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Ledenvergadering in gebouw Westeinde te Amsterdam op 28-11-1952, 
Z.9~ls ge-.roonlijk was de opkoiiBt ook dit keer weer v~j s1eohte 
;!ota.a.l waren ar oageveer 15 ledea. Riaronder lY&rea behalve het 
i'lieuwe lid. _ _ _ :, twee andere nieuwe laden, t.w. een 
Ind.oaesiUr, wieu naam ongeveer ia n een i)Sraoon van 
het vrouwelijke gaslaoht, Mej. ! • 
tdöem~a _ -- --- is al twee keer op een lezing van Pariele a 
S!signaleerd. Op daze $Vond gaf hij zioh op s.la lid.. Mej.' 
woonde voor het eerst een bijeenkomst van Periales bij, zonder dat 
iemand ook maar wist wie ze waa1 en hoe ze hier n.a. Aohterat 
blijkt ze ean kennis te sijn van een van de Iadoneaiaohe laden 
(welke, is Aiet bekend). Naar varluid is de moeder van Mej. 

· prima balleriaa bij een ballet in Moskou. Mej. ' 
~"woont op de Prinsagracht. :Beide nieuwe ledu., ' en t 

~ijn eerstejaara-etudentea aan de zevende faculteit • .,.._ 
De verpdering stond onder leiding van de voer zitter L.. . • 
'Na de ;puntea 1 en 2, opening en notulen, kwam als pust drie het 
"Vrede8ooagrea der Volkarea" in Wenen a~ de orde. 

hield hierover 'een ko~e inleiding• Rij betoogde, 
dat het voor ona, Periolieten, duidelijk ia, dat Rual&Rd het .. eat 
vredelievende land is en dat de agreasie komt van de kant van Ame• 
rika. 
Hij aei dat deze agreaaie, zoveel als maar mogelijk ia, moet wordea 
te~gegaaa. Daarom moeten de volkarea van de versohilleade landea 
met elkaar gaan prateR, 
Iemand ( waaraohijnlijk ) . uit de toehoorders merkte 
op, dat het voor dit vredeaoongraa minder belangrijk is om na te 
gaa.n, wie het meeat naar een oorlog drijft, dan wel om na te gaaa1 
hoe een besteadigde vrede tot stand kan komen. · 
Het was al te laat om nog een studente•-oomit& te vormaa, om dit 
Vredescongres te propagere:a., het bestuur h8d hier da pog:l.ngen toe 
gedaan, daarom stelde voor om te proberen een individuele 
student naar Wenen te laten ga.aa. Hier ia eohter veel geld voor no
dig. De aBftwezigen werd daarom dringend op het hart gedrukt, om 
zoveel mogelijk geld op te halea met behulp van ateunlijstea. 
Als ~t 4 kw&lll de filmavond ter aprake. - deelde made, dat hela& 
v~6r de Kerstvacantie geen gelegenheid meer waa om nog een film te 
vertonen. Dit zal nu eohter zo spoedig mogelijk na de Kerstvacantie 
gebeure:a. 

Nummer 5 op de agenda was: "het werk in de faoul te i taa" • Hierover 
hield.. -- een. praatje. Rij zei, dat de invloed van Parioles 
vergroot kan worden via de leden in een bepaalde faoulteitsvarenigix 
De Perioles~leiéa binnen &In faculteit kunnen een werkgro~ vormea, 
waarin wete:aaohappelijke problemen besproken kunnu wordea, maar 
waarin ook beRaalde miaetandeD ter sprake kunnen komen. Deze mia
atandea kunnen dan direct met andere f'aoultei telede:a ~sprok~n word.E 

Punt 6 was de verkiezing van het Dieuwe bestuur. trad 
at, evenale • Het aftredea van ' 



' . 
verwaoht. Hij zei dat hij een grote aohterataad heeft met zijn 
studie en zioh daarom uit het bestuur moet terugtrekken. 
ffi Tporzi,~ter werd nu gekoze:nl· en ala lede 

~,.·• en _ • 
~ns de rondvraag stelde de Toerzitter de uitwijzing van 
--- ~~ ··-· en : aan de orde • 
Er zal geprobeerd word.eJa om uit de eerstvolgende vergadering van 
de zeven~e taoulteita vereniging een protest aan de Mi~ster vaa 
Justitie te zenien. 

KB 1 23 Deoamber 1952·~ 
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Ht·t ,, <>nmo~pJijk in dit korte be~tl·k alle faCt"tlL·n van 
.. P,•r•cl•·•· ,-.,)rJ., .. nd•· 11' bl-licht<m. Daarom hehbt.•n wij on~:•·
•tl'id l'CD 

keDDismakiDgstiJd 
Ouk hier heeft .. P.,rtdl's" nieuw<• weg"n 'ngeslag•·n. Wij 

kennen l:<'<'n l(ru<.•ntijd als _.,.m,.ige andere vcft'nig:n~:t•n. 
d•.c:h .stl'il•m daar•oor in de plaat.s een periode van •·i..r 
''"''kl'n aan ht·t begon ,·an hl't studiejaar. waarin zij. die b<·
l.mg.-.t<•lling \'oor ••nZl' \'l'reniging hebben. met de leden 
,·an .. Pericle>' - <'n nongekeerd - kunmm kennismaken. 

Drze kt-IUI~nplijd \"an&t dit jur aan op Maanda& 
21 September. ·~ nonds - 8 uur predes ia lle pole _. 
, ...... Vrij N~". Keï.npadat IM • ...... ., 
ZatHda& %5 October _. de u..a.Datie vu • aieawe ledeR. 
Gcdurt•ndc de kenni>nnaking.stijd legt . .Pericle.." echter alleen 
'"; a\·uncb beslag up de leden en aspirantleden. 

ÜJJflfl ,.,. \'oor k•·nnismakingstijd mondeling van 15' tot 27 
St>ptt·m bl-r bij: 
Ml'j. Ruth Mechanicus. J. M. Coenenstraat 3511. tel 2$790; 
H. N;onnt'n. Nieuwe Spiegelstraat 5511, tel .. 3441419. dageliju 
•·an 12-2 uur. OI schriftelijk vóór 27 September. 

Teclmlscbe gegeveDL 
0... contributie bedraagt per jaar I 7 .SO. 
Aan il'der. •·oor wie de financiën e<.'n bezwaar mochten 

zijn. worden echter faciliteiten verleend. Men kan zich hier
yuor , te aUen tijde tot bet Beetuur wenden, onder strikte 
gl'heimhouding van die zijde. 

:\;m de laatkumt'rs wordt in Janua"i (na dl.' Kf.'flltvaean
til'l ""~ "'" twt'<'df.' mogf.'lijkheid tot kf.'nnismaking gebodf.'n. 

, • ...,.. twn. dw .,.....,a ua de VrijP Uaiwniteit. de 
A.-ll<lrnür ,._ ~ o,voe.lillc •• AaNie.ie -
~~tod._. K-lfta. hrt C~-atcwï-. de or-ehrMol 
..c dr ~buol ,.uw MaatK.bappeliJk w.n. ._,., pole~ealwid 
-. a~lo. bllik'lll___ lid tut .. P.ri.-..._.. Ier '"' lre&WIL 

:\!:'-' \·-.•n.kr·.,• rnlu.:h!Hl,Kl"ll kuru U vt..•rk.rijt:t..•n bij: 
li•·J N: ~f,·~·h.uu~:u""-. J_ ~~ l'\t~.'2h'H:..lr.ut :~.>. tt.·l. :!5;;'!1111, 'Jur I 
~1.- 1 ~: ,J,• ::-;,. ,.,.,,._ Ju~. l"·,,..t,J. .. ,J,. t:lUIII. td :!44!1:.'. \1••11 l. 
to' ·l:lt··~'tll·' l~th.•~~·•·•·..._ .. u.~,,l •.a. l~~·-1. 
11 ·'·"'"''11. ·'"'" St·h.-!lh •• .,,~u-..... t :11 11. l!th-d.l: 
ll :\.l'IIH'II "'"' S~··l·;r.;,.;, ... "'·' :,\lil. t\<. :J.kltt~. ,r:L"•n.l. 
f L J S:"'"d· ~ .... "•'"' 4!tll. l~"t. pkul.l. 
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In l!MS. kort na de bevrijding. werd Dplericht de Demo
erati.Khe Studenten Orpnisatie .,Perlcles". De oprichters 

kwamen voort uit een IJ'OI!P atudeot.en, die pdurende de 
bezetting het illeple studentenblad ,,De Vr1je Katheder" 
uitgegeven hadden. Hun doel waa een veftllÏIÜtl op te 
richten, die uit de ,ebeurteniuen van de oorloB de~ 
zou trekken, die bieraan ook voor het UDivenitalre levo. 
verbonden z.ijn; een vereni&ia& dus, die bet in vele opzichten 

veratarde studentealeven van voor de oorlos zou lwDDen 
doorbreken en vernieuwen. Kortom: zij wildeft "" tn
wiftd doOf' de .e.U.tea_,..ld la'" lllll&in. 

De .student bereidt zich voor tot een leidende functie in de · 

maat&c:happij. Van hem wordt .straks verwac:ht, dat hiJ -t 
bekwaamheid en vakboni.s; ook V1!l'Uitwoorde)ijkbeid.pvoel 
bezit, leidinJ kan ceven en zijn boudina weet te ~ 
De UDivendteit beperkt zich tot het weteaacbappe)Uk deel 

v1111 dne vonninc, .de .studentenverenillinc biedt de moceJUk

beden tot ontplooiiq van de penoonlijkheid en de oat
wikkelinc v1111 verantwoordelijkheidapvoel 

De democratiach ... staatsvonn eist echter nog mHr \'an de 

mens. en van de inteUeetueel in het bijzonder, o.I. deelname 

aan het stutlbestuur in de vorm van het alpmeen k• 
n!cht. Vour eeo doelbewuste uitoefening van deze pliehten 

.,; b··,,nning nodill op de ptUblemen van lWiilblcbappij en 

•·ultuu r. Dit bwc.ste w ... nl e.o wvl'dt rwg st.....:IJO door de m ...... te 

. •1\ld.-nt•·m· .. reniJCial~ iD .ur.5teN&w ni11t beantPen; &ij 

l'l'Q<'ll UI ~·hll .W r..Wruk op h"l I"'"U~ev.-n. OII 
"I' "'"'"h·l1Jir." of ...,htieb vlll'lnU~. IN alwMiltenwl'lmillinll 

VIII\ .kl .~\, Ut wetJaeli,lk UW•& vwr lilt --h ... pij. 

1M1 ...... ,..... cè illi Dl 

î 

Deze bespiegelingen over het student~mleven in het alge
meen hebben zic:h gekristalliaeerd in .... .............,.cn-M' 

YCID GilD wereaiglag: 
,,De ~ St•cfcatea OrpiRiatie ,Perielea" u en 
tiOOrliiU~tiaelae al~uni'IIÏQÎ1IGI, w•lh 
~ tel! doel .telt bij Ce dragn tot•ck OldtDil'dceli~~g "a" het . 
~ppelijk n c:taltvreeZ vm~.t1DOCJf'delVklaeicbbii'Hf ••" ........... 
Dtt liDililt ia. dat zij de ~itielce zijde e11 cle cuZa.nle 
~ wa - •Mnlnillg weu& w &..c.ure-. Zv wil dit don, ..... ., ".. 11. opuattillg, dot c1e demo
cratie ill alle ttetorew ".. het mauellappelijlc levn Wt'
-*elijlct cline .. _,.,._ 
Zij tilnat c.uf.otee, dot el4ldlta daa "" opCndn ill de geeal 
~•n Me ~ nnZtut ba• a/tHrpew, ..,.,.ttettr zij 
en zo "'i"' ~ijke groeperiag omwc "' zij adu ziclt 
dMrc• I• ,.... dele gebotlde!t IIMI de grnz,., !l'ftrokk,. 
door liet ~ideke of nligln&a lewn." 

Hoe traebt ...... db doel 
te ........ , 

Eeu belanpijk deel van het vereni&inpleven speelt zich a{ 
in de dilputett. Hier vindt men vriendschapsbanden voor het 
leven. Elk dï.puut heelt zijn eicen aleer, zoals elk op ··i~n 
wijze cegroeid U. maar alle geven ft!D bonte ai"·i.;seling 
van aezelli.cheid liD dia·uaie over de vele problemen. 

Daarnaut worden alg<'tnene a\·ond••n \'vor gehe,•l .. PE'ri· 
cles" 11ehouden. waar de~kundille in!.,id,•r$ il'ts wrt.-IJ,•n 
'·"~r politiek>,.. >IOl'iale 11'11 eullur .. le qua,•sti••• . .Ik ••n;c.o bt.o· 
Janavtellinll verdi .. n.-n . 

ln ~ loop van ht't Wl't'tlillins•jaar hoopt .. P.·nd••s" wrrl••r 
baar eil'l!n huu te k.unnen opo.on.,n. dat '""" l'l'ntrurn van ••n.• 
vereD~ zal worden . 

Zuv..·..-1 • .P~rtc.·les·· lt'lf .. 1L"' h..w.r di.""'P'-Ih'U tUU -"'t>m"•u...:.•L wü 
1u~. dat d~ :J. .. "t!'r v-WJ. h,•t \'t.'l"\.•au.:ln~~.h.:\"t•n '-'~n ~"11.htna,t:'-' 

woet zijn, Ja1 aile t...Jen. '-''"'''1 "'""liJk., .1l• H••l.lw .. tvk..·. 
~h da.t,ar ~~p ~-r uWtU<'IIt •'P h11n ""*I.' •ull .. u kurm,·u ....... 

) 
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Lattea ........ ._ .., dttll ...- - hu aftcllvw ... »t ,....... • •• 
hun ltttktH ptuijill '-' hen. d• poll"! hl1 f~Ki8M m.w Mtn 111 .. ......_ 
IMttlltYe .. .., - .. op pllrlljen. lll"llnlNtlft ~n pt'fiUI!'"II 11111 ot•ll•l dHI ta 
.-n 111111 de ~ hn de twrdmlllnl • ..,henle met dorae "PfMJJ te ~ ..... 

=~ ................... ... 
~ .................................. .. 
.... li.w ........... . 
or..- ................................. . 

W.J. 11 AJW; ...... A'dull: C.I."· .. Snu, ~. A.'dual 
.~ ........... : &. ........... ~ .. ·--: 
11r p,-. .....,, ............ 0.. H... D.ftll .... tllb, ..._"nt:A'tlul: 
........ CIIIIIM-w ...... A.'dun; '· ....................... A.'llua; 
............ , dlciiW, A'dun; F, ....... ......_.,, A'dua; 

'· --· fabrltka.-belcler. Zundam: c. r. "'--· ~. ,. ..... : 
G. A.,, .. ...-, '-· Utretbt: a. ......... IM NIICamer, A',_; 
C. ........ llttNmld. A'dua: ,_ ...... lllldall w.rUW. A'tlul; 
& ~ letteriiiiJidlie. A'"-: 111 - bet c-1\6 Het~~tû~a~ ........... 
-. ....... hW.vrouw, A'dun; ".._ Jlll, a. ........ _...... 

•• . l I W SA ....... ..,.... .......... a. ......... 4,. IQIIII ~~-
&aziS.,_o.t.,tll. ..... 

... ..,...,. ............ ~- ... _, ,..,, ....., ........... - lwf .. ,.".,. ,..,. .. 
,., - de ..,.../rilljl lae la tfon ._.,. • .zo..4eg tf ,., ........ Jf,. op 11~1 Walrr,.,..".. .. 

• .. _,.,....... V•.-1 a-t W•~ Wllnll - ""*•.....,.lwllt f"'r,.lltHrrlf - llf 
Ntnw Oolm'kgr.".fpla•l• 1fN1 w.--- -*" ,.,.., ., llf fNWII - • ,,..,.,. 

ofiet~ Wil • tlûMf. 

Herdenkt de Februlrlat.adntl 19~1 

Allen op Zondag 24 Februari 
naar het Waterlooplein in Amsterdam 
Aanvang 1 uur 
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:Reed.• -" ........ in "" 1Cat. Pbll. l'ae. va. . ~telijU Uai-.llilit 
a. A ....... - 11J.iDe .,..,., ...-.,die ................... ....... 
"--..._ ... col .................... natuurlijll '-IMII. u--
............ - .....,_. .,......... - ."., ... ", ... ba • aatwlll-
ke ..... ".. ........... -• obtid • criUicb inlicht bij ... .,.__ 
brval'deld ............ tlrwtl ~ • ........,.. *la _, juilllor 
._ld omereDt • ~ Jnan'*' .,._ clan t8p!llwoonilc de lloos
lrn&r, die vuk millf ...................... MD zijD Iloede -...rtrouwd .,..,_Op de jullte wija ~ 11-s IUmlaor • vrije studie lleler hot 
-wiltkeliJII. 
loon beJao,.rijllz uitbnidialc wan het um.J _.._ (_.... •• ..... -. Mold_.._, aal bierdoor I>OCIIIDblijk ......... f4nrijl iD die 
larulteitm, waar - het ..--.toch.p· t1111 alet llloat, de ID-- hier
van in Oft""lline <filmt "' warden .......-. Verder wordt ....,._ de 
-liii&Mid -h.pen - ..- .... laa.lloelueleD ... hot bllilldllleD 
van bun •tudioo aan de tmhenil.8lt w biDtSon. ..,. bet .-k .., de Volb
uniwnilelt uit a. breiden "" op eeD boter plaa te .......... 
T~ ..._-- _... op de ...s-k ..., ..., t.rlere ala
rliirinll nn dne ~- dln de tot cluiYW beMunde ._u. .-. 
tiK - ..._lijlt: zijn, op doa wijle een ,.-,.. -.:11.....,. - • 
ut>J_";teit te ....-binden, wUI'in - ...-wiek ....._. ba _..... 

~ de ...,.__. --..lkllallnl ..... de --- jlorlll, ~ 11ft ---~lijk ..... ,_ .. llleeda - .......... _. - de ..- IDIIullrit 
OIIMt~lijiiJoelanl~~-het~. 
Wl ......-er wrcler op te- wij- at slooabta weiDipD ..._ otudlll 
dtllui1en. .......... promotie ..... -~ --- - de ~ -
letmneriall - - hier w...- ........... ....._ ll.v. - ...._ 
~ door .loet .....WIIeD van dm dn.. die áeh·- zijD dllllrtdt 
,..;1 wQden. tot wet.onadutppelijlt: Wfl'W voor tie dUOil' van ......-.J t
,aar. pdurmde •eiiLo tijd hij Wil redelijlle toelap ontvaaat. welke eelder 
klrin« moet lij!l dU> MI .aJaria dalhijopUlllarewijlezouk..,._.""""--

IV. 

Er kMDt een lluclentenpar~t. op demoentbt:he wijze uit .,. daar 
alle ~ piiOZlOII. lWt ..... ....,..s.a.nt siMt iD bopuWe ......,.._ 
.-de Sonut en heeft o~reeriltoonotlce recltlell: bet beeft bet rwcbt "_ 
ial&iatlof - &aken. die van belalla lijUD, -.Ier • ........,.. ..., • t.
........ ~ Ie 1lnnlea. Ia. - uatal - te - ..... te ........ 
_......_ ......... - het oluden&elqMII'Iement lebDel _......., 
Do voorailter van hol st......._tenpar.._,. of ttijn ftl'tella__..., -
de zitti....,. """ de St-nut bij. Hij ltftft alelaar een edvllerende -. 
O...u.rd boooh ook "" vertepnwuurdlpo van de s.r-t bet NCbt. de 
&llt- ".,. lwt •tadentenpoorlmMat hij te ......... -llt:e ~ 

.... ~·- .... aêlviae ........ ·- ~-
Het t..tl. dal ft'l\ at...,t".._in1 dea ..-lieD .,.... - "'-'· 
,_, ..,., dal in • oludeni<m'ffC'r~ld "" ............ pancle ia; dtt ..,._ 
-keluldal '"" bo>_,_. v-lift_,._ .., .......,. _........_ .., __ ._.._ ............................ _...._ ......... '"t,-
""' - ................ tofti}'P' lwt ............. uol zijn. ... .,.., dat -
.. ··- .... ....... •Vtl • ..w.... u. o&~~........... .. dllo Dioc alloen ........ 
,..., Lltk'l.t &hu~ 

a.\\ ..... I .. t • •u t c. N. JU ... 

\ 

. •J 

V oor~tellen van de StudenûmtJeTeniging 
rondom De Yrije Kathetler 

la lwt voloeto4e '"'-...,... wit oau --.IJea u..b de :o ......UU..fljloo 

_..........., - IWt H..,., OonûrtooUo ....... iÛ ....r..fd.. Z4l oDtUn ...,u
riu .......... _,_CI!>..."...,......,..._.Wl#...,__...,_lljlr 
..,_lee tat • ~ ....... Dit ..... , -""'d ......... Wil • 
~ -......,. ,..,_.,... ... _... ....... ., -.._.._. ..,_._.,. ........ ....,.......,.V_ ......... .... 
~ ............. _ .... ___ ., .................. _ 
-u .... --. .... H .................................. _... 
- de• .......... .a. ...... _ ............. ...U.. Wllloft. H .. .. "_" 

,..... -~-........ -..... __........., ... -· _.. ·-
., .... ,.tiiUU I ...... _ ... ..,....._ ......... _.._,.._. __ .... 
...... ~-... ............ ._..-- ....... .__ . 
............. _.'1'1••"•• ......... ......... 

• 
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Y~rba.nd; _.,".,; ...... :c,., 
vrienqsehap tut:;en. allè -vo~ken", een pa.Seágë, ··_ea;..-, .. 

Zá~ ~nf!te.,}4:len. ·Als widd~lèn. ter bereild.:ng Tan · èlt_zè 
niet strijd e_n actie, maar •••• "beZiru.~' -en n1f·Bfl!141:1o•naJ,.e ui'tltj!liae, 
bièdèn van ~e studie,". Ja ja, hoo:F ik h.rupp al 

Tehslott~ de democratisc~e ~pvoeding.- De 
een verantwoord-programma van tutbare verlangens. 
teriP.le· eisen :·an, maJU- verzuimt h"3t ;~eze te plaa 
ptf;tiè; zodoende· blijft Fericle$ zelfs no.:; een heel 

· idn:i V' ee!'t &e~eé:.>eri r~port over de democaatieerine; 
~.Ik koi.O nu tQt heL voornaamste: t.erwijl dus 

' van iéricles voorop stelde (vrede. Jlationale 
en dll&Xnaast duidelijk ~. wa~ deze .stellil!4P"eme 
va.u de atudentep, stelt de. nieuwe folder ~s · eerste 
hun concrete bel!:!J6!n"; we hebben al gezien, hoe de 

·bij wegg-emoffeld wordt. Zie ik het goed, dan is deze 
eewaest bij het.fornluleren van de folder. 

II:J ·deze t,-edachtt: Juist?. Ik seloÓf het Zèker 
dat ? ericles zich ·met de concrete belan~n meer en 
vt-reniging e~ ongi:twiJf'eld is'du:raan in het 
ten · ers te is de· soe1&la positie van èe etudènten· ;c,u~l.r.cut.&..c. 
niet voçr een vereniCing te winn.en zijn en dat het 
ook zi~.Jl dEel moet hebben. En ten tweede moet men, 
a~ van -~tucienten is, maar een striJdbare poli 
f..SVA en het is noodzakelijk, d.at c.'e Perielieten oaze 
getrouw blijven~ en er tot de ~tiefste en meeet 

Kijn eindconclusie moet zijn,. dat jullie· tol 
In de tijd, ü.a.t ik voorzitter. was, hebben wij een· ..... "'"".u..;'"' 

set::tarieme in de ·v~renieing, zonder d~·arbij het 
verliezen. :.ril?Schien zijn jUllie nu va.n: mening, dat 
geval· vrij heet weten te houden van seetarische 
vreugáe verstoren, want. in feite hebben sectarisme 
corzr,ak:n.l. de afgeslotenheiq van de brede aaaaa 
v,)Jr de be:10eften van· ~e student.:>n· en d~ eisen die 
stellen. ;~olane die af'gealoteflheid niet opgehP.ven 
tunis~è telkcms weer opdUiken en afwisselend de ve 

.1anneer jul] ie deze poli tie:ke _li_jn (of li 
t;e!_ zal i'ericles bf in het geheel ..,r:en l".ieuwe kra-::h 
kr;n,. dh i'ericles als een coedkopE verenit,'ing zien 
d, n nt.dbt zij ~n ni•1U"'e sc~~euring ~n de rijen vûn 
h& L ter:. e,<:.:.LC:: ëd. t . 

Ik : . ..:op va I.arte, de· t jullie j€ · ~~·dr1chten 
<ou . t;; t:r t.z.t. vf ::mtwo.ordt-n. · :.Ïa8rrie . bt:c!l ik. b~reid 
te lic .• ten, zo noJig zelfs !!londeliug:, wan~1e:er :nijn 

"'f'-.~.ö ... ~-... reFceri. 
deze beginselloosheid) 

.:"imtrekl{en bf slechte · ....... - .... .A ... 

na E:nig~ tijd'w<::er ve 
al zovt:: el beproefde . 

la ten gFiAil ove-r hèt 'bovè:Jrtäi 
meriing des~,.èb&t . 

ijd· dat ook ·~- e~ée . 
L::ei;. vriendeliJke. · 
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.--.114erwerpa D.s.o. P.BRIOLBS 

• 

word *:i t7 hier bi~ twee ex
eaplaren·, bevattende bestu: s-aededeliqen en een pro-
teat tea•• de gratieverleD van Lage•, toecesoB4en. 
BiDde. 

~~------------------~"~--------------------~-\\ 

-~17 OCl. 1952~ -V ..._...~ 

ACD/1 t., ~ J'f'-



' r}~ ~r . ~ I ,·s--~ 
~!de~;p1Ja-D.~~Ö. "PDIOLBS". · ~ ~'5 -~~~_tl 1'1;~·; 1)':,/1 
(alpaeu lecl,euvergaderiq ell i _ J. rr..l _ _ _ L 
beatuureverp.dering.) 1 ---------.::----... -~-----r-

werd verno n, dat de oo1181n1atieohe atu
dentea-orp.niaatie te .Ailaterdaa de D.S .o .•Periolea" op 3 Ootober 
1952 in het hotel-oat4-reatauraat Het Gouden Hoofd• a&n-rDet 
ReabraDdtaplein te .Aaaterdaa, te a. 20.00 uur een algemeM le
deavergaderiug heeft phouden, o. • ter nrkiesiq van een nieuw 
beetuur voor het veren1ginca3aar 952/1953. 

Baast het vol tallip (oude) bea~ur waren 12 peraozun1 aamrezis 
w.o. 44n Indo-Ohineea, de , oommuniatiaoh porten-
teerele 

De ve.!'!rP.Hiii!P.ilr'Jie~rNi•Jii!'W"'"•w•!'•a•· -fi!lllP.:ilt"'J>iP.i-ny..-""JJa""ol"ll&r.!...,.d,..l-vooraitater me juftrouw 
_ die bet woord aat a&D 

de H oretärial ~ Toor het ..-oor
lezen van de notulen vai-ili'~aata gehouden algeaene ledennrga-
derinc. Ba arreetatie van dese - r bet a11emeell oordeel van 
de aanwesipn 't'l'ij priaitiet opp telde - notulen, gat de Toór
sitater een kort varalag van de ctiviteiten T&D de •P8riolea" 
in het afgelopen vereniginga-jaar .Uhoewel er nos Teel oritie:t 
waa te leveren, gaven de oiltera ooh een lichte Tooruitgaag 
ner. Zo waren voor het nieuwe 'Te Dieingajaar 15 nieuwe le4en 
bijgekoaen tegen 12 het j~r daa oor. · 

venolgeu gat Mj. -- . de Dieuwe richtlijnen -koere-
aaa 'YOG~ het ko•nde jur. (.Het vo rnaamate hierbij· was, dat de 
"Jeriolea• in het komende ftreni-C Dgajaar so min mogelijk aoeet 
laten blijken yan a)'llpathie voor· et ooJIIIIlnia•, maar dat het 
aooent veel meer plegd aoeet wo en op SUiTer weteuohappelijke 
probleaell en niet zoals tot dusve in de "Karxietiaohe-werkgroep 
van de "Perioles" werd gedaan, op~politiek-aaatecbappe11jke pro
blemen. Door deze nieuwe houdi:ag ou men bevorderen, dat in wij
dere krig geintereaseerclen Toor · e •Periolea"' konden worden 
gevoDde~ 1 

Voorts sal door de •Periolea• n de te Aasterdaa se•estigde 
IDdoDeaiaohe (communistische) a~ enten-kern •Panitera Pe1adjar 
dan Peada Ind.oneeia• het Yoorate worden gedaan 011 psamelijk 
de •Asil-werlcgroep• te org&Diaere • 

Na deze iDleidin, kreeg de pe ngaeeater 
het woord ..-oor sijn financieel verslag.~ totaal 

ontvangaten van de "Periolee• in t afgelopen jaar bedroegen 
t. 571.-. waartegenonr een bedzta van t. 576,44 aan uitp.Ten 
stonden. Daar echter bij deH uit aven ook poeten waren inbe
grepen voor het nieuwe yerenig_ing jaar, kon worden vast&eateld, 
dat de "Periolestt het afgelopen 3 r met een sluitende bal&Da 
wae gelindisd, ondanks het __ teit, at slechts 60 ·f. van de contri-
buties waren birmengeko•en~) 1 r -·-~ . 

Op deze beetuurs-madedelinaen~~rd.critiek geleverd door·de 
eveDeell8 aamresige bekend), die wilde 
wete~ waaroa slechte bU ~ van Cle ~ntr1bUt1ea waren geind. Ver
der waaroa er geen activiteit waajgetooDd inzake de gratie-ver
leniq aan LAG.IS ~ Ook -voDd _ dat de "Periolea" een 
Jlieuw "beginael-progr-• :nodif. ~. Het huidige waa niet al-
leen Ta&&, maar seheel veroudergJ.--- -· - e1oot zioh bi3 
a~, l.aatate aan en seide, dat het 1 grootste deel van de Allaterd&lll 
lê atudenten niet wiet wat de •Petiolea" waa ot wilde •• · 

Ben andere aanw~zige, genaaad - · --- · -- -----~-
- - -' ; deelde mede dat in het o;gaan Toer M'ta&~bewerltere · 
(D&&II iûet pDOead) een artikel w a Teraohene•,. waarin de "Peri
olee• senoemd werd 1 118~ mantalo ganieatie T&n de O.P.I.• 

! Ook d! _2_ 
I 
I. 
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OOk , vice-voorzitter 
van de •Per ea• had nog oritielt. Jf&ar s1~n aeni:ag aoeat de •h-
rioles• realiteit Diët uit het o~g yerliezen met allerlei sroet 
se pro eten -zoals een eigen atudente~ia enz.-. 

! lotte deelde· eerdergenoemde : . nog mede, dat het 
~ • wereldjeugd-festival in 1953 ~t :1n we:aali bt in Warschau zal 

orden gehouden. Jaar alle waarachijDlijltbeid zal dit Warschau 
worden i.v.m. de aocoaodatie mogelijkheden~ · . 

!!.!!~!!!!:!!!!!!'!I I _... 

Tot alot van deze vergadering werden door het aftred•~• bea~ur 
de volseDd• persoDen candidaat aeatald voor het nieuwe beatuur : 
Voorzitter .... 

Vice-voorz.-: 
se oretaria 'i 

oDCler voorbell.ouQ, dat 1l1J over ca. een maall4 
Zijn oandidaats-examen:voor de Politiek Sociale weten 
schappen mal hebben geijaald. · 

~- Penn.aee at'ir: 
Lid. : 
Lid. : 

De hier,enoemde caDdidaten werden·monder hoofdeli~ke stemming 
se kozen. 

~3-
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Bi~J..ap.: l (.e .. ). 

B13gaand wordt U 4én exelllplaar t 
ke1Ul1sgev1ag TU de n.s.o."PERIOLB 
kenniamakiagstijd'Y&D genoemde or 
susjaar 1952/1953, naar de inhoud 
worden Terwazen. Einde • { 

v. 3. 

f 
i 

I 
I 
i 
I 

i 
i 
I 
i 

j 

I 

gezaadea T&D IIB aeateaQilde 
" · bet:rekkill&. he bbe.a4e op de 
!aatie T0011 het Jt-. .. 41 O'llr
arTaD kortheidehalTe aoge 
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· .. - • De D_emof·ra~.U:clie. Studan:ten· OrE>'"'"',._.. ... L.&;Oo 

U uit te nodigen voo:r haar kennism:Gik:i.jlll-*1 
opend ~al worden mat een nachtvoors 
ber, a.s.: ~in 11Kri terion11 , lloete;1:str 
fil,m .. nverbpden lüedèJ;Jen i i ; aanvang 
60 èent; kaarten verkri-jgbaa.;r biJ ha 
~ .• !l!~nmant· Amatel 172 t tuaseh Munt 

. ~-,·_. 1.~rstvolg_aJ;d~ daarna e:al d-e heer 
~>· van· Kunst en Kul tuur·~·" omstreeks 

~Yer de. grote tentoonatelling van. 
te helft van dit jaar in Parijs werd 
~iohting.~j ~elf ook med$w~~kte. 

~..e .. tp_~.,. versset n_iet in de · 
·' . e ta 1nai:èïi ;J.t!t de me est pr_ogressie 
'' ·dàJllse s'tild.e·nt-en, dia tevens aangeslo 

nale Uni~ •a.n Studenten. 

9~.e:r& .. J~~t grijpt ·de?.~ 
~e ~ van on~e vereniging 
den te bezoeken. 
Stèl t U 'Vel'áer in 11 Propria Cutte" (U 
V.A4!f!J?) ge:regeld op de höogtg van 
"P'mUCLES". . 

. • . l>e verf1ni~ri"g .11 ?8RICLESn à.tel t 

aa,l en· ve~ri'st «• ·11).fl-..~ 
eei\ Of -.er 'Vàn OJ'l~• ca.Dblili. 

i; ·~- lid •n .a. 
e veHtl'e ·aetivi ttd.Q"o1il''~ -- . 

de etu.d~ten te v~renig~n oollOretè -~ánp11·i ; -:. :{ 
• '"... •• -~- ..r • • 

. I 
~· 

verbetering van -de materiele vo Wàè.H.t(~tOl-;<ft".t:J~WG- :. ·, · 
9.IOWàl op het gHbied van de ao le pÖÎJ!Ji 1;1e· ,~ 4• (.-..,} < •.· 
student. als op het gebied van e stw\ieadát~l:en·{ve:r~ _<,>~; . 
pliohte.· ~~&ken, Un~versi ta1re- trUi!$~ •wl.~: · · · </. ,.~:· 

dP. stû4ent~n ~ich te laten be~ 
ganover de ol>-jecti8ve situatie 
tionaal, specizal waar deo;;~ hat 
raakt. 

:~FCJ:UC~'lSS:: staat, met. de IUS, 
aieve internation~le uitwisse 
van de studie, voOl' een vrije 
va.n de wetenschap: ·""een stap in 
vriendschap, tussen al;lè- volkere 



.:~ ~langrijk.ste ni:ld.4elen hoÓ.pt de Fedérat1-e van •w• .. ·MJrè.le studen~n' Verenigingen" waubtj· "PEaiOLES" 
doo,r haar maandelijks ~aan. "DNnRINGn een 

· ·.op_nen tot· brédà diSCU!fBi6 over wetens.ohappe
ieke, cul t'lll'ele. en anderé problemen, die leven 

'é.W.~têJl. VrE;tagt een pr~efn'U.IDiiLer· aan bij het r~_
":.~5'tff";'--?.~,J-.:1•1m!-e·"'~u:oeln ..Amatel 172, en brengt Uw IDetling erover naar vo .... 

• • .'-' • ,.,. : .:....;. ".;.. '---.---· -· ;> --. ~ '- - -

,::
1

• :>"'.:::: ,:~~~otte, orn ~s:rerstand te voorkomen: ''PERICLESn ia geen 
-~:{~= -. · < ,i.\~sc_~~~.e-ver~~gJ,ng zonder meer. Over vel~ problemen heeft 
' .. >J-~·"" '"--~-:-~.:ten -~tgesproken oordeel,- en in de keus van bàar program 

~""!'~.. .. ..-:: . -~::. __ .--~~_.~ 1#·-~.-.de-· di:aoussie hoopt zè deze te va-rsj)reiden." Dit achten 
-~ ··-- . -. ~ 1.e'den ·hun pli oh t! 

. "( ' ,:_\.. . .·· ~ 

. ,· ;. ·.··. 

HET BESTUUR. , 

-~ .. "": .. · . ' ... -.~ .. . ...... 

_,! ' 

.. ·:·:·'"= .... :~=----- ~ ~ ~~- , .. _i • '; .· ... -~ ~ ... .• • • • • • • • ~ • • • ~ • • . ~ • •. • • • • • • • • • • • • • • • ; • • • • • -~ • • • • • • • • • • • • • " -· ; ' 
··,'- ·• -- j' • • .r . 

·.· ,!- '·, 

de D•S.O. 11 PERICLES"; • 
omtrent doel en ui~inge~ van de 

wordt. 
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Uit werden over de D.s.o. Pericles de 
volgende gegevens ontvangen. 
Vrijdag 1 Februari 1F2· In Huize Nesteinde werd deze avond 
Gen vergadering gehou en in verband met de komende A.S. V !A• 
verkiezingen.Voor deze verGadering had de D.s.o. Pericles al~ 
le andere z.g. B-kernen uitgenodigd, t.w.: N.c.s.v., v.c.s.B. 
(allebei Christelijke B-kernen), s. V .H.G. (humanisten), P<?li
teia(sociaal democraten)tU.S.'N.~stud.enten voor wereldrecht8-
orde)en L.S.C.(liberalen;.Alleen de besturen van N.C.s.v., 
Politeia en de liberalen hadden afgevaardigden gestuurd. He~ 
doel van Pericles nu was om tezamen met de genoemde B-kernen, 
min of meer gezamelijke lijsten uit te geven bij de A.S.V.A. 
verkiezingen. 
Dit plan is echter helemaal mislukt.Politeia was er zeer fel 
tegen om met communisten samen de verkiezingen in te gaan, e
venals de N.c.s.v.ne Liberalen zouden in het geheel niet 
deelnemen aan de verkiezingen, omdat ze noB maar een betrekke
lijk kleine groep vormen. 
Hiermee valt het zeer vernuftige. verkiezingsplan van 

in het niet.Pericles wil n~ proberen met b~paalde in
dividuele personen contact op te nemen.Het ziet er echter 
Jliet _naar uit, dat _h~t enig resultaat zal hebben.· 
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Abusievelijk werd rapport No.: 4055 d.d. 31-1-1952 

verzonden zonder de gegevens, welke ik U alsnog hierbij doe 
toekomen. 

Vrijda~ 11 Januari 1952. 

Dinsd,. 22 Januari 1952. Ledenvergadering in bet gebouw van 
de ö.~s.J., Nwe Keiiersgracht Gl. De opkomst was vrij groot, 
n.l. ongeveer 22 mensen. Voor het overgrote merendeel beken
~en.Van twee nieuwelingen zijn n~am en adres: 

De notulen waren niet aanwezig en dus werd direct overgegaan 
op punt 3: Pescetti. 

vertelde het een en ander over zijn aanwe
zi~eid hier te lande; o.m. dat ~ij er op had aangedrorlgën 
biJ~cties direct aan te knopen ~ij directe studentenbelan
gen. Verder vertelde ze nog dat ~ Nandl een conferentie is 
gehouden van West Europese stude~ten, e het doel had te 
komen tot de oprichting van een Internationale ~Vest Europese 
Studentenunie. Als tegenhanger van de- I.u.s. Het plan moet 
nogal mislukt zijn. 

~ Punt 4t Een deel van de Internationale r.u.s. kam~en wordt 
ë!irjäar gehouden in Nederland en wel in Den Ham (Ov.) in een 
mode 1 boerde rij. · 
Het kamp wordt gehouden in de eerste en tweede week van Au
gustus. Alleen de tweede week zal echter doorgebracht worden 
in Den Ham. Het is de bedoeling dat de buitenlandse studenten 
de eerste week bij Nederlandse collega's logeren, die ze dan 
de schoonheid van ons land laten.bewonàeren. 
De tweede week gaan dan zowel de :buitenlande-rs als de Neder
landers naar Den Ham. Het kamp z&l plaats bieden aan 50 bui
tenlandse en 50 Nederlandse studenten. 
Men hoopt ook enige stude~ten uit Oost Europa te mogen ont
vangen, maar gevreesd wordt dat ~ij geen visa zullen kunnen 
krijgen. · 
Punt 5: Olofspoort leverde geen ~ieuwe gezichtspunten, die van 
belang zijn. 
Punt 6: Cultuurcon~res.Dit werd dp aandrang van 
(tevens bëstuursii yan de OPSJ) 'van de agenda afgevoerd, om
dat het cul:lruurcongres geen zaak is van verenigingen, maar van 
individuele personen. 

I 

i 
'.:__,~•-• ··- n••·----~~~-_ __._ ___ ----•• ,, ' . ____ _/. ____ _ 



2. 

Punt 7 en 8 werden wegens tijdnood uitgesteld tot de volgen
de vergadering. 
Punt 9: ASVA verkiezingen. Het kiessysteem werd aan de leden 
ui~eengezet. Zij gingen accoord_met de candidaatstelling en 
met het plan om met andere studentenverenigingen met gemeen
schappelijke lijst uit te komen. . -' 
Punt 10: Bestuursverkiezing. Het .voorgestelde bestuurslid 

_ heeft zich teruggetnokken. Hij is n.l. pas oe-
noemd tot voorzitter van het Vredescomit4 in.Amsterdam z. 
De voorgedragen personen werd~n verder. allen als bestuurs
lid aanvaard. Het bestuur zal uitzien naar een nieuwe candi
daat in de plaats van 

KB, 11 Februari 1952 .J" 
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Herden de volgende gegevens 
verkregen over de D.S.O. Periales te Amsterdam. 

KB, 31 Januari 1952 
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Op 4-3-1953 werd een discussie-bijeenkomst 
gehouden van de D.s.o. Pericles en de Studenten vere
niging ''Poli teia". 

