-1950 in Krasnapols-
y te Amsterdam), Nederland was binnengekomen. Volgens WALHA-

VEN was het alleen mogelijk om JAURRE in Nederland binnen te
'jkrijgen, doordat zijn naam als spreker op bedoelde feestavond
(niet bekend was. De juiste v/i j ze waarop JAURHE Nederland was
binnengekomen wilde - kon - WALHAVEN niet mededelen.
Verder maakte WALHAVEN nog bekend, dat tijdens de besloten
filmvoorstelling op Zondag 19 November - zie het meergenoemd
rondschrijven van de D.S.O.Pericles - een lid van het uitvoe-
rend comité van de International Union of Students uit Praag
aanwezig zou zijn om een toespraak te houdan. De naam van deze
persoon werd door WALHAVEN niet genoemd.
De teleurstelling van de aanwezigen over de slechte opkomst
op deze discussie-avond. In verband hiermede werd verontwaar-
diging getoond voor de oud-Pericles leden, die nadat zij een
betrekking hadden gekregen in de maatschappij, de Pericles
links lieten liggen.
KLINKENBERG- gaf hiervoor de uitleg, dat dit nu eenmaal noodza-
kelijk was, wilde men in deze kapitalistische Nederlandse maat-
schappij een baan krijgen. Volgens KLINKENEERG was het verlies
van deze mensen voor de vereniging niet zo erg, daar dit toch
maar laffe types waren.

Tenslotte maakte L.E.L. SLUIMERS het toetreden als lid tot de
Pericles bekend van de Indo-Chinees : OEI Hoay TJIANG-, geboren
20-10-1929 te Gheribon, bij U bekend, Einde.

V. 3.
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No. 1052-P- 46.
Onderwerp : D(emocratische) S(tudenten)

O (rgan isa tÖP "PERICLES».
Bestuursvergadering.

Datum ontvangst bericht :• 7-SL-1950.
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar,
Waardering van het bericht : betrouwbaar.
Tevens bericht gezonden am : -
Medewerkende instanties : geen.
On d ernomen acties : geen. De aandacht-bli
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DAT:

f AR:

j k

, gevestigd.

'

Naar werd vernomen heeft op Maandag 6 November 1950 te ca. 20 uur
"een bestuursvergadering; plqqfoa^gflffpndeai van de Dif S.0t /P^HlQjjES. ten

i Huize van Me j. Lily, "Eliza," CLERKX, geboren 26-1-1930 te Den Haag,
bij U bekend, dochter van het bij U bekende C.P.N.-lid Petrus GLERKX
geboren 28-6-1891 te Geertruidenberg, wonende Churchilllaan 201 III.

Aanwezig waren 9 personen w.ol het volledig bestuur t.w. :
Anthonius, Anne, de J"ONGE,|/geboren 11-2-1928 te Amsterdam, bij TT
bekend; Voorzitter. t3"8t>4-
CTacob, HOEKSTRAV- zich noemende "Jaoques" - geboren 19-2-1929 te
Amsterdam, bij U bekend; Vice-voorzitter. PJ\ iQo^S •
Rob de LARET,V§eboren 15-6-1931 te Amsterdam, bij U bekend; 1ste
secretaris. \x.oa>4 ,
Laszlo, Eduard, L-udwig,vSLuTMERS, geboren 13-4-1925 te Salatiga,
bij U bekend; Penningmeester. \2.o>i+v .
Mej.^L.E.yCLERKX, eerdergenoemd; 2de secretaresse.

l.

' 2.

3.

l 4.

5.
I 6.

i"?

Mej.\/Mathilda, • Adriana, van ZANTIN, geboren 24-3-1929 te Rotter-
dam, studente, wonende O&éonstraat 68 hs. te Amsterdam; bestuurs-
lid zonder portefeuille, (dit is dezelfde persoon, genoemd onder
de naam R. van Zanten in de dezz. brieven NOS. 1052-M-*46 en
1052-N-'46 resp. van 16-10-1950 en 24-10-1950. V.)
Voorts waren de volgende nieuwe Pericles-leden aanwezig :
De Indor)_eg.1.e.y T?aTnljM KA 3 a/L geboren 24-7-1924 te Sul i t Air, bij
ü"bekend.(T.a.v. RamJi KTaiM kan worden medegedeeld, dat hij po-
litiek sterk links georiënteerd is. Behalve als lid van de Peri-
cles is bekend, dat hij ook lid is van de vereniging Nederland -
U.S.S.R. Voorts zou Ramli KA3IM samen met Slamat SUKOïUO, geboren
14-7-1927 te D j ok j akalrïa 7"lÖTF"!! bekend, en SIE, Hok, Tjwan, gebo-
•ren 19-8-1928 te Malang, Russisch studeren met behulp van een
linguaphone. V.) ,
Frederik, Esgo, Samuel, KUIPER/ge boren 14-3-1929 te Amsterdam
bij U bekend. cjaiïi
Een persoon aangesproken met de voornaam Siew, gewezen bestuurs-

van het A.N.J.V. Bedoelde Siew is vermoedelijk identiek aan
de bij U bekende Siewert,\fGEUGJES, geboren 14-7-1926 te Zaandam.

Deze bestuursvergadering zou een tweeledig doel hebben nl. :
I. Kennismaking van het bestuur met de nieuwe leden van de Pericles1

II. Candidaatstelling voor de laatste vacature in het bestuur van '
Pericles en de bespreking van het actie-programma voor de komen-
de weken, zoals omschreven in het gestencilde rondschrijven van
de Pericles van 4 November 1950, waarvan een afschrift bij dit
schrijven is gevoegd.

Ad. I,, Door de voorzitter werd gevraagd of één der nieuwe leden de laat-
ste vacature in het bestuur wilde vervullen. Eerdergenoemde F
KUIPER achtte dit niet juist. Het zou, volgens hem, nog maar moe-
ten blijken of de nieuwe leden van het goede hout gesneden waren.

Ĵ F j -̂ ~._- _ i"j__
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1053-P-'46.
"Van 8 November 1950

F KUIPER zou het voorstel gedaan hebben om van de D. 3.0. Peri-
cles niet zijn na. 60 leden een dispuut te maken inplaats van
een vereniging en in dit dispuut de leden strijdbaar te maken
om de progressieve ideeën op discussie-avonden eto. uit te dra-

f De voorzitter zou verder zijn voldoening hebben uitgesproken
K>ver het feit dat de voorzitter van de RTJKIN PELADJAR 3NDQNE3IA

s l (RUPI overkoepelende Indonesische studentenvereniging) ,±±ötae2cs
'AflfcHOIRÓM, Caropeboka, geboren 30-3-1924 te Mengala, Indonesië,

bil U bekend, lid was geworden van de D.3*0. Pericles. Hij hoop-
te dat vele leden van de RUPI dit voorbeeld zouden volgen.
CHJÖIROM Garopeboka was verhinderd ter kennismaking op deze
bestuursvergadering aanwezig te zijn.

Ad. II. "Voorts werd gesproken over dejfcechnische moeilijkheid, die tfoor
de Pericles-leden was gerezen, om de, in bovengenoemd rond-
schrijven aangekondigde Russische film : "Het conflict van Har-
ry Smith" te bezoeken. Deze voorstelling zou nl. uitsluitend
toegankelijk zijn op vertoon van een lidmaatschap-kaart. De
Pericles htftfft echter geen lidmaatschap-kaarten. Het voorstel
werd gedaan om aan hen die deze voorstelling wilden bezoeken
een tijdelijk lidmaatschap-bewijs te geven. Hiertegen zou door
de vice-voorzitter J.HOEKSTRA het bezwaar gemaakt zijn, dat
deze tijdelijke lidmaatschap-kaarten mogelijk "in vijandelijke
handen" zouden kunnen vallen. Een beslissing hieromtrent werd
op deze bestuursvergadering nog niet bereikt.
Tenslotte werd gesproken over het geschenk, dat de Pericles
aan de V7.F.D.J. op de feestavond van de Wereld-federatie van de
Democratische Jeugd op 8 November 1950 in Krasnapolsky, zal
aanbieden, (zie meerbedoeld rondschrijven). Dit*geschenk zou
bestaan rait een map waarop het vredes-symbool : de duif, en
waarin folio-vellen met handtekeningen van hen die adhaesie
hadden betuigd met de oproep van Stockholm.

De vergadering werd te ca. 23.30 uur beëindigd. linde.

V. 3.
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van 8 November 1950,

D.O.S. Pericles
Secr.le Jan v.d.Heydenstraat

Beste Periclieten

A. ? 3 O H. A I ff T.

III
Amsterdam. 4 November 1950,

Het op 5 October j.l. gekozen Bestuur heeft zijn functies als volgt ver-
deeld

Toon de Jong, voorzitter
Jacques Hoekstra, vice-voorzitter
Hob Laret, Ie secretaris
Laci Sluimers, penningmeester
Lily Glerkx, 2e secretaresse
Tilly van Zanten, lid zonder portefeuille

Er is dus nog een vacature. Wij zijn van mening, dat de meest geschikte
candidaat voor deze plaats zich zal opteenbaren in het werk voor de vereni-
ging en vragen jullie daarom nog enige weken tijds voor het opmaken van
een oandidatuur.

En dan nu het werk, dat wij ons voorstellen in de komende weken te onder-
nemen.
De Wereldfederatie van Democratische Jeugd viert op Woensdag 8 November
haar vijfjarig bestaan met een feestelijke bijeenkomst in Krasnapolskij .
Pericles behoort tot de organisatoren van deze feestelijkheid, wat o. a.
inhoudt, dat wij Woensdagavond in Kras met ons materiaal Aanwezig zullen
zijn en dat namens onze organisatie een geschenk zal worden aangeboden.
aan het Bestuur van de W. F. D. J. Onze medewerking zal echter pas dan reëel
zijn, als de bijeenkomst door zoveel mogelijk Percilieten bijgewoond wordt,
Wij roepen jullie dan ook op om bij deze grote manifestatie van de eens-
gezindheid en strijdbaarheid van de vooruitstrevende jeugd niet te ontbre-
ken.
Dus Allen Woensdagavond naar Kras.
In hetzelfde kader past een d&scus sieavond voor de leden en introducé' s,
die gehouden wordt op

Dinsdag 14 October om 20 uur
ten huize van L. Sluimer s, Aohi lle ast raat 82,

en die aan de WFDJ gewijd zal zijn,
Op deze avond zal gesproken worden door een makker van het ANJV en voorts
door Win Klinkenberg voor de Federatie.
Voor de versterking van onze contacten met de progressieve jeugdbeweging
is deze avond van grote betekenis, wij verwachten dan ook jullie aller
aanwezigheid.

En dan is er nog groot nieuws:
Misschien heeft het succes van onze filmvoorstelling in October ons wat
overmoedig gemaakt, de tijd zal het Ie r en .Maar in ieder geval:
Ter viering van de Internationale Studentendag organiseren Pericles en
de OPSJ gezamelijk een

FIIMVOOR3TELLING in de nacht van Zaterdag op Zondag 18 Nov.
om 12 uur in de UITKIJK.
Vertoond wordt de Russische Film "Het conflict van Harry Smith".
Natuurlijk kan de voorstelling alleen slagen, als wij al onze krachten
inspannen .Over enkele dagen zullen de uitnodigingen gedrukt zijn en dan
moeten we snel aan de slag om hen onder de studenten te brengen.
Vrienden, tot ziens, Woensdagavond in Kras.

Bij de kaartverkoop,
In de Werkgroepen en

Op de discussieavond !!!!!!!
Het Bestuur.
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Op initiatief van de (communistisch georiënteerde) Öemocra-
itfische Studenten Organisatie "Pericles" is in de laatste maanden
van 1949 een "Werkgroep Azië" opgericht onder leiding van de Am—
ster.damse Hoogleraar Dr W.F.WERTHEIM, Op bestuursvergaderingen
van de D.S.O. "Pericles" is in October 194-9 van gedachten gewis-
seld over deze Werkgroep,
Y De bijeenkomsten zouden om de veertien dagen te Amsterdam
gehouden worden ten huize van de Indonesische communist R.SUÏÏITO»
voorzitter van het hoofdbestuur der "Perhirapunan Indonesia" (P,I*)*
Onder leiding van Prof .Wertheim zou dan gesproken worden over ver-
schillende Aziatische landen, met "volksdemocratische voorlich-
ting".

Aanvankelijk bestond er voor deze samenkomsten nogal belang-
stelling! sedert is het aantal deelnemers evenwel teruggelopen tot
15. a 20, namelijk leden van "Pericles" en enkele communistische
leden van de Amsterdamse studentenvereniging "Chung San Hui".

Het geringe aantal deelnemers kan echter geen maatstaf op-
leveren bij beantwoording van de eventuele vraag welke invloed er
van deze Werkgroep uitgaat. Meer van belang is wat op de bijeen-
komsten verkondigd worèfefc en naar buiten uitgedragen kan worden.

Tijdens een op 5 October j «l. gehouden samenkomst van de
"Werkgroep Azië", thans ten huize van meergenoemde hoogleraar, is
door hem in tegenwoordigheid van negentien studenten een "volks-
democratische voorlichting" gegeven over "De positie van de vrouw
in Azië**. In sijn cauaerie heeft Prof .Wert&eira dit onderwerp, waar-
van de bewoordingen geen politieke strekking deden vermoeden, benut
om "politieke stellingen" te verkondigen, namelijk*
"Zij, die aeggen dat de vrouw geen capaciteiten heeft om verschil-
lende functies in de maatschappij te vervuil en, zijn dezelfde die
"dit van bepaalde rassen en van de arbeidersklasse zeggen,
"Men zegt, dat de vrouw afhankelijk is van de man, zowel economisch
"sexueel als op ander gebied* Echter is de man evengoed afhankelijk
"van de vrouw, net zo als de ondernemers afhankelijk aljn van de
"arbeiders en omgekeerd. .
"De man heeft door zijn kracht - physlek •* de macht om de vrouw
"uit te buiten, net zo als de ondernemers de maeht hebben om de
"arbeiders uit te bulten,
"Ben van de voornaamste factoren waarom de vrouw deae uitbuiting
"ascepteert ia omdat de Kerk haar dat heeft bijgebracht, net zo

de arbeiders door de Eerk kunstmatig dom worden gehouden*

* 2 -' '
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"Excessen als gebonden voeten - sluiers - polygamie - prostitu-
tie komen alleen voor in de gegoede kring van de burgerlijke
"maatschappij* Wiet echter bij de arbeiders, want die kunnen het
"zich niet veroorloven. Enz* enz."

Prof .Wertheim besloot zijn inleiding met een belichting van
de vrouwen-emancipatie in Indonesië, die volgens hem zo 'n grote

v
vlucht heeft genomen, omdat de man haar accepteerde als mede*
strijdster in de nationale vrijheidsstrijd. Hieruit kan men leren
- aldus Wertheim — hoe belangrijk de vrouwen-emancipatie is voor
elke revolutioanaire beweging. Wint men dg, moeder,, dan wint men
ook de kinderen.*

Deze extremistische voorlichting past geheel bij de poli-
tieke opvattingen van Prof .Wertheim en ook geheel in het kader
van

Met Ingang van het studiejaar 1950/51 hoeft de vereniging
haar programma voor deze periode te Amsterdam Ingezet met een
contact avond en filmvoorstelling, (de Russische filmt "De vermiste
Piloot")* Op do bewuste avond bevonden zich onder de 100 belang-
stellendfA ook Indonesiërs (7)* Indo-Chinezen (4), Indische Neder-
landers (3)' «a West-Indiërs (6)*

Van deze gelegenheid zij tevens gebruik gemaakt te wijzen
op de verhoogde activiteit van de Federatie van Vooruitstrevende
Studentenverenigingen, waarvan de D.S.O. "Pericles" deel uitmaakt.

De twee andere bij genoemde federatie aangesloten studenten-
•&*'

oa?ganis«tl«9> t.w. "Antithese11 te Leiden en de "Progressief Demo»»
cratische Studentenvereniging" (P.B.S.V. ) te Delft, hielden even-
eens begin October j. l, een vertoning van Russische films voor
studenten.

Mogelijk is deze verhoogde activiteit een uitvloeisel van
besluiten, die in Augustus j.l. te Praag jgijn genomen op het con«*
gres van de 1,0. S. , waarbij zoals bekend mee rbe do el de federatie
is aangesloten. Bevestiging voor deze gedachtengang zou gevonden
kunnen worden in het feit, dat kortgeleden door een plotseling
naar boven gekomen comité te Amsterdam een gratis filmvoorstelling
ia gegeven, Vertoond werd de film "Opbouw van Hongarije H* Baarbij
Is het woord gevoerd doer twee Indonesiërs, die vorenbedoeld con-
gres hebben bijgewoond,
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v \J\r werd vernomen heef t de tweede bijeenkomst van de "Azië-

.;v\n de-'D* S. O. "PIRICLES" (zie het dezz. schrijven aonsN o.
1052-L-'46 van 10 October 1950), op Donderdag 26 October 1950 te

V ca. 20 uur plaats gehad tinto TUHH ten huize van Laszlo, Eduard, Lud-
< wig SLUIMERS, geboren 13-4-1925 te Salatiga, bij U bekend, wonende
/Aehillesstraat 82 Amsterdam.
\r van de avond was GO Gien Tjwan, geboren 22-9-1920 te

Malang, bij U bekend, over het onderwerp : "de vrouw in China".
De leidingvan de avond berustte bij prof.dr. Willem, Frederik,

WERTHEIM, geboren 16-11-1907 te St. Petersburg.

Aanwezig waren veertien personen, waarvan buiten de bovengenoem-
, de L.E.L. Sluimers - Go Gien Tjwan - en Wertheim, de volgende bij

n\ name bekend zijn :
*>' s 1. De ouders van L.E.L. Sluimers :H3astiaan SLUIMERS, geboren 19-

12-1894 te Wijk en Aalburg, bij U bekend, gehuwd met Iguedi
YOLAN, geboren 18-S-1895 te Wagy Varad, Hongarije.

^.-.Felix van HEYGOP ten HAM, geboren 8-3-1925 te Soerakarta, wonen-
™ de Haringvlietstraat 29 hs. Amsterdam, student aan de Gemeente

Universiteit van Amsterdam,
^.-teonard, Cuno, BIEGEL, geboren 1-11-1924 te Batavia, wonende

(Binnenweg 126 Heemstede, student aan de G.U. van Amsterdam.
4. ^Adrianus van MARLE, • geboren 9-3-1922 te Baarn, bij U bekend,

^.*5. Me j. Elbertine, Victorine, HAMAR de la BRETHOHISRE, geboren 19-
8-1922 te Tegal, wonende van Mussenbroekstra at 2 Ia Amsterdam,
studente aan de G.U. van Amsterdam.

Verder was aanwezig een Indonesisch student, wiens naam nog
niet bekend is, doch die volgens zijn eigen uitlatingen de enigste
Indonesisch stdenjs in de biologie was. Volgens opgave van de Ge-
meente Universiteit en de Vrije Universiteit te Amsterdam is geen

// Indonesiër als student in de biologie ingeschreven.
' // ? V Vj '>• -: Ul/ s-, T .̂

ƒ/ De oauserie van eerdergenoemde Go Gien T.lwan, hield naast een
^-"beschouwing over de positie van d ë^Cniiïëöü VTÖUto door de eeuwen

fieen, een verheerlijking in van Mao Tse Tung en de volksrepubliek
China. '

Mao Tse Tung, aldus spreker, had niet alleen China, maar ook
de Chinese vrouw uit haar ondergeschikte - slaven-positle bevrijd.

De bijeenkomst welke rustig verliep eindigde te ca. 23 uur.
Einde.

V. 3.
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SEHEIM RAPPORT OVER WERKGROEP-AZIË, ONTLEEND AAN OD 1375.

Op initiatief van de Democratische Studenten Organisatie
"Pericles" is in de laatste maanden van 194-9 een zgn. "Werkgroep
Azië" georganiseerd onder leiding van de bekende Professor W.F.
WERTSBIM, Op bestuursvergaderingen van de D.S.O. "Pericles" is
in October verleden jaar herhaaldelijk van gedachten gewisseld
over deze werkgroep. Het voornemen was om op 26 November de eerste
bijeenkomst te houden, doch er bestaat geen zekerheid of dit in-
derdaad is geschied. Wel kwam in het studentenblad "Folia Civita-
tis" van 6 Januari 1950 onder de rubriek mededelingen van de
D.S.O. "Pericles" de aankondiging voor, dat op Donderdag 19 Janu-
ari om 8 uur de "Werkgroep-Azië" onder leiding van Prof .Wertheim
bijeen zou komen ten huize van de heer Soenito, Gerard Terborg-
straat 49 (Amsterdam).

Thans worden de bijeenkomsten van deze werkgroep op Donder-
dagavonden om de^veertien dagen gehouden en o.a. ten huize van de
bekende Indonesiër Soenito, voorzitter van de "Perhimpunan Indone-
sia". Er wordt op deze bijeenkomsten onder leiding van Prof.Wert-
heim gediscussieerd over de "koloniale landen". Onlangs is over
Ghina gesproken en gaat men nu verder met de andere Aziatische
landen onder de loupe te nemen. De gang van zaken is aldus, dat
een der aanwezigen een inleiding houdt over een bepaald land,
waarna een uitvoerige discussie plaats vindt onder leiding van
Prof.Wertheim. Hierbij wordt uiteraard voorlichting gegeven ia
volksdemocratische zin*

Aanvankelijk bestond er voor de bijeenkomsten van deze
"Werkgroep-Azië" nogal belangstelling. Deze is echter tanende en
is het aantal personen, dat deze samenkomsten bezocht teruggelopen
tot 15 a\. voornamelijk bestaande uit leden van de D.S.O. "Peri-
cles'1 en 3 a 4 leden van de "Ohung San Hui" en wel alleen die,welke
de communistische "oppositie" in laatstgenoemde vereniging vormen.

Aangetekend zij, dat personen dié geen lid van de D.S.O.
"Pericles11 zijn, voor de deelname aan deze werkgroep ƒ.2.- admini-
stratiekosten moeten betalen.

O 23-10-1950.
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D(emocratische) S(tudenten,
O(rganisatie) «PERICLES"

^l''/ ^__*
Ten vervolge op het dezS^iïnrTSven No.

October 1950, wordt medegedeeld, dat de eerste bijeenkomst
van de z.g. "Marxistische werkgroep", als bedoeld in het, bij
bovenaangehaald schrijven gevoegde programma van de D.S.O.
Pericles, op Dinsdag 10 October 1950 te ca, 20 uur plaats
vond ten huize van : mevrouw Frieda DE WIND-KDMQRNIK, geboren
17-11-1924 te Dussburg-fiamborn, gehuwd met Eliazar DE WIND,
geboren 6-2-1916 te Den Haag, wonende Herman Gorterstraat 12
hs. te Amsterdam. /

Aanwezig waren 9 personen, waarvan de hiervolgende bij
name bekend zijn :
1. Evengenoemde mevr. JFrieda DE WIND-KDMORNIK en echtgenoot

Eliazer DE WIND.
2. De leide:trvan deze-Marxistische werkgroep : Lodewijk

GILLIERON, zich ook noemende Bob MARTEL, geboren 12-8-
1909 te Amsterdam, bij U bekend. f O p t f
Anthonius, Anne, DE JONGE, geboren 11-2-1928 te Amsterdam,
bij U bekend.
Hendrikus, Jbhannes, NIJMAN, geboren 22-11-1923 te Gronin-
gen, bij U bekend.
Laszlo, Eduard, Ludwig, SLUBSBRS, geboren 13-4-1925 te
Salatiga, bij ü bekend.

6. R. van ZANTEN, nog niet geïdentificeerd.
7. PRINS, nog niet geïdentificeerd.

Er waren geen Indonesiërs en geen Chinezen aanwezig.

GILLIERON begon zijn inleiding, waarvan het onderwerp was:
"Staat en Revolutie van Lenin", met een beschouwing over de
openlijke dictatuur welke thans in Nederland heerst.

De Staat is hier in Nederland synoniem aan dwang, en - al-
dus spreker - gedoemd om af te sterven, omdat hier de kleine
minderheid van kapitalisten de grote meerderheid van proleta-
riërs onderdrukt.

"Vervolgens gaf GILLIERON een ernstige waarschuwing aan de
aanwezigen om vooral te waken voor de spionnage van de -
zoals hij dit noemde - "geheime dienst" in Nederland. Deze
geheime dienst - aldus Gillieron - is opgericht bij geheim
Koninklijk Besluit en zou het recht hebben om communisten te
arresteren, indiener de verdenking bestaat dat deze van plan
zijn om orde en rust te verstoren. Volgens Gillieron zou deze
geheime dienst over veel geld beschikken en overal mensen
aanzoeken om voor hen te spionneren, zelfs in kleine groepen
zoals op deze avond. Na nog een aanmaning tot grote voorzich-
tigheid te hebben gegeven, vervolgde Gillieron zijn inleiding
over ±K genoemd onderwerp.

De bijeenkomst,welke rustig verliep, eindigde te ca. 23 uur.
EJnde.

JU-iïï 7. '3.
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\j het ingaan van het nieuwe cursusjaar aflh do 'QoMoento uni-

versiteit te Amsterdam heeft de studenten vereniging "D.S.O.PE-
RICXES" haar nieuwe programma voor dit cursusjaar ingezet met
een contact avond en filmvoorstelling op 3 Ootober 1950 te oa.
24 uur in het studenten bioscoop gebouw "Kriterion" Roeteustraat
.Amsterdam.

Aanwezig waren ruim 100 studenten waarvan ca. een derde vrou-
wen; zaaloapaoiteit oa. 350.

De avond werd geopend met een toespraak van de voorzitter
l van D.S.O. Pericles, de heer W. G. KL3NKMBEHG, geboren 7-12-

1923 te Purmerend, bij U bekend, waarin hij de aanwezigen opwek-
te om vooral actief aan het verenigingsleven van Perioles deel
te nemen. Hiertoe werden gestencildejprogramma's uitgereikt,
waarvan een afschrift hierbij gaat.

Verder gaf Kliakenberg nog een overzichten het streven van
de vereniging zijnde : het behoud van de wereldvrede; het voe-
ren van actie tegen de bewapening en het atoomwapen; te komen
tot een algemene verbroedering zoals dit In de laatste oorlog
hier te lande mogelijk bleek.

Overigens werd op deze avond niet gedebateerd en niet meer
gesproken. Na deze korte toespraak van Klinken berg werd een aan-
vang gemaakt met de filmvoorstelling. Vertoond werd de Russische
film : "De vermiste piloot", uitgebracht door "Mos-film".

In de pauze was gelegenheid de volgende brochures te kopen :
1. INDONESIA f ights for National Independenoe, Democracy and

Peaoe, uitgegeven door de Indonesische delegatie bij het we-
reldcongres voor de jeugd en studenten te Budapest in Augus-
tus 1949.

2. TÏÏIS IS THE I.U.S. uitgegeven door International Uhion of
Students.

3. Congres verslag ONDJSRWUS en VRED! van 12-13 November 1949,
uitgegeven door J". Muusses te Purmerend.
Voorts was gratis verkrijgbaar een folder in de Engelse taal
met de titel : International Ifaion of Students RELIEF WORK.

( (genoemde brechures kunnen nagezonden worden indien daar
pri j s op wordt ge steld. V. }

Onder de aanwezigen bevonden zich 7 Indonesiërs, 4 Indo-Chi-
nezen, drie Indische Nederlanders en 6 West-Indiërs, terwijl de
volgende bezoekers bij name bekend zijn :

'1. A. A. de JONGE, secretaris D.S.O. Perioles, geboren 11-2-1928
te Amsterdam;

1 2. R. de LARET, geboren 15-6-1931 te Amsterdam.
CHOIROM, Caropeboka, geboren 30-3-1924 te Mengala, Indonesië.
ACHMAD, Iddy, Tengkoe, geboren 17-11-1927 te Buitenzorg.

. KHO, Kong Hat, geboren 8-6-1922 te Pasoeroean.

. J.HOGERBEETS, personalia en adres onbekend, afkomstig uit
Malang, Indonesië".

7.J.BRANDTS, personalia en adres onbekend, ex-K. L. uit Indo-
nesië.
De avond, welke een rustig verloop had, eindigde te ca. 2 uur.

| Op 5 October 1950 te oa. 20 uur werd de eerste samenkomst «e-
1 houden van de z.g. "AZIS-WERKGROEP" van de D.S.O. Perieles (zie

bijgaand programma), onder leiding - en ten huize van ,
Prof. Dr. W. g. WEROHBIM
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Van 10 October 1950. /

Prof. Dr. W.F. WBROHB3M, geboren 16-11-1907 te St. Petersburg.
Aanwezig waren 19 studenten w.o. 5 vrouwen, waarvan de

volgende bij name bekend zijn:
1. W.G. KLINKMBERG, eerdergenoemd.

* 2. H.J. NIJMAN, geboren 22-11-1923 te Groningen,
i 3. KASIM, personalia onbekend, wonende A. T. V. A. ge bouw Marnix-

straat 290 Amsterdam (kamer 347).
14. TJONDRONEGORO, R.M. Sediono Poerwodo, geboren 4-4-1928 te

Poerwodadi, Indonesië.
5. CHOIROM, Caropeboka, eerdergenoemd.

Ook waren aanwezig twee In do-Chinezen, waarvan de namen
nog niet bekend zijn.

Het onderwerp van de ^vond was : De positie van de vrouw in
Azië, welk onderwerp door Prof. Wertheim werd ingeleid.

In zijn causerie weet Wertheim zelfs dit onderwerp - ogen-
schijnlijk wars van iedere politieke strekking - vergelijken-
derwijs te herleiden tot klassestrijd en ras-discriminatie.

Hier enige stellingen van Wertheimmop dit punt :
"Zij die zeggen dat de vrouw geen capaciteiten heeft om ver-
schillende functies in de maatschappij te vervullen, zijn
"dezelfde die dit van bepaalde rassen en van de arbeiders-
"klasse zeggen. " ^l^^^^L, H wy ̂ s^3
"Men zegt dat de vrouw afhankelijk is van de mam, zowel eco-
nomisch - sexueel als op ander gebied. Echter is de man
"evengoed afhankelijk van de vrouw, net zo als de onderne-
"mers afhankelijk zijn van de arbeiders en omgekeerd.
"De man heeft door zijn kracht - physiek - de macht om de
"vrouw uit te buiten, net zo als de ondernemers de macht
"hebben om de arbeiders uit te buiten.
"Een van de voornaamste factoren waarom de vrouw deze uit-
buiting accepteer* is omdat de Kerk haar dat heeft bijge-
"bracht, net zo als de arbeiders door de Kerk kunstmatig
"dom worden gehouden.
"Excessen als gebonden voeten - sluiers - polygamie - pros-
titutie komen alleen voor in de gegoede kring van de bur-
gerlijke maatschappij. Niet echter bi.1 de arbeiders, want
"die kunnen het zich niet veroorloven. Enz. enz."
Wertheim besloot zijn inleiding met een belichting van de

vrouwen-emancipatie in Indonesië, die volgens hem zo n grote
vlucht genomen heeft, omdat de man haar accepteerde als mede-
strijdster in de nationale vrijheidsstrijd. Hieruit kan men
leren - aldus Wertheim - hoe belangrijk de vrouwen emancipatie
is voor elke revolutionnaire beweging. Wint men de moeder,
dan wint men ook de kinderen.

Vervolgens werd nog even gediscussieerd over het te bespre-
ken onderwerp, welke in de loop van dit cursusjaar zal worden
behandeld.

De aandacht blijft op deze aangelegenheid gevestigd, linde.

V. 3.



D.S.O."PERICLES"
seor.A.A. de Jonge Amsterdam, 3 Oot. 1950.
2de Helmeljstr. 80 II

Aan de bezoekers van deze naohtvoorstelling,
Deze avond is voor velen van ü de eerste gelegenheid in dit cursus-

jaar om met één der facetten van Pericles kennis te maken. Een enigzins
vollediger beeld kunt U krijgen door de gehele kennismakingstijd - ge-
heel vrijblijvend - mee te maken. In de periode van hedenavond tot en
met Zondag 22 October beginnen onze werkgroepen - op één na - weer en
wordt er een lezing gehouden. Tevens zal de eerste van een serie dis-
cussie avonden plaats vinden. Hier volgt het programma :
Do. 5 Oot. 8 uur t.h. v. Prof .Wertheim, Stadionkade 12 II AZIE-WEHKGROSP,

o.l.v. Prof.Dr. W.ï1. Wertheim. Deze zal openen met een inlei-
ding over het onderwerp van dit jaar : de positie van de vrouw
in de Oosterse samenleving.

Di.10 Oot. 8 uur t.h. v. Mevr. de Wind, Herman Gorter straat 12 MARXISTISCHE
WERKGROEP, o.l.v. de heer B. Gilliéron. Deze zal openen met een
inleiding over het te bestuderen onderwerp : "Staat en Revo-
lutie" van Lenin. _

Do.12 Oct.8 uur in een der zalen van Krasnapolsky LEZING van Dr. B. S.
- Polak (oud-wethouder van Amsterdam) over :Atoomonderzoek

A;vr'' zijn gevolgen., dit naar aanleiding van het beroemde boek
, van de Engelse atoomgeleerde Prof. Blackett. _^

v Wo.18 Oot,8 uur in een der zalen van het A.M.7.J. gebouw (Leidsebosje)
DISCUSSIEAVOND, Henk Nijman brengt verslag uit van het tweede
Wereld Studenten Congres in Praag. Voldoende gelegenheid tot
discussie over dit onderwerp en over onze organisatie. De
avond wordt opgeluisterd met Oost-Europese muziek.

21 en 22 Oct. Weekend van onze federatie, de F.V.S.V., tot besluit van
de kennismakingstijd. In overleg met onze zusterverenigingen
wordt een goed programma samengesteld. Tot nog toe zijn -
belangrijk - slechts de kosten bekend : f. 1.50. Nadere mede-
delingen volgen.

De werkgroep KINST en MAATSCHAPPIJ o.l.v. de heer Jaffé, conservator
van het Stedelijk Museum is wegens uitstedigheid van de heer Jaffé nog
enige tijd uitgesteld.
Wanneer daarvoor voldoende belangstelling bestaat kan altijd een nieuwe
werkgroep in het leven geroepen worden.
Zij die aan de kennismakingstijd willen deelnemen vullen daartoe onder-
staande strook in en betalen op de eerste bijeenkomst f. 1.-
Zij die slechts belangstelling hebben voor een avond kunnen deze bijwo-
nen tegen een vergoeding van f. 0.25. Werkgroepen kunt tl geregeld bezoe-

\n zonder lid van de organisatie te zijn tegen een geringe vergoeding
voor de administratiekosten.

In te vullen door degenen die willen deelnemen aan de kennismaking.
Naam : m. of ̂

Adres :
Faculteit :
Jaar van aankomst :
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D.S.O. Pericles.
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v'*—--—-̂Onderwerp: Werkgroep Aziè'.

6 Maart 1950.

VEBTHQDWE&IJ1.

U/ In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan omtrent de

A "werkgroep Azië, o.l.v. Prof. Wertheim" het volgende worden
/ y T r ,—i —
/ \:

Onder auspiciën van de D.S.O. Pericles worden op Donderdag-

avonden om de veertien aagen ten huize van S OEM IT O ,/G- e rar d

Terborgstraat 49-11, alhier, bijeenkomsten gehouden, die

onder leiding staan van Prof. VERTHEIM, Deze bijeenkomsten

zijn geen specifieke China-avonden, maar er wordt daar

gesproken over het meer algemene onderwerp : "de koloniale

landen". (Onlangs is in verband hiermede over "China" ge-

sproken.

Men jjaat nu verder met de bespreking van andere Aziatische

landen.

Aanvankelijk bestond er voor deze avonden nogal belang-

stelling. Het aantal aanwezigen is inmiddels reeds terug-

gelopen tot 15 a 20 personen. Dit aantal bestaat voorname-

lijk uit Pericles-leden en 3 a 4 leden van de Chung San

Hui,

.*-• Van deze laatste vereniging zijn alleen "oppositie" leden
i i 04 / ̂  y^

J.I01 ̂  fa -^aanwezig w.o. Kwa Hong Gio,k, G-o Qien Twan e*n G-ouw Jam Hoky^

^̂ ••̂ '***1**X̂P beóelde bij eenkomst en houd t één der studenten een in-

leiding over een onderwerp van het besproken wordende land,

waarna een uitvoerige discussie plaats vindt onder leiding

van Prof. Wertheim.

d êri; krijgt daar uiteraard d e volks d emQ.cr.atd s c hè voorlich--'
jïng. ' """ "' " ' " ' •̂•""*fc"~ " ~-—*-

De Chung San Hui is op deze avonden niet officieel vertegeii-
woordigd. Einde.

o
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Verbinding: ft VBffPROWELIJTB:, 27 Februari 1950.

No. 105? j-«46*

Onderwerp: Pericles.
jS-N

Datum ontvangst bericht: 26-8-'50. •

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar*

Waardering bericht: betrouwbaar. ; __..-;
j U,i . OD...95.9...... ;

Tevens bericht verzonden aan: "-—*— iAg.no......80800_„..„ *
j Voor ;.._JË|L.1_3I5 !