Van Politeia waren ongeveer 20 mensen aan
wézig, van Pericles echter slechts vier, te weten 

Het 1s er biJ de discussie nog al hertig 
aan toe gegaan en -Pericles heeft er nog al van langs 
gekregen. Volgens · viel dit allemaal nog-
al mee, gezien de verhouding 20 tegen 4. Van een be
sluit tot het komen van samenwerking is_piet~ gekomen. 

. .. ----..-... 

KB, 19 Maart 19531 
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Onderwerp : D(emooratisohe) S(tudenten) 

O(rganisatie) "P.ERICLES". 

Bijlage : 1 (een). 

"Perioles" · ·-
saniseerde_contaot-avand ten huize van 

27 Maa~··z.rw./ 

1---- . -. t'J.O"':.I ... 

. Ll.? .~Rl 1953 cl 
I ACil-: i?~ /U 

betreftende de door d~ DSO 
f(&or-

J · _ • · , op 19 Maart 1953, 
werd hierover het volgende vemomen. 

Op deze oantaot-avond waren 15 persCilen aanwezig, waaronder het 
volledige bestuur van de "Periolas" en de . beltende OOlllllunis-
tisohe jongeren : 

Voorts hadden aan de uitnodiging tot het bijwonen van deze con-
tact-avond gehoor gegeven : . 

, redacteur van het Amsterdamse studentenblad "Propria curet.f 

~------ student in de theologie aan de "Vrije Uni-
versiteit" te Amsterdam~ verbonden aan de kerkelijke vexeniging 
"Jeugd en Evangeli'"• 

De inleiding over het onderwerp : "Het Duitase Vraagstuk", werd ge-
houden door ·, die daarbij de nadruk legde op : 
le. de "verdervelijke" invloed van de Europese na tensie Gemeenschap 

op de Nederlandse nationale belangen; 
2e. de door Amerika voorgestane - en door Nederland gevolgde -

"vergevings-politiek" t.a.v •. de belangrijkste Duitse Nazi-gene
raals en ottioieren, i.v.m. de Duitse herbewapening; 

5e. het op de been helpen door Amerika van de grote Duitse oorlogs
industriin zoals Krupp en I.G. Farben. 

Over het hierop gevolgde debat kan t.a.v. enkele der genoemde pe:r
sonen het volgende worden gemeld : 

J bleek tel ~-communistisch georilnteerd te zijn. 
1 Op uitnodiging van "Jeugd en Evangelie" heett hij onlangs voor 

het "jeugdapp~l" een bezoek gebracht aan de vluchtelingen kampen in 
West DUitsland en bleek hij zeer onder de invloed van het leed van 
deze vluchtelingen uit de landen achter het "iJzeren gordijn". Naar 
hij mededeelde waren er ca. 14 inillioen personen in totaal uit de 
communistisch geregeerde landen gevlucht, hetgeen volgens hem het 
duidelijkste bewijs was, dat het in de landen achter het "ijzeren 
gordijn" een "hal" was • 

. maakte op deze bijeenkomst een nerveuse indruk. Hij 
koos 1n vrijwel alles partij voor de toanmunistisohe) visie van 

• Dit - naar hij meermalen zeide - niet omdat hij zich 
achter het communisme stelde, maar op grond van zijn persoCDlljke 
~alle anti-duitse instelling. De oplossing 

-2-



No. 151 - Y - ~5S 
van 27 Kaart 1953. 

------- · De oplossing van het :ruitse vraagstuk zag · 1n overleg tus-
sen Oost en West. 

____ was het niet eens met het door _ genoemde aantal van 
14 millioen vluchtelingen. In het rapport van de Nederlandse stUden
tenraad werd het getal 7 millioen genoemd. Verder zeide · dat 
het grootste gedeelte van deze vluchtelingen bestand uit ex~azÎ's~. 
die wat op hun geweten hadden (het door de communisten vaak gebrui~e 
verweer), waarbij Lucas IB J'ONG zich aansloot. 

: wond zich over deze u1 tspre.ak erg op en noemde het een 
schandaal, dat - -- -----. en · . deze mening durt'den ui tspre-
en • ... ... 
Van bleek duidelijk. dat bij op de voorgrond 

schoot' •. In zijn spreken was · op deze avond vrij "gema-
tigd". Naar werd vemanen zou de reden hiervoor zijn cm _______ niet 
at' te stoten en cm · ~ niet al te zeer tegen de "Pericles" in te 
nemen. · deed dit op bijzonder tactvolle wijze. Hij wist 
de door hem voorgedragen COI'IIIlunistische visie op het Du1 tse probleem 
z6 in te kleden, dat dit seen felle reacties uitlokte. 

r- In de loop van het debat kwam nog tot uiting, dat : 
deelgenomen had aan de ulttmo 1952 te Peking gehouden "Vredes-confe
rentie voor de gebieden rondam de stille Oceaan". 

111::. -' Eerdergenoemde' bleek bijzonder hettig en ongedicipli-
neerd in het debat en een "blinde" aanhanger van het communisme te 
zijn, in welk verband hij "gevaarlijk" genoemd zou kunnen worden. 
- o.m. beschuldigde hij ;-- -- . van "oorlogs-stokerij" enz •. .. 
· Resumerend kan gezegd worden, dat -naar het dezz. wil voorkomen-
de communist (partijlid) - - •, sedert hij bestuurslid is van 
de "Pericles", geen moeite spaart cm in de Amsterdamse studenten-ge
meenschap te infiltreren". 

Dat door hem hierYOOr figuren als worden benaderd, is 
voor de hand liggend, gezien de vooraanstaande plaats welke laatstse
noemde in diens :runc-cie van redacteur van de "Propria cure s" iDDeemt. 
~ 

, Tenslotte kan worden gemeld, dat het bestuur van de DSO "P8ricles" 
een dezer dagen een gedrukte uitnodiging ontving am in aantact te 
treden met "the intemational preparatory- colllllission ot the IV-th 

r- world Festival of Youth and studente tor Peace and FriendshiP"• 
Een totooopie van bedoelde uitnodiging gaat bij dit schrijven. 
Einde. 

• • 
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OJII.enerp 1 D( e110ora1iiaohe) I( ta.len't.n) 

e(rganiaatie) •:P.IHCLBS• • 
. . ' i ~~ t ·~ ,· . . j . 

~i'ft1b~ 
ACD{ /tPY.O/ 

• 

---.,! -~ verio-
-..n_ , &i Q de door de •Periolea• aa.-nJFA:toJ14!..Ae .lesi~~& ván· _

3 1 - · · - - · ~~ --- -9
; wlke op l'-5-195;J 

te 20.00 uur in het oatl-reataa.rant · •Bet &oude a Bootd• aan het 
J.eabraD4taplein te .A.aate~ SOl\ pl~ta v1D4en, door siette T&n 

niet ia 4oorsea41&•· 
. Daar hiervan tevoren echter pen k~umia •• s•a•ven, waren er 

.\;p pDOe:ade _ avoD4 een 16-tal bel&~~~alellezulea aaawesis, w.o. 

_ plaats vu lli!tlcl een oauaerie 
over si3n reia u.ar de all1••• Volka,.pub~1ek {M41o 1951), welke 

ia door hea werd pmaaJtt in si3n JaOedaD1pe14. van ~exeCMtin• 
de • InterD&tio•l O'Dion of Studebta• • 

deelde Mde, dat hij: behaln Pek:iq, ook Shanshai;.. 
uton en andere srote plaatsen in CJl1D,a had besooht en daar p-

. p:rekkea ha4 gevoerd aet ata.den'teD. van wel 20 vereohilleDde :aatio
, 1 te i..... De taal was pen beswaar, daar de ••••te van de se ·-

enten :l~~gela - Prau eJJ/ot Dlli ta e~ak:en. 
· Spreker gat nrvolpu een expoa4 nn he1; v.Diverai tai:re l.even 
in Ohi:aa, h8twelk ll13 aiteraa::rd -se•~•n s13n eigen inatelling

rheerli3kte. 
•a de oau.aerie van w:rdeJL de aamrestgen in de p-

l•I•Dh814 seateld oa vrasan te atell••· . 
vraaa vu J a •Boe heeft het ber-id T&D. Kao !ae tune cle aoei-
li3ldle4elt t.a.v. de- adaiDietratien ngeriqa4ieDateD. opgelost, 
daar het grootate deel van lwt oll.iMiae volk &Dal.phabeet ie en ill
•r• bi3U alle aabtenaren van de re:geriq !a31&DC K:ai 8he:t •ver
dnna:a• waren ? 
· · l 1 Br wordt weJlclegel13k 1101 gebnik geaaakt van voor
malige aabteuren van de repri~~g ts3i&DC 1:&1 Shek, voorsover 4ese 
sioll Diet eolmldig badden geaaaltt a~Ql oorru.p~ie ot wandadea. Dit 
s13n er D&tuurl13k niet veel, -r J(ao !ae !UDC heeft het gehele 
ataata-pperaat en de eooiale atftotuur oqevorad, waardoor ftel 
aoeilijkheden ondervansen werden. _ · 
wat betreft het azaalphabeti- si3n er Yele aaatreplelt ptroffeD. 
Studenten •13n verplioht in de vaoantiee het laad in te gau oa 
lee te geftn; kinder.e;n die de aoholi!D besoek:eD onderwij.,n h1:Ul 
oudera en grootouders; iD het •volk~leger• heeft elke soldaat een 
bepaald karakter op s13n ransel aa;r· braoht pkregen, zodat de per. 
aoaen die aoh~er hem lopen de seleg Bheid hebben om dit karakter 
eD de betekenia daarvalt i:a het hoof te pren,lten. Al 4eM aaatre
celen worden wel aans-duid ae1; ••ae•uwbal-•7•teea•. 
Daarbij heeft Mao Tse ~uns het ••I• ,•baaio Ohineae• ingevoerd, be
staande uit oa. 1000 karakters. IDdien aen dese beheerst, ia men 
geen analphabeet aeer. · 
vraaa van een onbekende aanwezip a..L•Boe ataat het met de voorheen 
door het ObiDeae volk vrijwel alsea,en a&BYaarde leer van Oontaoiut 
: a tijdelta mi3n gehele1reia door China heb ik aleohta 
••uaaal een afbeeldi-a van OoDtaoi•t aansetrotfen. Ik celoot Diet, 
dat -de leer van OoDfu.oiua nqs van v.el iDTloe4 ie op de huidip / 

. 1 ae•:ratie 2 . 
I - ,.. - ' 

i I V ! 
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van 19-5-1953. 

generatie in China. 

-2-

HOBXS!BA plaatste hierop de opaerking, dat de leer van Confu.o 
gelet op het ontstellend grote &aDtal analphabeten in zijn ti 
~italuitend baatead was "voor de rijken". 

· aerkte nog op, dat door een inteneten verbreid: 
van de Drxiatiaohe leer, het vaouum tussen het "oude China" • 
~oltarepubliek van thans, waa opgevuld. Einde. 
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Onderwerp 1 D(eaooratisc S(tudenten) 

O(rgan1sat1e) "P.IBICLIS". 
I 

M•-·a-Als bijzonderheid wordt nog gemeld, dat_op de door de CPN ge-

\
organiseerde 1-llei viering (195'3) van de zijde van de "Periclea" 
werd deelgenom~n dçor d!_ vo;t.gende _ _ _ . _ p~r~o~en 1 _ 

' -2-



1L- Verder ging van de "Periëles"· eén convovaat uit, gedateerd lf.,.;;..~ 
19;3 en getekend door het beatuurè waarin werd opgewekt deel te ne· 
men aan de op S Mei 195'3 door de PI georganiseerde demonstratie 
op de Dam te Amsterdam, welke demonstratie •naar beken~ mag worden 
verondersteld~ is uitgelopen op botsingen tussen de demonstranten 
en de politie. 

De onder auspiciln van de "Periclea" te houden lezing van 
1 1 over J.w. 

STAL IN 
- ... _ - ·--~ -- • -- --~ · zal op Woensdag 13•5'•195'3 te 20.00 uur 
plaats vinden in het hotel•cat~·restaurant "Het Gouden Hoofd" aan 
het Bembrandtsplein te Amsterdam. 

Zo mogelijk zal bij nader schrijven een verslag over deze bijeen· 
komst worden ingezonden. Einde. 

····------------· ·---------··--·-------



I 

-· 

; <J , IJ~ ~ No. 151 - GG - 53. ~ 
Onderwerp : D(emocrati che) S(tudenten) 

O(rganisatie) "PERICLES". 
Bijlage : 1 (een) • . 

6 November 1953. 

Naar uit het hierbij in afschrift gaande convocaat van de nso· 
"Pericles" kan blijken, heeft op 3 November 1953 te 20,00 uur in 
het kader.van de "kennismakingstijd" een contact-avond plaats ge-
vo~d~~' · · · · · · - - · · · · · · · · 

• Aanwezig waren een vijftiental personen en belangstellenden, w.c 
het bestuur van de "Pericles". 
~ De aandacht wordt speciaal gevestigd op de aanwezigheid op deze 
avond van , aangesloten 
bij de"Nederland~e Ohr~ste~jl& St~~~CWft ~~~~ni6~~"- (~9~V)benid 
van e ez 
deelnemers aan het-3e. •wereld-studenten-cöngres", welk va~ 27-8-
~953 tot 3-9-1953 te Warschau werd gehouden. 
__ 0~~- !~s aanwe~ig_ ·. · · · - · · : . ..,_::._. _ ___;~,._.."_.,.....,.~.-.... ....,.._..,...~, _ . .:- .;;;; 

'\.-"' -_,-.".I .. 

Spreker op deze avond was een zekere _ , stu-
'dent te Dèlft, die een lezing hield ovër'een door hem in Juni 195~ 
gemaakte reis ~or de Sowjet-Unie. 

J Het verslag dat spreker gaf •as zeer oppervlakkig en_onsamenhan
~nd. Hij legde de nadruk op de bijzondere wijze waarop de jeugd
elegatie, waartoe hij behoorde, in Rusland werd onthaald. 
Als bijzonderheid deelde spreker mede, dat in Moskou een aldaar 

reeds geruime tijd wonende Nederlander, genaamd , -

Nederlandse bezoekers was toegevoegd. 

; 
,! -·. 

als tolk aan de 

~CD/ ~J.tj6] 
Du1=k, ?i. i 
--,~--- - _;, 

DAT. 1 NOV. 1953 ~ -· 

· Bi) 

Code 

! 
·--~- ~-. 

.r~/./ r 
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D.s.o. P E R I 0 L E S • 

Secr. Weesperzijde 42-A-I 
Amsterdam - 0 • 
tel. 742794. 

waarde Collega, 

A'dam, 27 - 10 - 53. 

Wij hebben het genoegen je uit te nodigen tot het bijwonen 
van onze eerstkomende contactavond op Dinsdag 3 November a.s. 

Wij vonden de heer J. DEN HARTOG (student te Delft) bereid 
om voor ons op deze avond een verslag te geven van zijn reis
ervaringen door de sowjet-Unie. 

De heer DEN HARTOG bezocht de s.u. teaamen met een jeugddele
gatie in de maand Juni van dit jaar. 

Gezien de vele vraagstukken welke samen-hangen met de beoor
deling van dit land en de grote belangstelling die hiervoor be
staat, meenden wij aan een grote wens te voldoen door juist de 
heer DEN HARTOG uit te nodigen. 

De avond zal gehouden worden ten huize van : 
de heer L. DE JONG, 
weesperzijde 42-A-I, A'dam, 

en zoals reeds vermeld op Dinsdag 3 November a.s. 8 uur 's avonde 
Hopenlijk mogen wij ook U op deze avond verwelkomen, 

Het bestuur der D.S.O.Pericles. 

P.s. Op deze uitnodiging kan door een ieder ''n introduo4' 
worden meegenomen. 



RAPPORT VU KB 

.l.U RB 

Io.a 12466 
Betr.a D.s.o. Periclee. 

Bijl.; 2 (alleen bij origineel) 

!yp.B. 

Van · ontving KB de volgende verslagen. 

'··-- -.... ·~· 

Terslag Toan het afgelopen jaar en voorstellen voor het nieuwe jaar, uitge
bracht door de voorzitter op de algemene ledenvergadering d.d. 2-10-1953. 

Ogenschijnlijk ià het afgelopen jaar voor Periclee een jaar geweest 
T&D geringe activiteiten. Het aantal gehouden lezingen is inderdaad niet 
groot te noeaena het is beperkt gebleven tot twee, namelijk die van prof. 
] en de heer · • Wel kan echter gezegd worden, dat Periclu met 
andere activiteiten veel contact gehad heeft met studenten van buiten de ver
eniging. De bijeenkomst bijvoorbeeld t.g.v. wereldatudentendag op 17 Iovea
ber werd door een vrij groot aantal niet-leden van Pericles bezocht. Door 
een grote nalatigheid van de zaalverhuurder was geen speciale Tergunning voor 
djse bijeenkomst aangevraagd. Hierdoor kwamen zij in confli•t met de politie, 
die een groot aantal introduc&• a, die pen student waren, n:iat wilde toe
laten. Door dit feit is deze avond niet zo geworden als hij zijn kon. 

Verder zijn er op de beide gehouden contactavonden interessante disaus
sies geweest met studenten~n buiten de verenigin&• Ook werden dit jaar enke
le instuiven en een gezellig weekend in Woordwijkerhout gehouden die echter 
steeds bezocht werden door eenseer kleià&&ntal leden. 

Kade door drukke bezigheden van de aeeste bestuursleden mat studie, 
oo-aseietenteChap en werkstudent zijn, kon het bestuur niet veel meer orga
niseren, dan wat hie~ genoead is. 

In het afgelopen jaar heeft Pericles een belangrijk verlies geleden. 
Ha de uitwijzing uit ons l&Jld T&n onze beid.e Indone•ieche vrienden ~~ - en 
---- ~· die door de regering o.a. verweten werd dat zij in contact stonden 
met Pericles, ._, het beatuur zich tot haar grote spijt genoodzaakt om alle 
Indonesische leden te adviseren zich te laten schrappen als lid van Pericle•; 
en aldus geschiedde. 

Dit uit de vereniging gaan van de Indonesische leden is tevens de oor
zaak geweest, dat de Aziatische werkgroep werd opfehe!'P• Deze bloeide name;'. 
lijk hoofdzakelijk door grote opkomst van Indones ers. 

Wat de andere werkgroepen betreft; de kgnatwerkgroep werd o\geheven wegaf. 
gebrek aan belangstelling en de werkgroep ter bestudering van he weten
schappelijk socialisme werd opgeheven na een uitgebreide discussie die het 
bestuur had met een Tertegenwoordigervan di I.u.s., die enkele dagen in 

1 ons land verbleef. Deze ve:trtagemroordiger vertelde namelijk over de slechte 
ervaringen van verenigingen in andere landen, met het voortdurend organise
ren van links politieke lezingen. Ha een uitgebreide discussie leek het het 
bestuur beter de werkgroep ter bestudering van het wetenschappelijk socia
lisae op te heffen. 

In het afgelopen jaar is er een groter contact geweest met andere stu
dentenverenigingen dan in de voorgaande jaren het geval was. Zo is er een 
gezamenlijke discussieavond geweest met Politeia, waarbij ook weer het aan
tal aanwezige Perielesleden klein was, terwijl verder door de B-kernen coa
missie, waarin ook Pericles zitting heeft, enkele lezingen gezamenlijk wer-

-den georganiseerd. 
Het orgaan Kentering versoheen twee maal in gedrukte vora. Hierna waa 

de financiele positie van het blad zo slecht, dat het beatuur besloot 
Kentering voorlopig niet opnieuw te laten verschijnen. Ket het in eedrukte 

1vora laten verschijnen van Kentering had het bestuur meer hooi op haar vork 
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genomen, dan zij dragen kon. Door tijdig ophouden hiermee werd een grotere 
cataatrophe voorkomen • 

. In de afgelopen zomervacantie hebben twee hoogtepunten plaats gehad in 
het internationale studenten laven. In de eerste plaats werd in Boekarest 
het internationale jeugd- en studentenfestival gebouden en daarna in 
YaraCbau het wereldatudentencongres. Jan het festival hebben enige Perieles
leden deelgenomen, terwijl het studentencongres bezocht werd door twee be
atuursleden en twee studenten van buiten de vereniging. Een van deze niet
leden was de voorzitter van de w.c.s.u., die op het congres de Yorld 
Christian Student Faderation vertegenwoordigde. Vooral voor het studenten
congres is door het beatuur vrij veei propaganda gemaakt onder de besturen 
van andere studentenverenigingen. Het was voor het eerst dat een dergelijke 
uitgebreide discueale plaats had over de I.U.S. met andere verenigingen en 
individuele ~ersonen. Bij een langere voorbereidingstijd was het waarschijn
lijk mogelijk geweest nog meer waarnemers naar Praag te krijgen dan nu het 
geval was. 

Zoals gebruikelijk heeft het bestuur ook dit jaar weer een kennis
makingatijd georganiseerd en zij aeent met de onderwerpen en .. sprekers een 
goede keus gedaan te hebben. zal spreken over Charle7 Chaplin, 

over Russische muziek en over.architectuur, Gez ... n-
lijk met Olofspoort zal verder een bijeenkomst worden gèhouden onder de 
titel "Vrijheid, gelijkheid en broederschap en hun betekenis voor de mena", 
terwijl de kennismakingstijd besloten zal worden met een weekend. Wij hopen 
dat veel leden deze bijeenkomaten zullen bijwonen en dat sij veel vrienden en 
bekenden zullen introduceren. Het bestuur is van mening dat in het komende 
jaar een uitgebreid en gezellig verenigingsleven opgebouwd dient te worden. 
Zij adviseert aan het nieuwe bestuur, dit te trachten te bereiken door het 
houden van contactavonden en informele huiskamerbijeenkomsten. 

In het afgelopen jaar werd misschien iets te veel getracht o• contact 
te krijgen met studenten van buiten Pericles, waarbij dan vaak over het 
hoofd werd gezien, dat zonder een intensief en gezellig verenigingsleven 
een groei van de Teraniging uitgesloten ia. Hebben we eenmaal bereikt dat 
Periclea een actieve vereniging is dan kan zij haar leden en niet-leden, 
mede dank zij de internationale contacten, meer bieden dan welke andere 
studenten vereniging ook. 

Op de bovenbedoelde bijeenkomsten kunnen allerlei culturele en poli
tieke onderwerpen aan de orde komen, alsook studentenproblemen, zoals de 
sociaal-economische positie van de studenten. Deze bijeenkomsten kunnen 
echter alleen slagen door een enthousiaste medewerking van al onze leden. 
Daarom v.raagt het bestuur om voorstellen en nieuwe ideeen, die eventueel 
door het· bestuur en een door haar in te stillen huiShoudelijke co-.issie 
kunnen worden uitgevoer~. Jlleen dan kan Paricles bloeien en groeien en 
haar leden een gezellig en interessant.verenigingsleven bieden. 
2 Octobera ledenvergadering. 

Na opening en.voorlezen van de notulen van de vorige vargadering las 
de scheidende voorzitter zijn verslag, bedoeld onder punt 4 der 
agenda, Toor. Enkele der aanwezigen, Toeral · , merkte op 
dat er weinig acti'Yiteiten T&n Pericles zijn geweest gedurende het afgelo
pen jaar, ièts wat ook al in het verslag naar voor laraa. Er werd vrij lang 
over gepraat, hoe Periales actiever ge..akt kon worden, uiteindelijk kwaaen 
wij tot de conclusie dat dit allaan kon geschieden met een of meer werk
groepen of disputen en huiskaaerbijaenkomaten. Het nieuwe bestuur zal zich 
gaan bezighouden aet het organiseren hiervan. 

gaf een kort verslag over het wereldstudentenoongres in 
Warschau, waarna het nieuwe bestuur werd ingesteld. 
Candidaat voor het nieuwe bestuur stond o.m.--- ----.Deze man studeert 
geschiedenis, was aanvankelijk lid van Pericles, ·maar ging later in Leidall 
studeren. Bu komt hij terug naar Alasterdaa en wordt lid van Pericles. 



---

-' -
meende dat hij wel een bestuursfunctie wilde aanvaarden, aChteraf 

bleek dat niet het geval te zijn. 
Het n~euwe bestuur bestaat dus sleChts uit drie ledent 

- en • Het zal worden bijgestaan door een 
huishoudelijke commissie, waarin tot nog toe en 
zitting hebben. 
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SCHE STUDE1·TTEli ORG.AITISAI'IE 11 PEi.l.ICLEsrr 
================~===================== 

upericles 11 ~s een pros"l.'essieve studentenorgani 
:tro\:1 stelt zij zich op de hoogte ·van de maat -
j.ke 1 culturele, netenschappelijke ,en sociale 
is sen,- in welk deel-~ ..de~Jte.:r.~;!.r:f. d,:i,.~ _z.ich __ ~ok 

. ( 

) 

....... ····· - ·•·· 

• 1d·~ zij ·zich ~rns~~g ~e.zig JD:St de sociale en 
· ~e vraag~~}l_kk~I!: d~r · stuqen~en en eveneens :Zne~ 
'sdreiging, welke haar sc~ad.uwen in vele:rlei· vorin · • · 
: iversi taire leven werpt. \._ ---::.. · . . : :-: 
: ;mt echter niet, da;t zij . z:i:c:h bepe;',kt tot .~e /' 
' 1g en bespreking van deze vràagstukken. Voor / 
'lt.ent :Progressief hier bovendien ~;)en actieve rol/ 

.. de hier boven àa,ngert?erda waags~_~n. /, 

igingslevon dor D. S. 0. '1Pericles" biedt U v~el 
:Jen çoot aantal loz~~fi~~ geh;Q:!J.don,_ ... _di~ .. álle~ 
5WokkE$nCl:t ·· · ·oii(le:rviéi':p~n· :op··verschillend gebied 
1. Regelmati5o ~ontactavonden maken het moga
:lr beter te loxon · kennen en over alles en nog 
'ow op te zetten. 

ka.r·1pe11 en andere activiteiten. ronden het ge-

t is deze uiteenzettillb t~ beknopt om volledig 
zijn. 

~dore inlichtingen of wenst U aan onzo kennis
jd deel to nemen? 

m kun·~. U ~ich richten tot ons secrotariaat1 

Waosperzijde 42A', tel.742794. 

Leen eons ko~en kijken of stolt U belang in ~~n 
sen? Ook dan bent U van harto wolko!.l. 

.·' . 

•. 

. . 
LEZINGEN IN DE AENlfiSMAKIUGSTIJD 
13 October 

19 October 

· ... 27. Oct..obc:r: 

10 :iJovembar 

Het leven en werk van Charley ,Chaplin 
door de Heer B. Hulsing. Hierbij zul
len enige Chaplin-films gedraaid wor
den. Aanvang 8 uur in"tGÓudon Hooftil 

1 
Re:nbrandtsplein 17. .· 

Vri~id, GeliJkheid on BroedarsahaR 
en betekenl.s voor· ae mens. · 
Avond georganiseerd in het kader de~ 
B-kernen lezing comcissie tezamen met 
d& s.s •. Olofspoort. Een tweetal spre-; 
k.sr.s zullen hun mening over dit onder
werp uitee~zetten. Plaats Oude Man~ 
hui spoort.. Aanvang 8 uur. Zie vo:Dr 
do speciale aanlt:ondiging. 

1tj)o moderne Russil:!éhe mziek.. ,ravqlu- . 
tioiülair of traditioneel?1' door· de 
Heer rr. Sch.uijt - COrJ.ponist. Aanvang 
8 uur "t Gouden Hooft u. 

De achtergronden van de ~odorne Ar
chitectuur, door do hoor J.J. Vriend 
architect. Aanvan~ 8 uur ltt Gouden 
Hooft 11 • 

Wilt U ook op do hoogte gehouden rT.orden van ande
re activiteiten van Perièles, ondor ~eer van de 
contactavonden? 

Wendt U dan tot hot Socret:ariaat. 



.. . 

c 

/ (.1 • . ','. 
I, • •. ·. 

' .. 

' ... 

.. ...... . 

Tiet Bestuur der DSO Pericles nodigt ·alle l•den 
op+de ope~ingn.u'aadoring tar gal'8g.e:bhéi4 ·van · 
studie- en vo.r.erlgingsj ~ •. 

De agenda Too:r deze v&l."gadsriiîg ".s : .. 
. • I, . '"'. ·. •·. . . .. 

·2 Nom le~ 'l'àa do yoZ!lge · 'Ye:IL'ga~tte:~1tll 

\ 
' ~' 

t, ~~e.zi'g t"e zijn 
alUl'Vug Va.n het niquwe 

..-...· . .:::. 
i. . •. : '• ·.'· .. J-

J.":.t:::·,,···: __ ·_:· ..• ·i-
i~ 0}l9~i~. . . . . . . ' . 

.3' _ tnge~~ stllkken · . t . .· . \ • 

· • .V~ slag vu ;~t ata•lopell j ~- · veen-atelleen v.oOJ: 
het· l1ietur.e-j~ IIWt ill~agrlp ksl'.lilii~'.iigatl.jd;. 

'I 
i}.'~- 1reritq .. ~YU ·hä~ Jf&rëld -~-~em· ;co~e·s ~e ·.J ... o-r. 
~- , 'Warschal( . . : - . ( 

-6) Robdvz'a~ ·, . 
7). Decharge v~zr ·hot oudo~ en. lnst;,.i 
. bes't;utu: · , . . , ,· · 

· a) R. óhdnaag ·.. . 
· 9) ~uiting. · ': · 'l i: 

. . ., . ,. . .,. . . .. ;) __ ,.,,-:·· 
De ledonverga~ering vindt plaats ten ~~ze.~an 

het iûeuw~ 

· L~1y, ·cie~i, · ~oilllaan aou •,, 
oP V~ijci8.g 2 October, aanv~ 8 uur. 
. . ,· ··r' 

Il1 de lmnnism~st.ijd zullen ·aal?- _c:hoietal: lez""v"i<i!)"' ..... ge~~aniseei-d wol!'-: 
don ( Bezo. !Dl'lring ·over•Cha:ttley Ch.aplin, Nióo ove:r. RuiJsiaohè 
lfu.~?~iek, _en J •. J •: :vriend. I over Nederland~e · ·~ tussoil 'd;o~ 
.Zt1llen een aantal meer iltterne· avonden ;pr;p1ts,rilllden 
De kennismakingfffolder ~t· .u.~ge•:. · · 
wordt nog voo'l! 'de·l-edè~gade:ring:ve~zonlie~. 

' • r •• , I • ' ~ · • , 

Het bostuur 1. ·v~ .,...., 'QS: dat . tct een van 
_'a&den van het'1niau.w~ b&~, .bet v.<;lra.orgen _van 
si et vo.»en.f.gllsgale"V'en · g~ke:nd moet . worden. Een ····"'""'~u· 
zocht. zijn' mJJ.t'ltg en' stfggesilos op' da 
go~.. v . 

: -~:. ~. : 
· ... ' ... ~ 

·~· 
.... ,,. 

. ·~:., . ' 

... " .. 

. ' ~. 

....... ·. 

' . •. . . ''t 

Rot'- Be.t~~ stelt als_ g~cU.~~['vv~r.:.~ot ~o~ ·. ·:00~~ ;_~-,; .~;,··~:: ... ~ .. _·.,·;:~.;~·~ 
. ;r. Hoekstra., voo~. t G.. l»nke:r ~· ~êltf · Blok en L •. de Jolig. ._ .;_ ::~: 

Ni~ we o-.idawn e:ti .tegen ... oandidatén kwmen tot aa:tt bet •begin ·van de ve..,_ · · ~-·>',·<\ 
gadoring wordan il'igedieild.. . .· .. ·:~\ ~ ~; 

. . : . . . ·.· .• ·'J.·. '. 

Hot ligt ve:rder· 1zl de bedoeling., dàt h.et bostuur nde~~eefi!liilltahOtidç;l.l:f.jke ... ' ... :~ 
O?rnmissie .(voo~ :teobnischo werbaSmhed~n) instal Hierioor is 'een potere · .. : : 
~~~~~;~! ~ lll~~~ijk. . ,. 

Hetr hs'tû\u'i relt!èn-·. ate'llig op ~lar .iwlw:a&.igb.~i'4 OG1"ste lodenvor;-
h~·lli:gc' ~ .-,, ,. . . 
& '. ~." .)1. . ,-,~: ' . > ,.. ·; ·. . . . ·. . . . . . 
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Onderwerp : D(emooratJreohe) S(tudenten) 

Q{rg~nisatie) "P.BRIOLBS". 

Wtü~ 

11 Januari 1954. 

_ . . , werd door het bestuur van de "Periolea" 
dezer dagen een convocaat aan de leden toegezonden luidende : 
"Beate Periolieten, 
"Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken jullie allen een 
"voorspoedig 1954 toe te wenden en om het nieuwe jaar meteen met 
"een verrassing te beginnen nodigt het Beatuur alle leden uit aan 
"we~ig te willen zijn op een belangrijke SPOED vergadering. 
"Zij wordt gehouden in verband met het op 17 Janaari plaatsvinden 
"Congres tegen de Europese Defensie Gemeenschap (EDG) te Amsterda 
"Het bestuur is van mening dat er gezien de gehele positie en ont 
"staanswijze van Pericles, alsnog enige belangrijke maatregelen 
"genomen moeten worden die niet buiten de ledenvergadering om ku:n 
"nen worden gevoerd. Zij doet daarom een beroep op alle leden om 
"ondanks de nog bestaande Universitaire vacantie op deze vergade
"ring aanwezig te zijn. 
"Verder zal nog als agendapunt besproken worden de komende ASVA
"verkiezingen, de cahdidaatatelling, het verkiezingsprogramma en 
"de verkiezingsactie. 
"De vergadering zal plaats vinden op Maandag 11 Januari om 20.00 
"uur bij .. - - ·--- · ------ ·- · 

Het Beatuur van de Periolea~ 
-"---·~ 

2 Met betrekking tot het hierbedoelde "Congres voor waakzaamheid 

\ 

tegen het Du.i tse Mil i tairisme" , 
kan nog worden medegedeeld, dat voor dit Congres kbarten zijn ge
drukt, bestaande uit twee delen. Op het ene stuk van de~e kaart 
dienit de deelnemer zijn naam en adres te vermelden en dit af te 
acheJren en op te zenden aan : mevrouw ~-. --~-· ... --~' 

Op.het anderë stuk van de käart worden. door de "colporteur" 
eveneens naam en adres van de deelnemer vermeld. De bedoeling zou 
zijn om op het congres veide stukken van de kaart ter oontrole te 
vergelijken. 

Alle bestuursleden van de "Perioles" kregen meerdere van' deze 
kaarten mede, alsmede enkele adressen van personen, "die voor dee 
name a~~ het congres in aanmerking kwamen". 

Einde. 
v. ~-

~~co/·~~3 · 
t . ~ 

I. ~: 1. H
1 

JAN. 1954r 

ICoda I 
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A f s c h r i f t • 

IUS ... AGENDA. 

ACTIVITEITEN OP HET GEBIED FACULTEIT EN STUDIE 

1. Internationale architectuur-eonterentie. 
Van 15 tot 21 April te Rome, met tocht naar FlorPnce, Bologna 
en Venetil. 

2. Internationale conferentie van agronomische studenten. 
Van 10 tot 20 Jul~ in Sofia, met bezoek aan boerderijen. 

3. Internationale cursus voor medische studenten. 
Zomer 19~ te Oslo. 

~. Internationale expositie van Beeldende Kunst. 
Eind 19;4 in Kopenhagen. 

SPORT 
1. Internationaal schaaktournooi. Van 11 tot 19 April in Oslo. 

2. 12e. Universitaire Zomerspelen op Olympische basis. 
Eind Juli - begin Augustus';4 in olympisch stadion te Helsinkt 

Maart 19;4 samenstelling van een culturele groep bestaande uit 
FRANSE • INDONESISCHE • BRAZILIAANSE - SOWJET - TJE~HISCHE - RO~ 
MEENSE - ITALIAANSE - en DEENSE studenten. 
Deze groep reist rond, treedt op in verschillende landen en in de 
IUS•zomerkampen. 

INTERNATIONALE KAKPEN 

Een kamp in de Roemeense Karphaten in Juli 19;4. 
Voorts waarschijnlijk kampen in CSR M Duitsland en Oostenrijk. 
Dit zijn allen vacantie-kampen. 

Internationale studenten cursus over wegen en wijzen om te komen 
tot vermindering van de spanningen in de wereld. 

Bijeenkomsten van befturende lichamen van de 
In Januari 1954 van leA"Executive Committee" 
In voorjaar 1954 idem. 
In Augustus 1954 ncouneil Meeting" • 

IUS : 
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Onderv1erp : D( emoe ra tische) 0( tudent en) 
0 ( rgc1nisa tie) liJ:' ~'iiGL:.j,;Jn. 

4 lviaart 1954. 

Vlerd het volgende vernomen : 

IIet resul toa t von de verkiezingen voor de ''A .JVi)-led enrttad 11 

is voor de "Peric~es" : één zetel, 

Er blijkt niet veel animo te zijn voor het onlengs door ''P e
ricles" opgerichte "dispuut", dat onde:r leidins st<::~f.tt van 

Hierin zol getracht worden verbetering te breneen door z.g. 
"huisbezoelc" bij belangstellenden. 

Door "Pericles" is een lezinG georL,--aniseerd op 23 l<.ia::1rt 1954 
in "Het Gouden Hoofd" twn het Hembrandt-.rüein te .d.Lusterdam. 
1\ls spreker is hiervoor door 

. aangezocht de beleende ~)rof.dr. 
die zal spreken over het ondervjerp : "Het .rlme

rik<-tanse neger-probleem in de 20e. eeu·w". 
bleek direct bereid te zijn om deze lezinc voor "Perj 

cles" te houden en vond ~ het niet ere; om voor een klein ge
hoor te sprel-;:en. 

5 MRT. 195'r 
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"tJlfderwerp 2 D(em.ocratische) S(tud~dt~)_i..;...2--:2rt--7-r~----~ 
O(rganiaatie) •PERI~: . _ 

• 
H>L ..- --1 APR 1951r ·l· 
f 

=:t"'' I 
. -

~, • ·--- · onder oJ.:toetending 
van eën a·:rachrift van het daarop bitNHiiijj h&bbihdibnvo
oaat, kan medegedeeld worden, dat de aangekondigde 11zj.~ o'!e~ 
het Russiso~ _l.ttAtJ:>echt door de bekende ~J;L.LABBT . 
op 30 Taart 1954 heeft plaats gevonden ten huize van· - u.s&.,n· 



D.S.O. "Pericles", 
Dispuut 

Waarde Periclieten, 

AFSCHRIFT! 

Het dispuut prijst zich gelukkig haar genoten ook nu weer 
een programma van superieure kwaliteit te kunnen voorscho
telen. Na enig onderhandelen vond het de heer Laret bereid 
een inleiding te houden over Z~Jn specialité n Russisch 
Strafrecht", op Dinsdag 30 Maart, t.h.v. G. Donker, Victo-

Eieplein 15 '''· 
De heer Laret zal het probleem analyseren op de spitse, 
niettemin voor leken bevattelijke wijze, in het algemeen 
den Jurist eigen. 

Het Russisch strafrecht verheugt zich hier te lande niet in 
een overmatig grote bekendheid, wat aanletling geeft tot 
zonderlinge wanbegrippen. Dit wanbegrip is juist in dezen 
zo gevaarlijk, omdat men terecht de mérites van een staat, 
van een stelsel, beoordeelt naar z'n Recht, in het bijzonder 
naar zijn Strafrecht. Vooral hierom zal het Dispuut ieders 
aanwezigheid, eventueel vergezeld van een introducé, met 
vreugde begroeten. 

Het Dispuut. 
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Door "SpartaC\la" is eea bijeeakómat ~org~Dis~e~d op tp ll'rt 
1954, waarop door de bekeade 1f1 fttR1" 1_ 1 ee:n eBiM zal 
.!orden geh,uden over "Het Rua~cftê et;etreght"~ 

worr1 t medege
deeld, dat door eerdergenoemde prof.dr. ------- op 23 Maart 19;4. 
voor ttpericlea" een lesiif werd glh8dd.en in het caf4.!restauran 
"Het Gou~en Hoofd" te U e rd&ll, over het enderwerp : "Het Ameri-
kaaaae Negerprobleem ia de 20e. Eeuw". · · -

Bij deze lezi:a.g vaa _ __.:. __ ":_ waren 20 pereonen aanwezig, w.o. het 
voltallige bestuur van "Periolea", terwijl verder werden epgea~rkt 



.. 

Ro. 91 - R - -~~. 
Onderwerp : D(emooratisohel S(tudenten) 

O(rganisatie) "P..RIOLBS". 
Al81mene ledenvergadering • 

c)J~ 

25 Kei 1954 t.h.v. 

2 luni 1954, 

Dupl. 

J 
I - '""'·-·· ·- --- ------ -

werd gehouden. 

werd oftr het besprokene op deze 
ring het volgende vernomen : 

. . .•. l.. .lanwezia waren 12 D&rsonen. t.w. : 

/!çr.; -

-i 
i . . 

Bij ~zigbeid van de (aftredende) voorzitter : 
, werd de vergaderins seleid door de 

secretaris. 
~Na voorlezing en arrestatie TaD. de notulen van de laatste alae-
Jml'ne ·ledenftrgaderins _ _ 

, geett de secretaris een owrzioht Tan de activi
tei't TaD. "Perioles" 1n het verenigingsja.ar 1953/M, hetwelk zo 
achter alkaar voorselazen em indrukwekkende opsomm1ns is (zie de 
dezz. daarop betreltking hebbende correspondentie). 

Het bestuur is dan ook Tan menins, dat de Teraniging op de goede 
weg is, hetgeen ook weer niet wU zeggen, dat a.lles in orde is en 
in het at gelopen jaar geen touten zijn semaakt. 

Het bestuur meent echter te kurmen opmerken, dat een Tooruitgall@ 
is te bespeuren. Het is vooral de "kraohtise propaganda", welke 
door "Perioles" werd gevoerd, die ertoe hee'ft bijgedree:en, da,t 
"Perioles" weer een veelbesproken organisatie ia géweest, aoals 
kon worden waarsenomen uit de oc:mmentaren van wrsohUlende 'be-

... atuursled8n van andere stude.nten-orsanisaties. 

ret bestuur ziet zijn taak voor het komende jaar als volgt : 
a) verbetering in de organisa.tia van het "dispuut" (SP.lRTAOtB). 

Hier ontbreekt nog wel het e. e.a. aan. Naar de mening van het 
bastuur heett de leider van dit dispuut 
- - . · ·, niet serieus genoeg getracht het nodige enthou-

-- __ -~-!..~• l!_~el"YOOl..J,~jJ{de leden te wekken; 
b) ète liZ1ngen met regelmatige tussenpozen te doen plaats Tin4en. 

Suggesties hiero1er zullen gaarne worden insewaoht· 
o) de "kennismaking&-tijd n -2- · ' 
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Tan 2 Juni 1954. 

o) de "ltennismakings-tijd" in het komende cursus-jaar grondig voor· 
te bereiden, teneiDde de Toor de Teraniging zo nodige nieuwe le
den te kunnen winnen; 

d). te komen tot de oprichting Tan een werkgroep ot "comit4•, TOOr 
intensieve bestudering van de sooiaal-eoonomieohe problemen van 
de studenten, alsmede van de vraagstukken, betrekk:ins hebbende 
op het hoger onderwijs. Het resultaat van deze studie, dieni te 
worden natgelegd 1n een concreet plan. In dit Terband wordt ge
dacht aan het organiseren Tan een "Week-end conferentie" op be
perkte schaal; 

e) te komen tot de oprichting Tan een werkgroep in dezelfde geest 
a1s de vroegere "J.zi«-werkgroep" van "Perioles" en wel onder 
deskundiBB leiding. 

en stellen voor deze werkgroep in de 
"politiek-historische" steer te houden onder leiding ~n de hoog· 

I leraren : prof.dr. Willam 
I " en prot. dr. ; - - -- - - · . . 

-- --- ·-- verwijt bet bestuur nog, dat dit niet heeft meegedaan 
met de protest-actie "f'8Jl de studenten-organisatie "Politeia" tegen 
de benoeming 1J van een Nederlands ambassadeur 1n Spanje. 

3. Het door de penningmeester vervolgens uitgebrachte 
tinanoille verslag, was aanleiding tot felle aanvallen op het be
stuursbele id. 

De aauwezisen protesteerden o.m. tegen : 
a) dat er geen kas-oODDissie was benoemd; 
b) dat er nog rut. 100 gulden aan aohterstallise contributie te 

innen was; 
o) dat de balans niet tevoren sastenoUd en tar kennisneming aan de 

leden was sezonden. 
:a:. e.a. was aanleiding tot een zeer hettig deba1i. Het resu11iaali wa~ 

dat het bestuur erin toestemde alsnog een kasoommissie te benoemen 
De bevinding van deze oommissie zal aan 

de leden worden toegezonden. 
--

~4·1 Hierop volgde de bespreking van de "beginsel-verklarins"• 
u, i 1îet was , die als hoofdbestuurslid van de OPSd di-

5. 

rect hoog van de toren blies en zeide, dat deze "beginsel-verkla
ring" v ijwel eensluidenel was met de beginsel '9'8rklaring Tan de OPSJ' l 
hetgeen door het bestuur werd toegegeven. 

vond deze beginsel verklaring Tan "Pericles" voer het 
"geestelijk niveau" van de studenten te "nietszeggend" en te alge-
meen. Deze mening werd door : : gedeeld. Laatstgenoemde 
stelde Toor in de beginselverllaring op te namen, dat ~ricles" 
zich achter de "Vredesraad" stelde, alsmede dat uitdrukkelijk uit~ 
werd gegeven aan de "strijd tegen het fascisme"• Na bespreking werd 
dit voorstel afgewezen. 

, - -- -----,wenste in het beginselprogramma iets te zien over de 
"strijd tegen het kolonialisme". Dit TOorstel werd aangenomen!_] 

I 

.Nadat de rondvraag geen bilzonderheden had opgele'98rd, werd over-
gegaan tot de bestuurs-wisse ing. · braoht naar voren, dat 
statuta.ir een bestuurs-wrkiezing zonder voorat8fltande voordracht 
niet moselijk was. 

Het bestuur s~lde daarom voor om - met uitzondering van 
, die zich niet herkiesbaar s1iel t - "ad interim" aan te 

blijven tot Ootober 1954 ( aanvans nieuw cursus-jaar) en zich 1n zijJ 
taak te laten bijstaan door eerdergenoemde -- - en -- - -
l AltiE:N SCHOONHOVEN. Dit voorstel wordt geaooepteêra. "'\;'~ EK> 

6. Hierna -3- "" V 

• 
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6. Hierna· werd deze Wtrga.dering, welke een rumoerig en vrij moeilijk 
verloop had gesloten, waarna men nog geruime tijd onder he"t nutti
sen van een glas wijn gezellig samenbleet. 

v. 3. 

"':~-·., 
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,----1=\etreft: n.s.o. npericles" 

----

I • 

I 
• 

I • 

I 
• 

2. 

8~.:. -, _J_ 

Code 

Door P.ZRICLES is een gestencild convocaat aan leden en 
belangstellenden toegezonden van de volgende inhoud: 
"Waarde Vrienden Dinsdag, 19 October 1954. 
"Pericles komt wel ietwat laat met de offici~le onening 
"van z'n kennismakingstijd (waarvoor onze excuses), maar 
"die eerste avond zal dan ook ter compensatie van Uw ver
"ondersteld smachtend verbeiden van een fameuze en onge
"hoorde kwaliteit zijn, 
"Wij vonden nl. de heer bekend door enige sta~ 
"opwerpende artikelen in P •. C. en die recentelijk terug-
11keerde van een twee-m.aandse reis door China, bereid z'n 
"impressies over dit wonderlijke land voor ons weer te 
ttgeven. 
11 Deze unieke lezing zal plaats vinden a.s. Dinsdag, 26 
11 0ctober' Is avonds om 8 uur in het B-kernen-huis' Westein 
"de 23. 
"Iedere student(e) zullen vlij van harte welkom heten. 
"Het bestuur van DSO PERICLES." 

Het -
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~R::JLAG VAN DE DOOR 
»i i 

OP 26.10.1954 GEHOUDEN LEZING. 

Zie onder punt 1. 
Aanwezig 1.varen ca. 50 belangstellenden. 

Spreker, die begon met de mededeling dat hij niet zo zeer een 
lezing wilde houden,dan wel een soort verslag wilde geven waarbij 
elkeen o:p ieder moment een vraag kon stellen, vertelde, dat hij 
als "waarnemer" naar de in Augustus jl. in Peking gehouden 
council-meeting van de WFDY was gegaan, op uitngdigin~ van deze 
organisatie. Het was de WFDY nl. gebleken, ~at geen enkele 
"officiële vertegenwoordiging" uit Nederland op deze meeting 
aanwezig zou zijn. Daar de WFDY, via de IUS, op de hoogte was 
van : deelname aan het in Augustus/September 1953 te 
'Narschau gehouden \VERELIJ0TUDENTENCONGR8S · 

, had 
men hem ook nu weer als "indi vidu~el~' wa11j:,t~~mer ui te;enodigd naar 
..... , 1 . t J --re~lne ~e \Omen. 
Hij vertelt dan, hoe hij in Peking op Aigen varzoek een gevange
nis heeft mogen bezoeken. De toestanden in deze covanzenis waren 
hem meegevallen; verhalen, zoals die door de Brit in 
het dagblad 11 He~ pr,Îrool" werden c~claan, .konden beslist :rdet als 
objectief worden beschouwd. ~:Jpr·3k~r z12lf hr~c1 ::.1 thans niets l<:unne 
merken van . "çoru.Yieli jke ondervindingen". ';'!~1 was het 

opgevallen, dat 2J3 deel van het totar:.l a:.;a:tal gevangener. 
z;.g. noliti3};~ ..... ;~ ... v---GJ"L0 :;nell v..1ren, J..\:.s. a·:t:~1:·:.i:!.,··~~J'"'~· .,,-r·~r~ l:=;t .. -;orrt1 
te regime var.. Tsjane -Kni Tfliek. 'Di nl. Toen :::preker zijn begelei
ders, die alle er! wet hem illlh3t;ingen 'xa.r~neer hij daarom verzocht, 
vroeg of er gechvonc;0n arbeid "br~stond, o~:dat sr-reker arbeiders ha 
zien vverken onder militaire be1.rvakir.:.g, werd hem geantwoord, dat 
alle gevangenen mee moestF?.n vlerktEl ae,n ;roj•;:;cten al::; -_,,.?.~en'bouw, 
dijkherstel, enz. 
Op een vraag uit de zaal of spreker iets gebleken was van grote 
haat tscen Amerika of andere ~ast0rse landen, antwoordd~ 
è.at èi t inderdaad in Ohina in sterkt~ r:-:ate het geval was, en we.L 
het sterkst teeen Am~r1ka 8YJ. het minst tegen 2ngc;land, waarYan 
wel mede oorzaak zou zijn h"?~; bezoek van 

De onder Tsang Kai Tsjelc noc bestaande 
lplattela.nd van China, zijn aanzienlijk 
gehele bevolking helpt enthou.siast mee 
land. 

feodale toestanden op het 
verbeterd, en vrijwel d& 
3-an de opbou\N van het 

Het 
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Het volk heeft v12rtrouwen in de regering en in hetgeen deze 
bekend maakt in de dagbladen '.~n/of 2ndere officiMle organen. 
De onteigening van grootbedrijven wordt in China nog niet zo 
drastisch doorgevoerd als in Rucland na de revolutie. De l&nd
hervorruing (collP.ctivi~atie) geschiedt op basis van vrijwil
ligheid, met dien verstande, dat aancollectieve bedrijven 
~eer en balanerijker privileges word8n toegeütaan dan aan de 
individuele bedrijven. 
Spreker had eens aan een Chinees, wiP.ns fabriek geli'.luideerd 
zou ·worden, de vraag gesteld of hij zich hierb=,j zo maar kon 
neerleggen. Het antwoord was: "Het is helemaal ni~t zo erg, 
omdat ik mjjn directeursfunctie in het .r:!.ieuwe bedrijf toch zal 

· behouden en ik er dus niet veel op achteruit zal gaan." 

Op een opmerking uit de zaa~, dat toch niet te veel waarde 
aan dereelijke interviews kan worden toegekend, zeide 
oat het i~derdaad mogelijk is geweest, dat bedoelde Chinees 
uit angst voor de aanwezic;e tolk een te rooskleurig beeld van 
zijn toeko.Glst had gegeven. Maar meende uit de manier 
waarop deze Chir.ees antwoordde, alsmede uit het enthousiasme 
waarmee hij dit deed, te moeten opmaken dat dit een eerlijk 
antwoord was. Trouwens, ·aldus spr'eke:r, van iedere Chinees 
waarmee ik gesprokenheb, kreeg ik een hartstochtelijk rel~::.as 
van de goede dingen die de regering had gedaan. Het volk ver
trouwt er op, dat de regering van Mao Tse Tung te goeder trouv 
en waarachtig is; vooral omdat men zie·t dat er e;oede maa trage-
llen worden genomen. IndustrieYn en fabrieken rjjzen als padde
stoelen uit de grond, het voedsel wordt beter, men behoeft 
geen honger meer te lijden, enz. enz. Iets wat spreker echte1 
de bedenkelijke kant vond opgaan, was het comf'ort. en de byzon~ 
dere rechten, welke het ~r (=comEunistische jeugdleiders 
en leiders in opleiding) genoot. Dit was spreker ook opgeval~ 
len in Rusland =door welk land hij was gereisd op weg naar 
China=, maar dan in nog veel sterkere mate. 
Het had spreker onaangenaan getroffen, dat de communistische· 
jeugdbeweging de beschikking had over paleizen om zich te ver
maken, etc., terwijl de arbeidende bevolking vaak eehuisvest 
was in krotten en ttgrot"-woningen. 
De totaalind~lk van spreker was, dat men in China zich voorlo
pig op slechts JJn punt had gericht, nl. het land en volk op 
een hoger peil te brengen. De eoede resultaten van de inspan
ning hiervoor waren duidelijk waarneembaar. 

Nadat nog enige algemeenheden te berde waren cebra~ht en dis
cussies ontstonden, werd aan spreker verweten, dat de door her 
gegeven visie wel erg oppervlakkig was. gaf dit volmon
dig toe, maar voerde hiertegen aan, dat hetgeen h~ kon mede
delen over dit enorme land, slechts gebaseerd was op een ver
blijf aldaar van twee maanden. Het zou elkeen duidelijk zijn, 
dat twee maanden wel zeer ontoereikend zijn om een definitief 
oordeel te vellen over China. 
Spreker besloot met de mededeling, dat hij ~elf nooit in Chiru 
~.Qu willen leven.:...1 

No.l3.~ --------------=-========== 
V3. 
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Agenda : al opening; b) notulen; c) ingekomen stukken; 
d mededelingen; e) finanoien; f) beetuurswisseling 
g rondvraag. . 

Na opening van de vergadering en voorlezing en arrestatie van 
de notulen door de secretaris, wordt medegedeeld, dat er geen 
ingekomen stukken zijn, waarop door met een rede-
voering wordt overgegaan tot bat volgende agenda-pmnt, Dl. de 
mededelingen .. 

Het verheugt spreker te kunnen zeggen, dat voor het eerst se._. 
dart lange tijd in de wereld ~en oorlog wordt gevoerd, hetgeen 
bereikt is kunnen worden langst de weg van vreedzaam overleg. 

Ook voor "Perioles" is dit gunstig, daar deze toestand de in
ternationale uitwisseling van studenten bevordert. 

Over de kennismakingstijd geeft spreker een kort rdsum4 van 
hetgeen op de hierboven gemelde beetuursvergaderingen werd be
sproken. 

Vervolgens heeft · het over de"denigratia van de 
Amsterdamse Gemeente Universiteitn, dit naar aanleiding van het 
fait, dat de G .. U. geen aandeal krijgt van de rijksbegroting, 
terwijl alle rijks-universiteiten dit we~ krijgen. En dat terwijl 
hier in Amsterdam verschillende gebouwenvan de universiteit op 
instorten staan en de aocomodatie veel ·te klein is geworden. 

"Pericles" zal hier het komende jaar veel aandacht aan moeten 
besteden bijv. door het ter sprake brengen in de "ASVA-ledenraad•• 
en door publicatie in de "Propria Cvresn, dan wel hiervoor een 
"conferentie-weekend" te organiseren. 

Het volgende onderwerp w~arover spreker het heeft is de inter
nationale uitwisseling van stu~enten, in welk verband verschiller 
de mogelijkheden zijn geopend voor z.g .. faculteits-bijeenkomsten. 

. Spreker vestigt dan speciaal de aandacht op het komende vijfde 
wereldjeugd-festival, dat in Augustus 1955 te Warschau zal~atf 
vinden. Getracht moet worden om naar dit festival tenminst 
Nederlandse studenten af te vaardigen, hetgeen - gezien de a~ 
stelling - zeer wel mogelijk zal zijn .. 

Spreker besluit zijn toespraak met een beschouwing over d.e 
steeds toenemende Amerikaanse invloed in Nederland. Hij wijst op 
de komst van de Amerikaanse troepen met "ex-territoriale rechten" 
maar waarvoor de financigle lasten op het Nederlandse volk zullar 
komen te rusten, daar die nl. betaal._ moeten worden uit de tegen
waarde van de ttMarsohall-hulp11 , die z.g. als schenking bedoeld 
was. 

In dit verband wil spreker ook nog de kwestie van de weigering 
van enkele leden van het concertgebouw-orkest noemen, hetgeen 
spreker ziet als een "nationale vernedering". 

Deze twee voorbeelden spreken volgens - - · ·; een ~uide-
lijke taal en zal hierover in de boezem van "Pericles" uitgebreit 
van gedachten moeten worden gewisseld. 

Hiero;g 
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Hierop opent spreker de disoussie • 
• . 
Stelt voor het dispuut van "Periolesn in twee groe 

pen te splitsen, t.w. a) een groep voor de bestudering van het 
vraagstuk van de Amsterdamse Gemeente Universiteit en b) een 
groep ter voorbereiding van aotie tegen de steeds toenemende Ame
rikaanse invloed in Nederland. 

Wil men voor e.e.a. de nodige publiciteit verkrijgen, dan zal 
de zaak grondig voorbereid dienen te worden • 

. . 
Vindt dat voor aotie in deze kwesties voldoende voe

dingsbodem aanwezig is en is van mening dat e.e.a. "breed aange
pakt" dient te worden, waarbij een aotie tegen het Amsterdams ge
meentebestuur naar zijn mening ~'n van de eerste stappen dient 
te zijn. 

----- ---- -- Vindt dat de actie in deze kwesties in de lijn 
liggen van de OP~! r~~hten sooiaal-economisohe werkgroep van 
"Periclea". Zij is voorts de mening toeg~daan, dat de kennisma
kingstijd door "Perioles" maar slecht is voorbereid. Er is nog 
niets gepubliceerd terwijl de andere studentenverenigingen alles 
al klaar hebben. Voorts lijkt haar de lezing van prof. · 

niet zo geschikt voor eerstejaars studenten. 
Tenslotte vraagt zij of er nog iets gepubliceerd zal worden 

over de beslissingen genomen op de in Augustus 1954 te Moskou ge
houden council-meeting van de IUS, daar zij vernomen heeft, dat 
hiervoor belangstelling bestaat van de zijde van de"Amsterdamse 
Vrouwelijke Studenten Vereniging••. 
•· antwoordt, dat door het bestuur van ''Pericles" 
~en uittreksel over deze oouncil-meeti~_zal_worden gepublicee~d. 

stelt voor om nu reeds iemand te benoemen uit het 
bestuur van "Periclee", die zich met deze publicatie van de IUS
council-meeting zal belasten en tot wie men zich voor inlichtinge 
~ierover kan wenden. De vergadering gaat hiermede accoord. 

Hierop geeft - -- ----- antwoord op de aanval van 

Het vorig jaar is de kennismakingstijd van "Perioles" te lang 
gerekt geweest. Dit jaar wil men het voorbeeld van de andere .stu
dentenorganisaties volgen, nl. een korte kennismakingstijd met 
een pakkende lezing. Hem lijkt de lezing van prot. wel ge
schikt. Bovendien zal in het kader van deze kennismakingstijd nog 
een dispuutavond en een eindfuif worden gegeven. 

Het probleem van de Amsterdamse universiteit en over de toene
mende Amerikaanse invloed lijkt hem geen taak te zijn voor het 
dispuut van "Perioles", dat immers een heel ander karakter draagt 

Het beste lijkt het ~ -~ -- -~-, dat er een oommissie zal 
worden gevormd, die het voorbereidende werk voor de acties in de
ze problemen zal doen en successievelijk hiervoor i~ bredere 
kring interesse zal kweken en de publiciteit hiervoor zal verzor
gen. 

ie bang dat een kleine eommissie niet voor deze 
taak berekend zal zijn. Hij acht het beter hiervoor een grote 
studiegroep op te richten met zoveel mogelijk spreiding over alle 
faculteiten. E.e.a. dient nauwkeurig voorbereid te worden. 

ie het hiermede eens en wil hier dan ook een zaak 
voor alle "B-kernenn van maken. 
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· gaat hiermede accoord en de vergadering besluit 
voorlopig een kleine commissie te benoemen, die het voorbereiden. 
de werk zal verrichten. 

Het blijkt dan, dat de eni~e die bereid ia om in deze commissi• 
zitting te nemen _ · is • 

. , 
: 
Valt het beatuur heftig aan omdat naar zijn me

ning tegen het "schandaal" van het concertgebouw-orkest niet 
krachtig genoeg geprotesteerd. is. De vergad.ering is het met hem 
eens. 

zegt dat er wel geprotesteerd is, maar dat deze 
affaire zich in de vacantie afspeelde. Het feit blijft echter, 
dat het bestuur in deze niet dilligent genoeg geweest is. Na een 
ramoerig debat hierover wordt overgegaan tot het volgende agenda· 

_punt : 
f!'IHANCIEN. 

. De aangewezen kascommissie, bestaande uit 
en , geeft als haar bevinding, dat de boekhouding 

zodanig ~ê~ ia dat zij daar niet uit wijs is kunnen worden 
en derhai~~~ haar fiat te geven aan de tinanoi8le verant-
woordins van penningmeester 

Het komt wederom tot een rumoerig debat welke bijna in een 
vechtpartij ontaardt tussen en ~- ________________ _ 

Er wordt tenslotte besloten de kas-commissie nogmaals te ver
zoeken een onderzoek in te stellen en de uit-slag daarvan op de 
~gende algemene ledenvergadering te laten goedkeuren~ 
BESTUURSWISSELING. 
_ De voordracht zoals die ia samengesteld op de 

\

voorafgaande bestuursvergadariagen - zie pagina 2 sub 5 - wordt 
zonder wijzigingen door de vergadering aanvaard, zodat de aamen
stelling van bet bestuur voor het komende verenigingsjaar, dezel: 

· de is als hierboven reeds werd opgegeven. 
Rondvraag. 

Het ia hier dat de eerdergenoemde • voorzit-
ter van de "Surinaamse Studenten Vereniging", een vurig betoog 
houdt. 

waarom,vraagt hij, richt "Perioles" zich wel tegen Amerika en 
niet tegen de Nederlandse regering ? Br ia onlangs door deze Ne
derlandse regering een statuut ontworpen met een "volkomen kolo
niaal" karakter. Spreker gelooft niet dat een der aanwezigen het 
gelezen heeft. Hij neemt dat niemand kwalijk, maarp toen hij ech· 
ter het protest van de s.s.v. tegen dit statuut, aan de bestuurs. 
leden van "Peri~les" had toegezonden, had hij toch gedacht wel 
enige reactie hierop te zullen krijgen. Wanneer een vereniging 
als "Periclea•, die zich progressief noemt, hierop niet eens rea. 
geert, van wie moet hij dan wel steun verwachten ? 

Is het te verwonderen dat bij het verzenden van bedoeld protes1 
van de s.s.v. aan het beatuur van "Pericles", door een andere 
Surinamer, die daarbij aanwesig waa de opmerking werd gemaakt : 
"aoh het zijn en blijven immers toch Hollanders, ook al zijn ze 
. progressief". 

De aanwezigen blijken door deze aanval van danig 
geschokt te zijn. 

Men begint links en rechts verwijten rond te slingeren. Het 
oude bestuur wordt hevig aangevallen. - -- ----- probeerde 
zich weer te verdedigen met te zeggen, dat ook deBe affaire zich 

L ~ 
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• -------
in vacantietijd had afgespeeld en dat het bestuur zich het afgelo
pen jaar heeft moeten concentreren op technische vraagstukken, 
als het organiseren van lezingen enz. De vergadering vindt dit 
echter geen verontschuldiging. 

Tenslotte wordt voorgesteld een avond te organiseren, waarop 
door een der bestuursleden van de s.v.v. een voordracht zal worden 
gehouden over het betreffende statuut. 
· Dit voorstel wordt met grote instemming aangenomen. 

----- _ --··- zegt nog toe, dat door "Pericleatt in het komende 
jaar veel meer aandacht zal worden besteed aan principi~le kwes
ties en het "medium van de pera" beter zal worden ingeschakeld. 

Einde. 
V • 3. 
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_ ter voorkoming van misverstand nog op-
gemerkt, dat de eventueel op te richten "Ohina-werkgroep" 
van "Pericles" ui teluitend bed.oeld is voor de leden van 
deze studenten-organisatie, terwijl een eventueel op te 
richten ttAzit-werkgroeptt open zal staan voor deelneming van 
Aziatiaohe studenten. 

ze "Azie-werk roe " onderdeel 
zijn van de 

V. 3. 

-·--
~~~L 
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-(rganisatie) •P.BRICLIS". 

--15 December 1954. 
vbooty 

~ 

- ---·DAi 1 6 OlC.1951r ~ 

een •er uitgebreid verslag van de op ai 
denten-aocieteit "Olofapoort• te Aaster r e 
avond over de "~itse herbewapening", waarbij a spre 
aangekondigd de bekende - -- - ·· ---- _..,~~._-- - -- --' 

Korte inhoud van de voordracht 
Spreker begon met dt 

redenen te noemen, waarom naar zijn inzichten een Duitae herbe
wapening als beslist gevaarlijk moet worden aaugemerkt. Hierbi~ 
legde hij de nadruk op het feit, dat de psyche van de Duitser 
niet verandert en thans precies dezelfde is als v66r en ti jden1 
de laatste wereldoorlog. Het is het fanatisme en het gebrek aal 
menselijkheid in deze ~itae geestesgesteldheid, die een vruoh1 
bare bodem scheppen voor het opnieuw ontstaan voor overdreven 
natiouale-(of kan men nu misschien beter zeggen "Europese een
wording")-idealen. De diepere oorzaak van deze Duitse geestes
gesteldheid zag spreker in de opvoeding van de jeugd, welke op· 
voeding reeds vroeg aanleiding geeft tot de vorming van compleJ 
!J1 en neuroses. · ' 
Alhoewel spreker~dua duidelijk uiteenzette, dat hij peraooDlijl 
beslist tegen een Daitse herbewapening was, moest hij toegeven. 
dat hij toch een enia-ins andere kijk op deze materie had gekrt 
gen tiJdens zijn recente (Bovember 1954) bezoek aan wenen, waal 
hij als lid van de Nederlandse delegatie het internationale coJ 
gres van oud-verzetstrijders had bijgewoond. 
In de eerste plaats levarde spreker oritiek op de aamenatelli~ 
van de Bederlandse delegatie. Hem was verzekerd, dat slechts 
enkele co~niaten mede zouden gaan. In werkelijkheid vormden 
de communieten de meerderheid in de Nederlandse delegatie en 
waren hieronder zelfs vijf •kopstukken", aldus spreker. Namen 
werden door hem echter niet.genoemd. 
Vooral in Wenen had spreker een "koude douche" gekregen. Als 
lid van het •presidium" van het congres had spreker van nabij 
kunnen meemaken hoe de,aanwezige communisten op dit congres 
(20 ~ van het totaal aantal deelnemers) het erop aanstuurden 01 
van dit congres een "communistische manifestatie" te maken, 
waarbij ook op hem persoonlijk een grote pressie werd uitgeoe
fend, vooral met betrekking tot ~t hij in het openbaar zeide. 
Voorts was spreker tel gekant tegen de "spionnage-sfeer" (zoalt 
hij dat noemde) tijdens dit congres. !egen de op hem uitgeoe!eJ 
de pressie had spreker zich met succes kunnen keren en uiteinde 
lijk bleek het congres wel zo verstandig te zijn om niet met 
de communistische dwang mede te gaan. 
wat spreker in het bijzonder was opgevallen bij de communisti
sche congres-leden, was vooral het gebrek aan menselijkheid en 
het opzij zetten van ieder persoonlijk gevoel. 
E.e.a. was aanleiding dat spreker het zich nn wel levendig kon 
indenken, dat men het communisma·van bepaalde zijde als een 
agressief gevaar zag. In het zich uit het communisme gemakkeli; 
te ontwikkelen fanatisme zag ook spreker wel degelijk een geval 
al achtte hij dit voorshands oDYoldoende aanleiding voor een 
porlog.ISprekers overtuigde mening was, dat een oorlog alleen 
!on ~!rstaant wann~er_da~rvoor ~en eoonomiaohe aanleiding was. 
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Onderwerp : "DeaocratiacJ.· Studenten 

Organisatie P.BBIOLBS"· 

Naar van betrouwbare zijde vernomen 
c1es" in November en begin December 19 
teit aetoond, groter dan in de overee ~~~~~""~~~~ 
en 195'3. 

Cbronologiaoh volge~ hier ·de plaats gehad hebbende gebeurte
nissen, alaaeda de daarover te malden bijzonderheden. 
1) Op 4-11-1954; beetuursvergadering 

2) Op 5-11-1954; eerate diapuutaavond in het nieuwe verenigings-
jaar, t.h.v. die een le-
zing hield over : "geschiedenis van de jazz-muziek", toege
li~t op graaotoonplaten. Bijzonderheden vallen over deze bij
eenkomst niet te malden. 

'3) Op 12-11-1954; beatuursvergadering 
4} Op 16-11-1954; diacusaie-bijeentoaat met de studentenvereni

ging "Olotapoort" over het onderwerp : ":De Du.i tae Herbewape
ning". 
Op deze bijeenkomst waren veertien persoDen aanwezig. Br werd 
een z~g. ":forwa" gevorad, bestaande uit : ·· - · 

• -; voor "Olofapoort had zitting : ___________ _ 
' -• I . . 

en voor •Periclea" had zitting 
De bedoeling was dat dit ~forua" op vragen van de aanwezigen 
sou antwoorden, hetgeen echter al spoedig overging in een dis
cussie van de "forwa-leden" onderling. 
Bij deze discussie bleek, dat geDOemde : - alhoewel per-
soonlijk een "principieel tegenstander" van de Duitse herbewa
pening - hiertegen geen actie wilde organiseren en oot niet 
deel wilde uaaen aanreeds bestaande acttea hiertegen en wel 
naar hij zeide : •omdat hij baaliet niet in het schuitje van 
de communisten wilde gaan zitten•. verfoeide elke actie 
voortkomende van co~Diatiache zijde. 

5) Op 18-11-1954; bestuursvergaderiq 
6) Op 19-11-1954; tweede diapuutaavond, wederom t.h.v. 

7) 

, op welke avond door 
atudent in de wia-en natuurkunde,-ab~ctia van de "Studenten 
Vereniging op Buaaniatiache Grondalag"(SVBG) en woDende in he1 
•ATVA-sebouw" te Aaater4am, een inleiding werd gehouden over: 
"Positivisme en aangrensende wijsgerige atelaela, inz ... o
poai tiviame en Pragmatiaae". · 
Over de persoon van het volgende. Hij werd het 
eerst in "Periolea-kring•n" opgem~rkt bij de lezing van de 

- ever China - · -
_ - -- - O-. -,waarna hij zich ale 

lid van "Periolea" opgaf. Kaar reeds gezegd ia hij secretaria 
van de SVHG. 
Over de door hem gehouden lezing vallen geen bijzonderheden 
te melden. Hij ia een slecht en verward spreker. 

8) Op 24-11-1954; beatuursvergadering · 
9l oe -2-
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; gehouden 
in het car4-reat~rant "De Kroon• &/h Rembrandtsplein te Am
sterdaa. 
Naar uit het convocaat kan blijken, werd het "forum" op deze 
av~nd gevorad door de bekende hoogleraren : 
Prof.Dr. 
Prot.Dr. · 
Pro:t.Kr. 'Verbonden aan de Rijksuniversiteit 
te Leiden, _ 
over deze "forum-avond" werd van betrouwbare zijde vernomen, 
dat ca. 50 belangstellenden aanwezig waren w.o. uiteraard het 
volledige beatuur van "Periclea•. 
Alhoewel het in de bedoeling lag, dat het "forum" zou antwoor
den op vragen van de aanwezigen, werd de diaCllaaie vDl. gevoer 
door de •:torwa-leden" zelf. 
Vrijwel de enigste vragensteller en discussiant was de hierbo
ven genoemde -lOl Op-·8-12-1954 sal. in de aocieteit van "O.lotapoort" een debat-
avond worden gehouden alweer over de DUITSE HBRBEWAPZBIJG. 
Een wonvooaat hiervoor werd gezamelijk door •olofapoort" en 
"Periclea• uitgegeven : · - · ~- _- - · _ · : . 
Spreker op deze avond sal zijn de welbekende arts en raadslid 
voor. de P.v.d.A. te Scherpenzeel : 

-rO"-iiogei"ijk zal over deze debat-avond nog een verslag bij af
zonderlijk achrijven volgen. 
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RAPPORT VAN E. 

AAN HB. 
No: 23252 
Betr: 

Typ: E. 

EN GEBOND-

f ACD/ 2/Jc~-&1.. 

f;A; 2 ~ 0[C.195~ 

werd op 3.12.54 een verslag 
ontvangen van een Forumavond over "Vrijheid en gebondenheid 
der Wetenschap". 
Forumleden: prof'. , prof. ,...'prof. ./ 
Ook prof. · zou oorspronkelijk aanwezig zijn, 
deze was echter wegens een acute operatie verhinderd. 
Voorzitter: - - -----
Aanwezig waren 60 à 70 personen, waaronder de volgende 
Pericles-leden: 

Het vraag- en antwoord-spel, dat deze avond plaats had, ge
beurde hoofdzakelijk op- basis van de gestencilde praeadviezen 
van de drie hoogleraren, · 
In de eerste plaats kwam aan het woord. 
4ijn vraag in het stencil naar aanleiding van het praeadvies 
van prof.\. _____ was onbeantwoord gebleven. Het antwoord 
van prof. ' __ - was een volmondig "ja" alleen wilde hij 
niet, dat de overheid invloed op de wetenschap uitoefent. 
Een der volgende vragen,w.aarsch1jhlijkgesteld door : 
- , handelde over de benoeming van hoogleraren. Dit n.a•1J 
het antwoord van prot. op de tweede vraag in de 
stencil na zijn praeadvies. Prof. : beweerde, dat 
de overheid geen hoogleraar, in een van de vijf door hem 
genoemde wetenschappen (o.a~ volkenkunde), kan benoemèn, 
tegen wiens opvatting zij bezwaar heeft. Dit moet dan alleen 
gelden voor enkele niet-objectieve alpha-wetenschappen als 
volkenkunde. Bij de beta-wetensehappen bad hij geen enkel 
bezwaar tegen een dergelijke benoeming. 
~-ojl er echter voor een bepaalde vacature slechts één begaafde 
candidaat zijn, dan moet deze zonder meer worden aangesteld. 
Prof. was het oneens hiermee. Hij vond dat in het 
verleden juist steeds de tegenstanders van bepaalde regiems 
hadden bijgedragen tot·de ontwikkeling van wetenschap en 
Qultuur (bijv. b~j de vraag of de aarde rond of plat is). 
~rof. : sprak als zijn mening uit, dat de rechtse wereld
beschouwelijke opvattingen veel minder vruchtbaar zijn voor 
de ontwikkeling van speciaal de ideëele wetenschappen, dan 
een meer (of zelfs extreem) linkse gerichtheid dat doet. 
(De beide andere hoogleraren knikten instemmend). 
Wij hebben momenteel echter een rechtse minister van Onderwijs 
en dit zal aldus prof. -· -- de eerste jaren nog wel zo blijven, 
zodat de kans op rechtse hoogleraren groter is dan op extreem 
linkse. 

(oud-lid en oud-voorzitter van Pericles) steld 
een vraag aan ~ro:f. , maar bleek alleen maar niet 
goed geluisterd te hebben. 

- 2 -
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vroeg om een definitie van het woord vrijheid 
Dit~hoeft volgens Prof. niet gegeven te worden. Iedere 
vrijheid heeft een onvrijheid in zich, maar als een gevangene 
wordt vrijgelaten is het zonder meer duidelijk wat hier onder 
vrijheid moet verstaan worden. Zo is het in de meeste gevallen 

- r sar drie voorbeelden van "wetenschappelijke 
vrijheid". Prof. _________ !in de V.S., een gevangen genomen 
hoogleraar in Spanje en een vrouwelijke hoogleraar in de 
Sovjet Unie die 20 jaar geleden nauwelijks getolereerd werd 
vanwege haar wetenschappelijke opvattingen en nu een groot 
eigen laboratorium heeft. richtte zich met deze voor-
beelden tot prof. . en verbond daaraan een vraag, 
zo verward dat niemand begreep wat hij bedoelde. 

E., 18 Dec. 1954. 
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Onderwerp: D(emooratisohe) s~~udenten) 

O(rganisatie) "PBRICLES"· 
: ,j:\ T. 2. 5 fEB. 1955 l ~ 

j 
------------,r""':"':-::--'9~-- ··--· ··------ .I 

g 
wordt het volgende set~8-over de aotivi+ 

teit van "Pericles" in de maanden Januari en~e'bzaa•l. H~55 : 

II.Vrijdag 11 Februari 1955 hield het dispuut van "Pericles" t.h.v. 
- _ ~ _ _ ~ een bijeenkomst, waarbij door 

de eveneens bekende - · ------ ·- ~ - - -- · · een inleiding werd 
gehouden over het onderwerp : "Anti-democratische Denkers" · 
.. ~- _ -~.Over deze bijeenkomst, die geanimeerd verliep vallen 
geen nadere bijzonderheden te melden. 

~II. Algemene ledenvergadering op Maandag 
· · • 1 · - prot. dr. - - - · 

jongste doohteiNLIPe 
November 1954 lid ia van "Pericles~. 

Over de vergadering zelf werd 
de vernomen. 

2l,~e~ruari 1955 t.h.v. 
-- r wiens 

- - - -- · - , sedert 

he• volgen-
Aanwezig -2-



No. 550 - B - '55 
van 24 Februari 1955. 

Aanwezig waren ~ 
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_ hield een uitgebreide verhandeling over de Duitse 
herbewapening met alle voor- en tegen-argumenten. Spreker vond he 
belangrijk dat - ook al was de oogst aan verzamelde handtekeninga 
van studenten gering gebleken - de leden van "Perioles" door moes 
ten gaan met discussies over dit onderwerp onder de studenten te 
activeren. Ook de handtekening-acties in de "koffiekamer" van de 
G.U. van Amsterdam moesten voortgezet worden. 

Spreker was van mening, dat vele studenten tegen een Duitse her 
bewapening waren, maar uit vrees ttgecompromitteerd" te raken, gee 
handtekening durfden geven. - ·· sprak in dit verband over 
"terreur". 

Bij de 
kwam J 
bus, die 

bespreking van de begina.el-verklaring van "Perioles", 
plotseling met een geheel nieuwe verklaring uit de 

hijzelf had opgesteld. 
· · maakte bezwaar dat in deze beginsel-verklaring va 
niet alleen "beginselen" stonden, maar ook een programm 

6 en waren van mening, dat de verkla-
ring van : ! in te algemene bewoordingen was gesteld. 

Daar de tijd drong, werd besloten de verklaring van 
laten bestuderen door een oommissie bestaande uit : 

I t 

Bij de "mededelingen" sprak ~ _ ~ over de "koloniale 
jeugddag" (21 Februari) en vroeg hij aan de bekende Surinamer en 
voorzitter van lle;i( "Surinaams Studenten vereniging" : · , 
of deze daar iets over te zeggen had. Laatstgenoemde nam meteen 
zijn kans waar en hield een fel betoo.g tegen "het statuut". Door 
dit statuut was Suriname verkocht en verraden enz. enz. 

, vroeg of het niet mogelijk was om op een gezamelijk te or
ganiseren avond hierover te spreken. Alleen zouden aan deze be
spreking geen Surinamers deel kunnen nemen, daar er onder de Sur1 
naamse studenten enkele waren, die van elke "politieke" bijee~
komst verslag uit moeaten brengen in Den Haag bij een oud-Indisob 
ambtenaar. Zij werden hiertoe gedwo~n, omdat zij in Nederland 

_op een Rijksbeurs studeerden. 
wanneer deze avond echter niet onder de naam van "Periolea" zou 

worden georganiseerd, maar b"fji"; onder "Olo.:tapoort•, zouden er we 
Surinamers kunnen komen, maar dan niet als organisatie, maar indi 
vidueel. 

Een beslissing hierover werd op deze vergadering niet genomen. 
Opgemerkt wordt nog, dat ap deze vergadering in een gezellige -

zij het wat o~diciplineerde - sfeer verliep en te oa. 0.00 uur 
belindigd werd. Einde. 

v. 3. 
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D·S 0 Pericles· 

Weerde Perteliet, _ 

H~t ·Be~tuur· neemt e.ant ·dat. o 
de~ ee:rirte · könsekwe·n-t19 van zijn 

'- . / . 
indien hij bJf de· ABVA-verkiezing 
op zijn vereniging:. 

De varkiezingen zijn op a.s: .. 
Donderdag. ".ASVA•lidmee.tsche.pDA.C::.c.. ... -

JansenSchoonhoven 
2 ... L~ d~ Jong 
Voràer'verzoékeD- de 

stemmen op·· _!e _;a-:tern(ln· ~di,-d~t.ay 
ste..s.nde volgortUi: ·: ·. · ·-

,~- M~j. E~ t:ör~ewes ~ 
4. 
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7. 
a. 
g. 
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11. 
12. 
13. 

:P .J ;-. "f'~ d. Ber& ~ 

Mej. M~c·.-- oàa·p~~~ ·:;. 
};·e~. w·.z.J.· de· w~.f'.iQ 1 

w ._ :Boev'- · 
rh v.d. :érom·j !'. 

.. ·-· w. Holl ! 
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D. Polmarlo 
J. L1psohut 
J. v.d. Berg 

A. Huis... 
1·4.· Méj • .A..G •. Berk . . 
1§. Mej~ u. Loudonck , 

-.11 !leb~· .. 

lid het niet meer 
idme~tsch~p ·1e u~~-··-···oC 

d.E'..g;t Woensdeg en 

B-kernen, door.te 
voo~ Pericles in 

Het Bestuur m~ekt de laden P.ttont op, ·~·:/. · 
de ledEPn~ver&edé!:iai goho~don ·!orden op MIJ\i',JJP. ___ , _;·_ 
21 Fe~ue.;ri,. ·bjJ Annet'\lth :.Y&JL"'tllLo1:rnJ Stedionkacla ta·• ';• · .-·, ·-:: · 
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:eeD.·U.itgebre1d~ konvo.tatie'.ai 
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LEDENVE RfiilgiN.d Bn':W!·o1.95~E~ ICLES" OP 21-2-1955 • 

Code 

. 
Met medewerking van de r.n. te Amaterdam werd op 

23-2-1955 het volgende verqlag ontvangen. 
Op 21 Februari 1955 i~ ten huize v~ 

,,....'7., een ledenvergadering gehouden van de n.s.o. "Periclee 
De agenda voor deze vergadering vermeldde de volgende punte: 

1. Opening •. 
2. Ingekomen ~tukken. 
3. Notulen. 
4. De Duitqe Herbewapening. 
5. Rondvraag. 
6. Beginselverklaring. 
7. Rondvraag. 
8. Mededelingen. 
9. Periales nicht erwuenacht ? 
lO.Rondvraag. 
ll.sluiting. 
Aanwezig waren: .~ 
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De vergadering werd geopend door • Hij zei, dat 
~ deze vergadering niet zou leiden, omdat hij in verband 

met zijn examen zich niet had kunnen voorbereiden. 
: vertelde, dat ~ gekozen w aE' in d• 

ASVA-ledenraad. Hij had maar 12 stemmen gekregen en zij von< 
dat een ~ohande. 