Medewerkende instanties: -———.- — — " " "

Ondernoraen actie:

O

O

Dezerzijds werd het volgende vernomen:
Op de Vrijdagavonden 17 en S4 Februari 1950 te 20.00 uur
werden in één der aaien van Kreanapolgfcy, alhier, vergaderin-
gen gehouden, georganiseerd door de D.S.O. Pericles,
Saajr aanleiding hiervan w«rd geiafortaeerd, wat voor soort
vergaderingen dit zijn geweest» te meer daar in geen enkel
blad of tijdschrift i«ts omtrent deze vergaderingen wee ge~
publi«««rd*

Het volgende is nu bekend geworden:
Zeer waarschijnlijk zijn deze bijeenkomsten belegd, om vrijwel
alle studenten-orgenisaties in contact te brengen met de tot
26 Februari 1950 ia Nederland vertoevende Miss Vilaa BAKAYA
( India ) f lid van het "Eaceeutive OMPdtlw* or tne ^itern?iliionfil
tiaion ©f Itudeats" {van P3*aag)«
"ïïe bijeenkomsten stonden onder auspiciën van de Federatie
van Vooruitstrevende Studenten Verenigingen en voh de 0*3*0*
•*» •WWlfc *lllfc 4HV-Periiles»
Op 26 Februari 1950 zou Miss BAKAYA naar tonden zijn vertrok-
ken»
Op 25 Februari 1950 werd een dergelijke vergadering gehouden
in het gebouw van de Vrije Katheder aen de Keizerag»aoht, al-
hier*
Mlsa BAKAYA tred ook in Utrecht voer de studenten op.
Het doel van deze bijeenkomsten zou zuiver infomwfeiaf ge*
weestKzijn. n2k}t om iets van elkaar te weten te komen en om
elkaar een beetje te leren kennen"*
Voorts blijken er voor verschillende studentenverenigingen
ei» voor verschillende soorten verenigingen aparte avonden
gehouden te zijn* Een meer gedetailleerd verslag fcoa hierom-
trent niet worden verkregen* Eind»»

N.
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No.: B.78337
Bijl.: Gene
VIII. TZ.4.

Betr.: Werkgroep Aziö

Zn het te üwent uitgegeven studentenblad "ïolia Civi-
tatis" vaa 6 Januari 1950 k«aat het navolgende bericht voor onder
mededelingen van "Pericles" betreffende te houden bijeenkomsten;

19 Jan, 8 umr werkgroep Azi» o.l.v. Prof .fferth«ia
de heer Soenito, Q,Terbor@Btraat "49". •• '

Gaarne houd ik mij aanbevolen voor inlichtingen nopens
bedoelde "werkgroep Azië1* en over hetgeen op bijeenkomsten pleegt
te worden behandeld.

Sen spoedige afdoening dezer aangelegenheid stel ik zeer
op prijs.

HST HOCH) VAN PB
Namens deze,

Aan de Eeer , J.G.Crabbenden.
Hoofdocamaissarig van Politie,
te
A M 3 T 8 R D A M»



O
^APPOHT VAK B.VIII.

Be tr.:

In het studentenblad "Folia Civitatis" (Amsterdam)
van 6 Januari 1950, vomt het navolgende belicht voor onder
mededelingen van D.S.V.Pericles betreffende te houden
samenkomsten:

"Donderdag 19 Jan. 8 uur werkgroep Azië o.l.v. Prof.Wert-
"heim bij de heer Soenito, G-.Terbo.rgstraat 49".

Soenito (Sunito) is de voorzitter van het hoofdbe-
stuur der "Perhimpunan Indonesië".

t

Verzoeke te agenderen en terug aan B.VIII/

B.VIII. 20-1-1950

o
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• » . Aangetroffen in een op 17.2.1950

\r burgera in leiden gevonden
actentas van tfim Klinkenberg,

i v » ' . (7.12.1923).
! .' ' • U i

•o tul en van de Beatunrsverg. «.d. w/tt/49 In de V.k.
Aanwezig alle bestuursleden behalve Pred ü<- Zwarte.

>)»otalen net de secretarie afwezig.
Îngekomen stuk van Ï.G.S.V. over dispuut de Kuinck dat onder leiding X-HJrt

te staan van U.öolteman. i.al in oonvo aan leden medegedeeld worden.
\Cpngres O-V oproep aan de laden on mf t<: rekenen is nog nodig.
6kwestie ?ar.-O.,r.5.J. Henk HijBan houdt een redevoering. HU wil gexian het
grot P suoees van d<? O.P.S.J. en het feit dat a U onee lodenbron kunnen wordaa
een dynamische sa.Benwerking.Funt van huidige rivaliteit en iogelijke toekosj*
atige BaBsnwerkingi de kunotstuderenden. SÖ" stelt 'voor a) een gecaatanlUke
bespreking van beidn besturen b) een sonrt pomenent ovntaptliohuam* Ka amp»
Ie besprekingen wasrin de vooreittor de e.i. coBBunistisoha leiding van de x
0.r.£«J. belicht wordt teslotan on eerDt eena «en bespreking Éuscen de
besturen te arrangeren en wel voor over 14 dagen na deee vergadering*(V
25 Vov. o« 8 uur 'savonds.)

Studente- 7?ei;k ïe avond wordt gehouden op Piasdag 15 Bov.
in het Foragter House Sarpbatiatr. 8_1C Als -colane wil Frit« Folder uitde-
len Hy leest ontwerp voor. Aldus wordt besloten.
7V''eskaad on andere «lide van Ferioles to boliohton. liet .wordt vatgesteld op
10 pn 1i Beoeaber* Voorlopig progrannai ^aterdgavond Muziek, Zondag inleidi»
M i ervoor ?*1 Prits Poe polsen to Bertha Jaff̂ . Als plaats wordt bet latnur-
vrienaenhaie in '';'Jk »an Zee attngewezsn*

B^Pederatitornaen noet over 14 dagen bijeenkomen. i/« redactie wordt -officie*
i.eterdag vastgesteld»
9)P8ricleshuis Baetaur i.e. Xoon Ml de Juridische nogelijkhedan nagaan
10 Werkgroepen Jaffjf heeft beslissing aangehouden

etart ongeveer 26 Hovanbar.
draait.

besturen «Un als volgt sawengenteïd»
?C'.VBOIfl Bddy v Heycop • voorzitter.

Jaap Buys .secretaris.
AnoesJka ffimwenhnis penningneeBterea .(g»V)

GAIUS i.voorsitter.
öeko liinker.... < .secretaresse.
S ven Augustin » «*. .penningneeeter.

QUIHTTïSS .Oeorge «Mffiir voomitter.
Hiet van keek ..secretaresse.
Pip Viessing ..•pannigneesteres.
Martha van Malson* .toegevoegd»

12)£ijjitin£ te ongeveer «es uur nadat de volgand vergadering op de
plaats en de :.HLPPK tijd was vastgesteld»

yi^akvardwl j Pfl*
tKlis Boeken voor weekend

Inleider eoeken voor weekend (Jaffé')
>rits Idea iden (Pon van de tonenlnohool).

jurist «oeken voor advies insake kelder



! *= i i/ • /
\' ,• \n in een op 17.2.1950door burgera in Leiden gevonden

ac ten tas van "üim Klinkenberg,
(7.12.1923).

t J.O.

T.d. .,T. o; «riju«« & öot. 1949,
mift h«t ToltUlic» bwtrar

U ToonitUr, lu UB» . au

*•» t«l«cn* TM d* 1,11. «., vMtrla do* «
rOHLUMM TM QriMtB* — « f"Hlt«trtJlM.M

Mfllul* dit M taBWWn «•% d* l«d«TW»d«rUc.di« ttflMMMU
^

MJ <• O»

M ***-
U U

tijd di«
«• B.f,'».mj
•F

MD diBjnnt Mt «li l«dw
,«M«* «• OM *Ut WU1«

TM *• *•••«•

M» d* i«d«^dl* «• tad..
la dl« ton» op te A.T. M» dl*

oj

U *̂ i«v «1M «JA «• ars*-
M «• koMut* mu«

pij wjtkt Mtft MA Mm MAI
d* JMD.TMT d*

WJ tot «el4oj**m Mt 4«
kMMonir kawrt h*t loim M 0MJÉJHiqp

MB ••••>t.m«i HJwlJft «• MB «tntj« la orw h*t

OMl* Wl T .̂ OJ**U«a.W. M» M»ltj« TOOT d* Int* h tod,



Aangetroffen ir. een op 17.2,19=0
door burgers in leider, gevonden
actentas van 7im Klinkenber<r,
(7.12.1923). g

M T»a d* B.f.cM«MM o t̂ U O.t.19*» M 5,Xtox» p.1*. la d« r.X.

Toioatii T«BAP«UO TDW mus* or TUJT>J& es OOT.AV. * 10 '-t H /
t* ODUI TA1 »« TOO»W»«,«ri»UX «,OCit.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-...

'Ij^lCV* no tol «• slJB fMdc*kMrd,BUMtt T«no*t -vriti o* Ma dnldtflljfcar Ï
114.
' JUailM»NU»W-LMiM-''l»MM.iÉM«n i* MB •Md«lloc T««*o«k TM d« o.I.E.J.o» i
«f TM OM V1J MB t« UlgMl»«*M MBtOOMtllli^ TMI to*t«l B«t TWfcMfA* «f m.'

]«rtlJAl«« !*«•*. w»MH) *i) 4" «rotM«Ml* TOOT «• \tnkm mtvtt* ferg^m lij
r* ••>»M^i«<iii op «l* MMfci'it «W V* vmtt d« IuMmMiaaBl ttni«ot
TMk«r(w TM h«* f«4t <at d« O.r,ljt M wij «• Ml«* »*«*MÉM Or»(d*
Lm«M «•« d* I.li.i.B** bMtnw !• TM •••!•> d«t ilt lo k«t laMr ru Mt
•0«t WMAMfWHUT W« kOMMUM MMT «V «IJ* flM* M» lljn.t«r lüu*tj»tl* TM t*
«M, M «*t Wij Mt •rtlMMfcMH kUDHtt «fMlMHillUW «i» >«t*id «W«M* «M«tt êM

») JU> U kW&Otal BMT RMhUkMJtold M (OTM MUi hM JBHUL U d» «TAAWtMNMld.i T
Ml MB f«*J« MkHjTMI in r*e.,«a MrWM «TTMT «WffM del «• M*tM TWtei«UfM tk*
Mfkt VMI««1 TW fVOfMJMdk.I«««r dilpMt M«t «PM «IMMW-tMOBM «i* «M bij M*
M mr h«t H Mg"» ]«B«M,taMlJl ••'«• MMlMtM TM dM« 6 ^

»MLlM*J»l* «11M M k*t > II II» M MM» U A»

clwfctt TM d, op-
vi«k jd.*t TM!

«1« fM«T14 TU >*ri«iM tij* BO««M f.z,-

. ^M U Af BUt U« d* Al l* M MA eMBiMl*
rta*M*M lijn «u« d» dw*4>«niti« alck WMC«I 1 1 1 l i i

M.9OM d« Jooc* WM «r *i*t >lJ^Ta»p Kil*

atmtim si TflMAVJ T«»J*»T«I TOH AiAHinurstf ZB oor u«)<« uan
tM hou* TM dt TMr«it»«r,Rla «iijk ï« OMt. 1 1 1 m i : i m 1 1 1 1 1 1 1 1 1_ _ _

Prlt» MU MB «takj* «dvllma or«r ta* eoagrM la F.O, T«T«M ulL]
»n d« or«ric« « .̂̂ ..»«...F tqlgj nj^

&•« '* all f«Uaitll!l



door burgers in leidra gevonden
aotentM vu Wim Klinltenberg,
(7.12.1923).

26 8.-uur 's avonds

datum - Aanvangstijd Theater Film.
ITTebr. 9.30 uur 's morgens Odoöri ('district W i borg

(Boodschappers van
(de Vrede

TCrasniv^ol akv (Ontnooting aan de
Elbo,

(Boodschappers van
(de vre^e.

Dit -ia'don prachtige gelegenheid om ̂ ct je centrum nac.r een
goede film te gann.Overleg het met je mcde-lcdenü (Lonk ook
om de co3portago>.

Op 17 Februari is er eon avond ovor do strijd van de koloniale
j PUad.jjcooT'jqq <-•«"*** door de"£o<toMrti« van'Vooruit streven do stu-
donton (FVSV),en de O.F.3.J. Hier üal o.a. de film: "In4oncsia
Calling" draaien. Nadere mededelingen krijg je op do Dep. le-
denvergadering. Houdt do avond maar vast vrij l!

Boor do Ffotc meeting OT> 21 Februari,do dag van de jeugd,dio
vecht tegen koloniale overheersing,uijn al kaarten uitgezet
in de afdelingen. T'o hoorden j

Iion Contran. Haakon Stotijn.
I-in Jnldati, - - - - -
Chinowcn,I ndoncsifer». en do O.P. "3. J. toneelgrooc!

Voorzie Je flus maar ijlin.-rs van een kaprt. -

Tot Kijk,- -
Het 0.P.S.J.groeten,

Annie Harmsen (secr.).



en in een op 17.2.1950
door burgers in Leider. -evor.Jen
actentas van '7ic
(7.12.1323).

Pericles eist t
! trekking troepen

7>lr0raofltoitoor tetigirtt
1 ivrtenilng mntir

• , UedMBocratlacb* student«iv««tlcln|i

gehoord de KdLtBklVlu Redt van
l 7 December 1M2. wurln geleid werd
i dat In belet volken dt wil rn net ver-

nonen iot humonlKli en vrUwlllig
«ameniraan aanwen» itta

' Brt bftmrndc «Ut N«derl>nd niet i
alle moccUkbeden lot bet bmlktnj
vin e«n opIMsInic in vreMium nvfr-
tof. tt)d«u d* lutiti cmderhuxle-
Uwni, beeft benut.

In itelllfe ovtrtulirliw dat btl het '
(tropen naar het middel van het mili-
tair Keweld elke moK<Wkhrl<! van

aunenRaan IUAMD de
«n Nederland» volken

acht ft militaire actie wren de Repu-
bliek. In wt< ih de voomaamrte
exponfflt» riet van bet Indonealwhe
natioaallnne. In itrfld met het recht
der aroankeinke en koloniale volken
In Attë In het algemeen, en der Indo-
neiucbe volken In het bHtonder on
onafhankelijkheid,

betreurt en veroordeelt d< militaire
actie.

en vermekt met klem ie itopnttlw
der militaire actie.
vrtllatlni tier Indonesische leider» «t
terujrtrekklnr der Nederland» troe-
pen. In eent« Instantie tot achter de
demarcatleltlnai van U Decemberm*.

Het butuur der d. w. .
, 21 Onwmber 1*41.

Bovenstaand motie vma de vtudentea-
orgaaltatle „Perlcles" -verd verstuurd
aan mlnl«ter-pre*ldent Dreea en ter
InfnrmatK aan de heer L. N. Palar.
vertefrenwoordljrer van de Republiek
rndonesla. te Paryt.

1 Deze mctle werd wegens tftn strekking
niet dnor het telfaraafkantoor door^e-
i^uurd raar de heer Palar.



Aangetroffen in een op 17.2.1950
door burgera in Leiden gevonden
ao ten tas van Tint Klinkenberg, -52*

i

d. s. o. Perioles.
seoretaria-r>,t: J. Isr-'-.Elsiti de. 130

Amatcrdc.ra 30APRIL

Aan de leden,

':VoenadiT.|<: 4 tóe i r., s. spreekt dr. 3. S. '.olnk
over het boet van de £n£elao jytoomf eleerde prof, Bleckett:
"The sociol and politicr.l conswqucinsee of ftomlc enersy':

Ala inleiding; zrj. ï'rits ."uiper ic-fcs vertellen
over het wereldvredescongres in. Pr.riia

OK de opkoBiet zn ^root mo:;el•'?... te öoon z'im'
rsden wil de disputen nan om <if:7,c v/tok ser^n . l'sondtrl' ';.t.
bi'cenkomsten te houde-n mr .ar ,;:eznienl "k nanr deze lezing te

TO'.'T II: ÜHOI'E (.'EÏ/.LE!

Het Hestuur.

.

- l' VA- "



»«or.' la J.v.d.Heydeiwtr, 121 111
Amsterdam

10 September 1949.'

Aan de leden,

Het is bijna zeker dat Perioles voortaan een eigen huis zal hesittenl

Wij xijn bezig een kelder te huren in de galerij op het Oosteinde ander het bureau
van de World Friendshlp Assooiatlon. He kelder bevc-t 2. ruimten van resp. S bij 7 en
S bij 4 m/, die met elkaar yerbonden zijn door een toog. In de oorlog is er een nacht-
kroeg gevestigd geweest, waar men Duitse soldaten placht uit te schudden. Na de oorlog
heeft men dit bedrijf voortgezet met Canadezen, waarna de gemeente de zpajc gesloten heeft.

Het ia m ongetwijfeld mogelijk om deze kelder goed. in te richten, maar dacr is
veel werk voor'nodig en dat moet door ons zslf gedaan worden. Allereerst moeten we in
de grootste kelder een cementen vloer leggon, wa^it momenteel ia daar een woeste zandgrond.
Verder moeten de muren •an plafonds bijgewerkt, het houtwerk geverfd en de verlichting
verbeterd worden. SLeotrictteit en water is aanwezig, en hst geheel s,-1 ons f. 12,50
per m.*'£nd kosten.

Woensdagmorgen 14 September om 10 uur Kal de earste ploeg aan het werk gaan. JfpjjJ
all anaal zoveel mogelUfc .IjsLjignJJ.. Erkunnen zeker 10 mensen bezig zijn zonder dat we el-
kaar in de weg lopen. Indien mogelijk zullen we AVrrna iedere morgen verder gaan tot ons
huis helemaal klaar is. Trommel dus steeds mensen bijolknrr en stel je in verbinding met
Rob Loret, (adres zie boven) tel. 96245, om te horen of jo terecht kunt^

AJlasusne .ledenreigaderins. .in. Ae ,i.,jS,.V',A.-kfim.er. pAQÜerdeg 2£ fiejit». .oji, J. J5«y.

Wij'nodigen all* leden uit tot hot bijwon en van f.o eerste ledenvergadering van de
lieuwe cursus. ' ;

Agenda | l Opening
2. Overzicht ven do activiteiten der afgelopen maanden
S Versl.-g penningmaestor en-k-'sconmissie. : -.
4 Bostuursverkiezing, Cr.ndidaten zijo;

Als voorzitter Moert Cohen,
. en verder Berths .luguotin, Hob laret, Henk Nijmsn, Prits

'' ''Kuiper, Toon de Jonge on Frod do Swarte. '
5
6

V
8

Bespreking J:euni3mj!:in2Btijd, in het bijzonder van de rol
van do dispi ton daarbij,
Hondvrcog
Sluiting.

Ha sfloo;. v:n deze vergsdering zullen we de vordering van ons nieuwe huig in
ogenschouw £aan nomen. Als het renigszins kr.n moet het urn fclssr zijn

het bestuur.'



6
• , Aangetroffen in een op 17.2.1950

dooi- burgers in Leiden gevonden
l . i * * actentas van 7im Klinkenberg,
>'' (7.12.1923).

aa op 14 Oot.,4 mr JU», la d*J/o tul aa TM 4*

notalaa r.,n d« rori«* TargadarlAf «ijn «BaAcakaard.
' lt aaa ultnrtl .Igl rn.farioflt aan t*M ladaa raa kat

tar bijwoning TM d* plaab.t]«a opaaing Tan da A.0.T.A»ladear*a«,«aTolgl door MD
t .Frlti u Bank gaaa «r kMtuTardar habban ilab t*M aiaora ladan aaacaaaldj

*- IfTn'-'-'rtarttlifljJ'** proiTiaan roor d* darda «b laaMM vaak l» m b*oorlljk fwas«lA.I
Sast oaa nog d* laatrta baad t» laagan «u d* or*aolaatia «an d* ialî at blijkt dat ar gaaa
nirtaloohoHwh» drankMt ••^•tnnht BogcD vartwi aur h«t fMvUooaal.V» Bo«tM •• raa d* ba
*• brtr*tt«o.Toor ott • ial optr«d«n MD m»»i»«h« ltn«*ro»i>,Z of S naai 18 -<•.*— ft*C*" d» er*
rlag* Tn-goMio* ran f.Z».-*» nllaa £B diuuplat» huw l f.C,K6.D« fiaaX* V«ro«iBt *•*!•»•(*
f.l»B.-,wa«rTan f.lE».'». do«r d« fÉÉ««Ti«r«im> woidt ipgitoMfat.tiavlJl d* ka« du f.*o.»«*rt

l» door art bat«tw CMd^amxO» favrktonadMl» mvH Tptl«v*nid M*
if MnlA iljn pirtxaï ioMaUati* t«r VM«aUkia< «• i* .̂l«o.'