, die ook candidaat wa~ ge~teld, had maar 3 
8temmen gekregen. · 
De punten 2 en 3 van de agenda zijn ~nel afgehandeld, want 
er zijn geen ingekomen ~tukken en er i~ evenmin een notulen· 
boek. 
Punt_fz de Duitse herbewapening. 

houdt een lange inleiding van ongeveer 20 minuten. 
Hij heeft verschillende punten waarom men tegen de Duitse 
herbewapening moet zijn, o.a. heeft hij de "Deutqche solda
ten Zeitung" bij zich, waaruit hij af en toe wat voorlee9t. 

vertelt, dat de actie om handtekeningen door Perie
les ge~teund wordt. Enkele Perielieten hebben al handtekeniz 
gen opgehaald in de koffiekamer. Er moet echter meer acti
viteit komen tegen de herbewapening van Duitsland • 
is er tegen dat de ~tudenten op ~traat handtekeningen gaan 
ophalen. De studenten moeten zich beperken tot de koffieka
mer en tot het plaatsen van ingezonden <:ttukken in "Propia 
cureA". vertelt, dat er binnenkort een stuk van 
hem komt in dit blad. Hij heeft met _ : _ 
gesproken, die zo'n beetje hoofdredacteur i~ en die beloofd 
heeft, dat zijn stuk zou verAchijnen. 
Ook heeft nog enkele andere vrienden in de redactiE 

~ ie het er niet mee-eens, dat de ~tudenten niet op 
~traat moeten gaan. Hij zegt, dat er overal vandaan hand
tekeningen moeten komen. zegt, dat men goed 
moet beReffen, dat indien er twee men~en tekenen die niet 
van plan waren geweest om te tekenen, dit een grote winst 
ia. 
Voorts zegt hij, dat er hier in Amsterdam min~tens 200 stu
denten zijn die willen tekenen en wel altijd een paar dui
zend die het nog niet weten of zij zullen tekenen of niet. 
Al deze menqen dienen te worden gevonden. Er ont~taat nu eer 
algemeen debat over de methoden die gevolgd dienen te worder 
om de handtekeningen .te verzamelen. ----- formuleer1 
dan de volgende punten: 
a. actie in de Koffiekamer (OudemanhuiRpoort); 
b. actie in de Koffiekamer van de Nat.philo~ofen; 
c. stukken in P.c.; 
d. een korte verklaring, die in grote oplaag ver~preid moet 

worden. 
Deze punten worden aangenomen. kan het nut van de 
handtekeningen niet inzjen. Hij vraagt wat men wil '!oen ale 
bijv. 100.000 handtekeningen verzameld zijn. 1 ____ .. _ zegt, 
dat deze dan aan de Kamer gegeven worden. ----------- wil nu 
weten, wat daar dan het nut van is. - ,.". ... ,,... zegt. hier
op, dat men in Frankrijk in 3 weken tijds ruim 3millioen har 
tekeningen verzameld heeft tegen de Duitse herbewapening. DE 
val van premier Mende~ France staat daar nauw mee in ver
band. Dergelijke volk~uitingen kunnen niet genegeerd worden 
en hebben vroeg of laat succes. ·· -- ·-- ---- stelt voor, dat er 
ook een delegatie gaat naar de Aamer en dat voorts de meninE 
gevraagd wordt van profe~aoren. Ook dit wordt aanvaard. Dan 
vraagt r-------- wie er zich heaohikbaar A telt voor het ver-
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zamelen van handtekeningen in de koffiekamer. . 
en geven 

zich op. 
Punt 6: de beginselverklaring. 

heeft een eigen begin~elverklaring opgeAteld omdat de 
verklaring van het be~tuur hem te vaag iA. Hij begint een 
deel van zijn verklaring voor te lezen. Er ontq·taat een di~-
cuq~ie hierover. zegt, dat de verklaring van 

de tendez vertoont, een actie-programma te worden. 
Dit i~ fout. Na enige di~cuReie wordt bealoten een commiRqie 
te benoemen die de beide verklaringen zal onderzoeken en ze 
Ramenamelten. Deze commi~Rie ·beRtaat uit: -----------. en • 
Punt' 8: Mededelingen. 
Allereerat de medeaaiing over het jeugdfeRtival in WarAohau. 

zegt, dat men zich bij hem kan opgeven. Hij 
apreekt dan nog enige tijd over· het fe~tival maar vertelt 
niet veel meer dan er op het convocaat qtaat. 
De tweede mededeling gaat over de koloniale jeugddag. 
zegt, dat hij ter gelegenheid hiervan het woord wil geven 
aan , om de leden toe te qpreken. -- vertelt een en an 
der over het kolonialiRme en zegt, van mening te zijn, dat 

·de aanwezigen niet geheel beseffen dat Nederland een kolonia 
le mogendheid iR. Velen kennen het statuut niet. Het Atatuut 
ie een zuiver kolonialiati~ch ay~teem, in een paar regels 
aamengevat. t 
Spreker wijst op de Rijk~kabinetzitting die vandaag gehouden 
zou worden. De onderwerpen daar zouden o.m. zijn de tinover
eenkomat, de Londense schuldenovereenkomst en de ParijRe 
verdragen. Suriname heeft met de beide laatqte niets te ma~ 
ken. Suriname .wordt meege~leept in de politiek van Nederland 
De tinovereenkornet zal in de toekomat wel niet veel goed~ 
brengen voor Suriname. z·egt, dat de aanwezigen goed moe 
ten beseffen, dat de Surinamers in Suriname generaliqeren en 
geen verRchil maken tuRaen een progressief denkende en een 
reactionaire Nederlander. Het i~ daarom zaak van de Neder
landRe jongeren om contact op te nemen met de hier studeren
de surinamere om zodoende de haat, die er ont!qtaat in surina 
me tegen het Nederlandse volk enigtzin~ te remmen. Pericle~ 
moet zijn taak in deze begrijpen. - ·-·-- zegt hierop, dat 
hij wil voor~tellen om een lezing te organiseren over het 
kolonialisme in Suriname. Een lezing van de sur.studenten 
Vereniging voor Pericle~. ----- zegt, dat de Surinaamse qtu-

' denten, vooral de beursalen, onder zware druk leven en dat 
de vereniging als zodanig waarschijnlijk niet zal kunnen mee 
werken. Rege}matig worden de beur~alen op het matje geroepen 
bij _ ==---=~~.:.., in Den Haag om ver~lag uit te brengen van wat er 
in Amsterdam gebeurt. 
· - ---- qtelde toen voor dit te doen in 
met de a.v. ,. vraagt of 
zou kunnen qpreken. 1 j gaat hiermee accoord 

qamenwerking 
of een ander 

en geeft 
zijn a~es en telefoonnummer. 

Over punt 9 wordt een felle disousaie gevoerd. heef 
critiek op enkele leden o.a. op -· , die lid zou zijn 
geworden omdat de sovjet Unie een goede humuq zou zijn voor 
het neo-positivi~me. Hij verwijt de leden qlapte en wil o.a. 
een gedrukt blad uitgeven. 
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wordt aangevallen door ) die bijna niet uit 
zijn woorden kan komen door zijn grote verontwaardiging over 
het gebruik van de woorden "Pericle~=~ nicht erwuenacht". Hij 
noemt dit meer dan schandelijk en zegt, dat dege·ne die er 
voor aan!=lprakeli jk iq, de zaak op zj. ;n kop zet. H~ j wordt 
bijgevallen door - -·· en ~. Eet blijkt, dat de formu-
lering afkom~ tig i~ van ........ - ~. Deze verdedigt zich. en zegt 
dat hij het gedaan heeft om de mensen wakker te ~chudden. 

gaat v1eg, moet de trein halen. vervolgt en 
zegt, dat hij kotst van de mensen die in een zin vijf maal 
het woord anti-fa~ciqt gebruiken. Dergelijke menqen kunnen 
niet gewoon meer denken. zegt, dat de critiek geuit 
werd door men~en die helemaal geen gevoel hebben voor humor. 

zegt, dat het be~tuur zich goed moet bezinnen op 
haar taak, ander~ beeft het geen zin om de leden aan te val
len. Als het beqtuur iets fout of ~lecht gedaan heeft, moet 
zij dit beqeffen en haar manier van werken veranderen. Men 
kan iemand die lid iq van PericleA niet dwingen om de acti
viteiten van Periclea bij te wonen (dit naar aanleiding van 
de woorden van ). Periales moet een va~te koerq be
palen en deze volgen en het beqtuur moet zijn verantwoorde
lijkheid beseffen. 

protesteert tegen hetgeen heeft gezegd 
over de reden waarom hij lid van Pericle~ zou zijn geworden. 
Hij wijst er op, dat het neo-positivi~me in de sovjet Unie I 
vervolgd wordt. 
Hierna wordt de avond gesloten. 

E., 17 Maart 1955. 
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• ~--O"p-deze algemene ledenvergadering werd voor het cursusjaar 
1955/56 het ~•stuur ya~"PERICLBS• ala vQ~; ~kozen s 
~HBS -
Ab-Actie. I 
Ab-Actie I 
Queetor s 
Assessor : 
rIadere bijzonderheden Werden dezz. over desrafgemene ledenver· 
gadering niet vernomen. 
~ Tenslotte kan gemeld worden, Jaät dezer dagen door het "dispuut• 
van "PBRIOLBS" aan leden en betangstellenden een gestencilde me
dedeling werd toegezonden waarvan een afschrift hier volgt : 

""DSO PERIOLBS - DISPUUT .Amaterdam,l4 Ootober 55 
"Beate Vrienden, 
•we gaan weer een vriendelijke glimlach op uw gezicht doen komen 
"door plezierige dingen aan te kondigen : 
"A. Br komt een openbare (d.w.z. voor Perielea-leden en introdu

cee's toegankelijke) diepuutalezing. 
"B. Het onderwerp van deze lesing ia uiteraate belangrijk (men 

hore de ~).tel s"Uitingspogen in de Sovjet-architectuur") 
"1 ('architect, zal vertellen over het neo-klaaaioiame, 
"waarvan-men, vooral na Chroe~ajewa uitapraak over de suiker
"taartbuildinga, langzaaerband teragkoat. 
•waaroa deze avond ~ DOg aangeprezen? Dat vindt uw bestuur ook, 
"dat u Donderdagavond 20 Ootober bij · 
" !lll.e.Diapu._utabestuur, j 

-- - -· · • :linde 
w • 

-· -- --·-··-·· .. ·······-·---··· ···--·-·-------····-----------
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Op 17 oktober 195.5 ia een lede-:rrgadering gehouden van de n.s.o. _ "PeJJ1cle••, ten hu! ze v · , ·· --- - - - - -
' 

Qnetreeka kWart- 'YOor negen open~ de verga4e-
r1ng. Hij heet allen we~koa m .,.r~tachulcl1gt -
l c11e aiet aanwezig Jean 
zijn omdat hij een operatie aani de ogen heett ondargaaa. 

et&lt "tOor tEt beginnm~t punt b ftD 4e agenda 
· · · • Dit worclt aaa ar4. B1.1 apr .. kt danf"óver 
, ... belangrijke gebeurteJlies• 41·e niet zullen nalarea he't 
leve en de act'tinteit.en ..an Pe olaa te betnvloe4en. Dit 
zijn 4e conf"erentie '98n Gealtve de u1tw1•••11ng van atoom-
gegeYSDB. : 
Periales heett nu de wind mee 
Pertolea moet au all•rlet acti 

(stel 't ID8D. zich 'YOOF. dat Periele 
Br' moet goede pro~a4a se•ak 
la atud•tenprobl-.s &811 de 
:r•kttllcl 1 4&'t de uitgave v• 4e 
zal vereohilnen,. t. 4j(),- zal k 
:r. 100,- u1:t 4• kaa trekkea en 
aau. aborm81118D taaeld-. bin.mtnk 
met eea tekort owr bat eer·at• 
dit Jlll8r D.ell&ll, ... Bit bla.d 
kcr't wel waard. 

- 2-

moet hierw.n gebruik ma.kea. 
teitell gaan on"plooiea. zo 
een krant aal gaan uitgeven. 
..,rden. In 4eze lcrant zul

de wordmgeateld. Br ia be
t,· 41• z•• -.al per 3aar 

ten. Per1clea kan JlieJ"'YOOr 
zullea wel hOBder4 gulden 

a. Ken houdt dus rekening 
aar- '9811 t. 2.50,-. Ken J&Oet 
·de opzet; erva:D ia dit te-· 
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Spreker zegt, owr bet d1apuu1 niets te willen ~eggen, 
daar ~ arowr ~al apr eken. 
Hierna pat hij ov&l" op het 'Mralag '98D het 'f'Or1g jaar. 
Het TOr:tg jaar ia wel goed beaonnen; een 4_. hoogtepun
ten •n de aotivt telten waa d• leziJls in de Rode Leeuw 
door de drie pro<t"c. De act1-,iteiten zijn eohter later 
achteruit gega8D. Spreker braligt ftrder onder de aaa-
4aoht dat de contribut1H beter betaald m.oetc word• 
en stelt de d1aouaafe open. · 

nndt het idee te· een krant goed. 
rtndt. de opzet iet• te groot en 'Yl'aagt narom be't a1et 
pa'teno114 kan wcr·d•• Kl.k nmt»Der- wat op de rota-print 
gedrukt zal wordeu, zoala . se·zegd heen zal 
t. 75,- koateu, ter·wijl een ~atenc1ld .UUJIUiler niet. m"r 
dan r. 30.- hoert te koatea. r' -- ia het met --- ••na. 
: . vindt ·de opzet: ook we· wat zwaar. ' vin4t, 
dat er wel Yan de rota-pri.ut attbru1k pDILak't moet wor4en, 
RDt atenoila worden menal ala '10d4en beao·houw4 en niet 
galezen. Aan at deba~ owr d• krant nMIIlt zeU' 
niet deel. Oftr het algemeen 1• DI8D '10or de uitgaTe Tan 

\een krant. · 

· wil wdc. 111e er in dft redactt& zullen z1 tten. 
Hij moet deze vraag eu.kele keten berbal.s TOardat : er antwoord op ~n. HiJ _zegt dan dat :- · ---- "-.---- · · 

hootdredactrtoe-lal 
worden. verder mllen. in de ritdaotie zitten: 

- I 

. Br wordt geea 
ori ti ek op deze namen gelewr4. 

Hierna volgt het t1nano1~1 wralag d~r 

Uit dit ~lag blijkt, «at tal Wil ledeA hun cOAtribut1e 
nog niet hebben voldaan. Sr 74.Jn blijkbaar ook led• bij 
'98D. wiè maD niet mat!ll" wrwa.ohit dat zij hun o011tribut1e nog 
zullen vol4oetl. J:Et ie nog een· bedrag w.n t. 168,- aaa con
tributie te innen. Spreiter apoort de aanwzigen &BD om 
YOoral hun contributie te betalen;: ... 
Hierna apreelct. oTer het dispuut. Het dispuut 
bloei-t. Br" ataat reeds een prpgramma tot en met eind okto
ber op pap i~. Lezingen., debaJta"t'OJlden e .. d •• Het diaputtt zal 
needa b1.1 iemand tbuia word~ gehouden omdat- 1D. een zaal 
noo1 t zo'n a:reer kan on tata~ als bij ielllllld thula. 
A .. s. Donderdag (20 oktober) = er een 41apuutaToncl wordm 
gehoud• w.ar alle act1Tite1 wa het dispuut besprokeil 
zul.l811 werden. Dit wordt ge~Qrr1geer4 door -- · · - ----
4ie zegt, dat het een lezing zal worden · 

....-.. -· 
·Hierna stelt 
·~ar, t.w.: 

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

· de candSdatan voer het nieuwe beatuur 
. ,. . 
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l 
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Kr zijn aeen. tegeAoandida t• b1lllleD.gekomen t dus Tind .. de 
~kieztRg bij aaalamat1e plaat~. · zegt dat er een 
wrD.ieu111ng plaat a ûndt in bet beatmor door de opn ... 
nn 'twee led•; t.w. Mej • , ea. Jlej • - • Z1 .1 
he-bben weliswaar nog niet z.o 'ft ja]: gepresteerd 'ft>or de ver• 
eu.tstng, mar een. wr jonging Teil het beatuur was noodzake
lijk. 

Hierna kwam de ronclTraag, waar~ ntemand gebruik maakte. 
I 

' zat aldoc:r aanteken:lD.SfJ.u te makelt, gedurende de 
phe1.tt verga481"1q. Aan het ein~ wu1 4e vergaderins -.roeg 
- -----f, wte er .-o~eecl IMldl. I.edereen zw•g, wauop 

J zei, dat ·~ - · · dan I maar moea-t 
belpeil bij het opatellen nn dei.L~o'lul•· ( tuaaen ~ 
en aob13n'l MD wrbou41Jig te beatamt). 

; 

' 

B, 29 Oetober 1955· 
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Van werd dd. 26-lo-55 het volgende 
varalag ontvangen. 

llaan.dag 17 Ootober was er em ledenvergadering van 
Peri·olea biJ - --~~--~~ ~--- _____ _ 
Aan 11Bzig. waren: 

Het' pUnt notulen '98IL de- TOri~ Vfl:'g&derlng moea-t ver'tal-
len 1n verband met arw&zigbel~ van Deze 
was aan zijn oog geope-reerd eà lag blJ 
thuis van deze operatie in be4 op te knappen. 
Ook het punt 3, Terelag o'9'8r ~et at'gelopen .,._..anig1nga
jaar • kwam te verval.le.u. 

_ . begc:n toen eea praatje naar amleid ing Tan 
punt 6, nieuwe aet1vite1tau. Het bestuur had nog gee-n 
spreker kurmen vinden. voer eeJil lez1Dg aan het. begin TIID. 
het nieuwe curauajur. Hij st.at n.og in correapODdentie 
met pro:r. ------ over het ai'-ganiaeren 'All een :torUR 
over de at'geloptm oon:reren tie (a) in Gen-.ve. Efm ftn de 
belangriJkst.e activiteiten wul Perioles zal het dispuut 
worden, dat eena per veertien dagen bijeen zal komen • 

. Verdar hee:rt het bestuur Weft' 1reens het plan opgevat oa 
een blad 'te gaan uitgeven (VOGr de zomer•cantte zou nog 
ec nummer van "heug c meug" wrac-hijnen. Door drukke 
a~udlebezigheden ~n het bestuur is dit nummer nooit TBr-
schenen.). · 
Het nieuwe uit te geven blad zal gedrukt moeten werden 
1'90lgen8het roto-printaysteem., hetgeen ongev!. :r. 75,-
!per nl.IIUD8r zal gaan kos'ten. . . a ·bereid 

l:r~!~ b!:~~:C~~~~~!=~~J~ap :~~~~~~ ~~~··.~~-~' .:~·r 
zoeken ala redacteuren. · .,,: t.':-. 
"volgens 1' zal Perteles hs vereniging een 
~ steun hebben aan een g~d uitgagevEil bad, waarop 

opmerkte dat dlt niet het belangrijkste 
m.otie:t' is om een blad op te richten, maar dat de wens om 
bepaalde meningen naár wren te brengen. moet praenlerea. 
Geen van de aanwezige leden liS erg enthousiast voor het 
uitgeven van een blad, omdat iedereen zien de nare erYar:lageJ 
van " Kentering" har-i.nllerda. Tenslotte werd besloten ca 
toch -te probaren het blad uit te geT8.1l. Het t1naaoieel Yer
slag lcwam van -- · · -- - · ---- - ·-· · ··-·- i. Periales had het at' ge-
lopen verenigingsjaar een led~tal v~ 37• TWaalr hierYaD 
hadden nog totaal geen contrl~utie betaald oyer 54/.55. 

- 2... i 
I 

--~---·· -~-·--
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..,.,·." 

---

.. 2-

Van ; van hen achtte · het nog wel mogelijk de CCIIltri• 
butie te innen, de 7 overige gevallam waren hopeloos. Verder 

. bad een aantal leden slech'\a - g!Sdetrlte .van de contributie 
betaald. 'rotaal wu -r. 168.- b1nneb.gektm.ell. Alle achuldell waren 
betaald, terwijl er nu nog r. 37·-~ in kas la. 

__ . - vertelde vtrvolgeJUJ: iets over het dispuut. Dit 
zal "ff<rtaD ca de 14 dagen bijeenlcom.eo. 'roegag tot de b1.Jeen .. 
komst• heb ben alleen ledtil •n bet dispuut. Dispuutlettea moe•('" 
ten pers6 lid van Periales zijn. . 
Tenalot_te •rd het nieuwe Par-ialesbestuur bij acclamatie aange- l 
nomen. 

Donderdag 20 
Ootob• kwam het dispuut bi;Jee bij . _, 

(hield een interesaante lezing ovèr architectuur. 
;2'811Wezig waren hier . 

, 

zekere __ ~~~~?-~niet~_~d~ 't'lm ~erioï'ii oider wie een 

P.s. 
Op de ledenvergadering werden 
kaacomm1sa1e herkozen. 

E', 9 No..ember 195.5. 

i 
............... ~ _:_.;~L_ _ _..__,_""'--'-

1n de 



w. 55~ M - '55. 
Onderwerp : Bijeenkomst DSO ''Perioles" • .. 

~0-u_pl~-=~~~~-~~ 
Detzer dagen werd door "Periolesn een ge_,."-l"'""'riJ.ldzc&lNR\bi\9JSain 

leden en belangstellenden toegezonden, va e volgende-lnhoud : 
1----- ····- -----· --·----

"D.s.o. Periales Amster 15 __ _, 
"ab-aotiaat : 
"J.J.cremerplein 47-III. Code 
"Aan de leden en belangstellenden, 
"Hierbij hebben wij het genoegen U te mogen aankondigen de Heer 
n , .t~a., die een lezing voor Periales zal houden 
"onder-ae titel : "WIJN, TABAK EN ROZEN". (reisindru.kken uit ~ 
"Bulgarije) 
"De heer I is kunstoritious van het Algemeen Handels-
"blad en heeft enkele weken geleden een reis door Bulgarije ge
"maakt. Hij zal gaarne pogen de vragen te beantwoorden die de 
"aanwezigen hem willen stellen. , . 
nne lezing vindt plaats op Donderdag 17 November a avonds om 
•tg uur in het B-kernenhuis, westeinde 23 • 
. "~ edereen is welkom. Met vrien.'delijke groeten, Het Bestuur". 

over de bijeenkomst zelf werd het volgende_ vern~men.· 
Aanwezig waren 16 personen, w.o. t : 

leidde de avond, daarin bijgestaan door 1 

De inleider : 
_ . , bleek een onderhoudend en geestig Oiliieur. 

Zijn lezing bestond uit een historisch overzicht van Bulgarije 
waarbij hij tot vóór de Christeli3ke jaartelling terugging. 

Overigens vertelde apréker heel veel over de Bulgaarse kunst 
en over zijn reis (in ootober 1955) door Bulgarije, waarvoor 
hem een Amerikaanse luxe-auto, alsmede een vlQ~_;le{l.4~ .. 1Qgerl ands 
~E!ekende Bul&aarse gids ter beschikking waren gesteld. 

Naderhand bleek het spreker, dat deze sids ~eruime tijd in 
~n Haag had gewoond en daar dezel:td.e HBS als apraker had be
.Jt)oht. De naam van deze gids werd door -- · - niet genoemd. 
--Naar spreker mededeelde, had hij deze reis gemaakt in gezel
eohap van 7de bij u•Dienst bekende: 

I· s ohri jve rs-pseudoJiem van _ 
en secretaresse bij aa· 

boekhandel "Pegasus" t~m~terdam. 
-_Uit het betoog van bleek duidelijk, dat hij zioh sterk 
tot Bulgarije aangetrokken voelde en zoals hij dat uitdrukte : 
"een open oog en oor had" voor de politieke constellatie en de 
~rimitieve toestanden van dat land. 

Hoe spreker zelf tegenover het Marxisme staat zou kunnen blij
ken uit de volgende door hem vertelde "anecdote". 

Men had hem op zekere avond in Bulgarije uit zijn tent probe
ren te lokken. Hiertoe had men hem in ruime mate sterke drank 
geschonken, waarna men hem een interview afnam, hetwelk steno
grafisch werd opgenomen en naderhand ook gepubliceerd werd en 
waaruit kon blijken, dat hij zich (enigermate onder invloed van 
de genoten sterke drank) zeer fel tegen het Marxisme had gekeerè 

Desondanks -2-
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Desondanks - aldus spreker - was hij in Bulgarije niet in het 
minst in zijn beweginga-vrijbeid gehinderd. 

Na de lezing was het vooral eerdergenoemde , die 
vele vragen stelde met betrekking tot de houding van het Bulgaar. 
se volk t.o.v. de dienstplicht - het leger - de studiemogelijk
heden- de kunst enz., waarbij zij e.e.a. vergeleek met de door 
haar opgedane indrukken in Tjeoho-Blowakije, aan welk land -
naar zij mededeelde - zij kort geleden een bezoek zou hebben ge
bracht. 

Andere vragenstellers waren en 
over : de politieke situatie - de communistische partij -

de arbeiders enz., hetgeen tenslotte ontaardde in een "politiek 
debatn, hetwelk niets meer met Bulgarije te maken had en hetgeen 
voor . aanleiding was voor te stellen de bijeenkomst te 
belindigen. 

Als bijzonderheid wordt nog gemeld, dat aanvankelijk 
van plan was op deze bijeenkomst enkele gramofoon-platen van 
Bulgaarse "volksmuziek" ten gehore te brengen. Van dit plan had 

echter moeten afzien, daar dit - naar zeide -
"door de Nederlandse regering verboden waan. 

Het is niet duidelijk geworden, wat precies met deze 
Jlle de deling bedoelde. Einde. 

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



Ai'SCHRIPT. 
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5 febru.ari 1956. 

NIEUWS UIT DE P.BRiaLBS-VOLI'BE 

waarde Perioliet t 
Twee jaar seladen leek Periolea op een groep ster

vende zwanen, die nog slechts een ruati& plekje zochten om de laat
ste adea uit te blazen. 

Een in de leer van Pawlow doorknede kloek, 
genaamd, wiet echter dit klagelijke groepje nieuwe levenaaoed te 
geven. Bn ziet, het wonder geschiedde : de zwanen hieven hun koppen 
op en stegen, gelijk een Phoenix uit zijn as herrezen, jubelend ten 
heael op. 

De alleractiefata van deze diertjea verenigden 
zich in het dispuut "aeairaaia". 

Dit dispuut, dat dank zij de grote aanwas van 
nieuwe leden volgroeid ie, zal in de vereniging niet langer een wit
te raaf zijn. Na maanden van zenuwachtig doch hartverwarmend gekakel 
slaagde onze reeds eerder senoemde varenisinca-kloek er in een zusje 
van "Seairaaie" uit te broeden. 

Het ia ons een bui tengewoon genoegen u uit te nodi· 
gen tot de doop van dit lelyke jo~ eendje en wel s 

Op 10 februari oa 8 uur 
ten huize van 
Agenda 1 1. Doop van het 2aa Perioles-diepuut 

2. Re d.e van over 
"Israll in de wer•ldpolitiek" 

3. a) discussie over het door te berd.e ge-
brachte, 

b) over de toekomst en het karakter van het 
dispuut. 

N.B. aub 1. : BR WORDT WIJlf GBSCHOBXBlf I 
sub 3b.: Het is de bedoeling dat iedereen zijn sedachten laat 

gaan over de onderwerpen die in het dispuut beeproken ; 
zullen worden. Ook ia de Traag belangrijk o:t een onder. 
werp enkele malen van een verschillende kant belicht 
moet worden of dat men sich met 44n lezinkje per onder. 
werp tevreden stelt. 
De leden van het diapuut zullen om de beurt een inlei
dins houden en aleohta bij uitzondering zal een buiten. 
staander het woord voeren. 

p.s. Zij die niet aanwezig kunnen zijn en toch prijs stellen op 't 
dispuuts-li&aaatachap worden verzocht bericht te geven aan 
bovenstaand adres. 
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Als bijlage dezes worden U hierbij aangeboden de met 
medewerking van de I.D. te Amsterdam ontvangena 

a. mededeling van ••Pericles" over een op 28 februari 1956 
te houden vergadering. 

coll.: G. 
E. , 9 pw.ar.t. .1~ 

----~---- ---- --- ·-

r 
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Amsterdam 22 Februari 1956. ~ D.S.O •• Pericles. 
ab-g.cttaat: 

~:J'~ai~i~-i~iein 47 1 I I 

Beste Vrienden, 

Van mening zijnde dat de oude Beginselverklaring aan aderverkalking 
lijàt en niet meer aangepast is aan het ogenblik1 heeft het·bestuur 
zich van de vermoeiende taak~kweten een nieuwe ontwerp Beginselverkla
ring op te stellen. 
Dit antiwerp zal het bestuur aan het oordeel van de leden onderwerpen op: 

D I N S D A G 2 8 F E B R . 1 9 5 6 
om 8 uur ten huize van 

Miehiel Schoonhoven 
Schalkburgerstraat 32 111 

De Agenda luidt als volgt: 
1. Opening 
2. Bestuursmededelingen 
3. Ingekomen stukken 
4. Verkiezing van twee bestuursleden 
5. Pauze 
6. Toelichting van Lucas de Jong op de Ontwerp-Beginselverklaring 
7. Discussie 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Eet bestuur stelt candidaat voor de functie van questrix: 
Mej. Yvome Slijper 

en als ve~tegenwoordigster1an de ~edaQtie van Kentering in het bestuurf · 
Mej. Rie van Rijswijk. 
-·--·-· •• - --~ ··~·- • -- • --·. • • •t 

6~ii§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
Ook dit jaar wordt de traditionele 

Herdenking F E B R U A R I S T A K I N G 
1 9 4 1 

gehouden. Evenals voorgaande jaren roept het bestuudde leden op aan 
deze Herdenking deel te nemen. 
We ve zamelen op Zaterdag 25 Febr. a.s. om vier uur op de Blaauwbrug. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

A S V A - Verkiezingen. 
~s candidaten voor de Ledenraad stelt het bestuur voor: 

~. Miehiel J-ansen Schoonhoven 
2. Lucas de Jong. 

Ons lid Rie van Rijswijk wordt candidaat gesteld door de Werkstudenten
Liga. Wij adviseren U ook op haar te stemmen. 

I Indien ieder lid van Pericles de moeite 
11 neemt om te stemmen, heeft onze organisatie 
I kans op twee vertegenwoordigers in de Ledenraad. 

Metvriendelijke groeten 
Het Bestuur. 



D.s.o. Periales 
2e. naamloze dispuut 
AIDstelkade 19-I. 

Beste vrienden, 

A F S C H R I F T . -

Hierbij herir~eren wij jullie aan de bijeenkomst van ons dispuut Oi 

VRIJDAG 2 MAART 
bij 
Miehiel Jansen-Schoonboven 
Ja~ Sohal~urgerstraat 32-III 

Te bereiken met lijn 3, 5, en evt. 9 tussen Krugerplein en Trans
vaalkade. 
Op deze bijeenkomst zal Jack Speaht spreken over 

MENSELIJKE CREATIVITEIT 

en daarbij de volgende vragen naar voren brengen 

1~ Is de menselijke creativiteit gebonden aan erfelijkheid ? 
2 Wordt deze creativiteit bepaald door het milieu ? 
3 Kan zij ontwikkeld worden of aangeleerd ? 
4) Is er in ons leven alleen plaats voor zakelijk materialisme ? 

Dit ongetwijfeld zeer interesaante onderwerp zal naar onze mening 
een buitengewoon goede disaussie tot gevolg hebben. 

we hopen dan ook dat ook gij, geachte lezer, hiertoe crw steentje 
zal bijdragen. 

namens het voorlopige 
Dispuutebastuur 
L. GOTJ4. 
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Al$ nijlage aezes wordt lJh erhij 

aangeboden, een verslag van hovenvermelde ·vergadering; •.. 
hetwelk met medewerking van de I.D. te Amsterdam op 
7 maart 1956 werd verkreg$n. 

E., 20 maart 1956 • 
.nou •• Jk 
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Op 28 f'ebruari 
1 1 • een - ' de democratische s 

Aanwezig war·en~ 

ehouden van 

. :. ' : '! 

!l!rzonèJen 
z jn o.a. 

· ó'pëiit de · ve~ià4er1ng ea leest een brief' voor die 
Is a&n· • "' schriften van deze brief· 

ge .. ". (een 
gezonden aan de ~~.A. en an r~ st~~!.nverenig1n
atschr11"t van dezé · tiriet v g · DOlf.'---'-_---~·· · . 

leest hierna een· convoc at voor dat is uitgagever 
door het. Inter'nationaal StudenteD- Co tlt_, waarbij'. een vriend
schapsmiddag.wordt aangekondigd. Hij" e~eelt dit sterk in de 
belangstelling van de aanveziaen aan. 

_ g~at hierna over tot de stuursverkiezing. Hij 
st'elt voor dat de candidaten bij ace tiR vorden~rekoZRrt· 
De aanwezigen. gaan.~. ~"M~.aocoord. _ . 1'.· .•. ··,,:-~~ 

~ ' ' ' ...... ,,, .... .... 
spreékt~hierna .over· de . VA-verkiezingen. Hij wi~ 

wijst op de noodzaak dat iedere Peri iet stemt. op de candi-
daten van Pericles. is.door de werkstudentani 
liga op een verkiesbare plaats &~zet dus dienen· de Periolie 
ten ook haar te stemmen. Iedere Peri iet moet gaanstemmen, 
dan kunnen er zeker twee Perielieten n de ASVA-ledenraad 
komen. - - zegt, dat het niet pr ttig is er àlleen voor 
te moe~ staan; als er twee Periclieten. in zijn, dan geven 
ze elkdt1- s teun. 

~ierna volgt de pauae. 

' ... -2-

------· ... -·--·---- ·----------- --

• 

'· __ .. . i,~ 



Na de hervatting van de ver adering leest 
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beginsel't'erklar1ng voor. Hij d et dit in gedeelten en vraagt."~~ 
biJ ieder geäeelt~, wie er op- of aanmerkineen op heeft. .:,~· 
Kitaak vindt het eerste deel ni t goed; hij S:elt een formule- .~ 
ring voor die o~m. de alnsnede be'Vata 11 

••• voortgekomen uit,., 
het verzet ••• idealen en eens ezin~heid uit die tijd 11 • lia e-. 
nige discussie wordt àit aanva rd. 

stelt als belangr jkste punten in de verklaring 
de volgende punten voor in ond rstaande volgorde: 
1. d emQcratiserlng Hoger Onder ijs; 
2 • deelneming van studenten a n maatschappelijk le-ven• 
3· landelijk georganiseerde de ocratisehe studentenraa~, die 

z ich bezighoudt met social belangen van de studenten; 
~. sympathie voor koloniale st denten; 
'· afkeuring to~pas1ing wetens hap voor zinloze v~rnietiging 

mensenlevens; 
6. r.u.s.; 
7. vrede; 
8. uitwisseling v~n meningen. 

,h;r worden verschUlende " jzigingen gebracht iu de re
dactie van äe verklaring. Aan e debatten hieraHn wordt vooral 
deelgenomen door -

-Ér i~tahtér een voortdurend debat . 
tussen en • · heeft bij ieder stuk com-
mentaar en onthoudt zich van s emming over het eerste deel. · 

brengt n.l. na de behande 1ng van ePn deel,. dit .o.nmiddel
lijk in S;emming. Deze delen,· d e besproken worden, · z1Jn 11iet . 
de punten die . heeft op èsomd, maar· worden g~kozen aau 
de hand van het begin of het e nde van een alinea. · , • 
L11-11gwordt er gedebe.tteert! over d• zin: "Dit kan.IJibeuren · •• •. · 
recht t~ trekken". Tena::J,otte w dt dit "er ·.mag pen wanverbau
ding aastaal tussen- cultuur en detens1eu1tcaven". De zin "wiJ 
geloven dat· er op het ogenblik •••. nieuwe wegen"· wordt in z1jr 
geheel g es chrapt. 
De zin "hierbij dient te worde ojgemerkt ••• hieraan vol
doet"·wordt .eveneens geschrapt 
.wang. vordt .. ~r ook gede.batteer_, over •zinloze vern~etiging"; 
tenslotte .. wo;rdt bealo~n het ord zinloze te .hanlhaven. 
De zin "alle andere vraagstu.kk n ••. ·bij reglement geregr?ld". 
wordt ~eschra.pt. 
Er zijn over het al~eraeen zeer uiteenlopend_e discussies, waar· 
bij _en mees.t 1 tecenover alkaar staan. 
Tenslotte is alles behandèld. ij de behandeling van het Qeel 
over de koloniale studenten 'fr agt _ or "onze koloniale .. 
specialist• iets te.zeggen hèe t. Hiermee wordt bedoel4.· 

zegt, dat hij de·lazing z goed vindt. . 
Als - - · na het debat ov•r lle delen. t~ hebben a fgesloten 1 
het geheel ins teMing brenit, raagt het woord. Hij is .· 
toch niet geheel bevredigd doo de· formUlering over. het ko-.. . : 
lonialisme. Hij zegt, dát Peri les een tiederlandse studenten· 
vereniging is en dat· zij zich f'lt realiseren, dat iiederland . 
onder de koloniale mogen! hede een vooraanstaande plnats ·~~· 
neemt. D&arom Vindt hij de ver aring slap. De Cosec lieert ~ 
dergelijke verklaringen ar. Als er staat dat .er sympathie be
tuigd wordt zul1en de kolonia studenten zer;gen: ••Dat doet. 
iedereen". A: ij leeft Per~oles n overwest ng om een duidelij 
verklarin& hieromtrent op te st llen. is het met hem 
eens en - eveneens • · zegt dat de 'verklaring niet 
bedoeld is ,oor buitenst enckt zij gevaar loopt, een 
politieke verkla-ring te worden . men ach ~et het voorst~~-



~\-,~)iji;~~··~~'it' •• ;ifl".i~ '"'' ~ -~-~ ' "t' ' \t;g\; hiérop ~dat ~è~. 1!. 
t:)_,.:, ·\_..:. · ,_:.;·:-~·.,j.ë;·.;>·.,~·:·: ·:'!lei.'·: · l~JC:.~-~~·j1ol.•s zeker fet voor in_tern ~bruik,allee~:; 
:.·!. · " . · • ;: .· ·· · ·· · -~ .• · •r1\1les:Jl-.t ook de ~uite :we~el~ tonen waar zij s ta':'-t 81! 
... . ,~ .a.tl 18UÖ bet eeD v;reemde indr als studenten van een landt . 
~ · · dat ·~t.e·~r.ete.IQil~ni~n heeft, t•'"'• Irian, Suri~ame en ·de ""'n; 

tilJ.e~ a echt•·•Ylllp&thie betu gen met ·de studenten u1t.:11eze· 
Ceb1.den. .gt dan te hebben gemeend dat tiurinàme Ot 
athii:Dkeli~~ i_s •.... l ant,.oordt, <kt het dan des te meer nodig., 
is dat een (hl14elijk st~ndpunt \oJoràt ingenomen, want nu blij!! 
immen dat e1~ I tude~ten in Per cle s zijn, die rd.et eens weter. 
welke koloa11n Nederland heeft. 

~··. 

_(,( 
-~,?·· 

' . 
.. • 

c 
r 

'~ 

·. ' 

f.· 

v·raut· wa~ voor 1 rmulerin~S hiJ op het oog heeft 
• antwoo:~t., ïten bepaalde rmulering op !:f!t oog te_ hebber 

Men zou ziCh k\mnan ·aansluite bij de conf'erentie vf .. n Handun@ 
die ··Pr·~~eer. cced:e J!Ormulerin heeft gevonden. Er ontstaat 
h1•r09ë1'. 'énig; dePat.. . houdt vol dat de redactie zoalt: 
die iJl. ntte.rg•leg" goed la. i • stelt voor het begin V e.n de ~j 

. als vo~,J:t.·~~te f~llUleren• " eroordelen iedere vorm van ko-
·, 1~.1~~ .• ,_.,.,. •" .Het geheel dan cinrligen met "veroordeelé 

/ ~ientr·. te vwct.ii".• Dit lOrdt aard. 
. . ·~U;e~~;·J&èngt_. hè geheel in steuing en het wor.~ 

l>ij ac«:*ladt1f). :aanvaard. 
·._ .. · ... , .. .à telt daarna een co~n!!lissie te bênocmen 

en aan de hand VRn de op~ 
n. Hij s~elt voor: 

die 
.' bét> geh.-el.:. opnieuW •ai 'for 
· aanmerkingen ·die er gemaakt z 

(zij weigert en . Allen. 
1 aanvaarden it • 

Hiernà wordl;.de b1Je t gesloten. ... L ·. 

en·. 

m.u. 
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Met medewerking van de I.D. te Amsterdam werd o.p 26-. 
'56 het volgende verslag verkregen. 

Op 19 maart 1956 is op het adres Westeinde 23 een 
door Periales georganiseerde lezing gehouden door Prof. 

,die sprak over de strijd van de negers voor het ondprwi 
in .Amerika. 

Hierbij waren ongeveer 30 personen aanwezig,vermoed· 
lijk allen studenten,onder wie opgemerkt werden: 

. opent de avond en zegt in zijn openingsspee 
p.m.dat Periales een brief gézonden heeft aan ~ in de 
Btates.Hij noemt het onders~rift,dat de redactie van Propi 
bURES bij een afschrift van deze brief Plaatste,beneden elk 
~eil.Pericles heeft afschriften van deze brief gezonden o.a 
aan Propia OURES,de A.S.V.A.ende N.S.R.De brief werd dóor 
de ASVA-ledenraad met moeite behandeld,omdat hij eerst zoek 
wa.s.De praesas probeerde de brief onder de tafel te praten, 
maar dat lukte ni~t.Omdat he~ quorum niet aanwezig was,zal 
de brief echter nogmaals behandeld moeten word~n.Pericles 
heeft van de N.S.R.een schri~ven ontvangen,waarin dank wor.d 
betuigd voor de toezending v$n de brief en waarin tevens 
wordt medegedeeld,dat de N.StR.zelf ook een brief heeft ge
zonden aan de Amerikaanse st~dentenorganisatie,waarin zij 
zich stelt achter haar pogi~en om de discriminatie op te 
heffen. 

Hierna geeft ~et woord aan • 
Deze begint met een b~eld te geven van het onderwijs 

tijdens de slavernij.Er waren twee tendenties die het onder 
wijs aan de negers be!nvloeden,ten eerstesonderwijs zou de 
negers tot lezen brengen en dit zou voor hun bazen ona~en 
kunnen worden,ten tweede:een ontwikkelde neger kon /am 
duurder worden verkocht. 

-2-
. ~ ... 
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behandelde vervolgens de gevolgen van de eerste we
reldoorlog op de negergemeenschap.Alom verbeterde hun positi~ 
doordat zij in het industrie-proces werden opgenomen.Ook we
reldoorlog II gaf een sterke vooruitgang te zien.: spr; 
vervolgens over enkele stereotiepen,die men in het Zuiden 
heeft over de negers.Men tolereert de negers zolang zij op 
hun plaats blijven.Iedere poging tot lotsverbetering wekt he: 
ge weerstanden op. / 

behandelde vervolgens de gevolgen van de eerste were: 
oorlog op de negergemeen.Alom verbeterde hun positie,doordat 
zij in het industrie-proces werden opgenomen.Ook wereldoorlol 
II gaf een sterke voor uitgang te zien.: sprak vervol~4 
over enkele stereotiepen,die men in het Zuiden heeft over f: 
de neger.Men tolereert de negers zólang zij. op hun plaats 
blijven.Iedere poging tot lotsverbetering wekt heftige weerw 
standen op. 
Vervolgens behandelt hij de N.A.A.C.P.in de U.S.A. 
Deze landelijke organisatie is in handen van een zeer deskun 
dige groep leiders,die jaar in jaar uit die processen naar 
voren halen,die hun doel kunnen steunen en die daaraan de no· 
dige publiciteit geven.zo heeft men jarenlang gevochten om d· 
uitspraak van het Hoog Gerechtshof "separate but equal" te 
vernietigen.Dit is vorig jaar pas gebeurd.Toen dat eenmaal 
gebeurd was,kon men. de schoolkwestie aanvatten.Men heeft nu 
een uitgangspunt. heeft een arrest van het Hoog Gareel 
hof bij zioh,waaruit hij citeert om de manieren van ras- /s· 
sendiscriminatie aan te tonen. 
Vervolgens spreekt hij over de invloed van het buitenland. 
Vroeger was Amerika isolationistisoh,men bemoeide zich niet 
met het buitenland.Nu Amerika ovèral op de wereld zich met 
alles bemoeit,is het logisoh,dat men ook op de binnenlandse 
Amerikaanse toestanden gaat letten.Het isolationisme diende 
ook om de slechte positie van de negers te verdoezelen,of 
althans voor het oog van de wereld verborgen te houden.Dit i 
nu niet meer zo. 
Hiermede beëindigde zijn rede,welke precies 1 uur 
duurde,waarna het pauze was. 
Tijdens de pauze vertelde JIM!', dat hij 'a-avonds op 
het Antara-kantoor werkt.Hij leest daar regelmatig De Xoerie: 
Hij vertelde,dat het Hoge Commissariaat van Indonesi8 rege1m 
tig naar Antara belt om te vragen of er nog nieuws is uit In 
donesii."Het is daar een hopeloze rotzooi,ze ontvangen geen 
code-telegrammen meer",aldus • · 

Na de pauze vraagt ,wie er vragen wil stellen.Er wor-
den dan achtereenvolgens vragen gesteld door:· 

• 
De vragen hebben voor het merendeel betrekking op hetgeen 

naar voren heeft gebräoht, 
vraagt over de verho~ding "poor white"-neger • 

. .. . ·- . -· antwoordt hem dat de sooiale ontevredenheid van de 
"poor white" zich afreageert op de neger. 

stelt een vraag over de culturele positie van de negers 
antwoordt,dat de negers wel oulture-minded zijn.Een 

terugkeer naar Afrika acht hij fout.In het kort memoreert hi 
dan de geschiedenis van Lybii;Het probleem van de negers moe 
in Amerika zelf worden opgelo$t.Tijdens zijn betoog gee~t 

een voorbeeld van een zwembad,dat werd leeggepompt, 
nadat een neger er in hag_gez~ommen,waarop opnerkt,dat 
iets dergelijks zich oo~~uriname,op Moengo,heeft voorgedaan 

-3-
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Toen werd het zwembad niet alleen leeggepompt,maar ook nog 
chemisch gereinigd. 
Om 23.00 uur werd de bijeenkomst be~indigd. 

E,9-4- '56. 

Ooll. s 11 
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Van welingelichte zijd$ werd het volgende verslag 
verkregen van de ledenvergadering van n.s.o. Pericles welke 
~p_2~!?.1956 ~erd_g!~O~~~n.te~ ~iz~ van 

Aanwezi~a. 

Mededelingen van·het bestuur: 

le. op 4 maart vriendschapsontm.oeting van " Internationaal 
Studenten Comit6. 

2e. Lezing over negerstudenten in Amerika op 19 maart 

Verjdezing nieuwe bestuursleden : 
__ wordt penningmeesteresse, 

zit4Jt•t lle$t1111 r .ala bootdre4actr1c-o .Y&n. Itllntar.ing •. w ___".....-

(Bib- e· _ _ _ _ _ zi ~ttn in ·de redactie 
Deze avond probeerde 

te bepraten om ook lid te word$n van de 
redac~· deze weigerde echter, omdat hij nog maar pas lid is 

Inleiding van bij ontwerp-beginselverklaring: 
" Iedereen heeft ~echt op studie". nEen lid van Periclea 
hoeft niet _een bepaalde richti~ gekozen te hebben,maar moet 
in de belangrijke maatschappel~jke problemen wel bepaalde ove 
tuigingen hebben". 
Discussie over het ontwerp van-de beginselverklaring. 
Bij deze discussie werden een aantal op- ~n aanmerkingen gep,.· 
maakt, hoofdzakelijk met het doel qm, ··nóg minder bekende lede 
van Pericles aan het prat~n.te 1 krijgé:il. en zodoende meer over 
hen te weten te komen. · 
Vooral ging hierop in4 Het is nog niet duidelijk:noe 

- 2-
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hij in Pericles verzeild is ge;aakt. Hij zei, dat de meeste 
van zijn faculteitsleden niet lid worden van Pericles, o~ 
dat zij bang zijn op de " zwarte lijst 11 geplaatst te worden; 
hijzelf is daar blijkbaar niet bang voor. Hij is een goed .. 
spreker en debater, maar nam h~t in het debat toch niet te-
gen op. ( Hij zelf zei, dat hij aan : ·- · -
zijn handen vol heeft tijdens een debat ). Hij is een voor
stander ·van de academische vr13he~d en daarom tegenstander 
van studieloon. Studieloon zou·namelijk controle en toezicht 
op de studie met zich meebresgon. Hoewel anderen ( _, 

) betoogden, dat ook voor werkstudentschap 
de academische vrijhe~d beknot is, _was niet van ziji 
stuk te brengen. heeft bij de Asva-verkiezingen nie1 
op Pericles-leden, maar op U.S~A.-leden gestemd; hij voelde 
zich hièrtoe verplicht door een besluit van de ledenvergade
ring van U.S.A. In het conceptbeginselverklaring stond dat 
er geen wanverhouding mag bestaan tussen cultuur en defensie-
uitgaven. · was tegen deze redactie, omdat naar zijn 
mening.de defensie de cultuur moet verdedigen. 
Een betere redactie vond hij : 11 de verdediging van de cul
tuur mag niet ten koste van dis-cultuur gaan". 
Een ander nieuw lid is de zesde jaars chemicus 
Eerder werd gemeld, dat hij een vriendje was van Marijke 

• Dit schijnt onjuist te zijn. Nu is hij althans aan 
het aanpappen met · ·- , wier twee ja~ lange 
verbintenis met ten einde schijnt te zijn. 
OVer de politieke richting van van r werden nog geen 
mededelingen ontvangen; het lijkt echter waarschijnlijk, 
dat hij ttfellow-travelled". 
Aan het eind van de discussie werd de volgende redactie
commissie voor de beginselverklaring benoemd : 

E. 12.4.1956. 
COLL.: D. 
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Betr.: D,S.O, 11Pericles". 

Woensdag 25 april hield Mr. 

·.~ 

. (,...,.j. 

L..._---. ..... ~~".J 

een lezing 
~ver "Crim.1na1i te i t en kerkgenootschap tt. 

'l'oehocrd~rs waren: 

an verder nog een dertigtal nie~-ieden van Periole~. · 

Deed het onderwerp van de lezing scherpe uitspraken 
voaronderstell:Eil over de invloed van het Kerkgenoo-tschap 
op ~e orimine.l!i te i t, de lêzing zelf was zeer gematigd en 
naar lekenmeni:ng, wetenschappelijk verantwoord. 

Zo kan bi(jvoar beeld de heer het argument dat 

i 
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de biecht bij Rooms Katholieken bevorderend werkt op de 
criminaliteit niet geheel onderscbr ij ven. Men kan volgens 
spreker namelijk met evenveel recht het omgekeerde bewe
ren, daar het er volgens hem op aankomt hoe een Rooms Ka
tholiek de biecht ondergaat. 

De indruk werd verkregen, dat de heer zijn le-
zing met enige tegenzin hield. Bij de discussie hield hij 
vr1 j abrupt op en vertrok al om. tien uur. 

Bij de discussie maakte zich kennelijk 
belachelijk door op te merken dat zich onder de Rooms 
~tholieken minder intellectuelen bevinden dan onder an
dere bevolkingsgroepen, waaruit volgens hem. zou voort
~loeien, dat zich onder de Katholieken m.eer criminelen 
bevinden. Volgens de co.lïJDlunistische zouden ar
beiders dus crilllin.eler zij"n dan intellectuelen, hetgeen 
wel een zeer vreemde bewering is van een conmunist. 

1lr. antwoordde hierop, dat hij juist een omge-
ke Ell"de tendens zag, nam.eli jk dat pro een ts.gewij s m.eer in
tellectuelen naar he~ Rooms Katholicisme overgaan. 

E, 2.5 mei 19 56. 

Coll.: ~ 
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Beillr:DispuutbijeeDkomst van "Perfëles" op ·25=5=!956 t.h.v. 

liet medewerking van I.D. A:m.sterdam werd dd. 1-6-1916 
het volgende vernomen. 

Op bovengenoemde dispuutbiJeenkomst van "Pericles" 
warel\ .aa,n.wezig o.a.: v" 

--, Van opent de bijeenkomst en geeft het woord aan 

zegt dat bij geen lange inleiding zal houden, maar 
enkele korte opmerkingen wil maken en een zo groot mogelijke 
discussie wil hebben. 

Hij vertelt dan, dat hij in San Salvador geweest is gedu
rende een jaar en ook Mexico heeft gezien. Hij is er geweest 
via de Technica! Assistance. Hij vertelt over de armoede die 
er heerst onder de boeren en over het wantrouwen dat zij heb
ben tegen de regering en de regeringsambtenaren. 

Hij woonde er in een dorp met nog enkele andere Techn. 
Aas. mensen. Er moest een weg komen in het dorp, maar de be
woners voelden er niets voor, omdat ze bang waren dat ze weer 
bedrogen zouden worden door de regering. ·· 

Spreker is toen zelf met de weg begonnen en heeft op de 
duur de mensen enthousiast kunnen maken. 

Ook op hygienisch gebied heersen er verschrikkelijk toe
standen. 

Spreker vertelt ook over het standsverschil dat er heerst 
en dat gepaard gaat met een rassendiscriminatie. 

' 
I 

Bij vertelt met enkele woorden, dat hij is weggegaan 
-omdat-
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omdat hij in contlict~am met dè regering over de lonen van 
de arbeiders. Hij had~beiders gezegd dat ze recht op meer 
hebben. Hij verliet toen maar het land. Hij ontkent, dat hij 
is uitgewezen. 

Spreker zegt, dat er onbeschrijflijke corruptie heerst 
·in het land. Hierdoor is de bevolking apathisch geworden. Veel 
werk dat wordt begonnen, wordt opeens stopgezet, omdat plot
seling zogenaamd het geld op is. 

Hierna beginnen de vragen. 

was zijn speech begonnen met te zeggen dat men van 
hem geen felle uitspraken moet verwachten zoals in het verle
den. "Je wordt voorzichtiger als je de zaken anders gaat zien". 

Er werden vele vragen gesteld. De vragenstellers waren 
vooral . en • Ook de anderen stelden 
vragen. 

Tussen _en :, ~, ·. _ --·-- en 
~ntstond een--debat toen MOLL aan HUIZER{Yroeg of hij niet de 
corruptie weet aan het kolonialisme. 

achtte het kolonialisme de oorzaak van alle ellende 
in Zuid-Amerika. De corruptie noemde hij een typisch kenmerk 
van het kolonialisme. 

en de anderen zeiden dat de corruptie ook in 
andere landen voorkomt, die geen koloniën zijn. Er werd lang 
hierover gediscussieerd zonder dat iemand iets toegaf. 

Ook over de vraag of de T.A. deze mensen in Salvador ge
lukkig maakt, ontstond een algemeen debat. 

vroeg iets over de politieke partijen. : 
wees er in zijn antwoord op dat ook in Rusland slechts 6ên 
partij is toegestaan. 

Er werden vele vragen gesteld, de meeste voor zover be
oordeeld kan worden zonder politieke inhoud, maar zuiver 
informatief.) - . 

.. · vroe&: wat ·hij van de IUS vindt. Hij 
denkt n1e~ ~av ~e Wes Ettfoplle ~s ooit in de IUS zullen 
gaan. 1 zei dat dat hem niet kon schelen. Hij vindt de IUS 
uitstekend. Zij doet goed werk voor de koloniale studenten. 

legt 
de lUS uit. 

de kwestie van de toelating tot 

herhaalt zijn mening dat hij de IUS niet vol
ledig representatief vindt als de West-Europese Unies er niet 
in zijn.· 

E., 21 juni 1956. 

Coll. :~ • 
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D.S.O.Periales Amsterdam,? Augustus 195~ 

UITNODIGING 
tot een informele ledenvergadering der D.s.o. Periales over de volgen
de vraagstukken: 

1. Periales in de internationale studentenpolitiek 
2. Moet Pericles lid blijven van de IUS? 

Inleider: M.J.Sahoonhoven.Plaats&Tijd: Bij R.Mansfeld,van Eeghenstr.40, 
Donderdag a.s. 9 Augustus Bu. 

,..~----

TO-mLICHTm G 

Ad 1.: 26 Aug.- 4 Sept. wordt dit jaar het 4e IUS Congres gehouden.Er be
staan 2 Internationale Studenten Upies: de IUS,te Praag, em ae CoSea, 
te Leiden.Gepoogd wordt van vele zijden de eenheid in de studentenwereld 
te her stellen. Hierover zijn 3 meniJlgen: _ 
1· De~·'nJS moet zich opheffen en en bloc lid worden van de CoSec (vo:J,.:~nr: 

Nederland,de v.s.,W.-DUitsland,Engeland) --
2. De ,IUS; én de CoSec moeten worden opgeheven om op te gaan in e~n alg.~

mene studenten unie en wel: 
a. direct,na bemiddeling van Zwitserland (volgens enkelen) 
b. na een periode van samenwerking op practisch gebied,d.i. studenten 

en sportuitwisseling (volgens Frankrijk,Italië,India) 
3. De OoSec moet zich opheffen en lid worden van de IUS,na een srondige 

wijziging van de IUS-constitdtie (mening van het !US-bestuur) 
Wat is de mening van de leden van Pericles hierover? 

Ad 2.: H~t Congres zal zich ook moeten uitspreken over de vraag of de !US 
minderheidsgroepen uit landen,waar een Nationale studenten Unie bestaat, 
die geen lid is van de IUS,als lid moet blijven aanvaarden zoals tot nu 
toe,omdat vele Nationale Unies hiertegen bezwaar hebben. 

In Nederland is het de Nederlandse Studenten Raad,die tegen het 
lidmaadsahap Vép Pericles van de ms protesteert. ' 

Het IU~bestuur,in de overtuiging dat het Congres de verlangde 
wijziging toéh wel zal.aanvaarden heeft er dan ook bij het bestuur van 
Periales op aangedrongen zich nog ~66r het Congres terug te trekken. 

Hiertegen is m.i. in te brengen: -
1. Nederland bezit geen Nationale Unie,maar de zeer ondemocratisch samen ... 

gestelde NSRiwaarvan het uitvoerend bewind al tijd in handen is van 
Leidse Corps eden. · 

2. Ook als Pericleè geen lid meer ~u zijn van de IUS,weigert de NSR 
enig contact op te nemen met de IUS. 

3. Het is wel zeer de vra~of een adviserend lidmaadscbat van Pericles 
van de IUS wat in de p ijk alleen hierop neer komt' at de verbou-
arng Perieles-lUS onge ijzigd blijft en ons alleen het stemrecht is on 
nomen,de bezwaren van de NSR weg neemt.Het IUS bestuur stelt echt~r 
prijs op het hand haven van het contact met Pericles in deze vorm. 

4. Pericles zal dan in ieder. geval als een soort informatie-bureau voor 
de in meerderheid ~o~stische full membere van de !US, worden be
schouwd, wat onze pom.1;ie in Nederland niet_rzal verbeteren. 

~-. _____ ------------ ' 

Ik ben daarom van meriing,dat,mocht de voorgestelde constitö.tie
wijziging internationaal bezien noodzakelijk zijn,want er zijn landen 

-die hierna wel met de IUS willen samenwerken, 
1. Pericles het hem aangeboden adviserend lidmaadschap moet afwijzen 

_. 2. D~ IUS in die landen waar de Nationale Unie geen lis ia van de IUS 
_n~mi+~~ M~~?. R?.i~ht~~,die de IUS zullen_ nronageren.van advies di~en 

----------·-
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Betr. " Algemene ledenvergadering op .5..-lo-1956 

van de D. s.o. Periol.es t.h. v. -· -- ', 
Schalkburgerstraat 32' •.•. Aasterdall. 
Aanwe•ig o.a. ' t in militair 

...-- .. 

Op 8-10-1956 werd 
volgende varalag ontvangen van bovengenoemde ver
gadering. 

Aanwezig waren o.a. s 

De vergadering 'wordt geopend door 
waarna de notalen wQrden voorgelezen door 

• 
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Zeer beknopt, zijn in ~eite aantekeningen. Onmiddel
lijk maakt Van LAAR hier aanmerkingen over. 
geeft toe dat de notulen niet in orde zijn, zij zul
len niet gearresteerd worden. 

Hierna geeft een overzicht van het afge-
lopen jaar. Hij zegt o.a. dat Periolea zich in stij
gende lijn beweegt. Geen afgezonderde groep meer. 
Verschillende periolieten zijn op vooraanstaande posi 
ties, er zijn enkele voorzitters van faoulteitsvereni 
gingen lid 'Yan Perioles. ( doelde waarschijn-
lijk o.a. op _ 1 praesea N,T.:r.G.-ver. el!. 
.Prae s_e_a .l.._&, '--·-~~-'r. ) • 

Periales heeft de afgelopen tijd veel activitei
ten ontplooid, maar niet voldoende, het aantal lezin
gen was te gering. Spreker memoreert ~ezinsen van 

en :------. Ook andere oon-
tactawnden hadden plaats gevond-en ; discussie met 
de N.c.~.v •• Dit allee moet uitcebreicl worden. 
~D!noieel veral~. Dit werd voorgelez.n door 
Bên overziëh'E •ort gegeveti 'Yan nog te; innen contri-
butie en hoeveel er--· ge!nd is. · ---_..,.......", ... ~ .. ~ .... - ....... ~··~· .... ~ - i a in het buitenland en is daarom 
nog niet voorgedragen voor schorsing, maar hij staat 
ook OD de nominatie. 
~ -·-.. en .: hebben herhaal.del.ijk aanma-
ningen ont~angen en -- . heeft daar zeer onprettis 
op gereageerd. 
;' 

vindt het onjuist om iemand te royeren 
zonder dat hierbij naar een precedent verwezen kan 
worden. 

bemoeit zich er ook mee en vraagt of 
het wel statutair is ... _ . zegt, dat het in de 
statuten staat. Hij zoekt naar deze statuten in het 
arahief, maar kan ze niet 'Yinden. 

Er wordt nog enige tijd over gediscussieerd, 
maar tenslotte wordt beslo,en dat de vergadering 
zal stemmen over de voordracht van het bestuur om 
de twee voornoemde personen wegens wanbetali~ 'e 
schorsen met automatisch royejJnt na 2 maanden. 
Dit word\-aanvaard .. 

-
- vr!Uil61i n~erna(i.ver het orgaan "Xente-· 
ring", hij heett het nCJoi t ontvangen en vindt 70 gul
den veel voor het eeftm$al uitgeven van een blad. 
Hij hee~t de indruk, dat een paar mensen bij elkaar 
zi~n gekomen en erg enthousiast zijn geweest om een 
blad uit te geven en na 46n keer er genoeg van hebber. 

zegt, dat dit niet zo ia. Voorts ia het 
overgrote deel van de 70 gulden geput uit de actie 
goudvink. 

-3-
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Van de contributiegelden zijn er sleehts J 3,75 
besteed voor de Kentering-uitgave. 

handhaait zijn menin&, dat hij het 
te duur Vindt. Hij staat hierin allee~ 

t Over de lezingen tegt , dat j 
op het laatste ogenblik zei dat hij :woon 

was om. J 50.-- te vragen, maar het; voor ericl.es 
wel voor J 25.-- wilde doen, omdat het vo .r stu
denten was. Hij kon toen niet veel anders doen 
dan toe st eamel'l. . "',, 
De andere bedragen zijn voornam.el.ijk zaalhuur~ 
reiskosten. 

heeft bezwaar tegen de opzet van 
het overzicht. Bij vraagt om. een begroting. 

ziet hier het nut ook van in en ad
viseert hem een motie hierover in te dienen. 

heeft voorts bezwaren tegen het 
feit, dat de tuiven zoveel geld kosten. 
De fuiven moeten zichzelf kunnen bedrUipen. 

is het hier niet mee eens. Een organisatie 
moet aan zijn leden iets kunnen bieden. 

Hierna wordt het financieel verslag aanvaard 
in atwaohting van de motie van 

foekomstise activiteiten. 

Instellen van contact-dispuut met andere 
'1f.kern. · adviseert contact-dispuut met 

N.c.s.v. of Politeia. Hij aoht dit zeer nuttig. 

Ontwikkeling in Duitsland moet aandacht hebben 
van Periclea als linkse studenten-organisatie, 
desnoods wordt een 'eoJDJDissie gevormd die dit be-
studeert. · 

~orua over onderontwikkelde gebieden. Bierbij 
heeft vooral. het oog op Azi1. · heett 
bezwaren tegen een torum, men kan toch gewoon 
enkele lezingen laten houden. · zegt, dat he 
de bedoeling is om twee verschillende sprekers 
tegenover elkaar te plaatsen, ''n die voor de 
methode van India en ''n die voor de methode van 
China ia, voor wat betreft de opbouw. Dit ia naar 
zijn mening het meeat interessant. 

Er ontstaat eett langdurige discussie hierover 
omdat meen1 dat het aftredend beatuur 
niet bepaalde zaken aan het beatuur, dat haar op
volgt, kan opleggen. Hi;J wil hier zelf een aotie 
over indienen. 

zegt, dat dit niet nodig ie. Het komer. 
beatuur kan dit allee naast zich neerleggen en VOCI 

kennisgeving aannemen. 

-4-
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. handhaait zi ~n mening. 

zegt, dat dit alleen maar overwegingen 
zi~n en dat die worden aangeboden aan het komend 
beatuur en dat het geen zin heeft hier làng over 
te discusailren. Het komend bestuur staat het vol
komen vri~ te reageren op de aanbevelingen zoals 
het zelf wil. 

is kenneli~k nog niet tevreden en 
zegt, dat hi~ niet begri~pt wat men tegen zi~n 
motie heeft. 

De motie van wordt hierna ingediend, 
zij heeft betrekking op het opmaken vaa een be
groting van he.t komend jaar door de penninpeester 
Dit zal voor dit ~aar alsnog moeten gebeuren. 
De motie wordt met algemene stemmen aanvaard. 

Hierna volgt pW'lt a~t, de besinaelverklarins. 
··.". . . 

Br is een tegenverklaring ingediend door vier 
leden van de zogenaaade Humanistische groep. t.w.: 

geeft het woord namene de 
redactiecommissie van de beginselverklaring. 
protesteert. Er is zonder hem vergaderd, hi~ ia 
nooit voor een vergadering uitgenodigd. 

kan niet spreken namens de redactie-
commissie, ia zelf lid van deze coiBIIissie · 

: en weet ·nn niets. zegt, ·dat dan 
lapraakt namene de meerderheid van de commissie. 

'

XB.lAX zegt, dat·· dit ook niet kan. De JOWG zegt, 
dat VELL~ dan spreekt namens drie leden van de 
redactiecommissie. 

begint met een uitleg te geven van de 
indeliriB van de verklaring. 

Prinoipille zakem worden gevonden in punt 1 tot 
en met 8. 
BiJ spreekt hierover een tijd~e. weet niet 
goed hoe hiJ de diseusaie·moet leiden, vooral niet 
nu er een· geheel nieuwe verklaring ia ingediend. 
H•t bli~kt dat niet iedereen het al gelezen heeft. 
:Daarom wordt tot eeft schorsing beSloten. 

In de schorsing gaat naar , en zegt 
\dat hij bereid ia om diens formulering over het 
kolonialisme in zijn geheel op te nemen in het doo 
lJ,em opges-telde concept. steat hierin toe. 
j vraagt dan aan hem hoe hi ~ de f'ormuJ.eri~ 

tver Suriname en de Antillen vindt. ' zegt, dat 
eze staten geen souvereine staten zijn en dat 

~erm.ee de formulering van ' zoals dia in 
• ver~aring staat een slag in de lucht ia. 
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ziet dit niet in, maar geeft na enige 
discu.saie toch toe. stemt dan toe voor 

een andere formulering op te maken. 

Deze luidt dan als vo1gt ••••••• "Het ia zijn 
mening dat het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden de koloniale verhouding tussen Neder-

1land enerzijds en de Overzeae Rijksdelen ander
izijds~tendigt en derhalve onaanvaardbaar is". 

Na de pauze wordt de discussie voortgezet. 
zegt, dat het belangrijkste waarover 

gediscussieerd moet worden is de formulering 
van c.s., dat de student er naar atreef1 
een werkelijk democratische •amenle~ng tot 
sted te brensen. Dit verschilt principieel van 
hetgeen geformuleerd ia door de redaotiecomaiasi• 
Het is naar zijn mening scherper geformuleerd 
dan de oorspronkel.ijke verklaring. Er ontstaat 
een langdurige discussie. 

stelt zich op het standpunt dat Pe
ricles geen enkele actie kan voeren, hij wil er 
een soort van debating-club van maken. 

gaat hier scherp tegen in. 
handhaaft zijn mening, Perioles heef1 

toch al de na&ll coiiUI1unistisch te zijn. 
/ 

,.. zèêt, dat -fout is. Hij wil 
persoonlijk worden en ten aanzien van zichzelf 
zeggen, dat hij zich volledig stelt achter de 
beginselen van de v.v.n., dit belet hem echter 
niet om lid te worden van het beatuur van Peri
oles. Kocht Periclea een actie willen voeren die 
tegen de beginselen van de v.v.D. ingaat, dan z~ 
hij bedanken. 

De discussie wordt verward, omdat men niet op 
elkaars opaerkingen ingaat, aaar allerlei zaken 
erbij Sleept die niet aan de orde zijn. 

Sluit op de duur het debat en zegt, 
dat het debat over de beginselverklaring zo pri~ 
cipieel is, dat dit niet op ''n avond afgelopen 
kan zijn. Hij stelt voor op korte termijn een 
weeleend te organiseren, waar d.1 t allee besprokm 
kan worden. De aanwezigen gaan hiermede akkoor~j --Hierna vindt de bestuursverkiezing plaats. 

zegt, dat h'ëf" aantil ongeliîkkig is. 
De stemmen kunnen staken. : zegt, dat een 
mogelijke uitbreiding wordt overwogen. 
wil daarom het beatuur maar voorlopig benoemen, 
ot desnoods als commissie instal1eren. De Meer
derheid is het hiermede n1J.t eens. 

handhaaft zijn mening. 

Het bestuur wordt daarna (in duisternis, er 
is geen lfCKtpenning) geinstalleerd. 

-6-
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:Bij kaarslicht doet , die dan ia afgetreden, 
mededeling oYer het teatiTal. Periales heeft 15 
plaatsen toegewezen geltrege~. - -

..-.. Er ontstaat weer een disouas1e met ., 
als voorstel~ ; in het Wed. ~estival-
oomit4 zitting te laten noen n~ens Yericl.ea. 

~
. heeft hier weer ·wat bezwaren tegen, maar 
in het algemeen rumoer gaan deze verloren. :Besloten 
wordt dat zitting zal nemen in het testi Yal 
comi t4....--

wijst er nog op, dat de voorzi~ter van 
dit oomit.S een voorman is van een V.V.D.--jongeren-
organisatie. Op een vraag van zegt 
dat deze v.v.D.-er dit döet met medeweten van zijn 
organisatie. kan dit navragen, aldus 

!ttil1h&· wordt de vergadering gesl.oten • . 
N.:B. I 

~ was aanwezig in militair unitora 
Op zijn uni~orm stond "Rhenen". Bij nam eveneens 
aan het debat deel en verzette zich tegen de be
ginselverklaring. Hij vond het geheel overboclig en 
meende dat hierdoor sommige studenten afgestoten 
worden. 

E., 22 oktober 1956. 
Coll.a , 
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Aanbieding bi,ilagen "Perikles". 
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D. 

Op 26 oktober 1956 werden 
bescheiden ontvangen inzake Perikles, 

hetwelk U als bijlage wordt aangeboden • 

E., 7 november 1956 
coll.: 1 
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.Aa11 de leder1 van ::?orikles, 

:=ij ü.eze r: .. odigt het bestuur alle leden uit tot het 1)ijwone:n vu.n een 
Al{;'eEene ledenvergadering. Deze vergaderi::1g zal zich in :het bijzonder met de 
IJeginselve:d~lariYlC 1.,ezighcude:rl, zoals dat op cle laatste > ... Y. besloten is en 
'.Hordt gehoudel, op zoDelag 4 nov. ten huize v2.n 11. de :L.eeuw, rrinsen{)-~2.cht 766 h 
i:.a~wane ha~f elf'. L~::n vrorcit ~rerz..:.cl1t •Jer.. br.)Odra.:.al tijd mede te: nomen. 

Agenda: 1 • Ü})e:o.ing. 
2. ~:otulen. 
3. =neel.couey. s tuld~en. 
L; .• :·:est"UL1XSLlt::dedelingen. 
5 a. Ge::;llar .. nd.e lezi:cgcn 

·b. ;,.'.::Jrichtine JJ.gcue·aE dis:pu'L'.t. 
c. C:;;richti::,~· van eer:. we:c::groep tel' bE::studering ven het Duitse 

vraE{;;stU:~, :Lr:dien ·h:üar•e;s-telling;. 
d.. J);stellin;:: Sociale :cod,:isaL;. 
G. Leciedeliq::•::;n ovex· kontW:t ö.ispuut. 

5 • ..::~&..."1VLl.llL'1C: 1)estv.ur. 
Door het bestuur Fordt k.sndid:::~s,t ,::;esteld 1...1'1Cl::'é de Lcc.:n:nrv. 
'iegerJcandidaten 1:t..~:..1lcr_ Y1og ter vergc.,dering ingediend '."lorden. 

6 . .Jeg:roting. 
7 • .., estive.l te l .. oskau. 
8. Ver·slaf; v.d.vertecer:\iüordiger i.G.. A.S. Y.l::... ledenrc.arj,. 
j. :nleid.illg tot de llG:ginsel ve:cLlc.rinc-al::;e,üene i~esclJouV'rir..e. 

10. Iw.~tscewijs e ·behand.elir:.c bc:G"insel verkl:.rinc. 
11 • ~~on.:Cvraag. 

1 ;:;;. Sluitinc. 
l::.:<.Gsloten d.e cloor het ~~estuu:r voorgestcld.e l)eginselve:cl:.:la.rinc.i 
.Ah~enc'ieiite:nteE hiero:9 kw::.nen tot 2 nov. bij het seJ:cre·!:;ariaat worden iDg'Bdiend. 

:::;eg-roting voor het vere:rágincsjaar 1956-1 ';.57. 
Inkor;,sten 

saldo's 
l::.ontributie 1 5Li.- 1 55 
kontri"wutie 1 55-'56 
}:o~"tritutie 1 56- 1 5'[ 

..G.~tivi te i ten 

33-33 
23.50 
42.50 

45C.CO 

54S'. 33 

Ui tu~ven 
seLreta.riaat 
lezi::',;,gen 
telefoon 
:i:' eesten 
dubieuze debitE:uren 
:l::onta~ct-dis:[Juut 

sociale kor.JL'lissie 
alG0meen dispuut 
clisputejl\7e:L': .. , p1 ... o~Jac_·c .. rlàa, 

leclenvriT'..st 
d.is:-;:,ensaties 
diversen 
saldo(s 

half nov. algemeen dispuut:de heer ~degel (gevr.)zal SJ,•reken over 
liril~aanse problsr:.1en 

eind. nov. lezil.g over de orll:::erkelijkhcid 
half dec. feest. 
2 nov. openbaar dispuut "Semira.mis" (l~ennismaldngstijd). 

SU.-
s.-

70.-
100.-

s.
s.

éj.-

50.-
30.-
40.-
34-33 
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~e :pevnin§!Qeester dringt er bij alle leden op aan zo f'S spoedig :ogelijk de 
kontributie te VOldoen ( ;/ 7.50 of./ 10.00) Of te [;'ireren 0}? Z,CE·• CÏJ:'u p 2221. 
ZÎj die dT'spensatie wensen ;~.-unnen zici1 tot à.e perü1ingi~eester wenden; deze 
1za.k:en zullen str:Ud vel~trouï.relijk worden behandeld. ·rernijn voor het a.anvrag.,;n 
~an dispensatie is 1 dec. · 
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dso "Perikles". 

- Koncept :Beginsel verlcla.rine -

De dso PeriJrJ.es is ee:r::. organisatie van proe:ressieve stu4enteL, 
voortgekomen uit het studentenverzet. 

Deze afkomst is bepalend voor het karaJ.::.ter ve.11 de ver8niging : 
Perikle13 is ee:c. organisatie die naast "testudering en bespreking, 
r~et aarzelt &~tief op te treden waar zij dat, als studenten
vereiJiging, dienstig acht. 

Zij meent à.f1t bir:u;en de verb.gir~g eeen exlkele mening 1Jij voorbaat 
too!l..aangevend mag zijn .• De botsir.·g :lor opv<:ittingen en de ui t·wis
seling der meninger:. is kenmerkend voor de sfeer in de vercri~~ne. 

Onderstaa1,de punten vormen de "basis '.'irap.rop haar leden elkaar vinden 
en zijn de grondslag voor haar aldivi tei ten. 

1 • l-'erikles e,cht de door het r..ederl~11è.se volk verworvel< de:a;okra
tiebhe rechten van bijzonder t;rote wacrà.e, maar is V!cn n,er:.inc dat 
verdere deLoJr.ra.tisering specie.al op e!co:::,_or. isch gebied noodzal:e
lijk is. 

2. De akade.::c,ische vrijheid is F'er2.lcles bijzondej: we.e.rdevol, maar zij 
vindt é~n il1,:r2 de ernstigste tei~ortko;dr:gen hiervan de fir.c:.n-
ciële ongelij~:::..."leid Va.J:l de studer'"te""· ~Iet instellen van ce1: studie
loon zal het H.O. pe.s werkelijk deniokratisch l::a.ken. Zij me·3l).t echter 
dat. eell verbetering en uitl:reiding ven ::-let betu·zenstelstel en de 
sociale:: voorzieningen o:p ko:rte ter;,_i~n oij:::onder nood':';akelijk zijn 
en is va.1l oordeel cia t een wezenlijke rbl "!Jij de verbetering van 
de positie v~~ de student eer representatief nationeal studenten 
parler:1ent zal kunüen spelen. 

3. ::?erikles ziet in de wetenscha}J een kracllt die een positieve i ... ij
drage kan leveren tot verhoe:;ing van de v1elva.art er:. de ont\'vild:eling 
van de lml tum·. Zij kant zich echter scherp tegen iedere toepass~rg 
van de wetE.·:r~schar; voor zinloze destrv..!.:tic er spred~t zich uit voor 
het verbod van proefr!eJ.;li.ngen, welke het mensd.ct. in gev&.al.' zouden 
ktu:nen brengen. 

4. Zij is vsn oordeel dat een eldieve deeln.sme aan en een zekere . 
verant-.;morà.elijl::l1eid voor het maatsc?•appelijke en kulturele leven 
noodzakelijk is. Zij meent dat het laatste meer vorm en inhoud kan 
krijgeï1, v1a1meer studenten zich crienteren op r:;aetschappelijke 
en kulturele vernieuwingen, waar deze zich ook vol tl"ekken. 

5/ Perikles acht de vriendscl1appelijke SalilerJwerking en het vreedza.rur-. 
na-astelk2.ar bestaan ve:.n alle landen, Ol'lgeacht hun sociale syste:t:J.cn, 
met respel:t voor de 1w.tio.::.té.le onaf'ha.rllc'=üijklwid, v~.ll f\.mdar:enteel 
belang. 

6. Zij biEdt <ie strijd ae.:n. tegen <lisL:rir.dnaties op grond van ::.evena
beschouwing, sexe of ra.s. 

7. Zij veroordeelt het kolonialisme in al zijn vorme~1 en ond.e:r
steunt naar vernogs'·' het streven naar lJ&.tionale onaf'ha:nkelijkheid 
en welvaart van de bevolking, in het bijzonder van de studenten, 
in de onderontwü.:kelde gebieden. 

8. Perikles is er zich. van "bewust dat :~et in deze verkla:ring genoemde 
veela.l slechts in samenwerking met anderen venvezenlijkt kan worden. 
Een same:r:.werking ·waar zij dan ook met alle l;:racht naar streeft. 
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I 46290 ~~::-· ~1 
I .Ugemene ledenvergadering -van -df "])'~ • •- olee 

op 4-1!-1956 ten huise Van 

TJp. IL_ 

Op 12-11-1956 werd 1 het volgende 
verslag ontvangen van de in hoo~de .dezes genoemde vergaderi~ 

J&nwezig waren o.a.t 

1 • Opening door 

2. 1fotulen worden voorgelezen door · (voordat 
de vergadering begint wordt in een algemeen gesprek gezegd 
dat I _ geen tijd beeft en zelfs de bestuursvergaderin~ 
vergat; dit wordt door gezegd. O~ficieel wordt er 
niets over hem meegedeeld en niemand vraagt hiernaar). 
De notulen worden gearresteerd. 

3. Ingekomen stukkern dit zijn enkele amendementen op de 
beginselverklaring. 

4• Bestuursmededelingen. 
Over de geplande lezingen wordt gez.egd dat de lezing van 

vermoedelijk niet door zal gaan. is nog niet 
gevraagd en zal vermoedelijk ook niet gevraag worden. Een 
reden wordt hiervoor nie,t opgegeven. 

-vervolgens-· 
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vervolgens vraagt de praeses wie belangstelling heeft 
voor een aigemeen dispuut. De meerderheid blij!.:t hia belang 
stelling voor te hebben. Dit dispuut zal openbaar zijn en 
zowel voor periolieten als voor niet-periolieten bedoeld 
zijn. 

Tervolgens v:raagt de praeses wie er belangstelling heeft 
voor de commissie Duitse herbewapening. Ook hiervoor blijkt 
er belangstelling te bestaan. Eveneens voor het contact
dispunt.Al deze disputen en commissies zullen dus worden 
opgericht. 

De praesas v:raa.gt dan wie er nog een commissie of 
dispuut wil hebben. -----:~ wil een dispuut hebben 
over Zuid-Afrika, het·probleem van de rassenscheiding e.d. 
Er blijkt hiervoor niet veel belangstelling te bestaan, zoda 
dit voorlopig wordt aangehouden. 

5. Aanvulling bestuur. 
De praesas deelt mee dat niet alleen maar 

ook : · · · candidaat steld worden door 
Dan ia het gehele bes uur weer vo allig. Na enkele opmer
kingen worden beiden als zodanig geinstalleerd • 

.A.. Begroting. 
·Deze wordt vooreelezen door die questor ia 
.. ~rden in het bestun;r. Er worden eîîkële vragen gesteld 
oVër de dubieuze debiteurea. 

vraagt waarom "Kentering" ».iet op da 
begroting staat. De praesas antwoordt aal; de inkomaten TIU1 
"}(entering" niet op de 'begrotill8 staatl, omdat ze los van de 
verenigingakas biDllen komen en uitgegeven worden. Er zal 
dan nl ee$otie "goudvink" gevoerd moeten worden voor 
1'Kenteringd. ia het hiermede niet aeu. 

zegt dat "l{antering" nl een zeer duur 
blad is en dat het eane versohenen is en daarna nooit ner. 
Rij Tindt het zinloos aan bedrag van bijna negentig gulden 
uit~kken voor een blad dat ffn keer per jaar verachij• 

1 lis het gedeeltelijk met hem eeu. llij 'rindt d:aL l'll8B 

met een gedrukt blad te hoog grijpt. Hij stelt voor een ge
stencild blad uit te geven; dit kan heel netjes gebeuren. 
Het blad hoeft dan met ~rzendkosten en al niet meer dan 
± 40 gld. te kostea. Dit is dan een oplaag van ~50 stuks, 
zo groot is "Kentering" niet eens. 