«• joagn* blJM^oawt raa bwtamladan «n tnnrtnl jr«rti«1 1 a»in»«« h*»»-'
d* laatrtwi MO Wgwtlaf laj*dl«oi «aa >«dn«« raa f.UOO.V.ln rail ttürrow oi«f»i)CM v
Ma rlo«r,b«ia«ftrt«rlJW •§ «ft MMhlldavia f na. d* •ana.rwllaktliw M% MM>«r»*M,a
kMiJaaa aft ta«»ntnii B«rrMld« v.»*opirimay** aadaM iteir<A.«n •MjUwnMi «• water
t* beillaaljaj la da»« na»an,diaa* MD »1f»m ladaBmcadariag >tjMB ftritttt t* ««Nb
Woidt deor da ItttarmtUtfiag bailotaa t«t >o«nr«D orw t« pi»ntd«n ao«t«i w*
drm« Taa f 4.000.- bljMB il«> t* tnasaĵ ala «arartla ît tnah
dow elnalarca raa doaa-Hart-iyrtan.aa k«r* rarrtanc raa MD iMdalbrlaT1 aM

* Urt«l«rtaalae»»rt«« M Ukart aaaa dl» Irlaf
•r ia d* Tj^j wa SOTMMT aaa itakja U«rw«nKt raa da kaai TM FrliaV

U bljaa flavMd M »• ttftaa «uMa d«
avoa d Tas U 8o ,̂aal M aaak «MB tlaftia^Oek «a wwkp««p *.l*V^n>f .V
Trnrt* rorn aaa ta »aaai.T>« >Mpr«lncaaToad Tiadt pltaata ai te *»if Jft* da oal*o*l«
•roap MUJjrt laranafcMvaD t« ka»baa.» baMaa «ion al atfcal. ta«a*t«an OMWPNBW ___ [
6)J>« «««—*-" aookao i»jmai»»u|iHgan bM««aan«dl* Vrijdag n-J» a,'».- OB 9ÜO Ttsr op da
rtaMr«T«r»ai«riDK aaawtaif «oataa lija tmriirt» orar da op t* JMMB alaw* laian ta pwtaa
7).Da totnadariag toaaan da A-aa 1-karnan ia da iJjUlJrtl aiat teg Intkcutl* 4* l lamai
t-i itaadpojrt alat wwaan ta T«rlatan,nalan w* pvoMna ep da fcoMfta TatkiMlagvi aai <fc

raMUak vit t» koMMwt •!• «trarant da daaoanrtliarlar van da A.lJr^L,1
'' iniJTTaaff ' »r**§ irljrt op da mdaraod* latarnatloaal *-tadant Baj^lT BinaaHai *.«.,*n ep 4|
r oodaafcalljldiald dia daff ta rlaraajUi lnl«ldar,<ai oy bat raraat ta«aa hat faaelaaa t* *lj«(k
dat ta d* oorloc plaat* *oai,an dat balaal ook na a. lat halaaaal orarbodlg BMF l«,wU alj jao i
baran prof. Xoatala ta trij««n.»« aljn kat ar aabtar olat orar aana of daaa riarloc IA bat tadar
raa tarlolM noat plaatf Tladan, dan val aam algaataaa karaktar lal dimcao.

Haak IjfoiMiMt aadar naar da rakaroap ran da Ï.B.1T.',Polltal» an Parlalaa.
Hat aaaijat aohtar dat ook folltala nlat bij Maaata I» rlar «tarira indlrlduan uit bat
fiacararWad TOO* dit doal ta Mlaaaa.
Om 6 nar 18 faut da rargadarlaf «itaaa.

*

'rlta 0*t mat Eaok naar da raoaptla ran da ladannad«aa >at Albart aan def lal-
titva badalbriaf ojatallaa.1BoTaaU.an cal bij traabtan prof.aomaln ta "rtrittan" TOOT da latcp-
Oatloaal " * l 4 * » ragalan mtt da baai TM «da Talk".



' /

Aan.;etro:'i'ori in eer op 17.2.1^50
door bur.;ers ir. Lei-ie;; revor.aen
aotentas van '7im Klink:enberr»
(7.12.1923).

otoilaa «o op 10 d*

3 /.. op dat «r oog crgaa* Mft 4i«jJct«nr«(*«Möt nort ilja,!» 194T n»
Is MMMMil «ht«r d» K«r*gro«I«<ir«MlljgK,a

1*1 «r, otui dr*liurti*i.ril« «ut nl*t op d* Hoogt «tja o«t d« trlnlMoTunU «1+1 tM M «UI»
-..11 an «rroor lorg^B,

f '-"'TTHIfnlrTTnn .MllHtaii "** ••mdMt na het kwtmur V*tr«irt d«.
iltMr «n Mvrat*rl0,<21« wiilt» «B wtaM «M ultomUgUg TM d*
d* r«»pti» tor «r*, tea tuft Haitrig bwtiaa 4«c a.AjMfbMn

«r
dl* wij 8«b«il»t h«1>lMB In d*

•ri r*o&3>Ug«i Inanfe» d« wttl«h«14 hiwvu^vut h*t i* odi
* d*

«t«rt v«IAo«ne* ga'̂ rta M «1> tow k»* *wi« tMBtouv.BlJ te* rollwi TM M
'T*ir'

'na
t1Jrm«i f

u M» EO**» «• u r««.M>tM
*• TUK"

*i*"T>T" ItlMfl

•A bij

fc^ft MR IrUT•kt ia d* 7j:.Mhrt4v«i m g+t *•
- - -

*• Mt Iwr» i uil M II l ̂ M

dat wa
kMdt A»

op VrlJdAful4 QMrtur •*•*.!<
-air o»fe* B! -il t d* v0or*l1rMr d*

ï'rlta,oMff««tad dw»

frito »<*rljr*. e*R Mokj* «r*r hut MB» IB 4» V.K.
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door burgers in leiden gevonden
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Onderwerp: D,S,0» Pericles,

Datum ontvangst bericht: 18 Mei

Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrpuwbaar.

Waardering bericht: zeer betrouwbaar*

18 Mei

Tevens verzonden aan: H.C« A1dam»
I*D» R'danu
I»D« 's-Hage.
I«D* Haarlem.
I „D. Groaingen»
I .D. Utrecht.

tb'

Medewerkende instantie:

rnomen actie:

G E H E I M 1
Ten tijde van de tweede politionele actie in Indonesië is er
door communistische leden van de Democratische Studenten Or-
ganisatie "Pericles" een telegram aan het telegraafkantoor
aangeboden, hetwelk een scherpe afkeuring bevatte van de actie
en van het Nederlandse regeringsbeleid»
Daar de leden niet geraadpleegd waren voor het aanbieden van ?
dit belangrijke en veel-betekenende telegram, waren vele leclei;
en in het bijzonder de niet-eommunistisehe leden zeer in hun
wiek geschoten,
Op een vergadering, bijeengeroepen om deze zaak te bespreken,
was het vereiste minimum aantal leden niet aanwezig. De meer-*
derheid der aanwezigen bestond echter uit communisten.
Er werd dus een tweede vergadering uitgeschreven, die cte t̂ A
slissing zou moeten brengen.
Op deze tweede vergadering was er weerkeen communis t ische
meerderheid» Door deze meerderheid" werd T toen een nTiuw bestuur
voofgesTél'd , bestaande uit 5 communisten en 2 nielb-comaiunisten,

~Vanzelfsprekend kon de nié1E^cömmuhistische mlncfer Hëï3
voorgestelde bestuur niet aanvaarden,
Uit de vereniging Pericles, die een I50*a 160 leden telde,
Rebben zich toen een zeventig*-tal studenten teruggetrokken*
Dë̂ alverTjëlstealFTê ^ 60
actieve leden en een 20 S 30 ̂ .eden op «papier ( dit z Q leden
die nooit komen en vergeten hebben op tijd te bedanken) «
Drijfktgchten van de vereniging op het ogenblik zijn o#a*
Hanna Beata van WIJK, geboren te Amsterdam, 23 Juni 1925 en
Martin SMITS, geboren te Amsterdam, 11 Juni 1922, beiden bij t
dienst bekend»

De studentengroep (uit Pericles getreden) JPhoeniac. moet uit een
twintigtal "verbitterde renegaten" bestaan! Dbor^de andere
uit Pericles getreden leden worden de Phoenix-mensen niet als
belangrijk beschpuwd*
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k Dw schrijven: 56090 d.d. 25-2-'49.

14 Maart 1949.

\: "Pericles".

Bijlagen:

G E H E I M .

In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan *het volgende
worden bericht:

Het door U genoemde bestuur van de 8.3.0. "Pericles", zo-
als dit werd samengesteld op de afgelopen ledenvergaderia g
van 28 Sfiptember 1948, is sindsdien enkele malen gewijzigd.
Hieronder volgen de voornaamste wijzigingen:

September 1948,
riGER Klazina Selma, geboren te Makassar, 24 Mei 1925.

Ürnst Pieter Suardus, geboren te Sneek, 16 Janu-
ari 1926, wonende Oourbetstraat 13-1 te Amsterdam.

X SMITS Martin, geboren te Amsterdam, 11 Juni 1922.
*"HOLTLAND Willem, geboren te Apeldoorn, 12 Juli 1921, wo-

nende Jachtlaan 28 te Apeldoorn. (Studie-adres
te Amsterdam, Sarphatipark 105.)

Leo, geboren te Hengelo, 8 Oetober 1924, wonende f
Leonardostraat 10 hs. te Amsterdam. (Werii in 1946
ingeschreven, komende van Leiden.)

X i Van WIJK Henna Beata, geboren te Amsterdam, 23 Juni"1925,
wonende Plagge Kerklaan 63-11 te Amsterdam.

Nadien(da tum onbekend) gewijzigd in:
V| KUIPER Freder ik Es go Samuel, ge boren te Amsterdam, l Maart

1929.
Willem Gerard, geboren te Purmerend, 7 Decem-

ber 1923.
SMITS Martin.
Van WIJK Hanna Beata.

Albert Sjirk Martin, geboren te Amsterdam, 30 Decem-
ber 1926, wonende Maasstraat 44-111 te Amsterdam.

(Sedert geboorte).
SWARTE Alfred Joseph, geboren te Amsterdam, 19 April

1927, wonende Joseph Israelskade 150-III te Am-
sterdam, (sedert geboorte).

^iJONGMAN Kees, geboren te Ber&en, (N.H.) , 13 Juni 1923, wo-
nende Valeriusstraat 190 bv. te Amsterdam, (sedo-t

'1925.

— Tweede wijziging;
KUIPER F.E.S.
HOLTLAND W.
Van VEEN R. (personalia onbekend}.
SMITS Martin.
GROM A.S.M.
ÏURKSMA L.

WIJK H.B.
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.Derde wi.1z5.KinK
KUIPER F. E. S.
SMITS M.
Van WIJK H.B.
GROM̂ S.M,
De SWARTE K. J-
JÖNGMAN K.
HOLTLAND W.

Vierde wijziging:
KUIPER F.E.S.•
HOLTLAND W.
De SWARTE A.J.
Van WIJK H.B.
GROEN A.S.M.
JONGMAN K.

KLINKMBERG W. G.

voorzitter,
vice-voorzitter
secretaris I.
secretaris II.
assessor I.
assessor II.

Enige dagen geleden werd van een insider (berichtgever!
een kort overzicht van de geschiedenis van de D.S.O. "Pe-
ricles" ontvangen.
Dit overzicht geeft een antwoord op enige door U gestelde
vragen en het moet als betrouwbaar worden gekwalificeerd.
Een afschrift van dit overzicht gaat hierbij als bijlage I,
Als bijlage II is toegevoegd een afschrift van een artikel
uit het blad "Folia Civitatis" d.d. 25-2-'49 Ie jaargang
No. 17, betrekking hebbende op het ontstaan van de Sta-
lden tengroep "Phoeiiix1* en op de weigering ven studiebeurzen
Jdoor een 17 tal Indonesische studenten en de daarmee ge-
fpaard gaande activiteit van Pericles.
Volgens een zeer reoaite opgave (begin Februari 1949) telt
Pericles onggveer 150 leden. (Na het uittreden van de
z.g. P h o e n i x - l e d e n * n ^
Nog onbevestigde berichten melden onlangs, dat het aan-
ital uitgetreden leden reeds de veertig zou zijn gepas-
seerd, waardoor Pericles dus nog slechts ongeveer 100 le-
den zou tellen. Hieromtrent zal later nog nader worden
bericht.
Alsdan zal.' U tevens een complete ledenlijst van Periclea

(
worden toegezonden, daterend Februari 1949.
Ook op de overige door U gestelde vragen zal zo mogelijk
dan worden geantwoord.
Tot slot wordt als bijlage III bijgevoegd een nagekomai
verslag van de cm. 21 Feb^u^ri1949 gehouden vergadering

, ̂M cafe-restaurant De Kroon, alhier, belegd door het be-
fr stuur van Pericles, i.v.m. de weigering van studie-beurzen

door enige Indonesische studenten. In dit verslag wordt
medegedeeld, dat ongeveer 75 tot 100 studenten de verga-
dering bezochten. Dit is echter onjuist. Dit moet zijn
175. Einde.

N. g.
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Derde wij»jging (16-2-' 49);
KUIPER F.E.S.
KLINKENBERG W.G.
SMITS M.
Van WIJK H.B.
GROM A.S.M.
De SWARTS A.J.
JONGMAN K.
HOLTtAND W.

~' ' r

Vierde wijziging;
KUIPER F.B.B. - voorzitter
HOLTLAND W. - vice-roorzitter
De SWARTB A.J. - secretaris I
Van WIJK H.B. - secretaris II
GROM A.S.M. - assessor I
JONOMAN K, - assessor II

Enige dagen geleden werd van een insider (berichtgever)
een kort overzicht van de geschiedenis van de I).S,O. "pa-
ri cl es " ontvangen. *
Dit overzicht geeft een antwoord op enige door ïï gestelde
vragen en het moet als betrouwbaar worden gekwalificeerd.
Een afschrift van dit overzicht gaat hierbij als'bijlffge ï.
Als bijlage II is toegevoegd een afschrift van een artikel
uit het blad "Folia Givitatis" d.d. 25-2-'49 Ie jaargang
No 17, betrekking hebbende op het ontstaan van de Studeateii-
groep "Phoenix* en op de weigering vdn itudiebeurzea door
een 17 tal Indonesische studenten en de daarmee gepaard
gaande activiteit van Pericles.
Volgens een zeer recente opgave (begin Februari 1949) telt
Perieles ongeveer 130 leden. (Na het uittreden van de z.g.
Phoenix-leden).
Nog onbevestigde berichten meldden onlangs, dat het aantal
uitgetreden leden reeds de veertig zou zijn gepasseerd,
waardoor Pericles dus nog slechts ongeveer 100 leden KOU
tellen. Hieromtrent zal later nog worden bericht.
Alsdan zal ü tevens een complete ledenlijst van Pericles
worden toegezonden, daterend van Februari 1949.
Ook op de overige door U gestelde vragen zal zo Mogelijk
dan worden bericht. Einde.

N 2.
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Kort overzicht öesöhieeieüis
— o— o— o— o- o— o— o— o — ' — o— <-— o- o— .>- ',>• o— — o--

Voor de oorlog bestond er aan de Amsterdamse Universiteit een verenigini
van studenten, genaamd f "Studenten Vereniging Voor Vrede,Vrijheid en &il-
tuur". Zij telde waarschijnlijk niet meer dan 12 leden en telde onder
zijn leden o. a. A. F. M el link, (OPN) en B» Polak, (üP»)* In deze kring van mei
sen was o,m. ook W,Pos, nu Directeur Toneel school, Am at erdata. (|> os was op«*
genoiBüen in een vriendenkring bestaande uit DjBanaes,(QPH»destijds Soo,
DesuStud,club. ), verder B,Polek en L» de Jons,(radiospreker»perse geen
communist. )
De "organisatie** hield in Hei 1940 op te bestaan„l&ikele leden werden ac-
tief in de illegaliteit en zo verscheen in October 1940f (althans aép,
het eind© van «40, begin '&L) een ̂ gestencild blaadjetrtDe Vrij© Katheder**!
Bulletin ter verde&digtug der Universiteiten, onder leiding van Melllak
en Polak» 21j probeerden ook aaa endere universiteiten vertakkingen te
krljgem, wat alleen gelukte in Groningen, waar ds aaak op poten werd ga*
zet door Daan Krans en Jan Roosenburg.

Ha de bevrijding verscheen "V.K. rf legaal, het eerst in Mei 1945» onder i
verantwoordelijkheid van A. F, Willebrönds, (Cheic.Drs. )Daarna werd een hooi
redactie samengesteld, waarin o.m, zaten geuoea&e Willebranda en een re*
dactie waarin o, ia. het echtpaar Kuiper aat en Me j. E. O. C. Sehogt, (pharm,
cand. ).
Al gauw, (in Auss.1945) trachtte men om dit blad»(zoala b.v. ook Vrij Xe*
derland dat deed.) een aaa tal mensen te krijgen. Aangekondigd werd een ^

\tK« rtclub, die zicü vooral op cultureel gebied bewoog, goedig daarna, ia i
October 194$ werd te Leiden, (adr»s was Mr,K.J.^tataaa.an,iïarc5aatraiit 46
Voorschoten) en te 'vironiu&en, ( adres H, u. Groenev el d, westersingel 32») eer
dergelijke club opgericht» Eea. week da-a m a' waa Utrecht aan de beurt,
waar K. v, Aswen, A. Boerman en 0. de *^a;;er aaresaen warea* Bovendien kon
iaën zioh voor studieclubs opgeven bij Dr*G.Tu»Ke%.e*

Op 6 October vond v ex-volgens de oprichting vea de Studentenvereniging
rondom de V,&. de 3VVK plaatst Het eerste oestuur bestcsad uittO.KammJUv*
ga,voorzt (toen onduidelijk, nu genezen.), J. ue Jager,vice voorz»(Ci^r)
J» C» Schultz(seT» toen seker apH jpubliceer^e veel in VK» speciaal over
studenten- en jeugdbeweging). M. Sraits peiiam» (CPN), Mej». Sehogt,(^Ü»
tMi»s gehuwd met iillebrands) M#Gruber, (UPN), en T/Bekman, (toen zwever,
geen €3?N# nu seaezen» )

In andere Universifceitsateden trachtte n en tot de oprichting van derge-
lijke clubs te koman.Groningen, mislukte,utrecht kreeg indirect een Ver-
eniging in "Synthesis",w3.arvan voora.was K. v, Asperea, (wariioofd met ^>"
g^mpathifèn), Mej.S* Voorhoeve, (o/S. thans overleceruMooie necrologie in
"tfaarneid" voor wffTHr ITI mf tRyïKO-p aniraa-h- i f t»^ «n tóa-ï.'R «an .^T«h-hAl o« /»voor werk in mansaor .anisaties) en Mej.B* van
hoofd. )

Lelden mislukte eveneens, hoewel dr.£. de Windt actie! was in deze
ting. T

D«lft kreeg tenslotte een progressief Bern. 8tud. Ver» (PD0V "Delft"), waar-
in De Orony,(üPN) eea grote invloed had»

<t> 23 Maart 1946 had te Utrecht een bijeenkomst plaats van al dese ver-
enigingen plus vertegenwoordigers van alle afdelingen van ^oliteia1»;
((Jroining€ai,»aseni4ien, Amsterdam, Leiden en Rotterdam») om te zien tn
hoeverre samenwerking mogelijk was. Hoewel een weekeind voor overleg
was ud t ge t rokken werd de boel «e aaterdagaavonda al opgebroken omdat de
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invloed, onmiskenbaar was*Aaawe«lg waretx o.m. ,i. Vooriioeve, K.v.Asporm.