... , heef't ervaring met een gestencild blad en zegt dat 
hij redacteur is van een blad dat niet alleen in Iederland 
verspreid wordt, maar ook in Suriname, de Antillen, de 
Verenigde Staten en Venezuela. D1~ blad kost:per maand niet 

-.nw•r dë t 40,,.,...;. Perieles kan dit ook doe~!! 
: sluit zich bij aan, evenals 

• De p r vraagt wie er belangstelling heeft om si ttina 
te nemen in de redactie van"'{entering", want : 
heeft hier geen tijd meer voor dit komend jaar, zoals zij 
meedeelt. 

·en geven zich op, beiden 
hebbeneon-ar geen ervaring. :Besloten wordt dat zal worden 
gezocht naar een persoo:a met ervaring hierin. JiierDA wordt 
de begroting aanvaard. 

1· ~estival te Kosk$u. 
De praesas kan hier nog, niet veel over aededelen, omdat nog 
geen bericht ia ontvangen van de fèstival-commissie. 

-8 Verslag-
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8, Verslag van de vertegenwoordiger in de ASVJ. • 
.,.. 1 Geen verslag, want de vertegenwoordiger · blijkt, 

na een telefonisch onderhoud, ziek te zijn. -

9 Beginselverklaring. 
Over de beginselverklaring wordt lang en rustig gediscussi
eerd. 

merkt bij de algemene bespreking op dat hij een 
beginselverkiaring eigenlijk helemaal overbodig vindt. ltij 
vindt het niet nodig. Na een korte discussie wordt hierover 
gestemd en wordt het standpunt van · ······· .. : verworpen. 

Vervolgens merkt __ op dat er verschillend 
taalfouten in staan. Zij zal dit steeds bij de betreffende 
alineas naar voren brengen. Hierna wordt alinea na alinea 
behandeld 

De eerste drie alineas worden zonder veel discussie 
aanvaard. Ook punt 1 wordt zonder meer aanvaard. 
Punt 2s 

Over de eerste zi~wordt lang gediscussieerd. Tenslotte 
is de meerderheid van maning dat het tweede deel ~ de 
zin niet noodzakelijk behoeft te volgen uit hetgeen in het 
eerste deel gesteld wordt. De eerste zin wordt dan als 
volgt gewijzigd: de zin loopt tot D.JNYeyol. Da.n begint een 
nieuwe zia• Zij is eoAtgr yap oodeel dat -d.Etze niet yolledis 
kan sijn zol!pg de tipanciele onselijkh&id van stu4enten 
bestaat. 

De zevende regel van punt 2 wordt ook genjzigd. Achter 
~wordt een punt geplaatst, daarna begint er een Dieuwe 
ziD.a voorts is Peticles nn oordeel dat., •• , 

Punt ,. 
Hier wordt lang over gesproken voornamelijk door _ 

en , meent dat iedere destructie zin-
loos is en · is het hiermee niet eens. Beiden blijven 
op hun standpuilt staan. De rest van de aanwezigen tooat 
geen grote belangstelling voor het debat, 

1 : merkt op dat er in Iederland een destructiebe-
drijf ia dat zeker wel een zinvolle destructie tot taak 
heeft. Tenslotte wordt ltcbk dit ptmt aanvaard. 

Ptmt 4• 
Wordt zonder veel discussie aanvaard. 

Punt 5: 
vraagt de punten 5 en 7 om te wisselen, Hij ia van 

mening dat punt 5 voortvloeit uit punt 7 en dat derhalve ee% 
7 genoemd moet worden. 

sluit zich bij hem aan. is het niet 
eens met : • Er is een korte discussie tueeen l en 

:, waarna gestemd wordt en het standpunt van -~ 
aanvaard wordt. Hierna wordt eerst het oude punt 5 behandelèl 
Dit wordt zonder meer aanvaard. 

Punt 6a 
Eveneens aanvaard 

Punt 71 
Er is een amendement van , De praesas leest het 

voor, Het ia nogal lang en geeft eigenlijk meer een uitleg 

-~-
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T&n het kolonialisme. verschillende aanwezigen -verzetten 
zich tegen het amendement omdat het te lang is. Zij zijn 
het er wel mee 8all8. 

nrdedigt zijn amendement. Hij kan echter geen 
steun vinden en gaat er tenslotte mee accoord dat het 
amendement niet in stemming wordt gebracht. 

Hierna stelt hij voor aohter VOri!B in de eerste regel 
van punt 7 toe te voegen "en uitingen" en op.de derde 
regel na plyaart toe te voegen .nen eigen culturele ont
plooii~. Hierna wordt punt 7 zonder meer aanvaard. 

Pllnt 81 
WOrdt ·na korte discussie aanvaard. Hierna volgt de 

rondvraag. neemt het woord en wenst het bestuur geluk 
met de beginselverklaring. Rij geeft het bestuur in onr
weging om een commissie in te stellen om het kolonialisme 
te bestuderen en ook het Statuut voor het Koninkrijk der 
Bederlandea. 

Hij gelooft dat vele perielieten dit stuk niet kennen 
en acht dit een ernstige tekortkoming. 

De praeaas dallkt en zegt dat het bestuur dit zal 
overwegen. Hierna wordt de vergadering gesloteJL. 

=-- Terteldatdàt zijn vader ziek is en dat hij dit. 
bui tengewoon vervele;r-vindt, juist nu met die ontwikkeling 
in Hongarije. Hij heeft· een kaakgezwel of abces dat men 
niet kan localiseren. BI:' zijn reeds foto• s 'YB.n zijn kaak ge
maakt maar men kan niets vinden. De dokter heeft hem vol
strekte rust voorgeschreve:a. Hij mag niet eens kranten 
lazen. 

Tertal t ook dat als het ware 
een gevoel in zijn viJ:1.8$rs heeft voor-"stillen"• Hij zei 
dat eens op een vergadering kwam, het woord ll&Dl 
en zeia "Kameraden, er Jijn hier vanavond vier stillen 
aanwezig". Iedereenkeek om zich heen en de vier stillen 
verlieten de vergadering. 

Hij Tertelde verder dat er de afgelopen week verschillei 
de nachten oefeningen gehouden zijn in het leger. Dit heeft 
hij van zijn broeder, dit.e llU onder dienst is. 

zei niet al' te veel tijdënè de Tergadering. 
t, de praesas, behandelde hem tamelijk snibbig 

en kortaf en acheen hem: niet te mogen, 

De vergadering zelf had een rustig verloop. Af en toe 
werd er geluisterd naar de nieuwsberichten over Hongarije. 
Comment~ werd er niet op geleverd. 

E. 27 n.9.vember 1956. 
Coll. t ft 
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Contact-avond van ~~~~P~e~r~i.;;;kl;:;.e_.s..,"._;v.;o.;;o;..r..,. ----' ..I 
niet-Europese studenten. 

Op .21 februari 1957 werd 
bericht ontvangen. 

het volgende 

Wegens gebrek aan belangstelling zal de voorgenomen contact
avond voor niet-Europese studenten - te organiseren door Periklas -
niet doorgaan. 
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Vergadering Tan "Perikles" ten huize Tan dt 
gebroeders De LEEUW op 10-3-1957. 

P. 

Op 11-3-1957 werd van betrouwbare zijde het volgende 
Terslag ontvangen. 

Op 10 ~aart 195? te 12.00 uur werd ten huize van de 
gebroeders De LEEUW (André De LEEUW en Richard de LEEUW) 
een vergadering van "Periklea" gehouden. 

Aanwezig ware..ru... o • a. 

Na voorlezing van de notulen werd de door 
en ._ samengestelde resolutie 

Despro.tten. 
Genoemde drie personen vormden een speciale commissie,c!ie 

deze resolutie moest opstellen en die de tegenstellingen in het 
"Perikles" bestuur ten aanzien van è Hongaarse kwestie moest 
belichten en tot de conclusie kwam, dat vreedzame coëxistentie 
binnen "Periklesn mogelijk is en de wereld de ideale toestand is. 

' 
_j __ - . __________ .... 
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In discussie werd gebracht het al dan niet publiceren 
van deze resolutie in de diverse dagbladen. 

bracht naar voren bevreesd te zijn 
Toor prestige-verlies bij de buitenwereld, als de innerlijke 
verdeeldheid van Perikles zou blijken. 

, was voor toezending naar alle dagbladen en 
het A.N.P. 

Bet Toorstel van 
en verworpen. 

werd in stemming gebracht 

Een motie van , die inhoudt alleen tot publicatie 
in ltJeugd" over te gaan en de rest voor intern gebruik te 
bestemmen met bevriende verenigingen, werd aangenomen. 

De speciale commissie bracht nog de volgende punten naar 
voren waarbij zij een waarschuwend woord liet horen• 

Benoeming ; 
Bestedingsbeperking; 
Aantasting democratie; 
Verlaging onderwijsbudget en 
Motie • 

en 
-,gevoegd aan het bestuur. 

werqe~ of~icieel toe-

vertelt dat de plannen met ''Kentering" 
alle nog in statu nascendi waren. 

spoorde 
aan het Moskou-festiTal. 

Hij maakte bekend, dat 
ongeveer 100 aanvragen zijn 

de aanwezigen aan tot 

op ~i.c~geplaatste 
binnengekomen. 

deelname 

advertentie, 
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'Betr. 1: 1 Algemene ledenvergadering van de D. s.o. 
~10 maart 1957 ten huize van De LEEUW, 

"Rijl. 

Typ. 

Prinsengracht 766 . ._. , .. 

0 

Op 15 maart 1957 werd 
het volgende verslag ontvangen : 

Op zondag 10 maart 1957 is ten huize van 
een algemene ledenver-

4fadering gehouden van de D.S,O,- Periolejg 

Aanwezig waren ! 26 personen, onder wie : 

I 

! 
I 

______ I_ 
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opent de vergadering omstreeks half 
á~n. Hierna volgen de notulen. ~ij de ingekomen 
stukken zijn nedankjes voor de vereniging van drie 
leden. Bij de bestuursmededelingen wordt er lang
durig gediscussieerd over punt a., de activiteiten 
in de afgelopen periode. 

Aan het debat hierover nemen deel 
en enkele 

hest"WJ,rsleden. 
~ opent het debat met het voorlezen van 
een isnge nestuursverklaring, waarin het hestuur 
~toegeeft een fout te hebhen gemaakt met de hrief 
die zij naar aanleiding van Hongarije heeft ver-
zonden (~e hijlage ). Naar aanleiding van een · 
hoos stukje dat er In "Jeugdn, het orgaan van het 
A.N.J.V., heeft gestaan, is er een onderhoud ge-
weest met _ , en "iemand 
die niets zei", aldus .• 
it de vergadering klinkt de naam 

vervolgt met te zeggen, dat . 
gezegd heeft, dat er een hondgenootschap 

estaat tussen Pericles en het A.N.J.V. en het 
endgenootschap nu in gevaar gebracht is door het 
ptreden van Pericles. 

_ ' zei zeker te weten, dat de commu-
istische leden van Pericles ahsoluut tegen de 
andelwijze van het hestuur waren. zegt 
og nooit iets te hehben vernomen van een bondge-

nootschap, toen er over sprak hoorde zij 
dit voor het eerst. 

Zij spreekt op nogal laatdunkende toon over 
• Zij zegt, dat de communistische leden een 

echt van veto willen hebhen om bepaalde activi-
teiten van de vereniging onmogelijk te maken. 
ierover moet de algemene vergadering zich uit

eken.· 
erna maakt zij nog een opmerking over de 

'lezing van • Het hestuur kon niet weten, 
dat de man geen lezingen kan houden en dat hij 
geen niveau weet te hewaren. 
Het hestuur heeft hem uitgenodigd naar aanleiding 
van enkele artikelen van hem in De Groene over het 
Titotsme en meende dat, gelet op de inhoud van 
deze artikelen, hij een behoorlijke lezing zou 
houden. Het nestuur ~etreurt het dat het anders 
gegaan is • 

.... 

_.._ tl!ierna neemt het woord. Hij zegt, 
dat _ het woord hondgenootschap niet ge-

·hruikt heeft. Er ontstaat hierover een discussie 
tussen hem en , die verklaart, dat 
het woord wel gebruikt heeft. ~eiden hlijven op 
hun standpunt staa~ 
~ ·-- doet an een aanval op het beleid van 
~t ~tuur in de afgelopen periode. Dit heleid 
heeft zich gekenmerkt door anti-communisme. Hij 
wil niet heweren dat het hestuur dit hewust gedaan 
heeft, het :feit is e.chter dat het hestuur hiermee 

de samenwerking 
I 

I -3-
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de samenwerking van communisten en niet-communis
ten, waarop Pericles gegrondvest is, in gevaar 
heeft gehracht. 
Het is pertinent onjuist, dat de communistische 
leden van Pericles een vetorecht willen he~hen 
in de vereniging. 

Wat _ --·---- _ he treft mag het hestuur het ge
hele jaar door anti-communisten als sprekers uit
nodigen, als er maar een hehoorlijk de~at gevoerd 
kan worden en het· niet ontaardt in een scheldpar
tij op leden van Pericles. 

Geen enkele communist in Pericles wil het 
recht van veto hehhen, wel wil men dat elkaars 
mening gerespecteerd wordt en dat niet, zoals .hij 

geheurde, een aantal leden wordt uitgeschol
den, terwijl het hestuur er niets aan doet. 

Het hestuur had in dit geval wel eerst eens 
inlichtingen mogen inwinnen over , het lezen 
van een artikel van hem in De Groene is niet vol
doende. Er ontstaat een dehat hierover met enkele 
hestuursleden, die het hestuursheleid verdedigen. 

wil het hestuur niet helemaa 
af~reken, maar wil er wel op wijzen, dat inderdaad 
een artikel in De Groene onvoldoende is. 
Het hestuur dient voorzichtiger te zijn en had 
meer inlichtingen moeten inwinnen. 

~egint weer over het ~ondgenootschap; 
hij ontkent dat dat woord ge~ruikt heeft. 
Lucas hemoeit zich er ook mee en ontkent eveneens 
dat dat gezegd heeft. De standpunten naderen 
elkaar echter niet. 

Hierna wordt gesproken over de verklaring 
welke het hestuur heeft opgesteld. 
Er wordt over gesproken en over het algemeen is 
de verklaring wel aanvaardhaar, nadat enkele stijl 
verheteringen zijn aangehracht. 

Er ontstaat echter een langdurige discussie, 
. als gesproken wordt over wat er met de verklaring 
: moet ge'heuren. Een deel van de leden, , 
i l een onhekende, verklaren zich 
j tegenstander van het puhliceren van deze verkla-
r ring. Zij zien dit als een demonstratie naar hui
j ten van de innerlijke verdeeldheid van Pericles. 
r Dit standpunt wordt hestreden door , 
.: en • Zij verkla-
[ren dat de hrief van Pericles gebruikt wordt teger. 
ihevriende organisaties, dit moet worden recht ge
i Zet. De hrief van Pericles is verschenen in Het 
iiParooi, De Volkskrant en Propria Cures. 
( Hiertegenover stellen de anderen, dat deze 
~kranten toch de verklaring niet zullen opnemen, 
~waarop gerepliceerd wordt dat zij dan in elk geval 
!de hrief niet meer kunnen gehruiken. 

-4-
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Rij de stemming over het al dan niet puhli
ceren van de verklaring zijn de voorstanders van 
de punlicatie in de minderheid. Tegen puhliceren 
stemmen o.a. 

Voorstemmers zijn de. communistische leden en enke
le anderen. 

noemt de verklaring nu waardeloos • 
. Hij vraagt of het wel naar het A.N.J.V. gaat. 
t Het 'he stuur zegt, dat dit zal ge'heuren. --- ·- -·-
~vraagt of het A.N.J.V. dit mag puhliceren. 
lHet 'hestuur antwoordt opnieuw hevestigend. 

zegt, dan weer voor de verklaring te zijn, 

\

omdat het een geheel ander karakter krijgt als 
het toch gepuhliceerd mag worden. Er waren 'hij de 
stemmingen ook enkele onthoudingen.: 

~e discussie over toekomstige activiteiten 
~ordt geopend door het voorlezen van de resolutie 

Deze wordt na een niet al te lan
ge discussie aanvaard. 
• Opnieuw w~r gesproken over de samenwer
king van communisten en niet-communisten in Peri-
ales. houdt er een lange speech over 

zegt, dat het hestuur vooral de nadruk 
moet leggen op wat de leden van Periales verenigt 
en niet op wat hen scheidt. Periales omvat studen
ten die allen progressief zijn. Men moet dan niet 
de nadruk gaan leggen op verschillen tussen deze 
studenten, dit is namelijk in de laatste tijd wel 
,.e:ehe~~ 

AIS toekomstige activiteit wordt genoemd het 
houden van een China-dag, waar onder meer leden 
van de China-delegatie van de,C.P.N. zullen worden 
uitgenodigd om te spreken. 
Er is weinig animo voor een dehat en de resolutie 
wordt hij acclamatie aanvaard. Het zal aan de 
ASVA-ledenraad gestuurd worden. Dan kan, mocht het 
ASVA-hestuur het verzwijgen, de Perieles-vertegen
woordiger vragen waar het stuk is en er iets over 
zeggen_. 

vraagt wat 
zal doen in de ASVA. Zal hij de Perieles-

vertegenwoordiger steunen ? is in verleger. 
heid gehracht door deze vraag en zegt, dat hij 
niet weet wat de richtlijnen zijn van de Pericles-
vertegenwoordiger. · zegt, dat hij nog geen 
richtlijnen heeffJ 

t~~ verkiezing van de hestuursleden geschiedt 
acclamatie. 

Het nieuwe hestuur hestaat uit 
praesas ; 
a'h actis ; 
quaestor ; 
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De verkiezing van de kascontr8le-commissie 
verloopt ook vlot. 

kijkt hij het applaus voor zijn 
verkiezing snel naar de verschillende communis-
tische leden. :, die hem zit gade te slaan, 
z~gt hardop : "Moet je hem zien zitten loeren". 

~ hulpverlening aan de Egyptische jeugd is 
het ~gende punt. 

: roept de leden op om de 'hriefkaar
ten te kopen en eventueel verder te verkopen. 
Na de actie zal de delegatie, die aan de achter
kant van de kaart vermeld staat, het hadrag aan 
de.Egyptische legatie overhandigen. 
Verschillende leden kopen de hriefkaarten. 

De op de vergadering uitgereikte ~ten 
vormen het volgende punt van de agenda 

Verschillende leden maken hier echter hezwaar 
tegen, de statuten moeten minstens een week van 
te voren naar de leden worden gezonden. ~esloten 
wordt, dat ze op de volgende vergadering in he
handeling· zullen komen. 

Indrukken van de vergadering. 
De communistische leden in Periales stonden op 
deze vergadering duidelijk onder leiding van 

· zei niet te veel en : tracht-
te slechts de conflicten uit de weg te ruimen. 

was kwaad over de opmerkingen van 
over • trachtte toen dit zo goed 
mogelijk van de haan te krijgen. 

Andere leden : 
hield een pleidooi voor de eenheid van 

.t'eri c.L es. 
Was het af en toe oneens met en stemde 
niet mee met de communistische leden. Evenmin 

-al 54- _ :, die h. v. ook tegen puhlicatie van 
de verklaring van de vereniging was. 

1 nam wel deel aan het de'hat, 
maar nam geen duidelijk standpunt in. Hij hield 
zich huiten de tegenstellingen en trachtte een 
verzoenende rol te spelen, voor zover dit nodig 
was. 

zei niet veel. Nam niet 
scherp stelling-tegen het hestuur, maar stemde 
wel mee met de communisten. 

,. 

Coll::...JI 
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AF'SClJ!!IFT BIJLAGE B. 

I. Sinds de heftige debatten, welke in november j.l. in onze vereniging 
plaats vonden, is een hernieuwde plaats- en standpuntsbepaling nood-
zakelijk. • 

a.De ~ november gebeurtenissen ih Hongarije zijn voor het bestuur aan
leiding geweest om onder druk der omstandigheden op korte termijn 
een felle en afwijzende verklaring te publiceren. 
Deze brief was echter een oa~oldoende afspiegeling van de verschil
lene opvattingen, welke in de vereniaing leefden. 

b.De ladenvergadering spreekt als haar mening uit dat er verschillen
de opvattingen over de hongaarse gebeurtenissen bestaan, welke in 
twee stromingen uiteenvallen. 
Een deel der leden acht het russische optreden gerechtvaardigd, daar 
zij van mening is dat hierdoor het ontstaan van een feodaal-kleri
kaal Hongarije voorkomen en het uitbreken van een derde wereldoorlog 
bezworen werd. 
Anderen achtten het russisch optreden verwerpelijk, daar hiermede 
ingegrepen werd in een binnenlandse ontwikkeling en het principe 
de nationale onafhankelijkheid werd aangetast. 

Door een welhaast ongelimiteerde kampanje in de nederlandse pers 
zijn ook in de dso periklas de gebeurtenissen in het Midden-Oosten 
op de achtergrond komen te staan. Dit naar de mening van welhaast 
elk lid der dso periklas ten onrechte. 
De vergadering veroordeelt dan ook als nog met klem de aanval op 
Egypte. 

De nove.ber gebeurtenissen hebben naar de mening van de dso periklas 
de wereld aan de rand van een w•••t4oorlog gebracht. De dso perilies 
is van mening dat het principe van de vreedzame koëxistentie het 
enig juiste principe blijft voor de regeling der internationale ge
sChillen en besluit alle krachten in te zetten voor de verdediging 
van dit principe. 

000000000-00000000000 ~ KOPIE 

o.l.v. 

b. 
/ 
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\r~erwerp : D.S.O."PERIKLES". 

(China-week-end) 
Bijlage: 1 (een).-

- . n,i 

2 mei 1957. ·.Y 

.Bijgaand wordt U een afschrift toegezonden van een bekend
m~king van "PERIKLES", waaru.i t kan blijken, dat door deze ver
e~ging in samenwerking met de O.P.S.J. een "China-week-end" 

[
werd gehouden op 27/28 april 1957 in ae.;. ~pais "J)e Snip" 
te Nederhorst den Berg. 

Over dit "China-week-end" werd hit volgenvde vernomen.. -
Het heeft het beatuur van "PERIKLES" grote moei te gekost om 

v0or dit week-end nog een geschikte gelegenheid te · kunnen 
huren, daar vrijwel alle daarvoo~ in aanmerking komende eta
bliasemente.n weigeren plaatsruimte te verhuren aan communis
tiach georiSnteerde organisaties. 

_ Als laatste uitloop is het het bestuur nog gelukt het kamp
_huis ''De Snip" hiervoor te huren. 

Aan het volledige week-end namen 22 personen deel, waarvan 
10 jeugdige leden van de OPSJ waren, in de leeftijd van 16 
tot 20 jaar. 

- De belangrijkste deelnemers van "PERIKLES" waren : 

.. De voorzi tater . begroette de deelnemers met 
~en welkomstwoord, waarná. de aangekondigde Ir. 

gaf een vrij uitvoerig overzicht van de ge
schiedenis van China, beginnende bij 4et tijdperk van TSJIANG 
Kai-shek tot heden, ·waaraan hij cbrohologisch de vooruitgang 
op economisch-politiek-terrein koppelde. 

Hierbij behandelde hij de opkomst van de industrie - agra
rische voorzieningen - woningbouw etc. 

Spreker was zeer objectief in de beoordeling van e.e.a. 
Alhoewel duidelijk· blijk gevende van een persoonlijke anti

communistische instelling, gaf hij ronduit toe, dat de thans 
duidelijk waarneembare ontwikkeling in China, onder het be
wind van Tsjiang Kai-shek niet tot stand kon worden gebracht. 

Aan de andere kant zeide spreker, dat de huidige propahanee 
over deze vooruitgang in industrie en landbouw in China, door 
de eenzijdige voorlichting wellicht tot een scheve voorstel
ling van zaken kan leid.en. Het is heus niet zo, dat nu plot
seling dat gehele - enorm grote land - plotseling op het in-
dustri8le niveau van het Westen is 88komen. Integendeel; het 
zijn slechts beperkte centra waarin men deze ontwikkeling kan 
waarnemen. 

naarbij zouden de Chinezen niet in staat geweest zijn al 
deze nieuwe economische en industri8le projecten op te bou

' wen zonder de - inderdaad ontzaggelijk grote - materigle l hulp van Rusland. Spreker -2-

V 
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Spreker was van mening, dat naar hetgeen hij had waargenomen, 
de Russen thans enige spijt begonnen te krijgen van deze grote 
materille hulp aan China. De mogelijkheid blijft altijd be
,staan, dat de daarmede opgewekte kraohten in de toekomst wel
ilioht tegen Rusland zelf zouden kunnen worden gekeerd. 

De lezing werd met kleuren-dia's ge!llustreerd. 
De vertoning van de films over het Chinese vari6t6-gezel

sohap, dat onlangs ook in Nederland is opgetreden en van de 
bekende film : "De matrozen van Kronstad", werd verzorgd door 
de "Waarheid-filmdienst". 
Bijzonderhè~en vallen hierover niet te melden. 
De x-~KI op zondag 28 april te 14.00 uur gehouden lezing 

van het bekende CPN-lid : ', bleek 
op een belangrijk lager intellltueel vlak te liggen, dan de 
de voordracht van • 

bepaalde zioh tot een tamelijk oppervlakkig 
reisverslag, waarbij hij enige •~.St..a./gegevens van de agra
rische en induatri8le vooruitgang verstrekte. 

Uiteraard verbond hij hieraan een uitbundige lofzang op het 
regiem van MAo· Tse-tung en de daaruit voortvloeiende zegenin
gen voor het Chinese volk. 

Als bijzonderheid wordt nog gemeld, dat genoemde 
te kennen gaf graag eens een bezoek aan China te wil-

len brengen en vroeg hij op welke wijze hij dit het 
best kon regelen. 

I antwoordde, dat hij hierover contact kon opnemen 
met de partij-leiding van de CPN. Einde. · 

---~-----------------------------v. 3. 
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18 mei 1957 

RAPPORT VAN E. 

AAN HB. 

Bo. : 51953 

Bijl. : A 

Betr. : "China-weekendn op 27 en 28-4-1957 in 
kamphuis MDe Snip" te Baderhorst den Berg. 

Typ. R. 

Op 1-5-1957 werd van betrouwbare zijde het vol 
de bericht ontvangen. 

Op zaterdag/zondag 27/28 april, is een "China
weekend" gehouden in kamphuis ttDe Snip" te Neder
horst den Berg, georganiseerd door de d.s.o. 
"Perikles" in s~enwerking met de afdeling Kakatoe 
van de O.P.S.J. ~zie bijlage A.) 

coll.: f 
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Besté vrienden,zowel van-pe-rikles.als 

Wij hebben het genoegen hierbij aan' te 
dá.t op 27 en 28 april a.s. in kamphuis " 
den 'Berg geh9u~en zal worden in same 
van de O.:P.S.J.(dit zijn kunststudèrende 
nische átudenten). - ' 

programma: 
zaterdag 27 april. 

/ 

kakatoe. 

e ~ Cälna -weekend", '· , .. 
Snip" ,S.,..i~t aett ~ t.JedEtrhorst:.' 

ing met rk ~(~el in.~ Ka!Ca~oe_ ·. 
~eekschol L e:ren tn. !_ech·-_ ·'·. 

3.30·u.-opening. 
4. 00 u. ,-lezing door ~~.!...;..:;.'!~~~'lid va.n. ~e Jha.""tteL.sdelega ... 

· tie van het ne edrijfsl t.-'ilen .l\~l? Chi:q.a., 
'die van zijri ervar al-daar. .Pol:,tu.k en -~ko-
nomisch·opzicht zal ellen onder de titel: 

· "Chi,na oud en· nieuw". 
6. 30· u~ -broodma.alti j d. : "' 
8 • 30 u. -vertoning van de f:l;lme 

"Chinees variété"-o'"'J,-~c; wnc van de artiesten die kor~ 
geleden· in Carrê oot sukses hadden. 
}'De matrozen van adt"-de beroemde russische 

zondag 
's ochtends tot 1.00 u.vrij om te slapen,eten,wandelen of 
roeien in de buurt al na.ar gel belangstelling en/of be-
hoefte. · 
1.00 u.broodmaaltijd. 
2.00 u.~lezing door G.de!Vr.i_es lid van de C.P.N.:...dele-gatîe 

naar China ~rikele maàR en geleden over .zijn e~va~· . 1 
-ringen aldaar. ' 

5.00 u.-sluiting. 
Beide lezingen zullen aarschijnlijk met kleuren- · 
dia's verrijkt worden~ 

mede te nemen:dekens,lakens en broo.d met beleg (voor 3 ~altijden)! 
, koffie, thee .en soep zijn- v orradig • 

. de kosten beci+agen fl. 3.'lf per persoon . 
. ·Er is. een direkte busverbinding naar Ned rhorst den 'Berg vanaf de 

WibautstrMt:N.B.M.-bus n:r'.7;ui~s-€appen alte Sniplaan.-
Vertrek 14.37 u. en v~rder ieder uur. 

Wij hopen en verwaéhten dat ieder van d~ 
ontwikkeling van China•van verschillende 
gebruik zal má.ken.Dit en de -.mogelijkheid 
en kUltuur te kombineren geeft ons de st 
"China~weekend" een groot sukses zal wor 

e unieke gelegenhe~d om de 
zijden belicht te kfijgen
om op ideale wijze natuur 
llige overtuiging dat dit 
en. · · 

het bestuur!. 

., 
. I ,I : ·~ 

- -~ .. -~ .t: 
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20 mei 1957. 

RAPPORT VAN E 

No. 

Betr{ 
Typ. 

AAN HB 

: 52123 

: Feestavond op 20-4-1957, georganiseerd 
door Perikles, ten huize van 

:- o. 

Op 26-4-1957 werd van betrouwbare zijde 
het volgende bericht ontvangen. 

Zaterdag, 20 april 1957, werd een feest
avond gehouden ( 's-av9nds) _ten huize van 

in Amsterdam. Deze feest
avond werd georganiseerd door "Perikles". 

Aanwezig waren o.a.: · 

alsmede enige onbekende personen. 

. en enige anderen waren 
uitgenodigd om enige goochel-trucjes ten beste 
te geven. 

en zijn echt-
genote werden per 
telegram uitgenodigd. Zij hebben hierop niet 
gereageerd, omdat zij de stad uit waren. 

Het feest heeft tot plm. 3 uur in de 
nacht geduurd. 
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· -~ ----~--.~.;:..,C:f 21 mei 1957 ..... ___ ~ 

No. . • 

:t? Mr · 1957 

Betr.: Bijeenkomst Perikles-leden en genodigden van de 
O.P.s.J. op 27 + 28-4-1957 in "De Snip" in Neder
horst den Bers. 

Typ. : P. 

Op 3-5-1957 werd 
verslag ontvangen. 

het volgende 

De bijeenkomst van Periklas-leden en genodigden van• 
O.P.s.J. op 27 en 28 april 1957 werd ge~ouden in=nDe Snip" 
in Nederhorst den Berg. 

Aanwezij waren o.a.: 

alemede enige onbekende personen. 

De prijs voor dit week-end bedroeg voor Periklas-leden 
~3.25.- voor genodigden ! 1.9o.-

Op dit week-end zou aanvankelijk als spreekster optreden 
'• Zij was echter verhinderd. 

--- - - - --- - -- ------- ---- --- -- . -----------
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In haar plaats trad ale spreker op Ir. 
die in 1953 lid was van de handelsdelegatie, 
zocht voor het leggen van contacten voor het 
bedrijfsleven. 

• die China be-
Nederlandse 

De lezing van Ir. ,: die zaterdag 27 april 1957 
plaats vond, had meer weg van een reisbeschrijving. Hij li~t 
_duidelijk uitkomen, dat hij geen communist was. Bet regime, 
dat th4ns in China aan de macht is, achtte hij voor het land 
momenteel de enige oplossing. 

In economisch opzicht wordt China door Rusland geholpen. 
Dit land zal binnen afzienbare tijd zijn eigen (machtige) weg 
wel gaan, aldus spreker. De Chinese opvatting, dat alles wat 
niet Chinees is, barbaren zijn, leek hem tot die oplossing te 
leiden. 
Discussie was er bijna niet. en 
hielden zich opvallend koest. 
Ook de O.P.S.J.-ers lieten niets van zich horen. 

(N~ot: Ir. v.d. LAAR werd aangezocht door 
na overleg me~ ~ 

Za'tèraagavond vertoonde "De Waarheid" filmdienst twee 
filmen, t.w. "De matrozen van "Krënstadt" en een Chinese 
varieté film. 

Zond8 gmorgen 28 april 1957 werd er geroeid. Te omstreeks 
14.00 uur was er wederom een lezing. Deze werd gehouden door 

. l, een tuinder, die deel heeft uitgemaakt 
van een communistische delegatie naar China. In zijn lezing, 
die eveneens meer weg had van een reisbeschrijving, werd het 
huidige systeem in China verheerlijkt. Overigens bracht het• 
geen hij te .vertellen had, niet veel bijzonders aan het licht. 

Zondag, 28 april, omstreeks 18.00 uur werd de bijeenkomst 
gesloten. 

Met uitzondering van en ______________ hebben 
allen de nacht van 27 op 28 april doorgebracht op "De Snip" in 
Nederhorst den Berg. 

komt uit Groningen en is één jaar senaatslid 
geweest; nu zoekt hij de tegenhanger en is met 
bevri•nd geraakt. 

De stemming, die op de bijeenkomst heerste, was goed te 
noemen. Allen vonden de bijeenkomst geslaagd. 

Coll: ~, 
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RAPPORT VAN E 

AAN HB 

No. : 52?30 

1 4 juni 195? 

w5 JUtH t957 

Be~r. :.-Lezing met het onderwerp: "Het profijt van het ongel.oof", 
georganiseerd door Pericl.es op 21-5-57 te Amsterdam. 

Typ. : L. 

Op 28-5-57 werd het volgende vernomen. 

Dinsdag 21 mei 1957 is door Peric1es een lezing ·georganiseer 
in het B.kernenhuis, Westeinde _23 te Amsterdam. 

De lezing, die o=streeks 20.30 uur begon, werd gehouden door 
een zekere 

Het onderwerp luidde: "Het profijt van het ongel.oof". 

Aanwezig waren 23 studenten, waarvan circa de helft Periclie 
ten, verder 2 bestuursl.eden van de AVI~ (op uitnodiging), 2 l.eden 
van de PSP, tevens lid van Politeia. Voor de aanvang deelden deze 
l.eden PSP stencil.s uit 

E6nvan hen was • Verder o.a. de vol.-
gende personen'. 

Onder de aanwezigen bevond_ zich oo~ een Surinamer, 

De~eiding werd met een enkele zin door 
houden. Kort samengevat komt de l.ez~ing van . 

ge-
h~erop neer: 

In het l.even moet een groei zijn; het leven heeft behoefte 
aan volwassen mensen. ~enmerken volwassenheid: bevrijding ·van emo 
tioneli: bindingen, capacitèitJe.~.elf'· te kennen en ,positief t~ ver 
werkelijken, ~anvaarding van het leven ~D~.l. zijn tragiek, bere_~~ 
~eid ~ot o*fer wegens inzicht van polariteiten in het leven. On
volwassenheid uit zich o.a. in rationalisatie en projectie, die 
beide voorname faatoren van het godsgeloof zijn. 

Profijt van het ongeloof: ~treven en groei naar objectivi
teit, d.w.z. je meningen voortdurend kunnen toetsen aan zo objec
tief mogelijk normen en dus eventueel. je meningen kunnen herzien 
tot een objectief jui~~ere redel.ijkere. 

- 2 -

---- I_ 
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Omstreeks 21.30 uur was er pauze. Enige Perielieten wenddan 
zich tot de belangstellenden. Na de pauze was er discussie. Twee 
Perielieten en enige anderen namen hieraan deel. 

Tijdens de discussie gaat een presentielijst rond, waarop 
belangstellenden tevens de wens te kennen kunnen geven, voortaan 
convocaties voor disp~utavonden en lezingen te ontvangen; circa 
8 personen geven zich hiervoor op. 

Men een enkele dankzin sluit 
te omstreeks 22.30 uur. 

coll. f. 

I 

-- -- _i ----- ---~-- .. -- .. ----· .... ,_ .. 

deze bijeenkome 
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15 juni 1957 

RAPPORT VAN E 

AAN HB 

No. 5e965 

Betr.: Reglement en financieel overzicht van "Perikles". 

• Typ. : P. 

Bijl.: 

• Op 31-5-1957 werden de vol5ende, 
./. U hierbij aangeboden, bijlagen ontvangen. 

Het reglement van de d.s.o. Perikles. 

Coll: 
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Hoofdstuk I: .\lr·emene bo1)"3.lingen •· · 
4.rt .1 De verenigir.g dr.:J.~gt de nll9.I!l "PEl\IKLES", in gevesti~ te Amster

dam en werd ~pgericht de 6e Oktober 1945. 

4.rt.2 Het doel dat de vereniging zich stelt is neergelegd in de begi~
selverklaring. Zij tracht dit doel te bereiken door het organise· 
ren van bijeenkomsten en ~lle andere ~ièdelen, welke tot het ver· 
wozenlijken van dit doel dien3tig ge~cht kunnen worden. 

!rt.3 In de gevallen, W9.arin dit reglement ni~t voorzi~t, beslist het 
bestuur, behoudens beroep op de A.V. 
De interpretatie van dit reglement is voorbehouden aan het be
stuur, behoudens beroep op de A.V. 

l 

4.rt.4 Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 se~tember 
daaropvolger.d. 

Art.S 4.lleen de A.V. kan dit reglement wijzigen. Rlke reglementswij
ziging wordt op de agecda ver~eld. 

Hoofdstuk II: Van de leden 

Art.6 Lid kan zijn ieder, die ingeschreven is q~n een inrichting v~or 
Hoger ~"'lnr1 ervtijs. 

Art.7 a.Het bestuur kan een as~irant lid weigeren. 
07Hierv~n moet het bestuur op de ecr3te volgende A.V. mededeling 
-d~en. 

Art.8 Het lidm3at3chap eindigt d~or: 
a. beeindiging v~n de Gtudie aan de universiteit; 
b. schriftelijke opzegeing bij het abacti~at; 
c. royement; 
d. overlijden; 

Art.9 Inàien het lidmaatschap niet v·Jor het begin van een verenigings
jaqr is opgezegd, wordt het geacht voor d~t jaar stilzwijgend te 
zijn verlengd. 

Art.lO a.r.oyencnt geschiedt door de A.V. bij mc~rderheid van tenminste 
3/4 der uitgcbrtlchte geldige :::;temmer., nadat het voor royement . 
voorgedragen li~ de gelegenheid is gegeven zich te doen horen. 
b.Slecht~3 hot testuur kan een lid voor royement voordr~gen. 
c.Gro~1en 710r royement kunnen zijn~ 
1.Het niet nakenen der geldelijke verplichtingen. 
2.Gedr~gin~cn dia de belangen v~n de vereniging schaden • 

Art.ll a.Hct be~:t'.l'...lr %qn een lid schJrsen op dezelfde t:ronclen, die tot 
roye~ent kunnen leiden. 
b.Het bestuur is verplicht dit aan de eerstvolgende vergadering 
mede ta delen, die beslist of de schorsing moet worden verlengd 
of opgeheven. 
c .Het bes-4:u".lr k:.:n van de A... V. toe.steï.:ming VC"rkrijgen een schor
sing n1 een ber~~lde termijn in royement te doen overga,n, ~ulks 
met in Rcht~eming van ~rt. 10a. 

Art.12 Ieder, rlie ,r:;elrie>n of qndere eigendor1mcn '!8.11 de vereniging onder 
~ich tecft, is jtarvoor pers0onlijk l~n3trakelijk. Bij funktie
o·.rerdr:-lcht :1oetr:-n :.!e 7.G r:cl den en e lgondoomen binnen een week 
worder. OVP !'!_:e drïger.; bij vcr;::u it:1 r.icrvqn i.> de opvolger aansprq
kelijk, te~~ij ~ij bi~ncn tien da&cn, n~ de fu~ktie ovcrdr~cht, 
het bc.Jtuur ochriftel ijk in kenni3 heeft ~;$:::tel d. 



• 
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Hoofdstuk III:Van de buitengewone leden. 

Art.13 Buitengewone leden zijn zij die het bestuur als zodanig toelaat; 
hun aantal zal 15~ van het totale aantal leden niet mogen over
schrijden. 

Art.14 Ze hebben dezelfde plichten en rechten als de gewone leden,uit
gezonderd dtemrecht en passief kiesrecht. 

Hoofdstuk IV:Van de ereleden. 
Art.15 Ereleden der vereniging zijn zij,die hetzij voor de vereniging, 

hetzij in do geest van het beginselprogramma zich biezonder ver
dienstelijk hebben gemaakt.Zij worden door de A.V. met een meer
derheid van -· der uitgebrachte gèldige stemmen als zodanig ver
kozen op voordracht van a.het bestuur, 

b.tenminste 5 gewone leden. 
Art.16 Zij betalen geen kontributie.Zij hebben desgewenst het recht al

le bijeenkom8ten der vereniging bij te wonen en de mededelingen 
der vereniging gr~tis te ontvangen. 

Art.17 Het erelidmaatschap eindigt door 
a.bodanken, 
b.overlijden,. 
c.royement.Hierop is art.10 eveneens van toepassing. 

Hoofdstuk V:Van de donateurs. 
Art.18 Donateurs der vereniging zijn zij die de vereniging steunen met 

een jaarlijkse donatie van tenminste fl.5,-. 
Het bestuur kan een donatie weigeren. 

Art.19 Donateurs hebben desgewenst het recht alle bijeenk':lmsten der ver
eniging bij te wonen en de mededelingen te ontvangen. 

Art.20 Het donateurschap eindigt door: 
a.bedankon, 
b .• het niet voldoen van geldige verplichtingen, 
c.weigering van àe donatie door het bestuur, 
d.overlijden. 

Hoofdstuk VI:Vsn het bestuur. 
Art.21 De algemene leiding van de vereniging berust bij het bestuur,waar· 

van de ~raeses of voorzitter in funktie wordt gekozen. 
Het bestuur wordt geko~en voor de tijd van één jaar.De leden zijn 
na aftreden terstond herkiesbaar. 

Art.22 1.Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 
2.Verplichtincen,door de praeses of voorzitter q.q.en één ander 
bestuu1·alid tezamen aangegaan binnen de grens hunner bevoegdheden, 
binderl de vcrenieing. 
Voor fi:1ancil:He verplichtingen is de medewerking van de quaeGtor 
vereist. 
).De praeses of voorzitter heeft ten alle tijden recht alle stuk
ken,de vereniging betreffende,in te zien en de eigendommen te kon
troleran. 

Art. 2 3 Het be.sttmr ~o'ördineert de werkzaamheden van de disput en.· 
Art.24 De ~r~~3es of voorzitter leidt elke A.V. 

De abo.cüi:J of sekret:tris is verplicht van elke.A.V.notulen te ma
}{en. 
De au-'l.e . .>tor of PE.'nningmeester verricht alle werkzaamheden, nodig 
voor ee 1 r.o1·m:tal beheer der financi~n • 

.\rt .25 Het boE" tuur i{an nqmens de vereniging medewerking verlenen aan ak
ties,vej~g'l.d.cringt:n enz. ,re;::pektievelijk adhesie betuigen a~n mani
fcsten,oproepen enz.,vannecr zulks niet strijdig is met de bcgin
selverkLarinç;. 
A.l vorer: > otc i.linr, te r.emen ten aanzien van belangrijke poli tie kc 
vrA.n.r,st t~k~n iG Lot wenselijk dat het bentuur de ~.V.r3.adpleegt. 
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Hoofdstuk VII:Van de algemene vergadering. 
Art.26. De A.V.(algemene vergadering) is het hoogste gezaghebbende or

gaan van de vereniging.Het bestuur is aan haar verantwoording 
schuldig. 

Art.27.Een A.'l.wor1t bijeengeroepen: 
a.jaar~ijks in het 2e kwartaal van het jaar (de ja~rvergadering) 
door hot bestuur. 
b.wannecr het bestuur zulks nodig acht. 
c.op vcrzoek van tenminste 8 gewone leden,welk verzoek vergezeld 
moet gaan van de punten welke deze leden o~ de agenda gepla~tst 
wensen te zien. 
Indien het bestuur binnen 22 dagen geen A.V.bijeenroept hebben zi 
het recht dit zelf te doen.Een zodanige A.V._ie mot inachtneming 
van art.29 ~ot het nemen van besluiten gerechtigd. 

Art.28.0·p de jaarvergadering: 
a.legt het bestuur verantwoording af van zijn beleid en wordt de 
begroting behandeld. 
b.wordt het vcrslag van de kaskommissie behandeld. 
c.trccdt het bestuur af en wordt een nieuw bestuur gekozen en ge
installeerd. 
d.wordt een nieuwe kaskommissie gekozen en ge!nstalleerd. 
e,wordcn binnengekomen beroepen en vcrzoeken aan de A.V.voorge
legd. 
f.wordcn de punten die het bestuur van belang ~cht aan de orde 
gcstel :l. 

Art.29.Het boJtuur verzendt konvakaties met volledige agenda tenminste 
14 dagen voor de dag dor A.V.Afwijking van deze regel dient met 
redenen omkleed aan de A.V. ter bekrachtiging te worden voorge
legd. 

Art.)O.Dc !.V.is alleen gerechtigd tot het nomen van besluiten indien 
tonminste 20~van het totale aantal der stemgerechtigde· leden 
aanwezig is. 
Is het v~r~istc quorum niet aanwezig,dan .chrijft het bestuur 
binnen 3 weken eon nieuwe A.V. uit.Dcze is tot het nemen van 
besluiten gerechtigd. 

~rt.)1.Verzoeken en beroepen gericht aan de A.V.moeten tenminste 24 uur 
voor de A.V.gehouden wordt bij het abacti~at worden ingediend. 

Art.32.De A.V.kan besluiten tot wijzieing van dit rcglcmánt of dispensa
tie hiervan vcrlenen bij meerderheid van 2/3 der uitgebrachte 
geldige.stemmen. 

Art.33.De \.-V. kan besluiten tot wijziging van de beginselvcrkl3.ring 
bij me~rderheid van 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen. 

Hoofdstuk VIII~Van het stemmen • 
.\rt. 34 .Elk ge·1oon Lid heeft stemrecht. 
Art.35.Stemme~ ges~hiedt hoofdelijk. 

Art.)6.nver Z<"~ken ·.,ordt mondeling,over personen schriftelijk gestemd. 
Art.37 .Tenzij andet·s bepaald wordt een besluit genomen bij enkelvoudige 

meerder·heid der uitgebrachte geldige. stemmen. 
Art. 38 -~ij st:-Lkling van utemmen vindt herstemming plaats • 

. )taken de stemmen wederom, dan: 
~.beslist het lot als het gaat om de keuze tussen t~ee of meer 
personen. 
b .word"- J-.et voor~; tel geacht te zijn verworpen in alle andere ge
Vï.llen. 

Hoofd."ltnk IX: V'1n de kandid:::~.atstelling. 

A.rt • 39 .Knndid'1 ten vool' lte t nieuwe bestuur en de kaskommissie moeten in 
de nget:da voor de A.V. worden genoemd. 

Art .40.Tegenk·.ndi :hten ; .. ,mnen ochriftel ijk worden gesteld tot op de dag 
voorA.fl·ï.andl' nn.n die vnn de A, V .De voordrachten hiertoe moeten · 
ondcrt(ke~d zijn door tenminste 5 gewone leden. 

-
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Art.41.Het be3tuur k~n bij een tussentijdse vakature de leden per kon
vokatie eon k<~.ndi•l"l.at voorstollen. Indien voor de 15e dag na die 

der vcrzending geen tegenkandidaat is gesteld wordt de kandid~at 
geacht te =ijn vcrkozc4. 
Te6enk~ndid1tcn ~orden geateld volgens art.40. 

HoofdGtuk X·V~n de financiön. 
Art.42.Het bockja9.r loort var. 7 dagen voor de jaarverg"l.dering tot 7 

dagen voor de volgende jaarvergadering • 
.. \rt. 4 3. De kontributie wordt jaarlijks vastgesteld .Het bestuur kan hier

van gedeeltelijke of gehele diapensatic verlenen. 
Art.44.Dc quaestor of penningmeester legt aan de a.v.de rekening van 

het afcclopcn en de begroting van het komende jaar voor.Deze 
worden uiterlijk op de tweede werkdag voor die der A.V. verzon
der., 

Art.45.Voor het aar.gqan van uen geldlening is machtiging nodig van de 
A.V. . 

~rt.46.Hct bc~tuur is niet gerechtigd financiölc verplichtingen aan te 
gaan,dic de d!-!ar"Toor op de begroting staande bedragen met meer 
dan 25~ te ooven g3an,tenzij hier exstra inkomsten tegenover 
stqan. 

Hoofdstuk XI:Van de kornmissies. 
~rt. 4 7. De kaskommi.,sic bestaat uit twee leden. Zij hoeft ton alle tijde 

h~t recht tot inz~gc van alle financiölc bescheiden. 
Zij kontroleert de financi~n voor de A.V. on brengt aan de A.V. 
vcrslag uit. 

Art. 48 .Het li :lmaat.:;ch~p ·1an de kaskomm1..3sie is onvereenigbaar met een 
bestuur.::funl:tic in de vereniging 

A.rt. 49. De socj.alG ;"Or.llni:;sic bestRilt uit tenminste 3 leden, was.rondcr een 
bcst,x:l:--~1 id. Zij 1~cstudcert in opdracht V13.n het bestuur sociale 
protlenen tctref~andc 3tudie en student. 
Zij ~ordt t~noc~~ Gn trongt versl~g uit aan het bestuur. 

Art. :.;c .i-iet ce~·tuur rl:s.n ::'l'l.r 'behoefte 'lnderc kommissies benoemen en is 
ds.arbi.j r.ie~ 8.9.r. v-or-mvoorschriftcn gebonden • 
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27 juni 1957. 

RAPPORT VAN E 

AAN lm '- '1: 
~ :' . 

'----~-

No. : 53497 

Betr. : Ledenvergadering van Perikles ten 
huize van· 

Typ. : o. 

Op 1-6-1957 werd 
het volgende verslag ontvangen. 

Op vrijdag, 31 mei 1957, te 20.30 uur 
vond ten huize van 
een ledenvergadering van Perikles plaats. 

1 ~~ A \ä:iiWezi.ll waren o.a. s _ 1 • u 

opende de vergadering en 
las daarna de notulen voor van de vorige ver
gadering. Er waren geen ingekomen stukken en 
geen bestuursmededelingen. 

. Vervolgens werd het jaarverslag voorge-
~Si~o~i~ie~-ver~aa.J.a- l.n-Perik!g~!~8 v!~t!n~e 
' -2-
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met Hongarije en het financieel verlies hierdoor 
(13 leden bedankten en er kwamen slechts 12 bij). 
De matheid van de vereniging werd geweten aan 
~e geringe ledenwinst in dit· jaar. 

De begroting voor volgend jaar werd toege
licht door , - - - .~ --- De post 
ab-actiaat ie hoger, omdat alles veel duurder is 
geworden. Lezingen gaan meer kosten, omdat er 
zaalhuur betaald zal moeten worden. Disputen 
worden opnieuw ingericht, hetgeen ook kosten 
met zich medebrengen. In den vervolge zUllen de 
te organiseren feesten een propagandistische 
j;endens hebben. 

- De sociale conmissie zal door 
worden geleid. Vele van de hiervoor bestemde 
èenodigheden zal hij van zijn vader betrekken, 
hetgeen een finanoi~le verlichting voor Periklas 
:P~~fkeni, 

,r Gezien het geringe aantal leden zal er .11( 
intensief propaganda worden gevoerd. Hierna werd 
verslag uitgebracht door de kasoontr8le-comm1ssi' 
..,Ules werd in orde bevondená! Tenslotte kwam aan 
de orde de behandeling van e nieuwe statuten 

• 
Bij punt 1 vroeg of iemand 

bezwaar had tegen het weglaten van de letters 
n.s.o.· (Democratische Studenten Organisatie) 
voor Perikles. 

vraagt waarvoor dit nodig is. 
antwoordt, dat het woord democratisch in 

Holland en in de USSR een andere gevoelde inhoud 
heeft dan bij de Periklieten. 

I 
Uiteindelijk wordt besloten tot weglating 

van de letters DSO. t met het oog op misverstende. 
bracht nog naar voren dat in 

de studentenwereld de vereniging Perikies als ee. 
communistische vereniging wordt gezien. Het zou 
daarom nuttig zij~, het woord "demoora~isoh" 
voor Periklas te houden. interrumpeerde 
en vroeg : "Is democratisch dan niet 
communistisch ?"' · 

.... l 

~ loopt de artikelen van het 
reglement door. Er worden slechts enkele meren
deels administratieve veranderingen aangebracht. 

Genotuleerd wordt het besluit, dat er geen 
algemene ledenvergadering mag worden samengeroe
pen in de periode van 15 juli - 15 september. 
Dit amdat in deze periode geen college's worden 
gelopen. Te omstreeks 23.30 uur was de vergade
ring ten einde. 
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RA? PORT VAN E. 30 oktober 1957. 

AAN : HB. 

No. : 58034 

Betreft Lezing van prof voor ''Pericles" op .. '0' -~ ' 
14-lD-19 7 in "De Kroon" te Amsterdam. 

-""'- ......... - --. 

Op 22-10-1957 werd van betrouwbare zijde het volgende verslag (geda
te~rd 17-10-1957) ontvangen. 

Op 14-10-1957 werd een lezing van prof voor "Pericles" geh.ou-
den in "Dë K'roon" te Amsterdam. ... 

Aanwezig waren 34 personen, o.a.: 

opent de bijeenkomst. Hij noemt 11 Pericles" "de vereniging 
van vooruitstrevende studenten". Kondigt een lezing aan van prof. 
en een kennismakingsavond op a.s. maandag ten huize van • Seeft hiel 
na het woord aan prof • ... 

Prof. houdt een inleiding, die weinig houvast biedt. In feite 
geeft hij in grote lijnen de opzet en inhoud van zijn boek weer. Hij be
steedt enige aandacht aan de politieke, sociale en industriële revolutie 
in Europa en Azië. Hij wijst erop dat wat Europa in 3 tot 400 jaar gedaan 
heeft, Azië in 30 tot 40 jaar moet doen en wijt daaraan de verschillende 
conflicten die zich voor doen. 

Zo geeft hij als voorbeeld, dat in Europa de bourgeoisie zich van 
1350 tot 1750 kon ontwikkelen tot de heersende klasse. In Azië gebeurde 
dit in 50 jaar. V66r 1900 kende men nog geen bourgeoisie in Azi~. De bou~ 
geoisie geniet er geen aanzien. 

Vervolgens behandelt hij op gelijke wijze de industriële revolutie, 
ook geheel aan de hand van zijn werk. Hij wijst erop, dat alle Aziatische 
landen met uitzondering van Siam proberen te industrialiseren. In Azi~ is 
de armoede de kern van de problematiek en van het industriële, sociale en 
politieke proces. Het is de kern ook van zijn boek. De reden van de snellt 
ontwikkeling is de armoede. 

Hierna pauze. 
Na de pauze zijn er slechts drie vragenstellers. 

-2-
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vraagt of de godsdienst als factor ook van belang 
acht. 

antwoordt bevestigend en wijst erop, dat hij er een hoofdstuk 
aan gewijd heeft. 

vraagt nadere uitleg van het gezegde dat het nationalisme in 
Europa over zijn hoogtepunt heen is en in zekere zin al terughoudend werki 

zegt, dat hij dialectisc~ mget denken. Hij noemt de Europa
beweging . nonsens. Het-mitioiiaiisme heeft hier in Europa al zijn hoogtepun1 
gehad. 

(De vraag van kwam eigenlijk van , diJ;; dat 
iets moest vragen, aangezien niemand iets vroeg}. 

tenslotte vroeg of de titel van het boek ("De eeuw 
van Azië") moe~ worden opgevat als te zijn een aanduiding dat di~eeuw 
van AzJ.e is. 

antwoordde bevestigend. 

Hierna zijn er geen vragen meer en sluit 
komst. 

de bijeen-

~., 70 oktober 1957. 
r-
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7 november 1957. 

-~~-}'~--
RJU:'PORT VAN E 1•. ..-----.-.... ·~ ... 

AAN HB T - 8 NOV. 1957 
. • ~ ·t. • 

.. : 

No. 
l'~jr. ~--.· .. -· 

Bet~L~zing door Prof. georganiseerd 
door Perikles op 14-10-1957 in "De Kroon" 

' ' .te Amsterdam. 

Typ. O. 

Op 4-11-1957 werd 
het volge~de bericht (gedateerd 18-10-1957) 
ontvangen. 

Maandag, 14 oktober 1957, organiseerde 
"Perikles" een lezing, gehouden door Prof. 

De lezing, die 'Nerd gehouden in café restaurant 
"Tie Kroon" in Amsterdam, begon om 20.00 uur en had 
tot onderwerp "De eeuw van Azi~" ~-

Aanwezig waren o.a.s 

Verder waren er nog enige onbekende belang
stellenden. 

. • hield een lezing over zijn boek "De 
eeüw van Azi~", dat enige maél.nden geleden vverd 
uitgegeven. Dit boek handelt over de opkomst van 
het "Aziatisch nationalisme". 

-2-
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De lezing was reeds om 22.00 uur af'gelopen 
en er werden geen vragen gestAld. 

vertelde, dat hij tijdens zijn verblijf 
aan de universiteit van Djokja veel contact met 
leden van de PKI heeft gehad. 

---·-- -- Na de leziné) hebben .. ·--- -· _ 
en , zich als lid opg~geven 
aan "Perikles". 

/ 

Coll.: -" 
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9 november 1957 

RAPFORT VAN E. 

No. 

Betr. 

AAl~ HB. 

58467 

Lezing van profesaort 
in Amsterdam. 

i 
i" -. 
i . ,, 
-.,._..."_, ____ ~ ___..._ •.. 

~ ............. ~ ............ ......,....._ ... 

op 17-10-1957 

Typ. : R. 

Ou 2-11-1957 werd het 
volgende verslag (gedateerd 25-·i0-1957) ontvangen. 

Lezing Prof. op 17 oktober 1957 op 
Westeinde 3, georganiseerd door het dispuut van 
"Pericles". 

Aanwezig 35 personen o.w. 

opent de bi,~ eenkomst. Hij heet 
prof. welkom en is verheugd over de belang-
stellinb. Prof. neemt i.üerna het woord eG. 
houdt eun tamelijk technische, zij het wel populaire 
inleiding. Hij behandelt de verschillende facetten 
van de kunstmaan en de ruimtevaart. Tevens geeft hij 
een uiteenzetting over de verschillende luchtlagen 
en verduidelijkt een en hnder aan de hand van tekenin
gen die hij ma~kt op een bord. 

De lezing van hem is zuiver technisch. Aan het 
eind van zijn inleiding zegt niet te geloven, 
dat de kunstmaan enig nut kan hebben voor oorlogvoering. 
Wel zijn van belang de raketten of raket die de kunst
maan omhoog gebracht hebben. Hij zegt dat de S.U. geen 
oorlogszuchtige bedoelingen heeft en nu bewezen l~eeft 

-dat-
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dat het niet zo achterlijk is als het wel wordt voor
gesteld. Dit, de maan, deze hoge techniek heeft men 
in veertig jaren ontwikkeld en is alleszins bewonderens
~ardig. Hierna is er pauze. 
Na de pauze vraa~t de student , lid van de 
Pac. Soc. Unie, , 

aan of hij het juist 
'vindt, dat de S.U. nu politieke druk uitoefent met de 
kunstmaan. Deze vraag stelt hij eigenlij1- meer als mede
deling. Hij doet over het formuleren nogal lang. 
~ zegt, dat hi;j wel wil antwoorden, maar dat 
het hem beter lijkt indien er eerst onderling tussen 
de studenten een discussie plaatsvindt, zodat wordt 
vermeden dat hij het geiloor van te voren beinvloedt. 

-, die de avond leidt, zegt dat hij van 
mening is, dat eerst de technische vragen beantwoord 
moeten worden, daarna als er nog tijd is kan men zich 
met de politieke vragen bezig houden. 

Aldus wordt besloten. 
Verschillendenstellen technische vragen. 

vraagt of het waar is, dat de kunstmaan in 
code uitzendt. zegt, dat het wel kan zijn en 
dat dit gebruikelijk is. In Nederland wordt dit ook 
gedaan door het K.N.~.I. 

Vragen worden voorts gesteld over de omloopsnel
heid, de grootte en de levensduur van de maan enz. 

geeft van alles uitleg en ]Cht het soms toe 
met- tekeningen. 
· Hierna wordt in de gelegenheid gesteld 
zijn vraag te stellen. Hij doe·t het weer in de vorm van 
een mededeling en zegt, er ongerust over te zijn dat 
de toon van de S. U. sinds de kunstmaan agressiever en 
feller is geworden. Hij wil graag weten van de aanwe
zigen of men voor of tegen het gebruik van de kunstmaan 
als politiek en eventueel militair instrument is. 

zegt, dat men zonder meer kan zeggen, 
dat iedereen tegen het gebruik van de kunstma~rr voor 
oorlogsdoeleinden is, 

sluit zich hierbij aan en zegt dat het de 
plicht van allen is om voor de vrede te vechten en de 
wereld voor de ondergang te behoeden. Hierna wordt 
de avond gesloten, aangezien zijn trein moet 
halen. 

coll.: J 
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l ACD/ . · î ~, l 

Dupl. ,;;;.~*- t? 
L· ~ T. 1 

j BiT.·~ ... 
~.... _ .. ._ ":.-"" .. '"' -.- -

No. 59221 

l3etr Lezing geor~aniseerd door Perikles oe_28-10-1957 
ten huize van -

Typ. R. 

Op 9-11-1957 werd het 
volgende verslag (gedateerd 30-10-1957) ontvangen. 

Maandag, 2[ oktober 1957, organiseerde "Pe:::"ikles•• 
een lezing ten huize van · · · 
Deze lezing handelde over de doelstellingen van de P.S.P. 
et werd gehouden door 1r. uit Utrecht. 

Aanwezig waren o.a.: 

De P.3.P. , aldus srreker, is radica&l socialistisct 
en wil een synthese van communisme en kapitalisme, met 
als ootief, dat oorlo~ een onmogdlijkheid is geworden, 
omdat niemund zijn vijand kan vernietigen, zondër zich
zelf te vernietigen. 

Zowel het k&pltalisrr.e als het communisme hebben 
gefaald. Zij zijn echter beide voortgekomen uit een goed 
ideaal, dus moet er een synthese mogelijk zijn als men 
tot de oorsprong teruggaat. 

-Na-
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Na de pauze komt met een lange 
propaganda-rede over h~t Russisch onderNijs. Het socialis 
me in Rusland werkt voor de verheffing der massa, niet 
voor macht, daaro'.! besteden zij zoveel geld aan het 
onderwijs. Hij vergoeilijkt het optreden van Rusland 
in Hongarije met de volgende wo~>ra.en: "ge·,veld is afkeu
ringswaBrdie; maur men wordt er soms toe ccd~vongen" • .Aan 
de houdin~ ven · was te merke~, d&t hij n~et veel 
op ilad r::et Ir. 

Vervol;,.:~_r_~§.J?JU.:i!!.L.,.. ... ·~-·· -~---~-···- \over hot l;:olonialisme. 
:~:rs-ëïeTëüz'è Vë::l. de .P • .-.Ll3 • l:.ndt: "Vrij i.leid, gelijkheid e 
broederschap" moet het woord gelij;:heid dan niet lu1.deE 
"met _h_:~t oog O;l de gekleurde· ·.rassen gelijk;,raurdighQ.,td~'. 
~olgens ligt het grootste gevaar voor deze 
wer~ld in-het verschil in lev~qsstacda&rd tussen Europa, 
Azie GD Afrika. De relatieve Nelvaart is zo verschillend, 
dat dit de .vereld-evemvichtssitua tie bedreigt. 

Vervo lgçns vrt::.e.gt . Ir. zijn 
mening over "West-Iriaü11

• 

Spreker zegt, dat zowel geographisch ö.ls ethnologisc 
bez1en, dit Bebisd niet bij Indonesi~ hoort, zeer zeker 
niet bij Hederland, hoogstens bij Austrulië of als 
trusteeshiR vun de United Nation. Het is een G8bied van 
tlier tot Zuric:J., waar 1CC star:::..::.:eE ~·wnen, totuo.l );4 
millioen, die elkacrs taal niet spreken, zod~t het misda
dig is b; pro. te;::. over DE papoea wil of vvens t. 

begint over de oktober-revolutie er. of 
spreker het ~evoel heeft, dat in Rusl&nd ae ~onsen niet 
vrij zijn. 
Spreker zegt, dat hij overal is r~ewe est, Afrika, Ethiopië 
Hw. Guinea, Ir.dië, Ch::.na, maer nergens heeft llij zo 
intensief o~ zich heen ~8keken als in ausl&nd. Hij vond 
de salarisverschillen tu16sen arbeiders en directeuren 
enorm groot en vond, dat de ~ensen beslistLcollectief L t 
moest;en leven c.et bijzonder .-.reini~ prik~-:.el voor persoon
lijk ir:..itiatief. 

noetlt dit noodmaa tre~~elen en van tij del i ~ke 
aard. komt t~ssen beide eu zegt, dat als d 
P.S.P. werkelijk pacificerend en als synthese wil werken, 
ze beslist punten van overeenkomst met anäersd.:;nkenàen 
moet zoeken, niet alleen verschilpunten. Dit bea~mt een 
ieaer, maar ~ls oen concreet beGint te praten, blijkt 
het wel hoe vvereldvreer.ï.d dit programr.:a is van de .P.3.P. 
De bijeenkomst ging uit als een nachtkaars-

coll.:1 
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Au I ID (DRU) 

Vu I D ~. ... 't28.327 " I (B) 
Betra LS.aka eztr-• 

.......... 
BFR1/BS4/5. 

Ia ut woord op 4e 'ft'apa, aeateld ia Uw aota no. '76-57 
44. 20 ••••• .. r jl. ••tretfea4e boveaverael4 oaderworp, be

rioh\ ik U bet volce•••• 

•· .. , federatieve verband vaa 4• liaka eztreae atucleate~ 

orsaaiaatiea la lederlaad ia seaaaa4 "Federatie ..a Voor• 

.tt•treveade ata4ea\ea Vereaistaa"·(r.v.s.v.) ea ••••' 

2 orsaaiaatiea, t.w. de atadeateavereaisiac "Periklea" 

la ~.r ... •• •• "Prosr•••ief U..ocratieake St•4ea\ea 
Vereaiciq (P.D.a.Y.) Delft" te Deltt. Aaaa•lli•• 4• laatd• 

.. aoea4e oraaataatie .... tekeaea vaa levea •••r Yerteoat, 

heet\ ook •• F.v.s.v. al• federatie.._.. betekeaia •er
lor••· Ke\ r. V.I. Ve•OI'paa 11X.ateriac" Yerecld.jllt claa ook 

aedert laas aiet ... r. 

b. "Periklea" werd opcerioht op 6 oktober 1945. De besla••l

Yerklariac beeobrijft de -raaaiaatie ale ••• vereaicias 

vaa procre .. ieve et•4eatea, voortcekoaea .tt ket ver••'· 
Zij atreeft •·•· aaar uitbreidlag vaa ket be.rseaatel .. l, 
verbod v._ atooaboaproevea, vroed ... • ooeaiateatie tua••• 
de volkeren en keert zich tegea raaaeadiortataatie ea 

koloaiallue. 

Verder aeent :d..1t "dat bilmoa cle verezaisiac ce•• ellkele 
••abc bij YOorbaat too-pvencl .. , U.ja. De llotdas 

der opvattiacea •• de ~twi•••l1Dg 4er aeaiacea la kea
aerkead voor de afeer la de vereaigins"• 

o. ht be•t•v vaa "Periklee" ia •••ateel al• Yolp .... a

seeteldl 

- 2-
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- YOU'ait\al'e 
• Yiee voorai\ter. 

- ........... 1 •• 

A \ 

La •••• .. •*•1• ala ••r•aaa•r Ya& 
• Yu llea 

ale aotoire oo .. uaiatea 

wol'4aa uac•••kt. 
De Yal'aaislas telt •••••••r 50 ledea. 

d. laar iaYloed 1a •• .._,.~..._• etudeatenwereld t. alat ~·•'• 

"Perlkl••" aeaiet ••ie• a\eua •aa ••• Jr.lelae poep (de "lJ.aker 

•l••cel") 1a 4e aoo1a1iet1•ohe atu4eateaYerea1g1as "Politi .. " , ......... . 
Boa Yerteaeawoor4i .. r Y&a "Per1kl••" pleegt Yerder .ttttaa te 
llelt-ea ia de aeutrale, oYerkoepelea4e Ale .. ••• Studeatea Vere
aicias Alllltw4u (A.s. V.A.) :1a Auter.U. 

•• Aaaceaiea de laatate jarea •••r Diet-ooaauai.tiaobe atu4eatea 
tot "Periklea" toetradea, ia de dlreete partij•iaYloed eai .. r• 

-•e afpawakt. Ook 1ll llet. beetuur ia 4••• iavloe4 Yal'ld.aderd, 

ketaeea •••• koa leidea tot ••• tesea 4e 8owjet•VD1e ,.riobte 
Yal'klariDa illuke het optreden in loaprije ia ...... Hl' 1956. 
Deae .tt-.praak Yoerde tot ••• coatliet aet bet AIJV •• de ••~ 
... iatea ia de ••r•Disial• 
lllkele -.lea orpa:Laeerde ''Periklee" leslaaea ea oatapanniag .. 
weekea4e ia aameawerkias met de OPSJ. 

t. tot. aapteabar 1956 (lUS.ooasre• l• Praaa) ••• "Per:i.klea" (ria 

4e F.v.s.v.) aaacealotea bij 4e oo .. UBLatiaobe IaterDatioaal 

Uaioa of Stu4eata (lUS), eYeaale de OPIJ. Madiea werd •••• 

1taa4 ••r11rokea, aaapaiea e•• wi..1&islac la 4• a\at•••• 4er lUS 

bet li..._tao-.p alle.. •»•• etel4e •oor repreaeatat~-.. laa ... 

lijke atden\eaorpai.Nt1ea • .U.a zoiaJd.c wercl aoob "Per1kl••" 

aoch 4• OPSJ ~•••h••••• 
tlaaae oYal'weegt laat "Pe.J"iklM .. •IJeetuv ,.al'lU.k \e aakea Yall cle 

aosel1jkhe14 tot ket aaawrasen Yaa de "r .. da•••ade atatu•"• 
welke 4e IV& YOOr orsanieat1ea al• "Per~l••" tlj•ea• haal' ce

ao•••• ooacr•• heeft i.ap•o•4• 
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19 december 1957 

RAPPORT VAN E 

No. 

Betr. 

Typ. 

A.Al:T HB 

60545 

Bijeenkomst van l:erikles op 25-11-1957 te 
Amsterdam, Oosteinde 18. 

s. 

!'; 

l\ . -·-·- ----~~~ 

\ AC~~~-t i:_? ~~ Î 
~--·-; 
~ DAT. ? o nEe. 1§57 ! 
~~ ··-

Op 11-12-1957 werd vàn betrouwbare zijde het 
volgende bericht (gedateerd 29-11-1957) ontvangen. 

Op 25-11-1957 vond een bijeenkomst van Fericles 
plaats op het adres Oosteinde 18 te 1\msterdam. 

Aanwezig o.a. : 

4 onbekenden. 

Tegen half negen wordt door 
maakt dat verhinderd is te 
Hij stelt vóór'· dàt men bijeen bH.jft 
naar een inleiding van · 
Verschillenden gaan weg, o.a. 
studenten. 

• 

bekend ge
komen. 
en luistert 

en nog 3 anderE 

houdt een inleiding aan de hand van materiaal 
voor een scriptie over het Duits studenten-verzet. Ze 
zegt, er onvoldoende materiaal van bij zich te hebben 
en vertelt voornamelijk over . en 
twee studenten, die gefusilleerd zijn. 
Ook over de juli-aanslag op Hitler spreekt zij'. 
Zij geeft een enigszins fragmentarisch o!erzicht. 

-2-
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Er is geen discussie hierover. 
Hierna komt ~, ~en Surinaams student in de 
medicijnen, binnen, die vertelde, ~at hij een uitno
diging heeft ontvangen. De bijeenkomst was toen net 
afgelopen. 

Coll •. :/ 
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8 januari 1928 

r··- . ,..._ 
RAP.2CR.L' VAI\ E. .... : C."J/ 

No. 61158 

fou~::p:tl. --::::::;.:!!1-.:Y 
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·~DAT.-,, 
1 

ri.·:J---· .... -----
--~-.__........_ __ ...J 

Betr.: Feestavond van de studentenvereniging "Pericles 1 

o~ 14-12-1957 ten 2~ize van 
I 
J....__, --·-··--·--------·- .. ··-----------------

Typ. R. 

6p 24-12-1957 werà het 
volgenda verslag (gedateerd 16-12-1357) ontvangen. 

i). 14-12-1957 werd een fee s t&V')nd vs n de s t:~den-
t;er.verenl~lDE ,~ricles" ten ~1.lize van 

geh'J!..lclen. 

Bi~ de inauguratie van nieuwe ~eden zei de voor
zitter van Pericles dat alle nieune leden, in totaal 

-8-
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~ 8, 'gedurende een minuut iets weesten zegg-en over de 
~estand in Indonesië. ' 

die het eerst geinaugureerd werd, 
vatte z~Jn speechje in punten samen en stelde zichzelf 
geheel achter de Indonesische mening. Ds beide volgende 
mannelijke studenten namen, dat standpunt niet in en 
gingen feitelijk in tegen hetgeen naar 
varen bracht. Dit vvarea :·-

De ~eisjes wisten nie~s samenhangends te zeggen 
over Indonesië. 

Allen werden toen geinaugureerd terwijl 
riep, dat hij protesteerde >omdat hij twee i.-;: eer het 
Paroolstandpunt had gehoord. 

Bij de laterij werjen verschillende boekjes ver
loot, enkele Marxistische werken maar ook enkele 
detectives, voorts nog enkele kunstwerken. 

vertoonde enkele Charlie-Chaplin-
filmpjes en \ _ _ ~~ haalde bi.j elk der aanwezi-
gen f 1,50 op~ verteldè het volgende: 

"Je= zal weY gehoord hebben van die rotzooi" 
(Ver~oedelijh doelde hij hierbij op het niet doorgaan 
van het "Pericles"-feest bij · ---~ ) • Men antwoordde 
er het een en ander over zelezen te hebbe~. 
begreep hieru~t dat men dacht dat hij over de moeilijk
heden met de EVC sprak en zei: "Dat is ook een mooie 
~aal~". 
~ vroeg hem hierop of de broer is van 

. Toen hij bevestigend antwoordde werd opgemerkt 
dat dan toch :r;a&r een flink standpunt innam. 

· zei toen;. "Il-. b'::!.~ het er niet mee eens . .k 
"kan wel zien dat ik een b0rrel oo heb, anders zou 
"ik er niet over praten. Je rr:oet het natuurlijk 
"voor jezelf houden,maar de ffioeiliJ~heid is dat je 
"in de partij nog steeds persoonsvar'.leerlijking hebt 
"Je kan niets van .f'aul de GE.JJ·r zeggED. Ik heb 
"_ deze week gesproken en her.::: gezegè.. de t ik 
"het niet julst vond dat hij uit de leiding is ge-
"treden. zei mij dat h;;t nisschien beber is 
"dat Ne nu met de verkiezingan een klap krijgen, 
"dan dat we met deze toestand voortgaan. Ik heb in 
"de ledenvergaderir..g voor de partijresolutie ge
>"stemd, je kan niet anders, maar ik heb er bij ge-
111zegd dat mijn stem waardeloJ.s is omë.at ',ia niet 
~'weteû wasrover we stem~en. I~ heb ~ritiek o~ het 
~'feit dat uit het pErtijbeEt~ur is 62Eaan. 
"Ik weet namelijk positief dat men denkt dat 
" heeft ingelicht en hem dingen heeft 
"verteld ov=~ De GROJT. Dit is absoluut niet zo, A.k_ 
" •eet wie het wel gedaan heeft. ' heeft van 
"de dingen die 1J wist verkeerd gebruik gemaakt. 
11 Hij had zich tot <le po.rtijlei<iing moeten wenä.en 

-maar-
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~maar niet op eigen houtje de boel gaan 
t'Mijn vader z.wi · t in alle talen over 
;' zeg er geen woord over. ;:.I.::k;_;,;w:...:i:..:l:.._:h::.;e~t """"''t:::::5~~=--=~~ 
·l'ik ben teg_en de GROO·:r. Dat 
'vent is bewijst Nel het feitJdat èe 
;de partij moties gaat aannemen. : 
'EVC helemaal achter zich". 
~ .._ 

De avond verliep gezellig en 
z~cn niet voor, behalve dan dat 

i nqj._q,~pJ;.il n_ ruA.e n .... 
, een tete 

, hetgeen à t~te had in de keuken met 
·-merkte. 

coll.:9 
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10 januari 1958 

R.t..PI'OHT VAlT E 
I!'"' · . ..:.~-·, 
··-"""'" 

AAN 1ill 

--1 .S:::::::_.. ---Ho. : 61285 ···ttrl 

·:1etr, ."'f • Ju21.rf'eest van Peri1clcs Oll 14-12-' 57 ten huize 
van 

Typ. : V 

Op 7-1-1958 Herd het vol-
Gende bericht (6edateerd }-1-1958) ontvangen. 

Zaterdag, 14 deCei.lber 1957, vond ten huize van 
., het jaarfeest van "Peri

kles" 11laats. Dit feest be~on or.1 21.00 uur. 

Aun·vJezit; waren o.a.: 

Er h'erd t:;edanst o-r; de muziek van een p~cJ::- up. 
'rot tweemaal toe liet ~ zijn goochelh.'Uilster. 
zien, terwijl · eigen com:oosi ties op de 

-2-
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fluit speelde. 
De inauguratie van niem.;e leden \.Jas ;;een succes; 

elk nieU\-1 lid moe·Jt tw8e minuten praten over de situ
at ie in Indonesi~. 

. en 
zeiden over de s :i tua t'"".J. .... ec::---=-.J."'"'n,....-Ir-::n""'d:r.::-o:::n-::e:-:&~. i,...~ Dr< .. üët .J. s c h het-
zeli'de, n.l. dat al';;ewacht moest wordën, hoe de vel'
dere ontwikkeling verliev. 

De meisjes t.w. _ 
en brachten hiervan niets 

te~recht • .Dr k\.,ram 5een woord uit hen] 
en : wren beiden woedend c 

, omdat deze te veel werk Vt:l.n hun VI'ouwen 
maakte. 

Û1) de .,:;e avond kvlä!l ook noc; oen ner,;er uit ..t>.merika, 
r.wt vJi~ . de vorige avond 011 een feest 
van de S.V.H.G. had kennis .::;er.1aakt. H:ij v1on met 

de prijs van de du.nsHedEJtrij<.l) 
Op deze avond vierden ook no6 tw;:;e i'ilrns van 

Churlie Chs:olin vertoond. 

coll.: .,/ 
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PElliKLES Abaotill 
stüiYêsantatraat 16118 Verenigipg van voorui tstNYende studente. 

Ra de ui tpbreide rutperiode die het Bestuur TaD Per1lüea sioh en U 
heeft veroorloofd oa bij te kmmeD kOJHD. '9'&11 de veraoeieniseen VUl het 
proP'atiU van de laatate •lUlden van het vorip jaar, gaan w thans vol 
goede ll08d op een nieuwe periocle at. 
lla start vm ut nieuwe prosra-& gaan we onr tot het orpniuran Tan 
een nieuw 

D I S P U U T (alleen 'Yoor leden) 

de oprioh.tingllavODd ia 
a.s. Tri.jdy 31 januari, OJUtreeb 8 uur aanvang 
t.b.v. 

Op deze &YODd zullen de ondernrpen voor dit diapuut worden 
vaetpateld. 
Ea ieder die belanptelliDg heeft wordt vern.oh~ 1 

Van het P 0 L I T I E K D I S P U U T (voor leden en belangatellenden) 

Op 

ia een bijeenkomst 
a.a. din!'-y 4 tebrtl&ri 1958, aanvang 8 uur 
t.h.T. . 

~ ~ . ." ·.., r·. ~ 

over het ODderwerp r 2 
"De neutrale acme, em gevaar YOOr het Weatent'O AT. 
Inleider der Heer 

11 febru.ri 1958 I~B~ijt'-. __ .;_.. __ _.. 
ilîidt eea L E D E 1l V E B. G A D E B. I .I G plaats, 
een uits-bzeide ocmvocatie hierover krijgt .a nog b8pacmden. 
Ia ieder geyal. sullen er beatuur~~Jmtatiea plaats rindea. 
Het bestuur sjelt hitryoor wend1d••t ,..,.._ 

TepnOUldidat• 1rmmen worden i.Dgeacmda naar de Ab-A.otia. 
Verder sullen we 01111 bea1men en OZlll atudpunt bepalen t.a.v. 
een aa.nt&l. ~le politieke probleae. 

Het C U L T U B. E E L D ISP U U T (voor le4a en belmgstellen4811) 
uett .. 'biject..t op 
Yrijdy 14 februari, MPTIDI 8 uur 
bij. 
waar (pqoh dra) apreekt over het onderwerp 

"Freud en Pawlow" 

Tenalotte aal op 17 of J24Jbff1•• leaiD« plaats Tinclan arer het onder-
nrp îlb I · 
Hiervoor ia Professor Wartheia ui tganodigd. 
VBWSIIZIIiGU V J: R 1: I E Z I N G I B verkie!ipg!n VBBKIEZDlGU' 
Op 11,12 en 13 febraari vinden de ASVA ledenraadSYerld.e&Dpll pl.aa.V, 
Onae oandida'Hzl aullc aijn 
Bobrijt nu neda deae daV. in Uw apuda. 
Wek een ieder op onae oculidata te atn.n. 
Bij goede aotirlteit verdubbele w llet aantal Periolieten in de leclaraad. 

Jlaak VUl dit prograaa een nooe• door je kout. KOMT ALLElf I 

.. ···-----··---1 . 
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( I 21 februari 1958. 

RAPPOl~T V.A.l~ E 

APl! IIB 

Nr 62800. 

Betr ~ Dispuut-bijeeruromst van Pericles op 
31.1.1958 ten huize van 

-·- ------:::-----

L~-----
Op 18.2.1958 werd 

het volsende verslag (gedateerd 7.2.1958)
ontvangen._J '· 

Op 31.1.1958 von& een dispuut-bijeeru~omst 
plaats van_Pcricles ten huize van 

Aanwezig o.a.: . 

Een onbekende scholiere. 
opent de bijeenkomst en zegt dat 

los van de andere disputen die aan het eind van 

- 2 -
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het jaar achteruit gegaan ~ijn er voor 
de leden een niem'v dispuu..±t' zal v.rorden op
ç;ericht. 

Het gaat er om hedenavond een onder
r:erp vast te stellen en tevens een bestuur 
te kiezen van dit disuuut. 

Na anr>ele besprckinc; !'~ordt vastc;esteld, 
dat hat onderwerp Indonesie zal zijn. 
(voorstel vermoe:de'lijk van ). 