B var ou ̂ atelon. De Ozbyf Schal ta» Smits» Graber en H. Patsers j(aoa.*0kondl
digd als oud, V'xdja.i'env, nu verte^aTfto^rdi^er van. 3 WK, die het woord,
deed; verder t&ëas

Kort daarop «erd OWK omgedoopt im "Perielea" ea kwam la het najaar
*46 tot stand de ^edeiwtie van l-rrojsfssieve ütude itenvereatsingeQ» «avat-
tead PerlelestPJ>8V Delft en Sratkefcia.
^athesis stierf na de dood vsa Me^. Yoor-Jaoeve eveneens en liet FÖÖV Öelft
kwi^aêe weg, aaaat i*oliteia er in gealaagd was cUusr ntser activiteit td
oatpl ooien,
De $@4<urartie iiieid latigaaaa maar aeker op te bestaan, ia tiet Matuur
den voor jyasüerdam o.a.aittiag Mej.3. Seveiifcooyaen,, (oorsproïikölt.jk

. ) en M

5roeiae uit tot aen vereniging var», plm«15?0 leden*
De ^F, invloed scjaeea -^t-eeda miaUer te wordea, hoewel een aantal ledea
steike ajnapatuiöïi ia die richting «ad, Vele «izekere ledea m.öaéen evenwel
jtuötisS xid* te kuma.«i ai jn.
Praag braakt eeu s^hofe. iifeinisae^'^wide fflotiee van. e.fkeui>ende strekking
koadea wojpd-eu ^angenocïen, hetgeen, vele sterfete in tain meniag, dA liet er
20 kwaad nog niet was gesteld."
ïoea^eude te.seasftel linden (aoals die overal aijn waar- te nemen) öapaftJit
eea aantal l «eed ertoe OP be-.^in Februari 194'") een motie ter 'tafel te

, die <JU/lu-;ai,)K ^coos voor de westerse cemcm-atie, Be»e isrej?d aiet
wa^i-q,- eea 20fca,l leden de ver-.eni.3ing; verliete»'. 9&-&t W8JU>-

over axillon ^aari naar Politeia. Énkele vim desse ledea liadden,
in. 'Ortober 1948 no.^ deel .jen om «i aan ei© a» &. Progressieve >0q
vuur de leaeiu-wiUiaver .ïaderia'.r voor de ,AO?Af een soort
(̂ >. ©en l*.K!jeïivér,;«*i.erma vasi ?olifceia
ren p,m. de l:oriüelaleiiaa ï. J-aiinfef H. v. üeaen ea a. Fresco, '
waarvan de eerste t^vee on de laatste radicaal "^eneaen** zi^n» C^> deze £&
115 st .öiwwriae-i aHU'„;r .weer K-uiper en, K

Voer dit uittrcdöa böstoad iiefc ^est-uu»- uit:
RAuiper,^ , '.V. iioltlund (UPH ) F, v* Veen, (uit .3? ir-reden), «. J^sits, tS»S, , 3.
Groen, (d a el (ïp a r, ,,-, ea ^;K. )L. Tuikaffla, Me j, H. van. ^ijk.

>(a de uittreding ie ; < C ' t es ̂ 0x1 gestel d &ldus:
. K. a/itst ii. v. ïtijk,. A.J.de i3warte,K,, ..o;i^saia8,W.Holtl«uid ea 3.

. De \&atste st^ut niet op de ofricieele lijst, ra.Har is foasaeel nog
steeds Oestuuroiid. Uiu is Jlc miige die aiet alt ..es^roken OPH is»

^ "'
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De redactie ontving een afschrift van een brief, die enige stu-
denten 19 februari richtten aan prof. dr. W.ï1. Wertheim.
"Hooggeleerde Heer,
Ondergetekenden, deelnemers aan Uw werk-college sociographie van
Indonesië, stellen er prijs op U fcet volgende mede te delen.
In de pers is bekend gemaakt, dat het bestuur van de Rukun Peladjar
Ind ones ia voor zijn JLeden een staking van de studie voor ds tijd van
één week geproclameerd heeft, uit solidariteit met de 17 Indonesiscï
studenten, die hun studiebeurs niet langer wensen te accepteren.
Het is dus te verwachten, dat de Indonesische deelnemers aan het
werkcollege deze Zaterdag (19 Fefcruari) niet aanwezig zullen zijn
Aangezien de basis van dit werk-college is samenwerking van
menen ondergeteke,n4«n, ten einde niet door aanwezigheiS de
te vestigen samenwerking met de Indonesische deelnemers niet op
prijs te stellen, er van af te moeten zien dit maal Uw college bij
te wonen.
2ij verzoeken ü deze brief aan de aanwezigen voor te leaen opdat zi;
alsnog hun standpunt in deze kunnen bepalen»
Inmiddels verblijven zij met gevoel«as van bijzondere hoogachting,

was getekend;
ïdly Clerx, Ooen de Heer, Pepfc
V.d. Hoeven, Susi Klein, Hans van
Marie, Leo ploeger, Wim Rijxman,
Laszlo Sluimers.

Het college ging door. Prof. Wertheim sprak over het voor en tegen
van non-coöperatie.

's Maandags ontvingen wij het, de lezer welbekende, pamflet van, de
D.S.O. Pericles Amsterdam, waarin deze organisatie opwekte tot
staking aan de Universiteit. De opwekking sloot aan bij de oproep
van de Federatie van Indonesische verenigingen in lederland (S--P.P,
een oproep, die gericht was tot de Indonesisene studenten om dp0r
middel van het wegblijven van oe c oïïegeV d'e ze w e ek hun sympathie te
betuigen met diegenen, die hun beurs opzegden, ïen onrechte sprak
het pamflet hier van een oproep tot de Amsterdamse studenten.
Verder ontving de redactie het volgend schrijven: Ondergetekenden
delen hierbij mede, dat zij in de eerste helft van deze maand be-
dankt hebben voor het lidmaatschap der D.S.O. Pericles en dus ver-
der generlei verantwoordelijkheid dragen voor de handelingen dezfr
vereniging.
w.g. Mej. K.S. Henniger, W.B. Jalink, J.J« v. Oenen, B.P*S* Posthu-
na, H. Knorringa, L. Turksma, J.L. Lobatto, E.v.d. Veer Jr., J.E.
Vos.

Maandagavond» hield Pericles een "informatieve vergadering9. Ook al
doordat men kogal wat tijd besteedde aan Indonesische liedjes
bleef er tot misnoegen van een deel der vergadering weinig gelegen-
heid tot vraaen stellen.
ïot slot las pe voorzitter twee moties voor. De eerste sprak o.a.
van e ©n eis tft terugtrekkjlmg van Nederlandse tronen ait Indonesië
en de tweede wekte 0p tot morele en financiële steun aan de
gere Indonesische bursalen.
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r De moties verwierven resp. 69 en 71 stemmen. Het aantal tegen-
stemmers werd niet geteld. De voorzitter had het aantal aanwezig©])
op 175 geschat.
ïer vergadering waren adhaesie-betuigingen binnen gekomen van de
G.P.P,!., Ru.P.I., Comité Vrij Azië en Comité "Hulp aan Indone-
sië".
De avond bracht f ,200.-, op voor de 17 Indonesische s.tudenten.

Het Hoofdbestuur van Politeia is in overleg getreden met de
Ru.P.I., de Vereniging van Indonesische studej^rende^in lederland,
ten einde te onderzoeken, op welke, wijze die Indonesische stu-
denten, die voor hun studie-beurzen bedankt hebben het meest
effectief kunnen worden geholpen.
Van staking is niets te bespeuren. "De Waarheid" noemde een aan-
tal van 150 stakende studenten.

W • ?• S «

-0-0-0-
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VOOR B.

Uit goede bron ontving KB enige gegevens over de studentenvereniging
PISRICLES.
Hierbij een kort overzicht van de geschiedenis van EEBICLES, een ledenlijst
en verslag van een vergadering, gehouden op 21-2-49,

KB, 4-3-49.

O



SDKT OTSRZICHT TAK OESCHIBDMIS VA» «TIRIQL8S».

voor de oorlog bestond er aan de .Amsterdamse Universiteit een vereniging
van studenten genaamd "Stad.Ver. voor Vrede, Vrijheid en Cultuur". Zij telde

/^waarschijnlijk niet meer dan 12 leden , o.a, A. F. BfflXINK: (CPN) en B.POLAK .
XlfCPX)* In deze kring van mensen wae o.m. ook I.ï'GS, nu dlr. Toneelschool,

XI {POS was opgenomen in een vriendenkring bestaande uit D.BAMIS (CPN, destijds
j^Soc.Deai,3tud.Club)t verder B.POJLAK en L*de JOHd (de radiosoreker» per se geen

comiainiat). —^^,^.^,^--^
De "organisatie" hield in Hei '40 op te bestaan. Sakeie leden werden actief in
de illegaliteit en zo verscheen in October '40 (althans aan het eind van »40,
begin '41) een gestencild blaadje "De Vrije Katheder» Bulletin ter verdediging
der Universiteiten1* onder de leiding van M-SLLINX en POLAK. Zij probeerden ook
aan andere Universiteiten vertakkingen te krijgen, wat alleen gelukte in

waar de zaak op poten werd gezet door Daan KRAKT2 en Jan BOOSisNHJKO.

Na de bevrijding vargebeen de "V.K." legaal, het eerst in Mei '45, onder verant-
XIwoordelijkheid van A.F.WHJJSBBAND3 (cham drs.). Daarna werd een hoofdredactie

samengesteld, waarin 0*0* zaten genoetó» «fILLEBHAÏIDS en een redactie, waarin o .m
Xfthet echtpaar KÜIPSR zat en Me j, B. C.C, 3CSX3T (Pharm.cand,)*

Al gauw (in Aug. '45) trachtte men om dit blad (zoals b.v. ook Vrij Nederland
dit deed) een aantal mensen te krijgen. Aangekondigd werd een "Y.K.clubv èie
zich vooral op cultureel gebied bewoog* Snedig daarna, in October '43 werd te

Xl Lei den (adrea was Mr* K. J. STAD3SIAH, Narcisstraat 46 Voorschoten) ©o te Qroningei
^\s H,J. QfiOlpVlELE, ifeeötersingel SE) ««a dergelijks club OTgericht, *en

daarna waa Utrecht aan de beurt, waar K. van ASP&HBBF» A.BOË3BKAH en C. da
adressen waren* Bovendien kon men zich voor da atudieclubs opgeven bij

te utrecht.

p 6*10*45 vond vervolgens de opriahting plaats van 4« S*«(d»atenv«r. roadom <ï*
,K, , de i3W£. lat eersta bestuur bestond uit: C.&ÜfflflNGA, voorz. (to»n ondu
ijk, nu genezen), ï* de JASJÏE, vice-voorzitter (CKH), J.C. 3Ca0ï.fZ aacr. (toen

zeker CFK, publiceerde veel in VK, speciaal over studenten- en jèugdbewng^Bg) »
. penn.(CF'N), Me j. SCHOOT (CPN, thans gehuwd fflet WLLSBRANDS) , M.GHDBHg

) en T. &SBSAN {toen zwever, nu in elk geval geen CPN).

Aan endere tteiversiteiten trachtte alen tot oprichting van dergelijke clubs te
komen* Qréningen mislukte. Utrecht kreeg indirect oen vereniging in "

> | waarvan voorz. was K. van ASPiSHSN (warhoofd met CPN symDathlen), Me j.
VJ (C3PB, thans overleden, mooie necrologie in "Baarheid" voor werk in

VI organisatie s) enllej.fi. ven SÜCHFiaEH (warhoofd).
mislukte eveneens, hoewel Ör. JK.de WX8DT actief was in de 20 richting*

Delft kraag tenslotte ean Progressief De^,3tud. Ver. (PD3V "DfflUft, waarin
.tXlDe CBDKT een grote invloed bad.(CSPS).

Op £3 Maart 1946 had te utrecht een bijeenkomst plaats van al deze verenigingen
plus vertegenwoordiger» van alle afdelingen van POLITSIA (Groningen, Wageningen,
JtaaterdaBi, telden en Eo t ter dam) cm te zien in hoeverre samenwerking mogelijk was
Boewei een weekend voor overleg was uitgetrokken werd de boel ' s Zaterdagaavonds
al opgebroken omdat de CPK- invloeden onmiakenbaar waren* Aanwezig waren o .m
S.VOOaHOBVS, K* van ASPSHMï, S. van 9UGB®$LJSB, ÜE CB@ÜI, SGERM&Z, SUITB,

v/jen S. JWBB5Ê8 (aangekondigd als oud-Vrijz.Dem., nu vertegenwoordiger van
dié het woord deed, verder thans onbekend)*
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Kort daarop werd SYVK omgedoopt in " ÎHCLES1* en kwam in het najaar van '46
tot stand de Federatie van Progressieve St uden t en ver,, omvattend
P037 DliOT en 3YMIBESI3.
SYHISffiSIS stierf na de dood van Sonja YOOBHQEVE eveneens en het PDSV
kwijnde weg, nadat POLI1EIA er in geslaagd was daar meer activiteit te ont-
plooien.
Ce Federatie hield laagzaem maar zeker op te bestaan. In het bestuur hadden

Ivoor Aasterdam o.m. zitting Mej. B.aBVKNHöTfaB» (oorspronkelijk Groningen, niet
zeker CJSÜ en

groeide uit tot een vereniging van p la. 130 leden, pe CP-invloed
vscheen steeds minder te worden, hoewel een aantal lödë&—*feerkQ sympathlea

in dia richting had* Vele onzekere lieden meenden evenwel rustig lid te kunnen
zijn, Praag bracht een schok, weinigzeggeade moties van afkeurende strekking
konden worden aangenomen, hetgeen velensterkte in ds mening, dat het er zo kwaad
nog niet was gesteld. Toenenessande tegenstellingen (zoals die overal zijn waar
te nenen) bracht een aantal leden er toe om begin Februari '49 een motie ter
tafel te brengen, die duidelijk koos voor de Westerse democratie. Deze werd
niet aan ge nomen, fr« ̂ efmm *<t^HMrr^tririf*fT «?«™*r een 20-tal leden de vereniging
verlieten en nu waarschijnlijk over zullen gaan naar POtlTKIA. Énkele van deze
leden hadden In October '46 nog deelgenomen aam de zg. Progressieve Goncöntre.-
tie voor da ledenraadsverkiezingen voor de AStTA, een soort Volksfrontaffalre»
Op een ledenvergadering van POLIÜBIA werd deze daad afgekeurd, UaarbiJ waren
o.m, de POLITEIA-leden R.JALIHK, H.van OMW «a M.FRESCO, M.^)KÉfi, waarvan de
eerste twee en de laatste radicaal genezen" zijn. Op 4«ze $>*0, lijst stonden o.
o.ffi. K0IPSK en KLIHKMBS8Q-,

Voor dit uittreden bestond het bestuur uit i
(CaPK), H.vim TJWF (uitgetreden), M.SKIfB (OHfjf*

. Éej.I.vaB «Wf t3Sh7
Ie uittreding "la het éöigeagasteïd aldus»

{deze staat niet op de off. lijst, maar Ta formeel nog steeds beatuursli
Is de enige die niet uitgesproken CP la, maar waarschijnlijk genvoeg o» er niet
Uit ta lopen»



Lijst van leden van de D.S.O. PERICLISS.

CP

CP

CP

Amran
- |L.A.Andriessen
% iJ.E.Bloemgarten
x' U. de Boer
-«0. de Boer
•"U. de Bondt
-'IB.Brandon
-«P, Bruin ing

. van Buttinghausen
«J. Buis
'L.C. van Beek
*J. Bendien
*C. v.d. Berge
'J. v.d. Berg
«C. v.d. Bergh
«J. Berkhout

jtergsmaj
,» Beeldsnijder
,E. Clerkx

K |A. Cohen
-•iC.L.D. Cohen
K IE. van Dam
-*B. Daniels
--IR. Daniels
X*B. Drost
- lA. Dijk
- JE. van Dijk
^ «D. van Es
X*T. Eelonan (erelid)
x,sF. Freese

Frey
Soan Ben

—sfc^Go Gien Twan
*-| A.F.L. Goltermati
XI K.N.L. Grazell
-1 A.S.M. Groen
X * M . öruber
-1 W. BJakein
X * G» Harmsen
- ïW.G. Eeeres
- »K. Hegeraan
^ jK.S. Henüag»r

e.?- x t J. Henrar
-4 R.JE. Heumann^V _• r
^» C. van He i j sop "--
^»W.F. Heijnemeijer---
^«P.J.A. ter Hoeven

CP Xf ï* . Holtland
j<jG. Honselaar
x* J. Horn
)i»J. Hurwitz

.-j H. Eillenius
— g J. G. Jacobs

CP ^tJ . de Jager
(jp .^>M. de Jager

•* * J, Jansen

Lod. Boissotstraat g
Kic. Viitsenkade
Prinsengracht 1096
Rijnstraat 21 I
Zaaiersweg 63
Grianestraat 6
üiterwaardenstraat 13 II
Leidsche kade 104
Wouwermanstr. 19
Kanaalweg 6 Balfweg
Frans van Mierisstr. 116
Kalkmarkt 1£ I
Corn. Krusemanstr. 28
Prinsengracht 862
Ni'euweweg 27 Laren
Korst j espoo rtweg 2 O

\Pythagorasstr. 74 "[
Theoph. de Bocktjlein 87 I
Churchilliaan 201 III
Ringdijk 29
Keizersgracht 748
Prinsengracht 862 I
Z. Akerweg 79 Sloten

id.
Valeriusstr. 286 II
Ruyschstr. 116 I
Churchilllaan 30 II
Berkelstr. 6 II
Middenweg 53
Westlandgracht 67 I
Willemsparkweg 142
laterlooplein l A I
Valeriusstr. 130
Keizersgracht 559
Mstelveense weg 757
Maasstraat 44 III
2 Jacob «an Cam^enstraat 86
Keizersgracht 467
l Atjehstr. 41 hs.
Marnixstr. 290
Stadionkade 93 III
Jekerstr. 96 hs
Schouwstraat 12 Nieuwendam
Bern.Zweerskade 23 II
Baringvlfcètstr. 29
Roelog Hartstr. 52
Meerhuizerstr. £1 hs.
Sarphatipark 105
Rijngracht 32 hs.
JSlewtonstraat 39 hs
Singel 259
Bilderdijkpark 17 II
Begoniastr. 77 Den Helder
Stadionkade 135 II
Deurloostraat 124
And.Schelfhoutstr. 37 III