Besloten 'aordt, dat er vijf inleidingen 
over ~ehouden zullen worden. Daartoe wordt 
de ge~chiedenis van IndonesiE verdeeld in 
vijf perioden, te beginnen bij de Oost
Indische Cie. ur vordt gevraagd, vie een 
periode viil behandelen. 1l1evens wordt er 
c:.an eedacht om een buitenstaanclar te vra[~ 
o~ een inleiding te houden. stelt 

voor. Hij is nog 11 Fericlict 11 en zal 
hot ongetwijfeld ~el goed kunnen. is 
er tegen dat de lezingen door buitenstaan
ders ;:::;ehouden worden. D~_Jeden van het dis
jllLUt moeten het zelf doe~ 

Sprel:ers voor <ie verschillende his to-
rische- pericelen zijn o.a. : : en '• 

, heeft de beide polltionele acties 
)-e bes1andelen. - .. 
-·· . (!ij,.e):'na. .7erd gesproken' over he.t bestuur 
van het disuuut. · stelt voor, dat er 
iemand van het estuur van Pericles tevens 
in de leidinc va het dispuut zit. Hij stelt 
in dit c;eval voor ; • 

Voorts wordt gwrarrgd Hie verder nog 
tijd heeft om in dit dis9uutsbestuur te 
zitten. vraa~t aan of 
hij er scen zin in heeft. heeft het 
Ol) het O(;enblik niet druk, m&ar zal het r:el 
<lrul:: l:rijcen in mei. Dit ·.!orüt echter niet 
als van doorsla~cevende aard beschou~d en 
aldus ~ordt . dan Ce secretaris en 

de vOO:rzitst~ . .l. ~-
-· .:.r .. mrö.L 1r1erna nog over de aans"\~ande 
vcrk.Lezingen voor de A.s.v.A.-ledenraad c;e
S1)roken door ·.:outer • 

.J.: • * • • .... 4 • , r HlJ WlJSt er op a.<.:·.t vorlg JC.ar 22 _ster.~-
nen door 11 Periclie ten u zijn ui tce'i3r'àcht. J)i t 
jc .. ar ~~:an :::en ze::er t-:ree "Fericlieten11 in de 
.Lî.."".:J.if.A.-ledenrc.:..:.d kri·'0:en. l'ericlcs. heeft 
op het or;enblik ?C leden. i. 
· ..- si:ïelt voor à'a.:t he dispuut niet 
;::;roter '>70r<lt clan 20 personen. D2n kon ~·'enáb.__ 
op een bij eenl:oms t rel:enen op een man of 1 ~ 
en dat is voldoende voor een behoorlijke 
discussie. 

- 3 -



··' 

3 

Het gesprek wordt, nadat fie 
bijeenkomst heeft c;esloten, nog een tijdje 
voortGezet. 

Zo -.-:ordt o.a. eon afs·oraak genaakt 
om ten huize van - de cf-
fiches voor de a.s: verkiezinsen van de 
A.3.V.A.-ledenr~Ld te naken. 

vertelt verhalen uit dienst 
en ? eveneens. Kort hiern-a begint-men 
·;;eg te gaan. 

De bijeenkomst was iets over tienen 
al afselopen. 

Coll:) 
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,lik). 62957 

26 februari 1958. 

! /·~D/ 

:AT. 

LJ l/1 J. ~ ~ I 
·-~D 

' I 
~· ··-) 

~,..~_.;;,.. ______ _ 
Betr. : Bespreking over de komende disputen van 

"Perik1es 11 op 31-l-1958 ten huize van 

Typ. O. 

Op 20-2-1958 werd 
het volge.nde verslag (gedateerd 7-2-1958)- entvangel 

Vrijdagavond, 31 januari 1958, werd een be-
spreking gehouden over de komende disputen van 
"Pèrmes". Deze bijeenkomst vond plaats bij 

in Amsterdam. 
Aanwezig waren o.a.: 

-

-

Wouter GORTZAK presideerde de bijeenkomst en 
zei verheugd te zijn over de grote opkomst. Hij 
deelde verder mede, dat de di§J?Uten 11Semiramis n 1 

en "Gideon" zijn opgeheven en samengevoegd tot , 
één dispuut. H~ervan zar met de 
leiding worden belast. wordt aan haar 
toegevoegd~Voorgesteld werd, om als eerste onder
werp van het dispuut Indonesi~ te belichten, zowel 
verleden als heden. Dit vond algemene instemming • 

. -' Het programma van het dispuut over Indonesi~ ziet 
er als volgt uit: 

-2-
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Dit programma is voorlopig samengesteld en 
kan eventueel <vvorden eewi j zigd. 

Coll/' 
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RAPPORT V"AN E 

AAN HB 

No. : 62958 
\ 

26 februari 1958. 

t .... ~c-. 
t ' ' ; ~ 

.• .- ..-I 

;..,:__ .. ....:·=---::::.--· ---
··~ 7 fEB, 

!:-T 
. ' . 

_.., 
\ ' . 

;..;; ••' .J 

. -- ··_____...------. ----j 
4 .... :_.,.:,__:.:;;., ______ _ 

Betr. : Door "Perikles'' georganiseerd€}--.le_zing van 
op 4-2-1958 ten hu~ze van 

-------.... .... ....,._,vw.y.-,.l'ti"• ...... -JI "' 

Typ. : o. ' \ 

Op 20-2-1958 werd 
het volgende verslag (gedateerd 7-2-1958)-ontvangen. 

Dinsdag, 4 februari 1958, vond de· door 
"Perikles 11 georganiseerde _:]Jlzing van. 
I)laats ten huize van in Amsterdam. 
Het onderv1erp luidde: 

"Atoomvrije z6ne-weg tot de vrede". 

Aanwezig waren o.a.: 

(oud praeses van "Perikles") begon 
met het verloop van de oorlog te beschrijven, de 
aanvankelijke samenwerking van Rusland en Amerika, 
hoe Engeland getracht heeft het tweede front uit te 
stellen en vrede te sluiten met Duitsland om gezamen 
lijk Rusland te verslaan. 

-2-
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Bes~roken werden de diverse perioden; enerzijd: 
Amerika (Atoombom), anderzijds Rusland. Ook Korea, 
Hongarije en Egypte werden aangehaald. Deze 
"plaatselijke" botsingen sluiten een wereldoorlog 
in zich. Spreker zei, dat in Korea de Russen zich 
van elke inmenging hebben onthouden. Toch aarzelt 
men steeds van atoomwapens gebruik te maken, omdat 
men de uitwerking vreest en nog niet geheel kan 
bepalen. Vervolgens werd de Fulton-politiek van 
Engeland besproken, alsmede de "antecedenten" van 

• 
Nu is de toestand zo geworden, dat overal in 

Europa door Amerika atoomwapens worden opgeslagen, 
die automatisch zullen leiden tot vergeldingsmaat
regel van de Russen. Een bewapend !Iest-Europa 
noodzaakt Rusland revanche te nemen. Veel verstan
diger zou het zijn te komen tot een ontwapend 
Duitsland (althans wat betreft atoomwar:ens) met 
een verder streven naar de algemene ontwapening. 

De opinie in de diverse landen begint zich 
al te wijzigen en vooral in Engeland begint men 
aan te dringen op overleg met de Russen, omdat men 
begrijpt, dat oorlog een onmogelijke oplossing is 
en praten het enige is wat ons overblijft. 

: vroeg of niet de 
mening is toegedaan, dat een algemene ontwapening 
zal leiden tot algehele werkloosheid en een econo
mische ontwrichting. Immers vele industrieMn zijn, 
direct of indirect, betrokken bij de oorlogs
industrie. 

antwoordde, dat dit wel zal mee
vallen, vooral als er een algemeen overleg plaats
vindt. 

., die zei geen communist te 
zijn ma§:r wel belangstelling ·t·e hebben voor het 
Marxisme, vroeg zich af of Amerika op een bepaald 
moment niet zover teruggedrongen zal worden, dat 
het niets meer te verliezen heeft en een wereld
oorlog zal ontketenen. ! 

;:- · --E··ni t wordt door· f in twijfel ge-
trokken, omdat tegen die tijd de supre~1tie van 
Rusland zover gevorderd zal zijn, dat Amerika 
geen kans meer zal hebben en onder druk van de 
publieke opinie tot praten zal worden gedwongen. 

zei het te betwijfelen, dat de 
West-Duits-ers ooit de wapenen zullen willen 
opnemen tegen de Oost-Duitsers. Zij voelen zich 
nog nauw verbonden. Dit had hij gemerkt tijdens 
zijn verblijf in Oost-Duitsland eni,se tijd geleden. 

-3-
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antwoordde, dat de socialistische 
partij in Oost-Duitsland zeer populair is. De CDU 
daarentegen niet. 

: zei, dat men in Nederland nog 
beter te maken kon hebben met de Amerikanen dan met 
de Katholiek imperialistische bondgenoten van 
ADENAUER. 

was het niet met hem eens. 



6 maart 1958 

RAPPORT VAN E 

AAN HB 

No. 63253 
~etr. : Lezing georganiseerd door "Perikles" op 

14 februari 1958 ten huize van 

Typ. c 

Op 3 maart 1958 werd 
het volgende verslag (gedateerd 20-2-1958) ont
vangen : 

Vrijdag, 14 februari 1958, om 20.00 uur 
organiseerde "Perikles" ten huize van 

· · in Amsterdam een lezing, welke 
werd gehouden door · 
over het onderwerp PAVLOV en FREUD. 

Aanwezig waren o.a. : 

begon met te zeggen, dat d• 
tegenstelling FREUD-PAVLOV nog niet erg bekend 
was en dat hij daarom wilde beginnen met een be
schrijving te geven van de psychoanalyse van 
FREUD; via deze feiten zou hij meteen komen tot 
het commentaar, dat PAVLOV daarop gegeven had. 

-2-
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Hij vertelde de geschiedenis van de psycho
analyse met vele aanschouwelijke voorheelden 
en praktijk-ervaringen. 
Het uitgangspunt is, dat alles zijn oorsprong 
vindt in de ''Truhe 11 , meer speciaal in het "Lust 
Princip"; het hele menselijke maatschappelijke 
gedrag wordt daardoor hepaald. 
PAVLOV daarentegen wil voornamelijk de i~vloed 
van de maatschappij op het kind en de volwassene 
als voornaamste oorzaak zien voor het menselijk 
gedragspatroon. 

-- adviseerde allen, de werken van ID-TGEL~ 
te lezen, daarin werden de grondslagen al geleg< 
voor het werk van PAVLOV. 
Aan de discussie namen deel : 

De discussie ging over de vraag : ~~'.Vie was 
er eerder ? De :lel"! s of de maat schappij '? 11 

Alsmede over de gel"letisch-erfelijke karakter
eigenschappen, over de rol van de sexualit~it 
van het leven en over de mutatieleer van PAVLOV 
ten opzichte van de menselijke evolutie en af
stamming. 
Hoewel men aan de uitlatingel"l van kon 
merken, dat hij communist is, ·.rv-·erd er uitslui
tend over psychologische onderwerpen gesproken. 
Unaniem ·.vas men van oordeel, dat deze lezing 
interessant was. 

Coll.: ".'>? 
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Betr 

Typ 

12 maart 1958. 

·- ··------

Forum georganiseerd door "Perikles" 
op 25.2.1958 te Amsterdam. 

F. 

Op 10.3.1958 werd 
het volgende verslag (gedateerd 2?.2•1958) 
ontvangen. 

Dinsdagavond, 25 februari 1958, werd in 
het drankweerhuis te Amsterdam een forum ge
houden, georganiseerd door "Perikles". 

Van dit forum maakten deel uit: 

4 onbekende personen. 
Om± 21.45 uur was men begonnen met de dis

cussie. 
l~gde omstandig uit, wat ge

weldloos verzet was, en waarom de P.S.P. daar
v66r is. 

Over de raket-bases zei hij, dat de P.S.P. 
hier tegen was, niet alleen in Nederland, maar 
overal~ omdat een atoomoorlog alleen maar leiden 
kan to~ algehele vernietiging van het mensdom. 

- 2-
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· was ook tegen de rru{etbases - niet 
als zo~a~a~n~1Mg~~- maar omdat hij het een nutteloze 
geldverspilling vond. In geval van oorlog is 
Nederland, volgens hem, verkocht aan de U.S.A. 

Bovendien was van mening, dat het 
Russische systeem niet op oorlog ge-brand is. 
11 LENIN", aldus , "heeft omstreeks 
" 1924 gezegd, dat de revolutie niet voor 
" export bedoeld was, maar dat elke Marxist
" Leninist verplicht is, het systeem te ver
" spreiden, met alle middelen en in elk 
11 land, met voor dat land geëigende middelen. 
" De Russen doen dit, en met goed gevolg. 
" Het westers blok brokkelt steeds meer af, 
11 en dus is het krachtverspilling en een 
" te groot risico een oorlog te beginnen". 

was tegen de raket-bases, 
omdat zij het belang van het Nederlandse volk 
schaden. 

Het Nederlandse volkË hier ook tegen. 
Het wordt slechts voorgelicht over de commu
nisten. Er is een voortdurende hetze in pers 
en radio. 
~ zei, dat er in Rusland 
geen personai~stisch socialisme mogel~jk is, 
daarom is hij tegen het systeem. He.t individu 
heeft geen enkel recht. 

bestreed dit en zei, dat in 
Rusland alle ---problemen openlijk in de kies-
kringen worden besproken. Ook oppositie is 
toegestaan. 

ontkende dit, en zei, dat het sy
steem misschien zo moet werken in zo'n reus
achtig land als Rusland, maar voor de Europe
se arbeidersbevolking ongeschikt is. 
" Wij moeten streven naar een middenweg 11

, 

" 
" 
11 

11 

11 

11 

aldus .• 
Niet het ondemocratisch conformistisch 
socialisme van de rechtse vleugel van 
de P.v.d.A., maar ook niet het commu
nisme. Meer een personalistisch socialis
me op federatieve grondslag, zoals door 

betoogd11
• 

De discussie werd op bijzonder prettige 
toon gevoerd en was omstreeks 23.15 uur ten 
einde. 

Coll:) 
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t~;~-
No. 63669 - ~ziaiá··-~······ .. , ...... __ ..---
Betr. 

'lyp. 

Bijeenkomst Perieles-dispuut "Ons India" 
op 3-3-1958 te Amsterdam. 

V 

Op 13-3-1958 werd . het 
volgende verslag (gedateerd 7-3-1958) ontvangen. 

Op 3-3-1958 wei~ een bijeenkomst van het Pe
ricles-dispuut "Ons Indi~" ten huize van 

gehouden. 

Aanwe~ig o.a.: 

opent de avond en zegt, dat 
zal spreken over de historische ontwikkeling van 
het kolonialisme in Surinwae. 

zegt, dat hij slechts over de 
Indianen zal spreken. zal hem aanvüllen. 

spreekt hierna ruim een uur en 
een kwartier over de Indianen. Hij heeft wel werk 
gemaakt van zijn inleiding en behandelt achtereen
volgens de verschillende cultuurgroepen der Indianen 
in Noord- en Zuid-Amerika. Ook vertelt hij verschil
lende anecdotes en bijzondere gebruiken. riet geheel 
heeft een a-politiek en enigszins etnologisch 
karakter. 
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Na afloop van de inleiding wordt op voorstel 
van besloten om het gedeelte van ~, 
het statuut, voor een andere keer te bewaren. Er 
is weinig tijd meer. : had gezegd een 
kwartier te zullen spreken en heeft vijf kwartier 
gesproken en het is al half elf. Hiertoe wordt be
sloten. 

Er vindt geen discussie plaats over de inlei-
ding van .• critiseert enkele van 
zijn bronnen. Het gesprek wordt hierna informeel • 

raakt in debat met 1 over de koloni-
satie van Noord- en ~uid-Amerika • 

. stelt zich op het standpunt, dat het er 
vanaf hangt, welke Europeanen een bepaald gebied 
binnen gingen, of de Indianen er vermoord werden 
of niet. Hij wijst in dit verba:r1d O}) 1,t~t verschil 
tussen de Indianen, die er over zijn in Zuid- en 
Noord-Amerika. Over het algemeen w~ren de Angelsak
sen drastisch in hun concact met de Indianen. 

geeft er een economische uitleg aan, die 
als gedeeltelijke voorwaarde wil aanvaarden. 

Hierna gaat men uiteen. 

,; •'· 

/> 

coll.: :! 
I 
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22 maart 1958 

RAPPORT VAN E IJ-~ 
AAN HB 

No. • 63837 • 

Betr. . Forwn georg • 
25-2-1958 tfJ 

Typ. • V • 

Op 17-3-1958 werd . het 
volgende verslag (gedateerd 3-3-1958) ontvangen. 

Dinsdagavond 25 februari 1958 werd door 
"Perikles" een forwn gehouden in het "Drankweerhuis", 
Oosteinde 18 in Amsterdam • 

. ~r w~~~~-~1 aanwezigç~~o~~·~--~· 

-~!~· -~·~ffi~:r~~~~retur·nëo~{! j P ~~: d ~1: ~~1~~~~: 
" bij neem ik de doctrine als uitgangspunt. Het is 
11 niet mijn bedoeling andere partijen af te kraken. 

"Wat ik zeg_,. is de partijmening. Als ik een 
" ander standpunt heb, zeg ik dat er uitdrukkelijk bij. 

"De partij is een experiment van 12 jaar. De 
11 vraag, die wij ons steeds moeten stellen is, of 
11 dit -experiment geslaagd is. Er loopt een lijn van 
" Marx naar de vooroorlogse Kautsky. 
" Zelfs ~enin geeft dit toe. Er loopt ook een lijn 
11 van de naoorlogse Kautsky via Troelatra naar de 
" SDAP in zijn laatste verschijningsvorm. Er waren 
" natuurlijk nuancewijzi5·i.ngen, waarvan de persoon
" lijke invloed van 'froelstra de voornaamste is.De 
11 invloed van de SD.AP .in de P.v.d • .A.. is zeer groot, 
11 maar desondanks wil ik een vervlakking niet ont-
" kennen. Ik geloof, in tegenstelling met Lenin,dat 
11 de naoorlogse Kautsey een consequent navolger van 
n de vooroorlogse is. Het voornaamste ideaal van de 
u P.v.d.A. is een hoog levensniveau onder handhaving 
" van de geestelijke en staatkundige vrijheid. 
" Het middel om dat te bere.iken is h.i. het socialisme. 

-2-
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" Het socialisme is dus geen doel op zich, wel een 
" noodzaak! De geestelijke vrijheid heeft de dool'
" braak doen slagen, maar moet gewaarborgd worden. 
" Daarom staat de meerderheid van de P.v.d.A. achter 
de NATO. Ik niet. Wat wij werkelijkheidszin noemen, 
" noemt een ander wellicht opportunisme, maar het 
" is een feit, dat de levensstandaard in de Westelijke 
" landen aanmerkelijk gestegen is. 
n Als dit zo blijft, heb ik gelijk. Zo niet, dan vra
" gen wij ons af, welke weg wij moeten kiezen: de 
" democratische, in de oppositie gaan of niet de demo
n cratische, de dictat:ilur van het proletariaat vestiger 
11 De P.v.d.A. vindt beide oplossingen slechter dan 
n doorregeren! Ik geloof, dat wij de laatste tijd te 
11 lankmoedig zijn geweest. 
" L: Ik-ben een volgeli~ van , niet alleen 
" in dit opzicht trouwens. De sociale toestand in 
" Nederland is de beste, die met onze parlementaire 
" samenstelling te bereiken is, al is .ook hier de 
11 P.v-d.A. te slap. 
" Het standpunt van en van 
11 elk geval bet:er, dan dat van . 
" De meerderheid van de partij staat 
" achter en achter --- - · -- '· 

is in 
en van 

echter niet 

" Ik wel, maar dat is niet genoeg. De "profeet" van 
rr de partij is DREES en wij hadden een slechtere 
" kunnen treffen. 
" Leiding heeft iedere partij nodig, als de normen 
u, ~aar niet overtreden worden. 
" Het voornaamste punt van verschil met de CPN is 
" democratie • 

. " Het voornaamste punt van verschil met de PSP is 
" verdediging ervan." 

- I 

___ Yervolgens kreeg het woord, die 
het volgende zei: 

11 De PSP is een geheel nieuwe partij, waardoor 
n het moeilijk wordt in enkele woorden te zeggen 
" wat zij is. Speciaal het pacifisme is - in de 
" politiek - nieuw. 
" !s de PSP utopisch ? Misschien wel enigszins. 
n De idealen van de PSP zijn moeilijk te verwezen-

' '• 

u lijken. Tenslotte heeft zelfs Marx de bestaanszeke~ 
11 heid van de nieuwe maatschappijvorm niet met weten
" schappelijke zekerheid kunnen aantonen. 
" Is de PSP te etisch? Bernstein heeft gezegd, dat 
" de beweging alles is en het doel niets. 
" Dit is onaanvaardbaar. 
" Waarom pacifisme? De oorlog is iets vreselijks. 
n Men denke aan de atoomaanvallen in 1945, waaraan 
" nog steeds mensen sterven. Verdediging betekent 
" thans ook de eigen vernietiging. 
" De PSP eist afschaffing van de oorlog, geweldloos
" heid en in plaats van koude oorlog een warme vrede. 
11 Waarom socialisme'? Deze vraag hoeft in deze omge-
n ving niet beantwoord te worden. De wereld moet 
" rijp zijn voor het socialisme en de PSP is voor 
n de doorbraak. 
u Welk socialisme? Een soort reformisme. 

-3-
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" Er moeten ondernem~sraden en organen voor de 
" consumenten komen. De vitale industrieen moeten 
" genationaliseerd worden. Br moet een al.gehele 
tt onderwijs-vernieuwing komen, waarin het inkomen 
" geen rol meer speelt. In dit opzicht kunnen wij 
" van de Sovjet Unie nog wel iets leren. 
" Overigens is de s.u. zeker geen socialistische 
" staat. Er is grote inkomensverscheidenheid en 
11 een veel te lage successiebelasting, waardoor 
" het erfrecht welig tiert! 
" De dictatuur ~an het proletariaat is gedegene-
n reerd tot de dictatuur van de partij en deze wordt 
" beheerst door ~~n man. Kortom: dictatuur. Daardoor 
" worden er grove fouten gemaakt, zoals de geforceerde 
" industrialisatie, die met grote hongersnoden 
'' gepaard ging. Lenin wilde - tegen de theorie van 
11 Marx - het kapitalistische stadium overslaan. 
" Communisten: durf' eens te twijfelen". 

Inzake Indonesië deelde spreker het standpunt, 
dat in de "Perikles"-motie tot uiting komt. 
In zijn antwoord op de brief' van maarschalk : 
zei t dat de S.U. het enige oorlogsgevaar is. 
Dat ~s ~n strijd met zijn eigen beginsel-programma, 
waarin staat, dat ook het kapitalisme een gevaar 
voor de vrede is (art.6.) 
Over het ontstaan van de PSP zie men het beginsel
programma. 
Het SDC (Soc.Dem.Centrum) heeft slechts weinig mogelijl 
heden, heeft 200 leden, en wordt met uitroeiing be
dreigd. De PSP heeft meer dan 1000 leden. Bovendien 
komt een minderheidsstandpunt in de P.v.d.A. alleen 
naar voren, als het in de afdeling een meerderheid 
krijgt. 

Tenslotte sprak • 
Hij begon met te zeggen, dat hij zich tot de hoofd
punten zou beperken en dat hij niet zou ingaan op 
de opmerkingen van de anderen. 
Reeds jaren geleden werd een grote splitsing in het 
socialistische blok gesuggereerd. net socialistische 
kamp is nu hechter dan ooit. 
De voorstellen tot vredesbesprekingen zijn constant 
getraineerd, maar die conferentie komt er..r 
De kracht van het communisme blijkt uit het stand
houden onder velerlei drák. De superioriteit van het 
socialisme (communisme) is bewezen, vooral ook op 
militair gebied. 
Het Westen miskent dit voortdurend, zGals Hongarije 
en Indonesie lieten zien. De Nederlandse regering 
is in deze f'out wel een uitblinker. 
De raketten zijn ui~erst gevaarlijk, omdat zij pro
vocerend werken en Rederland bloot stellen aan een 
atoomontplof'f'ing. B6vendien wordt de beslissing over 
àe aanwending ervan genomen door Amerikaanse offi-
cieren of' door c.s. 
Er zijn andere mogelijkheden, zoals Denemarken te 
zien geeft. Verder is daar het cultureel accooro.·· tusseJ 
USA Sin de USSR. 

-4-
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De Nederlandse oorlogsbegroting is f 8.ooo.ooo.-
hoger dan die van Belgi~. 
Het Nederlandse volk staat achter de vredeskrachten. 
Het staat niet achter · ~ ~ ... ~-- c.s. Maar 
mensen als krijgen geen spreektijd in 
de P.v.d.A. En toch kan de P.v.d.A. heel wat uit
richten bij de verkiezingen, daar een regering zonder 
de P.v.d.î. onmogelijk is. 
Maar nu dient de regering de monopolies. 
De PSP is een waardevolle partij, maar zij is niet 
afdoende. Speciaal het pacifisme is oaaanvaardbaar. 
De CPN is de partij met de sterkste bindingen met 
het proletariaat. Zij is tegen de oorlog. Zij toont 
de meeste eerbied voor de wetenschap. Zij vormt 
ook een schakel tussen deze wetenschap en de arbeiders. 
Geweldloosheid is onwetenschappelijk. Democratisc~ 
centralisme is noodzakelijk. Dit heeft de historie 
aangetoond en tenslotte moet men zijn theorie~n op 
de historie gronden. 

"Wij hebben intellectuel-en nodig voor onze 
·~ strijd, aldus spreker." Het socialisme breekt on
"·derwijsmonopolies. In Amerika is het ideaal voor 
" de opgroeiende jeugd een :t;ilmster, in de Sovjet-

., " Unie is het een geleerde. ·; 
"" 

Na de inleiding van volgde een korte 
pauze. Daarna was er discussie. 

Eerst werden een aantal schriftelijk ingediende 
vragen beantwoord. 

Op een vraag van . inza.-
ke de werkloosheid, antwoordaë BIJLSMA, dat dit een 
gevolg is van de kapitalistische economie. Het socia
lisme zou in deze uitkomst bieden. 

~ei, dat de bestedingsbeperking er de 
oorzaak van is en dat de grote industrie~n daar niet 
door getroffen zijn. Ook de crisis is een oorzaak, 
maar dat zou men kunnen opvangen door handelsbetrek
kingen te openen met de Oost-Europese landen. 

was het over die handelsbetrekkingen eens, 
maar hij wees erop, dat er tussen een kapitalistische 
en een social.istische samenleving geen tussenwegen 
bestaan. Men moet ~én van de twee kièzen met alle 
consequenties en het Nederlandse volk voelt blijkens 
de verkiezingen het meest voor de eerste modus. 
Het accepteerde dus blijkbaar ook deze narigheid. 

r vroeg dan, waarom de CPN geen zendtijd 
krijgt. 

zei, dat hij dat ook fout vond en dat 
zijns inziens de CPN zeker geen groter waanzin door 
de ether zal jagen, dan sommige andere partijen. 

Vervolgens kwam een vraag van een onbekend 
meisje ter sprake. 
Zij vroeg, waarom bepaalde boeken in de Sovjet-Unie 
en in de satellietstaten zo moeilijk te krijgen zijn. 

antwMndde, dat dat helemaal niet waar is. 
zei, dat hij in Oost-Berlijn hetzelfde 

ervaren heeft. 
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maakte een opmerking over Lysenko, 
op wie van partijzijde druk werd uitgeoefend. Ook 
dit word ontkend, nu door en .• 

vond, dat de partij niet over alles macht 
moet hebben. 

. vertelde vervolgens een legende van 
twee Russische boeren, die afkerig waren geworden 
van de overmatige bemoeiir~ van bovenaf • 

. Volgens maakte dat niets uit, omdat 
alles democratisch in zijn werk gaat. 

De volgende vraag ging over de raketbases. 
verklaarde, dat hijzelf hiertegen is, 

maar dat de P.v.d.A. deze bases momenteel accepteert, 
omdat zij de enige waarborg zijn voor het voort
bestaan van de hier te lande bestaande geestelijke 
vrijheid. 

stelde daartegenover, dat de USSR reSle 
voorstellen gedaan heeft. Nu is men aan de beslis
singen van de Duitsers overgeleverd. 
De discussie wordénu bijzonder verward en ieder 
praatte door elkaar heen. Toch bleef de sfeer heel 
goed. De discussie ging alleen nog tussen de inleiders 
en diverse problemen-werden behandeld. 

De inleiding van muntte overigens niet 
uit door overgrote intelligentie, maar toonde duide-
lijk aan, dat een trouw epigoon van Paul 
de GROOT is. 

, dePSP'ersen een onbekend meisje in de 
zaal waren zeer anti-communistisch. 

I' 

coll.: .Y 
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28 april 1953 

RAPPOHT Viu·: E 

No. 

Betr. 

AAN HB I DAT. 2 8 APR. 1958 
I . . 

65249 &ijl. 

Toneelavond van 11Perikles" in samenwerking 
met "Foliteia" op 28-3-1958 te Amsterdam. 

V 

Op 19-4-1958 werd het 
volgende verslag (gedate~rd 10-4--1958) ontvangen. 

/}A 

Vrijdag, 28 maart 1958 om 20.00 uur, organiseerde 
11 Perikles" in samenwerking met "POLI1'~IA" een toneel
avond,welke werd gehouden in de toneelschool, Harnix
strnat 150 in Amsterdam. 

··· "Upgévoerd 'vJerden : "Die Gewehre der J!'rau 0orrar 11 , 

een ~énakter van .Jertol t BilliCHT en "Les Nains sales", 
f1.agment van 60 minuten door Jean Paul Sartre. 

'""i:r waren ongeveer 125 <::.anwe zigen, o. \v. vele leel:'
lingen van de toneelschool. 

·· Ondermeer waJ;en aanwez:)..~: 
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DAT. 2 7 JUNI 1958 

. ·····~-----' 
RAPPORT VAN E 

liH HB 

Nr : 67897 • 

26 juni 1958 • 

Betr .Algemene ledenvergadering van "Perikles" op. 
14.6.1958 te Amsterdam. 

Typ : F. 

Op 24.6.1958 werd het 
volgende verslag (gedateerd 17.6.1958) ontvangen. 

Zaterdag 14 juni 1958 om 20.00 uur, werd in het 
gebouw van de 11 0lofspoort" in Amsterdam de algemene 

. ledenvergadering van "Perikles" gehouden__~_\ 
Aanwez1g waren o.a.: ~ 

en enige- van naam onbekende meisjes. 
Het bestuur bleef ongewijzigd, met uitzondering 

Ivan ~ die reglementair moest aftreden en 

lst'aa~de Vergadering 'Nerd bedankt VOOr de Vele door 
haar verrichte werkzaamheden ben behoeve van "Perikles".; 
' Naar voren werd gebrac:1t, krachtige propaganda te _; 
voeren en grotere activiteit te ontplooien ter verkrijging 
van ledenwinst. 

Op voorstel van zal .er in oktober van 
dit jaar een kennismakingstijd worden seorganiseerd 
met aantrekkelijke lezingen. 

-2-
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leverde critiek op het feit, dat niet 
actiever de WAS-act~ werd gesteund. 
Het bestuur verweerde zich door te zeggen, dat alles zo 
snel in zijn werk is gegaan, dat er 3een tijd was om 
.de zaak goed te arganiseren. 

leverde critiek op het dispuutwerk; dit 
werd volgens hem niet goed genoeg aangepakt. 

Het ledental was te groot en hij veronderstelde, 
dat kleinere disputen homogener zouden blijven. 

In juli en oktober. van dit jaar zullen door de 
ASVA voorlichtingsdagen worden gehouden voor de eerste
Jaa:rá studenten. '~:J?erikles" doet hier voor het eerst 
aan mee. \ •o-~~ --

vroeg, waarom n·::orld Student :News 11 

nog steeds niet verspreid wordt. 
: zegde toe, hi,eraan aandacht te be-

steden. 

Coll: [.~· 



0 I \./' 3 juli -1958 

Ifo. 

Betr. 

Typ. 

Ou pl. 
AAN HB - HC 

68035 Bijl. 
~ ( 7 ·-·-·---

Ledenver:3aderins en feestavond van "Perildes" 
op 14-6-1953 op het adres Jesteinde 23 to 
.Ansterdam. 

s. 

Op 27-6-1953 werd h.:;t 
vol3ende verslag (gedateerd 19-ó-1958) ontveu~3Gn v~1 
de ledenverc;aderins en feestavond vnn u:c:erikles" c;e
houden dd. 11+ juni 1958 OlJ het a<lrc s Je st einde 23 te 
_\..T1sterda:,l. 

Aan:.'Jezi:~ 0~1 de vergaderins 

7ergadering. 

vcrgad.erin~-~, \7aarna 
de no~ulen voorleest. 

protesteert dat in de not~len seze~d wordt dat de 
naan v2.11 het dispuut 11 0ns Indië" J.oor h~m voorgesteld 
is. Dit crordt veranderd. 
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JaarverslaD; voorzitter : geeft een kort 
verslag waarin hij een overzicht geeft van de activi
teiten in het afgelopen jaar en ook de activiteiten 
van het komende jaar bespreekt.. De d.isputen zullen '1:-.reer 
op t;ang r;ebracht v1orden. Het dispuut alléén voor leden 
zal ook opnieuw tot leven gebracht worden. In oktober 
zal er een inleiding gehouden ·,-mrden over :B'ran:l:..rijk, 
dit zal dan actueel zijn. Verde~ zal de aandacht bij 
de lezingen gericht worden op Azië. 
Bestuursmededelinsen : Nog steeds geen antwoord van de 
I.U.S. op het verzoek om consultative membership. 
~OLL adviseert rect:tstreeks naar de I. U.s. te schrijven. 
1Bestuurswij_ziging : _ __ , (en vermoedelijk 
· · .. gaan crui t. zegt sarcastisch met 
plez~er-afscheid te nemen Véill omdat ze altijd 
zo prettig heeft generkt voor "rerikles". :éiet nieuwe 

,bestuur bestaat uit 

n waarschijnlijk 

voorzitter; 
secretaris; 

penningm.; 

· erslag penningmeesteresse :. Hierover wordt iets langer 
gediscussieerd. Een wil de post diverf?en groter hebben 
in verband met ue actie tegen raketbases. Dit op voor-

' -·tel van ;) 
Ferslae; kascontrolecommissie : ( 
( ) zeer ~::ort. Bevredigende boekhouding door 

c~ondvraag : levert cri tiek op het feit 
dat 11 ?erikles" geen kontakt heeft opgenomen r:1et de 
/erke;roe1J Anti-militaristische Studenten, die een 

enquete over de .A- en H-v1apens "heeft gehouden onder. de 
studenten. iJr wordt hier lmrt over <::;ediscussieerd. 1 

·~~ierna sluiting. . ~ -
De opkomst is gering en er vmrd.t net Heinig animo 
vergaderd. · 
Feestavond. Xa de vergadering die slechts een uur heeft 
geduurd, worden de voorbercidin3en g~troffen voor het 
feest. 

De feestavond verlie-p pret-tiP: :~n er de.len zich r.;een 
incidenten voor. 

riol i ./7. 
V -- • • -",. 



. RApp<l'ljT VAN ;E 

AAN HB 

No. : 71123 

Betr.: Perikles. 

Typ. : A.. 

1 oktober 1958 

Op 24--9-58 werd het 
volgende bericht (gedateerd 17-9-58)ontvangen: 

Het is opgevallen, dat nperikles" bij de ui tráki~ 
van de inschrijvingsformulieren op de universiteit 
in het begin van deze maand, niet vertegenwoordigd was. 
Dit duidt op moeilijkheden in deze vereniging, daar 
behalve •Politeia" alle B-kernen propaganda maken en 
het ook niet zonder kunnen. 

Coll. ~ 
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RAPPORT VAN lf 

NO. : 

AAN p - i 

7318h'k:: ·---------
Betr.: Bijeenkomst van "Perikles " op 23-10-1958 te 

Amsterdam. 

Typ. P. 

Op 3-11-1958 werd het 
volgende verslag (gedateerd 23-10-1958) ontvangen. 

Verslag vaneen op 23-10-1958 door "Perikles" 
georganiseerde bijeeDkomst in gebouw Westeinde 3 
in .Amsterdam, alwaar sprak 
oTer "Frankrijk in gevaar". 

Aanwezig waren ongeveer 20 personen w.o.: 

was niet aanwezig, 
omdat hij naar een door "Politeia" belegde bijeenkomst 
was afgevaardigd. 

betoogde, dat het Franse groot-kapitaal 
de macht aan het verliezen was, dat De GAULLE al vaak 

~- getracht had deze te behouden è.q. te krijgen, dat er 
nu in feite gebruik van gemaakt werd en dat de verkie
zingen in Frankrijk minder democratisch geworden waren. 
Hij voerde een aantal redenen aan, waardoor De GAULLE 
80% van het aantal stemmen kreeg. 

Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van 
vragen. Van deze gelegenheid werd praktisch geen gebruik 
gemaakt.E'n der aanwezigen bracht naar voren, dat hij 
zich niet kon voorstellen, dat de 80% op De GAULLE uit
gebrachte atemmen uitsluitend te wij'ten zijn aan de door 
De GAULLE c.s. gebruikte demagogie, zoals door 
betoogd. 
Laatstgenoemde gaf allerlei overwegingen, waarop men op 
De GlULLE gestemd·kon hebben. Deze argumenten waren echter 
niet steekhoudend. 
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RAPrQRT VAN AFD. E origineel 

.~Alf · BB - • (KCll) d.,;u,eaa t 
Nr 74106 
Be"~. a organisatie : "Perikles" . 

-· 

aard: Lezing over China, georganiseerd~ 
door DSO. "Perikles". ) 

Datum binnenkomst bericht 

I 

-11-'58 
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..ftzing oyer cb'P'• c•Pfcaniseerd dqor DSO "fer1)sltt~ 

~
0» 7 november 19S8 ver~ door Periklas ••.n leziDC · ~ 
ceorl&a1seer4 over Chip&. _Deze lezing werd gebouden 
t.b.v. en·spreke~ ~aaa · 

' 1 

.~wezia waren .verder a i 

Dè. avond werd aeopend 1 oor dia cie.· aaavea1pa · 
jll~om heette en hier het woord gaf aan ,. 

r , vertelde voornaaae ijk over de people' a o~-
nes en de bekellde kapt al1st 1D S~aniba1,. die zijD 
tabriek.en· vr1jv1111& ett afgestaan aan 4e st._t •. 
VOQrts sprak hij ook er de sociale henorllinc so-; 
als die was uitgevoerd 1n S3an&ha1. ----- toonde · 
zich enthows1ut over e people • s colllllUD!s, B13 

leiteerde uit 4e verse llende part1jresolut1ea 



-~ 
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.. 
om aan te geven wat de op et was en vertelde voorts 
boe het· leven op een6rge _ijke commune was! zoals 
hi~ het bad waareenomen op zijn recente re s door 
China. Bij vertelde over 4e strijd tegen de "kwaden", 
welke zeer intensiet gev~rd wordt op de communes: 
strijd tecen ratten, vlie.en, zaad-etende vogels en 
voor bycilne. Bij beachrettf' enkele aspecten van 
deze verschillende ob~ectttn. · /·' 
OVer de productie van de ~oamuoes weidde hij ook 
uit. Bet peraooal.ijk bezi~ en persoOftlijk .ea f'am1- . 
lieleven is tot een minimUm teruggebracht op de / 
COIIl.DlUDe • . //·· De peoples commune is nie~ alleen een landbouwge-
bied, maar ook een productie-eenheid, een onderwijs
eeDbeid, een ailitla-eenbeid en handelscentrum. 

apralt ook .lans cwer cie kapitalist 1n Sjanghai 
die h1~ met een sroep besócht beert en bij wie ·ze 
ceruiM tijd op bezoek zijn geveest. 
Over· opruillinc YaD de pro.titutie en het gangster-
dom eD 8jan&ba1 vertelde ook uitgebreid. Bi~ 
noelllle allee tn-rencl vooi China. Vercelijking •t 
andere cebiedeD YOil4 bi~ fout. benzeer is het fout 
te veronderstellen dat me~ 1n Ch1Da bijv. de zaken 
beter· aanpakt dan 1n de s~u. Buil van beide is. het 
Karxia•-f.eJWd.•• en dit :wOl'dt 1n Ch1Da aa111epaat 
UA a.· Ob1De•• aatud11hè4e~. 
Mln •1 dus ceen Yerplij~ aken.. Ch~ 1s · een 
Az1at18oh l&Dd. Zoals Jfao : cezegd heeft 18 China een 

, onbeschreven blad en kan .. n nu op eicen wijze het 
. Marxls•-L8n1D1•• laaD _tqepaasen. De leidencle kracht fi' Vti en is de 8o9 ~et tl:li• • .) · . 

erQ& verden er vracen ~-~te~d. 
. r vUde veten qftr het bezit van de kapi• 

tal1aten 1n Ch1Da. Bij. da4ht dat ze Yolledig verdwe-
nen· varen. . : 
OOk OYer de peoples commuóea werden enkele vragen 
pateld. Vooral o•er het taailie-leven. De aanwe
sieen leyerden echter i••* critiek op de toes.and, 
zoals die au is. . ~ 

1at Qa4erbaDd no& ••*schillende cijfers van• 1-.. en cte proctuct1e. , · · · '- · · 
De bi~ eeDkoMt werd te aen 111 u~ cellotn. 
Bij bet we a gaan debatteer4e aaet de :. 
Bij aerkte toen op dat · h1~ Yt:.fer CPB' er 1s ae-
weeat. Leve~de or1tiek op~de dice CPI. 
noelldt ld~ een vaardeloze ! ticuur. Spreker car ooJt 
at op de P.v.d.A. en de P~S.P. 

en reagee.den niet op zijn opmer-
kincen. 

·------- ---
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A.AN HB 

No. ?5059 

' Betr.:Lezing over"Problemen rond....-om A en H.-boii1 11
• 

~~rganiseerd op 12-12-58 door Pericles te A'dam 
Typ • : • 

Op 19-12-58 werd · ~ het 
volgende b~richt (gedateerd 15-12-58)ontvangen: 

Lezing georganiseerd door 11Perikles" over "Pro
blemen rondom A en H.-bom, gehouden in Amsterdam. 

Vrijdag 12 december 1958 om 20.30 uur, organisee~ 
de "Perikles" een lezing over "Problemen rondom A en 
H-bom 11 en "Gevaren van proefexplosies". 
Deze lezing werd gehouden in Huize