- t W.F. Jalink
^-IM.M. de Jong ...
^«L, de Jong.
X/A.A. de Jonge-
-- %K. Jongmans
•̂«C.E.Kamminga
K «F.H. KLaska
~iH. Krottinga
- «M.H. Kuijtijzer
- »Gr.J. Kommandeur

-4K.Koster^ -.-..- ,
- »A. Kraak -
-« W. Kronenberg-

CP X*F.E.S. Kuitter
xiW. Klinkenberg
-•*J. tansdorp
X *R. Laret
**J.L. Lobatte
-iJ.G.E. Loot
-«G. luiken
<*. van Malsen
<^B. Maas gen
KIR. Mechanicus
-«R. Miniganum

fR. Moestapa
X^H. Mulder
-BE. Mulders

CP ? <|H. Nannen
•̂  4 A. Nieuwenhuis
x;*J.J. van Oenen
^ „P. Overman
.-"*J. Pilger
A^E.P.S. Posthuma

^•sW. Posthumus
^ L.E. van Praag
^ * H. Prakken
—•*J. v.d.Ploeg
^ *B. Remmelts
" 'jJ.E. Romein
*• 'M. Roos
- !;A. Root h
- - J. van Rossum
" «H. Ruskamp
.-lG. Santcroos
" *M. Schaay
^ «K. Schleéinger
^ v H.G. Schagt

c,P *' H. Schol-Boekeno^gen
\A. Schot te

-• • H. Schw immer
^ïJ . Schultz
><i'L.A. Sevenhuijzen

^ f M.v .d . Sluis
X ?• M. Smits
x (5P. Smulders
« .L.Socsilo

X , F. de Swarte
l.S.A.K, Soemitro

»0. staalman

/

Nic. Witsenstraat 14 III ^
Laarderstr. 93 Hilversum
Diezestraat 10 I *•*•
2 Helmerstr. 80 II
Valeriusstr. 190 I
Nwe Achtergracht 75
Amsteldijk 19 -
Stadhouderskade 135 III
Prinsengracht 1091
Ortöliusstr. 15 II
Kalkmarkt 6
Hoofddorpweg 9 III
E.Wolfstr. 49 III
ATVA
Prinsengracht 585-395
Mm.de Ruyterweg 547
Fr.Schubertstr 68 Heemstede
l J.v.d. Heijdenstraat 121 III
Scheldestraat 171 I¥
Corn.Krusemanstr. 58
Zwanenburgwal 73

Prins Hendrikskixkade 15 III
L.M.Coenenstr. 35 III
Volkerakstr. 441
Reguliersdwarsstr. 34 II
Linnaeusstr. .74
V.Oldenbarheveltstr. 39 bv.
Brahmsstraat 16
Herculesstraat 52 bv.
Bosboom Toussairtstr. 30 II
Wandelweg 136 Wormerveer
Michel jingelostr. 14
ATVA
Admiralengracht 72

G.van der Veen str. 15
Keizersgracht 751
Heemstedestraat 12 II
Victorieplein 21 a III—-.- -
Th. de Bockstraat 99 L
Corn.Krusemanstr. 58
Prinsengracht 311
Dijsselhofplein 12
Michel Augelostr. 28 III
Olynroiaplein 16 hs.
Amstel 71 III
Weesperstr. 31 I
0.2L. Achterburgwal 191 hs
Ceintuurbaan 264
P. de Hooghstr. 72 I
W.Parkweg 27

Beethovenstr. 67 III
Maasstr. 49

laan 7 —"-"""'"'
Marnïcstr. 15 V
Vrolikstr. 313 II
G.v.d.Veenstr. 167 ,
K. du Jardinstr. 18 I
Prinsengracht 540 III



OP

GP
CP

CS»

Keng Djan
***P. Thoemas
- 'L. Thrksma
^ 'P.v.d.Veer
^ *H. Vos
x iA.ïï. de Vries
xiH.J. de Vries
*ïTh. de Vries
- *A.M. de Vries Vennes
- * R. van Walree
•-*A.H. Weenink

- *B.H. Westervelt
^-*J. Wiessing
*»M- Wiessing
X'L.C.C. Willebrands-Schogt
-'«A. de Wit

"JH.B. van Wijk
— A.A. van Wijnkoop
- *Q. Î| ske
K l D.J. van Zaane
^ t Van Zanten .

ATVA
Prinsengracht 385-195
Le onardostraat 10 hs
Van Nieveltstr. 8 Haarlem
Stammeerweg 5 Aalsmeer
Booaeveltlaan 242
Volkerakstr. 38 I
Churchilllaan 224 I
Raamgracht 6
Jan Biddestraat 20
Stadionkade 92 III
Rooseveltlaan 48 I
O.Z. Acht erburgwal 100
Runstraat 23
Alto. Cuypstr. 274
Weesperstraat 31 I
Rijnstraat 148 III
Uiterwaardenstraat 18
Willemsparkweg 142
PI. Kerklaan 63 II
Weesperzijde 23
Spiegelstr. 12 III
Singel 72 III
Drionstraat 68.
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ƒ M I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N
Directie Juridische en Administratieve Saken

. 2.0850..
'S-GRAVENHAGE, de

l V-;W,
J.2Ö.e:b.r.ua.r.i...l.$ 4.9

Het Ministerie van Buitenlandse Saken
heeft de eer hierbij te doen toekomen aan
het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
copie van een circulaire van de (communis-
tische) Studentenorganisatie Pericles te
Amsterdam dd. 18 dezer, betreffende een op-|
roep gericht tot de Amsterdamse studenten
om een week van de colleges weg te blijven,
naar de inhoud waarvan moge worden verwezen

Aan het Hoofd van
de Centrale Veiligheidsdienst,

44678 - '48
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A M S I K K O A M

AMSTKKDAM. i* |-Vi.r„. "

Aan de Amsterdamse Studenten!
FOTC-Bt.Z.

N o.

ve

\n 20 tal Indonesische studenten die ' studeerden van een heurs. hen ser-,lnkl • 'Ie

Nederlnndse redering. nebben uit verontwaardiging over de regeringspolitiek l o . \  Indonesië

luin beur/.en opgezegd, terwijl zij tevens weigeren. noj* langer in Nederland It -studeren

Deze studenten doen daarmee een stap in liet onzekere. /.ï\n niet over de

middelen om in hun levensonderhoud Ie voor/.ien. Mei de/e sl.ip helmen /ij geloond.

rtrouw en Ie nelihen in de pru^'ressieve Krücliten in Nederland. <lic de re<!eriri(<^p»litiek

eroordeieil. \j doen een neroe.p op allen. 0111 hen rinanrieel cii moreel /.n Lr.u litijf

MHi^eliJK Ie steunen.

In verband met deze houding heeft de Federatie van Indonesische
verenigingen in Nederland (G.P.P.I.) een oproep gericht tot de
Amsterdamse studenten om door middel van het wegblijven
van de colleges gedurende de week van 21 tot en met 26 Februari,
hun sympathie met deze Indonesische studenten te betuigen.

\Ve moeien dr/e aangeleiji-nlieid jn hreder vemand /ien. De N'edri laiuKr reü'T.int! heelt

lieUoten de resolut ie \ ; in d<- S eili^heidsraad naast /ii Ir rieer te li-üüen. leLjen <ie i j t-nel"1

\\ereld in ><•! Nederland x.ijii politieK dooi' Ien Koile \an de levens. \an tallo/.e lndonesit;r-i

en Nejlerlander-. Nederland vcrspee!l op de/c wij/.e /.ijn pnsilie en yood\\il ' in d<

wereld, l lel voert Indonesië en Nederland moreel en economisch naar de fdyrond.

l let is- mnid/.alielijl; dal i i - i l t - re Ne'derl.mder die zi jn verantwoordelijkheid voelt. /i( li te«en

de/.e nn^eliikspoliliek \'ei /.'•!. De democriilisclie sltulelileiiorüanisalie ..l 'ericles oniiei slcinil

dii^ioin l >o\M ide oproep \MI I < ie ( rr l l en drin«jl '"' l'ij de . \tnsterd.nnse ^Indenlen

o[> ,1,111. gedurende de week v. in J l lol en lot-l J') l riirnari (.'een collefje Ie lopen.

Bovendien richten wij ons tot de Hoogleraren van de Amster-
damse Universiteit met het verzoek om deze staking te onder-
steunen door in de week van 21 tot en met 26 Februari geen
college te geven en de Universiteit te sluiten.

Maandag 21 Februari Keiem Pende-, een informatieve vergadering
over df/e k w e s t i e »'n haai arlileryrond in

Café De Kroon, Rembrandtplein.
\an\tiOLi d(lfci avonds ''S nor. — - loe^,mif \i ,ille si in'riUf -n.

euniiiH van de nelrellcnde Indonesi.sche studenten kunnen ye'.lorl

w o r e n .op <iem. L'iro P J22I t. n. v. Pericles. onder \ernifldiiig .,lndonesis< ne studenten .

HijdraUen Ier ondersle

worden .op <iem. L'iro J I t. n. v. er ices. o n e r \ e r n i f i i i g . , n o n e s i s < ne s t u e n t e n .

terwijl opgaven vonr onderdak en onderhoud gestuurd kunnen worden naar ^lejullrouw

H. \. 1'l.nilaf/e' Kerklaan 6Ï.

lietniül hiemx-e zijn sympathie mei de houding vat» "die Indonesische studenten, die weigeren langer' i>el>niik 1>

maken van Nederlandse studienenr/en en om aan een Nederlandse l -ni \l Ie studeren.

handtekening :



23 Februari 3*<.>—-
Vo'.'jno-

&

rerbinding: V>

No. 1052 E-'46.

Onderwerp: Actie van."Pericles"
voor Indonesische studenten.

Datum van ontvangst bericht: 23-2-'49.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.
X

Waardering bericht: betrouwbaar.

Tevens bericht gezonden aan: B'.M'. A'dam.
H.C. A'dam.
I.D. 's-Hage. /,,.-, -

. . ~ I.D. R'dam.

Medewerkende instanties: gene.

Ondernomen actie: gene. Aaandacht'blijft hierop gevestigd.

r
FOTO

O Verslag/van de op 2J, Februari 1949 te\20.00 uur gehouden^ in-
vergadering, georganiseerd door de Democratische

Sïu3ë'ntën Organisatie "Pericles" te Amsterdam in gttlroM.-»; oafl
=~

O

"De Kroon", Rembrand*èpleln7=~alb.ier, n. a. v. het besluit van
enige Indonesische studenten ( 17!red.) , om de studieabeurzen,
die zij "van de regering ontvingen, niet meer te aoceptereto . én
hun studie aan de Nederlandse universiteiten te beëindigen.
Pericles richtte hiertoe een oproep tot alle 'Amsterdamse sfcu-
denten, van welke oproep een afschrift bij dit verslag is ge-
voegd, terwijl ook in het dagblad "De Waarheid" d. d. 19-S-49 ,
•.bekendheid aan deze vergadering was gegeven. De oproep, die '
[[voorzien was van een aangehechte strook om adhaesie te betuigevï!
Iwerd iedere student toegezonden, terwijl dezelfde oproep doch
"zonder deze strook op 31 Februari 1949 voor 4e ingang van de i
Gemeentelijke Universiteit werd uitgedeeld door: ', j
Martin SMITS , geboren te Amsterdam 11 Juni 1922, • student jg
hömie, wonende Muiderstraat 15-111 te Amsterdam.
Vfillem Gerard KLIKKENBERG, geboren te Purmerend, 7 December
I9S3 en
Frederik Esgo Samuel KUIPER, geboren te Amsterdam,! 14 Maart. ,
1929, student, wonende Me'rwedeplein S9-II te Amsterdam, ' ~ " .

Voor de aanvang van de vergadering werd aan de .ingang van
café De Kroon door 5 leden van de Democratische studenten . - ''

Poli£©ia f Vereni^ing/ëïu.d.e_ studentengroep " Phoenix" een gesten'oilde ; . ' ; . '
*~~~^ ^«•it brief^ver-spreid onder de studenten, van welke brief eveneens"4"

een afschrift Merbij gaat.
Capaciteit zaal; 200 zitplaatsen.
Aanwezig waren; 1.75 studenten, waarvan ongeveer 50 leden van
Pericles, het bes'tuur van de Chung San Hui, een groot.-aa-ii*. . -
talmden van Politeia em ongeveer _25^ tot 50 Indonesische^ stu-
denten, d-ie gedurende de vergecrer±ng~eohïer~ln- en""ïïïtliepen4
Achïe"r de bgstu.ursfgfjgjL hadden 6 leden van Pericles plaats s
genomen w.o, bovengenoemde^KtJEPER (voorzitter) , Mart. i3SO?ïS
W»G., gJ*I5SK,MBSRG en Hernia Beata Vaja ViGC^f geboren 'Te Affistöïci^
23 Juni 1925, wonend'e™*pl!ati¥lgeK^^ïaaE"*'63-ll te Amsterdam-j

*
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KUIPER opende de vergadering en leest de binnen gekomen
adhaesie-betuigingen voor o, a. van de Gabungan Perkumpulan
Perkumpulan Indonesia (GPPIL, Hukun Peïadjar IncTonesia (Hupi)
en het Free Asia Committee., ~
Hierna bespreekt hij kort de door Politeia verspreide cir-
culaire. Hij zegt nog hoe de studentengroep "Phoenix" is
ontstaan n.l. van de 155 leden van Per iele s hebben zich.
15 man afgescheiden, die de "Phoenix" gevormd hebben.
Hij begeert verder, dat Pericles geen volksdemocratisohe
vereniging is.
ïïen 20 tal Indonesische studenten hebben nu hun beurzen ge-
weigerd. ̂ -iïËËiJgelj.̂ êiil een sympathie- g taking voor̂  e
Indonesische \ r n ï e n ':̂ epFo7niHï8e°̂ ^
--------------- ~ WSt*«»»«Ŝ >*r̂ ^̂ ^ •. ---- --- ....... -. ----- - ̂— — »— »«M*»F

eenalgemenë vergauëï'lll̂  'tf§n Pericles
:aerapplaüs besloten onze steun aan deze staking te

geven.
De Universiteit hoort vóór te gaan in de politiek. Dit is
échter een illusie. Twee hooglerareü zeiden bij het ontvanger,
van onze circulaire respectievelijk "Nonsens" en "Keusachtige
Nonsens". Toch moet Pericles deze^aotie zoveel mogelijk sti-
muleren.
[onze circulaire werd aan alle kranten toegezonden, maar
l alleen "De Waarheid" plaatste fteëe. Het werd ...

jartikel, doordat .rjp,e .JZaafEêl-d.'*' 'èlr^reclame^bij-
te voor ,lhet_Qpmite,_Hulp, aaji IndonesiE» Hiermee he"ef t

Pericles;-
Niet""aïle leden van PeTLces "zijn communisten, ïï r '^

Vervolgens sprak ̂ ^̂ 3fflSSii«Pver de betekenis van deze
actie voor het iié^erzana^e^volk of beter "V/at de houding
der Indonesische studenten het Nederlandse volk behoort
te zeggen* '
De bovenomschreven reacties van de beide professoren moet
zeker opgevat worden als een symptoom van de houding van
het Nederlandse volk en van de Universiteits-bevolking.
üe laatste besprekingen van de Nederlandse volksvertegen-
woordiging zijn in een groot bodemloos moeras geraakt. o#
Steeds dieper reken wij erin.
Toch wordt het Nederlandse volk zich langzaam bewust van
de werkelijke situatie.
ür zijn momateel twee tendenzen in Nederland en Indonesië,
die elkaar uitsluiten:

1. Om de oude koloniale verhoudingen te herstellen./""
S. urn het kolonialisme voorgoed af te breken.

Het grootste deel van het Nederlandse volk kan nog niet be-
grijpen, dat de houding der , Indonesische studenten parallel
loopt met de houding van de Nederlandse studenten gedurende,
de oorlog.
De_misdaden van het Nederlandse leger zijn geJJ.jk_aa.n de
Duitse en Ĵ apa'nse ̂̂ misdaden, i/lj Pèrïc'les-mensen̂  vdllen jn-
d̂ rdaâ "~Ian̂ errad̂ rs zijn vin fieï™1iolonïale'''Nederland.
D*ê~TcöTohiale börlög richt een grote' morele verwording' aan;
ons eigen volk wordt thans opgeofferd aan onwaardige zaken»
Onze bedoeling is nu onze solidariteit tot uiting te bren-
gen met de Indonesiërs, die in oorlog zijn.
Alle Indonesiërs zijn nu eensgezind j/l̂ ok zij, die tot voor
kor't- het onderling oneens waren over het regeringgbeleid
der republiek.
De steun aan de Indonesische studenten is moeilijk, jjr zijn
drie mogelijkheden:
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1. ";7ij moeten de Indonesische studenten, die hun "beurs
weigeren, in huis nemen en hen onderhouden»

8. Y.'ij moeten hen-aan het werk helpen. Dit is niet zo mak-
kelijk i.v.m. de toenemende werkeloosheid» Daarenboven
rillen ai j niet -werken voor een hun vijandig apparaat.

3.'JDe Indonesische studenten vallen dit vijandige land zo
-'f spoedig mogelijk verlaten, i/dj willen of terug naar In-

donesië' of naar een ander land. Ook hier ligt voor ons
misschien een raogelijkheidüi om hen te helpen.

De staking moet gesteund worden en er moet de grootst mo-
gelijke bekendheid aan gegeven worden.
"./ij moeten diep ontzag hebben voor de opgebouwde Indo-
nesische staat, die is ontstaan in zeer moeilijke om-
standigheden.

Vervolgens sprak een onb_ekenu geDleveji spreker/over zijn
ervaringen in Indonesië', HÏ j was "nTÏT van voor 1940 tot
begin 1947 als dienstplichtige in dienst bij het KBIL.
Na de Japanse capitulatie moest ook hij orde en rust
brengen in Zuid Gelebes. Na aankomst van de Nederlanders
ontstemd daar echter ondergronds verzet. De bestrijding
van dit verzet was eveneens opgedragen aan het KLfIL.
Hij vertelde van de terreur van dit leger. Hij somde
verschillende misdaden op en gruwelen, bedreven door
Nederlandse militairen.
De soldaten worden opgeleid door KNIL-onder-officieren
en instructeurs. Hun lessen vinden gretig aftrek en wor-
den prompt in de praktijk toegepast.
Hij zie& maar één middel, om van alles af te komenen.l.
erkenning van de republiek en het terugtrekken van de
troepen.

Hierna werd er gepauzeerd.

Na de pauze sprak een Indonesiër (naam onbekend)..
Hij gaf een niet direct op de staking" slaande verhande-
ling over het non-coöperatieve standpunt der republiek
en over het juiste non-coöperatieve standpunt der Indo-
nesiërs in Nederland.
Hij sprak zeer in het algemeen..Hij zei niets nieuws en
was£ in hoge mate on-interesaant.

Enige Indonesiërs gaven vervolgens enige Indonesische
muziekstukjes ten beste.

Hierop volgde gelegenheid tot debat, ür waren vele spre-
kers. De spreektijd was echter gerantsoeneerd tot 2 mi-
nuten. "" ~~ """'
Sommige van hen (leden van Politeia) lanceerden aanval-
len op Pericles.

v i Johannes^ van OM̂ I, (geboren te D jok Jakarta, 4 December
' 1§12™wbnenïïë""flosboom ToussaMtstraat 30-11 te Amsterdam,

voorzitter. van Politeia ) zei :
"KÏinkenberg sprak over de solidariteit met de Indone-
,siers en veroordeelde Politeia, omdat zij de. Indonesiërs
op haar wijze wil helpen.^.laar KÏinkenberg heeft
)het bestuur van het Comité voor Vrede in Indonesië ver-
Blaten, om de concurrerende zaak Comité voor Hulp aan
llndonesiè* op touw te helpen zetten. Dit laatste is een
'zuiver communistisch comité. Waar bleef zijn solidari-

teit?»
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KLDJKMBERG- beantwoordde vlug alle sprekers door
eigenlijk niemand te beantwoorden op de gestelde vragen.
Hij zei zeer teleurgesteld te zijn door deze vragen, die
allemaal weer typisch blijk gegeven souden hebben van min-
achting voor de Indonesiër. Hij noemde het erg grievend voor
de Indonesische vrienden.

Vervolgens werden door het bestuur twee moties in stemming
gebracht. Dit ging met enig rumoer gepaard.
De eerste motie luidde:

Een aantal studenten, 175, bijeen op enz.....
eisen erkenning van de republiek, terugtrekking der
troepen uit geheel Indonesië, vrijlating der Indone-
sische leiders. Wensen dit ter kennis te brengen van
de Universiteit en van de pers.

De tweede motie:
175 Studenten bijeen op .......enz richten een
oproep tot studenten en hoogleraren, om gedurende een
week te staken, wensen dit ter kennis te brenggn van
de Universiteit en van de pers.

Over deze moties werd bij handopsteking gestemd. Voor de
Ie motie weren 69 mensen. Yoor de tweede 71. DUS bij een
aantal van 175 waren de voorstemmers in de minderheid,.
ipe tegenstemmers werden e"chTïér""niet" geteld, hoeweT̂ er een
Aantal Politeia-leden reeds vertrokken was.
iS'
Onmiddellijk na de uitslag van de stemming over de tweede'
motie werd de vergadering door de voorzitter gesloten,
waartegen oppositie ontstond van de zijde der Politeia-leden.
Einde der vergadering op 23.20 uur.

jjnige opmerkingen.
i In de pauze werd een gesprek afgeluisterd tussen bovenge-
noemde Henna van Wijk en een Indonesiër, wattrbij^eerste
[bekend maakte, dat er reeds 20 adressen waren binnen geko-
Imen voor de Indonesische studenten, die hun beurs geweigerd
'hadden.
tVoorts vertelde één der redacteuren van het studentenblad
|?Propria Cures tegen enige aanwezige Chinezen, dat zijns in-
Ijziens Pericles door deze actie groot nadeel toebracht aan
ffde G-.P.P.I. en de zaak der Indonesiërs in het algemeen, om-
Ifdat hierdoor Pericles geassocieerd zou worden met de oom-
Ifmuniaten en de C,P.ïï.

De leden van Politeia, die de Indonesiërs ook willen helpen,
poogden op allerlei manieren de Pericles-aetie in de grond
te boren. lïier had dus een strijd plaats tussen"links" en »
"linkser". Sinde.

H, 6.
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Betr.s

's-Öravenhage, 23 Itebruari

Q. E H E M

Kaar aanleiding van het weer op de voorgrond treden
van de Democratische Studenten Organisatie Mï0riciesö»
In verband met de Hederlandse activiteit in Indonesië.
moge ik tJ versoeken si J ao uitvoerig mogelijk te willen
inlichten omtrent de personalia en politieke oriënte-
ring van de leden van h©t thans zittende begttïur- en de.
vooraanstaande leden van de D.S»0, "Perlclesn»

ïe uwer informatie volgt hieronder -, wellicht ten
overvloede - het bestuur van Seriële s*1» ssoals dit werd
samengesteld op de algemene ledenvergadering van 28
September 1948.
Voorzit ster t HsiJS.S.Henniger (bij mijn Dienst bekend) j
Secretaris» P.E.S.Posthuma, A.T.V.A., kamer 101;
PenningEieeatert M.Smits (bij mijn Dienst bekend);
Vlee-voorzittert W*Holtland|
Secretaris IIt L.Turksma;
Commissarist Me^.H.van Wijckj
CoKBiissaris» I.J.van Oenen (bij mijn Dienst bekend)*

Tevens zal ik het op prijs stellen te worden inge-
licht omtrent de plaats van herkomst dier studenten,
alsmede omtrent het tegenwoordige aantal leden van
"Ferieles" en de invlted van extreme elementen in de
organisatie.

Met een spoedig antwoord zult Ü mij aeer verplichten,

HEf HÜOIfc TAK BE
, namens dezes

L.L.van Laer©»

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
A m s t e r d & m.
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STUDENTEN STAAKTEN
NIET

Gisteren moest in Amsterdam een
nieuwe staking1 beginnen «n wel aan de
gemeente-universiteit. De democrati-
sche studenten-organisatie „Pericles",
die in universitaire kringen ,ils commu-
nistisch geldt, had een oproep aan de
Amsterdamse studenten verspreid. Aan-
leiding is het feit, <ïat omstreeks twin-
tig Indonesische studenten uit veront-
waardiging over de regerings-polltiek
—a opzichte van Indonesië hun beurzen,
verstrekt door de Nederlandse regering,
hebben opgezegd1. Zij weigeren tevens
nog verder in ons land te studeren. De
Federatie van Indonesische verenigin-
gen in Nederland, de G.P.P.I., heeft In
verband hiermede de Amsterdamse stu-
denten opgewekt in de week van 21 tot
en met 26 Februari geen colleges te
bezoeken. „Pericles" ondersteunt deze
oproep en richt zich bovendien tot de
hoogleraren met het verzoek deze sta-
king te ondersteunen door deze week
geen cillege te geven en de universi-
teit te sluiten.

De Oude Manhulspoort toonde gister-
middag echter het gewone beeld: stu-
denten, die de poort van <ïe Universiteit
ingaan, en anderen die weggaan. Het
borstbeeld van Minerva. het mos van
jaren stenen onbewogenheid op de wan-
gen zag het allea aan: de pratende stu-
denten, de denkende studenten, de stu-
denten, die naar het -studium generale
gingen. Alleen bij de poort drie studen-
ten, die de gestencilde oproep van Peri*
cles uitreikten, die ook met punaises
aan de bomen op de binnenplaats was
geprikt. Maar geen student die na
vluchtig er van te hebben kennis geno-
men, rechtsomkeer maakte.

Actie van „Pericles"
voor Indonesische studenten

7 Dagen staking aan Universiteit
Naar aanleiding van hot besluit van 17
Indonesische studenten, om de studle-
beurzen, die zij vah de regering ontvin-
gen niet meer te accepteren en hun
studie aan de Nederlandse universitei-
ten niet langer voort te zetten, heeft d«
studentenorganisatie „Perlcles" een
oproep gericht tot , de Amsterdam»*
studenten. Hierin woj*df, o.m. verklaard,
dat Pericles de oprod!p^nln.done*lson*
studenten om gî ego«<ïleVe«k van
21 tot en metwfWJF îKwS1 jü&n college
te lopen ond*rsteî mM»t/Wbrdt bij de
Amsterdamse $tufyé\tiw <ow&an gedron-
gen in deze weeVge« löwege te lopen.
Hij richt zich tot df JTOperaren van c!e
Amsterdamse UnivMflWit met het ver-
zoek om deze staVfng te ondersteunen
door in deze
ven «n de Unk

geen college te ge-
érsiteit te sluiten.

Perlcles doereen beroep op allen om de
Indonesische studenten zo krachtig mo-
gelijk financieel en moreel te steunen.
Op Maandag 21 Februari belegt Perl-
cles een informatieve vergadering ovw
deze kwestie en haar achtergrond in
Café De Kroon, Rembrandtsplein A'dam,
om 8 uur 's avonds. Toegang voor alle
studenten, Perlcles verzoekt eventuele
bijdragen voor de Indonesische studen-
ten te storten op gem. giro P. 2221
t.n.v. Perciles onder vermelding „Indo-
nesische studenten". Opgaven voor
onderdak kunnen worden gestuurd- naar
Mej. H. v. Wijk, Plantage Kerklaan 63,
Amsterdam. -
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Ik heb de eer x̂cellentieAfHoogEdelGestp«nge

bijgaand aan te bieden «en afschrift van:

CMI Doc.No. : Brief dd. Amsterdam 1 Maart 194-8 van de
Democrat i sche Studentenorganisatie
"Pericles" gericht aan Mr. ALI SANTRO-
AMIDJOJO, d. t. k. van L.H.PALAR, New York.

Ns« Directeur C.M.I.,
Het Hoofd Afdeilng V,

?*T. Gerrits.
Kapt.Inf.KNIL,

Aan:
Z.̂ . de Min. van Buitenlandse Zaken (2x) ) dtk van
H.M. Ambassadeur Washington (lx) ) Maj. Kies.
Hoge Vertegenwoordiger der Kroon in Indonesië (lx).
Kabinet Clg. (lx).
Chef DIRVO (lx).
Parket P.G. (lx).
Ma j. G.P. Kies (6x).

. C.V.D. (dtk Ma j. Ki«s) (lx).
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DEMOCRATISCHE STUDENTEN
ORGANISATIE " PERICLE3 "

Secretariaat s van Dor-cstraat 88,
H a a r l e m „ ,

Amsterdam, 1.Maart 1948,

Zijne Excellentie
Mr, Ali Sastroamidjo jo,
p/a den v. eledel'̂  e strengen

Heer L„N„ -Palar,
1 9 "Past 73rd stroat,

Excellentie,
Van den Heer Go Gien TJwam vernamen wij, dat U

toegezegd hebt op een door onze vereniging te organiseren bijeen-
komst '.e sullen sproken over het onderwerp "De onderwijs-
politiek van de Republiek" Mede op instignatie van den Heer
Go Gien Tswam leek h? t ons gewenst rechtstreeks contact met U
hierover op te nemen,

De democratische studenten organisatie "Pericles"
staat geheel achter het •' breven van de Republiek Indones ia naar
onafhankelijkheid en wij trachten daarbij de Nederlandse studen-
ten te bevrijden van de door traditie verworven vooroordelen,
die hen door de belangengemeenschap - één van de aspecten van d •••>
Nederlandse maatschappij - worden meegegeven,

V'ij zijn een niet aan partij-politiek gebonden
progressieve studenten-groepering, welke ook ttóiteh de studenten-
'maatschappi j optreedt, zoals éin van zijn begi'nselpunten aan-
geeft. '"ij begrijpen, dat ingrijpende kwesties buiten de Univer-
siteit hun terugslag zullen vinden op de studeritenmaatschappi j „

De directe aanleiding tot het organiseren van de
lezing vormt de kwestie van de sluiting van de school in Bogor en
h 5 1 sluiten van de universiteiten in Indonesië. Wij zijn ervan
overtuigd, dat dit symptonen zijn van het .ontbreken van de moge-
lijkheid tot vrije meningsuiting voor de republikeinse Indonesiërs
zogoed als do persbveidel ook zulk een symptoon is. Indien moge-
lijk verzoeken wij U dit dan ook ter sprake te brengen iri Uw
voordracht,

V'ij menen goed te doen U er opmerkzaam op 1 3 maken,
d«t U onder Uw toehoorders niet slechts studenten zult aantreffen,
doch ook - naar wij hopen - professoren en. andere docenten,
gemeentelijke autoriteiten en leden van de Perhimpo3nan Indonesi-i „
Ooi; d? pers zal worden uitgenodigd, tenminste als U daartegen
i.; een bezwaar h-abt. '

Tenslotte wr zoeken wij U ons zo nogelijk de
datum te willen mededelen waar on U zult kunnen spreken, vooroo-
g;:;steld, dat c!e Nederlandse regering U het verbiste visum niet
onthoudt.

Met dank voor de door U te nemen moeite verblijven
wij met gevoelens V-T n de meest-» hoogachting,

v J
Het bestuur van de D0S50. "Pericles" ;

^ JjL3iYOS
Voorzitter Secretaris,
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Geleidebrief

CMI Document No. 5237= •

Ontv^ngon dd . i 22/12-48 .

Vans kjokja via varbinding s-of f ici gr . .

Gegevens. betreffende inbeslagname^ In beslaggenomen tin huizs
van Mr o Al i Sastroamidjo jo
bij de bezetting V-T n Djokjg
door do Nederlands? "-rospenr

Taal; Nad. Gadatierds l Ifeart 1948,

G3SC.hreven, g.otzni) gedrukt, g^stsncild, fotocopio.

A,?.ntal blz.s l Aantal copieen; 1 origine3l.

Gswiardsard door No» 7 dd„ 2 X1 2

Vortqnld door No. dd.

Van_bol:? ng_vo or _de.. A f dol ing gn s

ECMI dd„ 26/12 terug dd. 2~ Min. van Buitenl. Zaken
-- Ambassadeur ^ashington

2x 1-1 dd. " torug dd. dtk Ifej. .G. P „Kies.
-- Hogo Vertegenw. der Kroon

2x II dd, " torug dd. . i n Indonesië,. ' i
— Kab. Clg. :i

— DIRVO
— P. G.
6x Ma j. G. P o Ki?s.
— Hfd. CVD (dtk Ma J. Kies).

Korto beschri.lvinp:;

Brief dd, Amsterdam 1 Maart 1948 van de
Democratische Studentenorganisatie "Peri-cles"
g?rioht aan Mr. Ali Sastroamidjo jo, d„t„kc
v-? -i ïj,N, ~alar, New York»
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D.3.0. "I-ericles"

Hierbij het ik de eer ïïwe Excellentie mede te delen,
dat het navolgende bericht door mij werd ontvangen:

"uit een in DJOKJA in beslag genomen document blijkt het
"volgende:
"De Democratische Studenten Organisatie "FSRICLES",
"Secretariaat 'van Dortstraat 88, Haarlem, schreef op l
"Maart 1948 aan Zijne Excellentie ALI SASTHOAï.üDJOJO,
"per adres L«H. Palar. 19 Kast 73, FSW YORK, een brief
"van de volgende InEotid:
" Van Go dien Tjwan vernanen wij, dat U toegezegd hebt te
" zullen spreken op een door onze vereniging te organise-
" ren bijeenkomst over het onderwerp:"De onderwijspolitiek
" van de Republiek".
" Op instigatie van Ck> Gien Tjwan nemen wij rechtstreeks
" contact met IJ hierover op. De Democratische Studenten
" Organisatie "̂ IKTCXES" staat geheel achter het streven
" van de Republiek Indonesië naar onafhankelijkheid en wij
n trachten daarbij de Nederlandse studenten te bevrijden
w van , traditie verworven vooroordelen, die,hen door
" de belangengemeenschap, éép van de aspecten van de ï;e-
" clerlandse maatschappij, werden raede^egeven» v; i j zijn een
" niet aan de partijpolitiek gebonden progressieve studen-
" tengroepering, die ook buiten de studentemaaatschappij
" optreedt, zoals een van zijn beginselpunten aangeeft.
" V,rij begrijpen, dat ingrijpende kwesties buiten de uni-
" versiteit hun terugslag zullen vinden op de studenten-
" maatschappij.
" De directe aanleiding tot het organiseren van de lezing
" vormt de kwestie van sluiting van de school in BOGOR en
" het sluiten van de universiteiten in INDONESIË. Wij zijn
" er van overtuigd, dat dit symptomen zijn van het ont-
" breken van mogelijkheid tot vrije meningsuiting voor de
" Republikeinse Indonesiërs, zo goed als de persbreidel
" ook zulk een symptoom is. Indien mogelijk verzoeken wij
M II dit dan ook ter sprake te brengen in Uw voordracht. Wij
" menen ^oed te doen U er opmerkzaam op te naken, dat U
" onder Uw toehoorders niet slechts studenten zult aantref-
" fen, doch ook, naar wij hopen, professoren en andere
" docenten, ?^emeenteli,1ke autoriteiten en leden van de
" FSHÜIÏTOSHAF H7DOÏ-'ESIA.
" Ook de pers zal worden uitgenodigd indien TJ geen bezwaren
" heeft.""

-2-
J\an "ijne Excellentie
de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
t.a.v. de ̂ ersaaaestr. Heer Kr. H.J. Schó'lvinck,
Chef van het Kabinet van 3.'S. de rinister van 0., IC, en W,
te



-2»

Te TJwer informatie moge ik U -wellicht ten overvloede-
nog mededelen, dat de Democratische Studenten Organisatie
"FSRICLES" voortgekomen is uit de in 1945 te .Arasterdam opgerich-
te "Studenten Vereniging Rond de Vrije Katheder".

TSRICLBS*1 ia aangesloten bij de Federatie van Vooruit-
strevende Studenteaverenigingen en volgens de laatste asij ten
dienste staande gegevens zou ongeveer S/3 gedeelte harer le-
den de eoirasunistlaohe ideeën zijn toegedasn.

i •
De hier bedoelde Go G-ien Tjwan werd geboren te Malang

op 22 September 1920. woont te Amsterdam en is een oorarriunis-
tisoh georiënteerd lid van TER 101. ES1*.

Het Hoofd van de
; CENTRALE VBILICRflSIDSDI ENST

ï-7r. 1. Einthoven
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Van Directeur C,M.I. ontving ik het volgende bericht:

"Uit een in DJOKJA inbeslaggenomen document blijkt het volgende:
De Democratls_chfl_J3tudenten Organisatie "FERICLES". Secretariaat
,ivan Dortstraat 88_i HtARLEM,

?"j) ff* f
u L^

O

aan Zijne
Excellentie ALI S1STROAMIDJOJO, per adres L.N.PaXar, 19 East 75,
NEW YORK, een brief van de volgende inhoud:

Glen Tjwan vernamen wij, dat U toegezegd hebt te zullen
Spreken op een door onze vereniging te organiseren bijeenkomst
over het onderwerp: "De onderwijspolitiek van de Republiek".
Op instigatie van Go Gien Tjwan nemen wij rechtstreeks contact
met U hierover op. De Democratische Studenten Organisatie
"PERICLES" staat geheel achter het streven van de Republiek
Indonesia naar onafhankelijkheid en wij trachten daarbij de
Nederlandse studenten te bevrijden van traditie ver-
worven vooroordelen, die hen door de belangengemeenschap, één
van de aspecten van de Nederlandse maatschap! ij, werden mede-
gegeven. Wij zijn een niet san partijpolitiek gebonden progres-
sieve sudentengroepering, die ook buiten de studentenmaatschap-
pij optreedt, zoals een van zijn beginselpunten aangeeft*
Wij begrijpen, dat ingrijpende kwesties buiten de universiteit
hun terugslag zullen vinden op de studentenmaatschapplj.
De directe aanleiding tot het organiseren van de lezing vormt
de kwestie van sluiting van de school in BOGOR en het sluiten
van de universiteiten in INDONESIË. Wij zijn er van overtuigd,
dat dit symptomen zijn van het ontbreken van mogelijkheid tot
vrije meningsuiting voor de Republikeinse Indonesiërs, zo goed
als de persbreidel ook zulk een symptoom is» Indien mogelijk
^verzoeken wij U dit dan ook ter sprake te brengen in Uw voor-
/dracht. Wij menen goed te doen U er opmerkzaam op te maken, dat
l U onder Uw toehoorders niet slechts studenten zult aantreffen,

i l doch o k, naar wij hopen, professoren en andere docenten, ge"
; l meentelijkeaautoriteiten en leden van de PERHIMPQEKM INDONESIA.

» Ook de pers zal worden uitgenodigd indien U geen bezwaren heeft*11

Voor Uw verdere informatie diene dat dezelfde Studentenorganisatie
PERICLES enige dagen geleden in een telegram aan de Minister-
President protesteerde tegen de huidige zuiveringsactie en tenminste
terugtrekking van de Nederlandse troepen tot de Status-Quo-lijnen
eiste.

!

lk merk nog op dat ik het aan U overlaat te beslissen of de
Minister van Onderwijs al dan niet van het bovenstaande_ln kennis

1 behoort te worden gesteld. "_
,\ 36817 - '48 -

Mr.G.F.Kies, res.maj.lnf:



.s,o. P1HÏCLE3. Amsterdam, 18 Februari 1949»
AMHTEHDAM,

Aan de .Amsterdamse Studenten!

Een twintigtal Indonesische studenten die studeerden van een beurs,
hen verstrekt door de Hederlandse regering, nebben uit verontwaar-
diging over d© regeringspolitlek t.o.v. IndoöesiS hun beurzen opge-
zegd, terwijl zij tavens weigeren, nog langer in Nederland te stu-
deren*
Deze studenten doen daarmee een stap imahet onzekere» ijij beschik-
ken aiet over de middelen om in hun levensonderhoud te voorzien»
Met deze stap hebben zij getoond vertrouwen te nebben in de pro-
gressieve krachten in Nederland, die de regerinapolitiek veroor-
delen» wij doen een beroep op allen, om hen financieel en Bioreel
zo krachtig mogelijk te steunen.

IN VER3AHD MET DEZE 'HOÜDIKG HEEFT DEEBDfiBATIE VM EUXttBSIJCHE YEKSKIGIKf
IN KEDSELMD (GPPJ) EM QFR02P GimiCHT TOT DE /MöTEHDJiMaB - STODSMiaï OM
'MinBjBL JA® HST WBLIJVW YM DS GOLLSGES GESUHMDE m HBBK VAK 21
M MET 26 ÏSBWA2I, BJ3N SJMPA1HIE MET HESS IKDCKBSXSQH3 STüÖMTffi TE
IGM*

We moeten deze aangelegenheid in bred r verband aien* De Nederlandse
regering heeft besloten de resolutie van de Veiligheidsraad naast
zich neer te leggen» Tegen de gehele wereld in zet Mederlaad zijn
politiek door ten koste ven de levens van talloze Indonesiërs en
Nederlanders. Nederland ver̂ peefet Op deze wijze ?ijn positie an good-
will iö iflQ %weld. Het voert IndoaesiS en Nederland moreel en econo-
raisflh aaar. de afgrond* Het is noodzakelijk dat iedere Nederlander die
ai ja verantwoordelijkheid voelt, zich tegen deze ongelukspolitiek
ver«et» 'Öe 4ea©»ratisohe studentenorganisatie "Perioles" ondersteunt
daarom b̂ vensenosmde oproep van de GPPI en dringt er bij de Amster-
dsinae studenten op asn, gedurende de wéak van 31 tot en met 26 Fe-
bruari geen college te lopen»

BOTHSDIM RICHT» WI J GK3 TOT DS HOOGLERAHEK YM DJi ̂ MÖTERDAM31:
HST VERi&üm Ctt ÜKZE 3T1KIHG TB OKD1HSTEONM DOOR IN Dl WEK VAN tl TOf

F1BÏSJASI GMK COIiEGE TE GSTffl M Dl tJNI?ERiSlTSIT TE

MMHMG 21 Februari belegt Pericles een 3KPOESSA(I7IE\ra VEïïGADEHlKG
over deze kwestie en haar achtergrond in
GM DE KROON, HEMBRANDTSH.EEH .

Aanveng des avonds om 8 uut - Toegang voor alle studenten»

Bijdragen ter ondersteuning van <5e betreffende Indonesisch© stu-
denten kannen gestort worden op Gem. Giro j? 2221 t.n.v. Perioles,
onder vermelding "Indonesische studenten", terwijl opgaven voor
onderdak en onderhoud gestuurd kunnen worden naar Me j. H» van V/IJK,
Plantage Kerklaan 63,

Ondergetekende
straat,*,,..
betuigt hiermee zijn sympathie met de houding van die Indonesische studen-
ten, die wélgereii langer' gebruik te maken van Nederlandse studiebeurzen en
om aan een Nederlandse universiteit te studeren»

handtekening,
(sturen ean:ïüej. H.v.l.'ijk. Plafctage Kerlclaon 63}
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te stellige
f Open naa!
*alr sreweld
toekomst'
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verdwijnt.

it Nederland niet
tot het bereiken
' vreedzaam over-

•« onderhande-

dat bij het
—„ van het mlll-
mog-elijkh«ld van

aengaan tussen de
en yrederlandse volken

acht de militaire actie tegen de Repu-
bliek, In wie itt d« voornaamste
exponent ziet van het Indonesische
nationalisme. In strfld niet het recht
der afhankelijke en koloniale volken
in Azië In het aljremeen, en der Indo-
nesische volken in het bijzonder ODonafhankelijkheid,

betreurt en veroordeelt de militaireactie,

en verzoekt met klem cte stopzetting1
der militaire actie.
vrtilating' der Indonesische leiders en
terugtrekking der Nederlandse troe-
pen, in eerste instantie tot achter de
demarcatielijnen van 18 December1948.

Het bestuur der d.s.o. „PerJeles",
Amsterdam, 23 December 1948.

Bovenstaande motie van de studenten-
organisatie „Perlcles" *.verd verstuurd
aan minister-president Drees en ter
informatie aan de heer L. N. Palar,
vertegenwoordiger van óe Republiek
Indonesia. te Parfia.
Deze motie werd wegens zt)n strekking
niet door het telegTaafkaatoor doorge-
stuurd naar de heer Palar.



INLICHTINGENDIENST
^ AMSTERDAM

No. I.D. !052b-'46.

Uw brief: B. 4623, dd.4-11-46.
Onderwerp: Inlichtingen studenten-
Bijlagen: vereeniging "Perioles".

Geheim.

Amsterdam, 30 November 1946

O

In antwoord op bovengenoemd schrijven wordt medegedeeld,
dat het doel en streven der democraMsch-socialistische-
organisatie "Perieleg" - studentenvereeniging te Amster-
dam - bi j schrijven van de I. D.Amsterdam 1052-H6, dd.
14 October 1946, aan Uw Dienst werd bekend gemaakt,

üet bestuur der organisatie, welke momenteel p. m.
leden telt, is als volgt samengesteld.

150

V I

voorz. ffrederik Leonardus Johannes Sizma. geboren 5 Febru-
ari 1923 te Amsterdam, Ned.,studJent, wonende
Maasstraat 49-11 te Amsterdam.

secr. Max de Jager, geboren 14 September 1919 te Den
Haag, £ied.j siudent, wonende Vsfeteringsohans 103-11
te Amsterdam.

penningm.Annie Al_ida .berthe louise Huisman, geboren 22
April 19S2 te Amsterdam, Wed.,studente, wonende
ühurohilllaan 50-1 te Amsterdam.

Genoemde drie personen zijn links georiënteerd. Van Sixma
was bij den I.D.Amsterdam bekend, dat hij lid was van
"Pericles". Overigens komen deze drie pwrsonen in de ad-
ministratie van de Politie te Amsterdam niet voor en is
niets nadeeligs van hen bekend. ,

Door de vereeniging wordt, geen orgaan uitgegeven.
leent medewerking aan de vereenia;ingen^J"'Vri,|

ver-
en

^Nederland-Indonesie". steun aan acties van bepaalde poli-
" t lék e" paTEÏ^öB^WörSï door de vereeniging niet verleend.

en aan: Hfd. G.V.D. Den Haag. D-2.

u/k

vtv ,v rï
v/xT
«>*"' /

n
v

C/r •h
JL^ \6



4 Novemoer
B.4623.

H. Ï2. „t l H B II.

Inlichtingen.

Van betrouwbare ai^de ontving ik de mededeeling. dat voor het
vereenigings^aar 1946/47 o.a. de hieronder genoemde personen eandl-
daatsji^n gesteld voor liet bestuttr van de Studentenvereniging
fericJ.es •

verzoek U beleefd mij 200 mogelijk eenige nadere inlichtliv*
omtrent deae studenten t© vorstrekken.

, l, de Jager,
j. D«ir,2aane.

Inliehtingen omtrent de rereeniglng worden Terscliaft doort
uelt A9ÜTA, Kamer 137 1 Amsterdaja-W. j Marnixstraat}

Bis de Swajpte, Joz*Israelakade 130-III» Amsterdma-S.j
» Beraard Koohstraat 16, Amsterdaaa-Z» j en

t Churchllllaan

HB!2 HOOEO YAÏÏ DEÏÏ OSFÜRALSN
TOILIÖHBIDSDIBHST
Najaena dezen,
De luit. Kolonel,

den Heer iioofdeomaissaris van Politie,

A H S T E R D A M .



R A P P O R T

Betr. Democratische Studenten Org-anisatie "PERICLES"

Doelstelling is "bij te drggBm tot de ontwikkeling
van het maatschappelijk en c ultureel verantwoordelijke
heidsbesef der studenten";
Uitgaande van de opvatting "dat de democratie in alle
sectoren van het maatschappelijk leven verwerkelijkt
dient te worden".
"Zij meent tenslotte , dat slechts dan een optreden in
de geest van het bovenstaande (bestudeering van de pro-
blemen van de democratiseering van de Universiteit en
van actueel politieke gebeurtenissen ; verdieping van het
c ultureele inzicht der studenten) resultaat kan afwerpen
wanneer zij een zoo ruim mogelijke g roepeering oravat en
zij acht zróch daarom in geenen deele g-ebonden door de
g renzen
religieuze leven

etrokken door het partij-, politieke- of

Yoor het vereendgingsgaar 1946-1947 zijn door het bestuur
voor de bestuursverkiezing de volgende caadidaten gesteld

'/«Me 3. A.
Jd|'Mej. B.

l*r* 'K.ir. L, i
Huisman, «•
S e venhuy s em, *-
Grazell,'

/M. de Jager,—
/P. Sixraa,_

de Vries,-
-D. van Zaane.

\n omtrent de vereenig ing worden verschaft d o.
""TWH. Eraajiuel, AIVA, Kamer 137 Amsterdam ?/est, Marnixstraat„

>" <*f Me j. B, Sevenhuysen, Beethovenstraat 67 II Amsterdam Z.
•*" w f Mart. Smits, Rpeterstraat "32 (Kriterion) Amsterdam C.

V/l/*Els de Swarte, Joz. Israelskade 130 III Amsterdam 2*
Walop, Bemard Kochstraat 16 Amsterdam Z., werkzaam !

aan het Physisch Laboratorium J.D.MeijerpleinJ
. Eo van Dam , Churchilllaan 31 A, Amsterdam Z. (Dispuui

CheÊrom]
van Zaane, Rechtboomsloot 28 A'dam C.(Dispuut Aspasia)

'tJoütributie bedraagt f.7.50. Dispensatie kan worden aange-
vraagd.

Amsterdam October '46

.ïet lidmaatschap v an "Pericles" is geen absolute garantie v oor een linksche
of uiterst linksohe oriëntatie, in voorkomende gevallen mag het slechts als
aanwijzing, zij het dan ook een vrij positieve, gelden.

>-C«*v

'V-



A M S T E R D A M .

C.R.NQ.1052-'46 I.

Geheim.
>•*

Amsterdam 14 Ootober 1946.

Betrt Uw schrijven No.2659/ZV/46 M.N. dd. 12-9-46.
' ' u.'''"'"

In antwoord op den inhoud van bovengenoemd sohrijven,kan
worden medegedeeld, dat omtrent de D'emoor^t^g^-^o^aM ̂ -.
tisohe-Orffanisatie "larJLöle s" te IMsfëraam, bij deh^I.D.
aiaar i i9n

In Ootober 1945 is te Amsterdam de
de Vrije Katheder, opgericht, ui j werd • gevorJBfldoör een
1aiamtUïins luuwntHBU J*dat in den bezettingstijd met het ille-
gale blad "De Vrije Katheder"had samengewerkt,

Het doel der vereeniging was:
Ie, het organiseeren van discussie-avonden en vergaderin-

gen over aotueele, eultureele, maatschappelijke en
politieke problemen.

3e. het deelnemen aan discussies en het voeren van acties
zoowel in universitaire als in, in het algemeen maat-
schappelijke aangelegenheden.

5e. het medewerken aan discussie over maatschappelijke
problemen, georganiseerd door andere vereenigingen.

4e. het aotief leggen van verband tussohen universitair*
en algemeen maatschappelijke belangen door het ver-
richten van concrete maatschappelijke taken, b. v. her-
scholing van de jeugd.

5e. het onderhouden van daarvoor in aanmerking komend in-
ternationaal en interacademiaal contact, teneinde er-
varingen uit te wisselen.

6e* het bekend maken in breeden kring, zoowel binnen als
buiten de universiteit, van gegevens over universitai-
re problemen als zuiveringskwesties, hervorming van
het H.O. enz.

Daar voortdurend bleek, dat men de S.V.V.K. aansprakelijk
stelde voor den inhoud van het Weekblad "De Vrije Katheder
waarop de S.V.V.K. echter geen enkelen invloed uitoefende,
ward besloten den naam der vereeniging te wijzigen in
"Democratisch-Sooialistisóhe Organisatie Perioles".

Het bestuur was aanvankelijk samengesteld, zooals in bo-
vengenoemd schrijven is aangegeven, doch is de secretaris
«ftC.Sohultsz, thans vei-vangen <iQnr . . . ,geboren 12-7-24 te Groningen, wonende Stallnlaan 54 fis.
te Amsterdam.

^Volgens verklaring van den voorzitter. "Martin Smits, be-
staat de vereeniging uit p. m. 90 leden. Zij is l

jorienteerd en bestaat volgens verklaring van
enten organisati*s voor 8/5 uit

s ge-

CLUU. 9 JLUt o u uu, t

en de rest aanhangers van "D* PartiJ'Tikn den
—-rr"°^-irT'!ili"il|iïïiinjn iiiirmT-'"" ' """'"""'"" "*"'f "f" l Tii|riiii.iiiim_iitLL_u nu • ..n .̂ .>.i..— -̂— i n^*a»ina .. .
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D« voorzitter, Martin Smits, is tevens lid. of lid ge-
weest, van de propaganda-commissie der Anti-Franoo-Be-
weging. Omtrent de andere leden van het bestuur is niets
bijzonders beleend.

Aangaande de andere, met name in het schrijven genoemde
personen, is niet kunnen blijken of deze lid van "Peri-
olesnzijn en is omtrent deze personen niets nadeeligs
bekend.

In de politie-adminiatratie aan het Hoofdbureau van Po-
litie, komt geen der in het schrijven genoemde personen
voor, evenmin de» in dit schrijven genoemden secretaris
A.E.de Yries.

Verzonden aan: Hoofd C.V.D. Den Haag. D-2.

.
C

c



's-GRAVEMÏAGE, 12 September 1946.
Bureau B. Javastraat 68

#859/XV/46 M.H. >ps

GEHEIM . 4̂/

R/RD

Van niet nader te controleeren zijde werd de aandacht gevestigd op de
«Democratisch-Socialistische Organisatie "Pericles" te Amsterdam, ©en
studenten-organisatie, voortgekomen uit kringen van de**Vrije Katheder".
Tijdens de bezetting zou dit een linksche studentenorganisatie zijn
geweest, die na de bevrijding is uitgegroeid tot een kring van intel-
lectueel en.
De leden van "Pericles" zouden deels behooren tot de "Vlamgroep",
"Spartaous" enz., doch velen zouden tot geen Qükele politieke organi-
satie behooren.
Het plan zou bestaan de vereeniging te reorganiseeren. Men zou de*

\t Sohultsz uit het bestuur willen doen, verdwijnen en als voor-
j: zitter F.L.J.Slxma willen benoemen, die zeer gematigd zou zijn.

Voor het vereenigingsjaar 1945-1946 was het bestuur alsvolgt samengesteld:
MAHT SMITS, voorzitter, geboren 11-6-'22 te Amsterdam,, wonende 0,Z.

Aehterburgwal 118, lid Vrije Katheder, student economie.
E.F.DAMMERS, vice voorzitter, geboren 11-1-'14 te Amsterdam, wonende

Ie HelmeuBtraat 327 I, student Chemie. Amsterdam.
J.G.SCHULTSZ. secretaris, geboren 13-5-'26 te Amsterdam, wonende Willems-

parkweg 27 te Amsterdam, studeert medicijnen; staat als felle
communist bekend,

M.GSUBER. penningmeester, geboren 9-ll-»22 te Dresden (Dlnd.), wonende
2e Jae.van Campenstraat 86 hs. te Amsterdam; studeert chemie»

Mej«M«C.de BHÜIŜ  geboren 5-1-'22 te Semarang, woneade Laah van Meerder-
voort 938 Ben-'Haag, verblijf houdende Staringstraat 11 II te
Amsterdam West; studeert Hed.Taal en Letteren.

Opgave van enkele studenten waarvan vermoed wordt dat zij lid zijn van
de DEM.SOC.ORG. "PERICLES" te Amsterdam
F.L.J,SI2ÏIA, geboren 5-2-'23 te Amsterdam, wonende Maasstraat 4911 te

\, studeert chemie.
i F.ESKMAIE. geboren 20-5-*23 te Hiddelljarnis, wonende Middenweg 53 II te
y Amsterdam Oost, studeert Slavische Talen, was in het ver-

eenigingsjaar 1945-1946 redacteur van hét studentenblad
voor Amsterdam "Propia Cures".

A,g.de VRIES, geboren 20-12-*18 te Lunteren, wonende "Sephorst" te
^tunteren en verblijfhoudende Plant.Middenlaan 7 te Amsterdam,

studeert raediiijnen0
J,jL.LOBATTO. geboren 20-5-'25 te Amsterdam, wonende Parbassusweg 28 te

Amsterdam, studeert chemie.
K.van het REVS. geboren 19-5-'21 te Amsterdam, wonende Arastel 268 Ite

Amsterdam, studeert Sociographie.
J.de JAGER, geboren 9-5-1916 te Amsterdam, wonende Stadionkade 135 te

Amsterdam Zuid, student aan> de Natuurphilosophische Faculteit.
Ik moge U verzoeken wel een nader onderzoek naar de Vereeniging
"Pericles" en de hierboven genoemde personen te willen doen instellen en
mij met het resultaat in kennis te willen doen stellen,

„ _. B ,4*, BUREAU HATIONAUS VEILIGHEID
Hoofdcomm.van Politie Het Hoofd Bureau B

De.Luitenant-Kolonel


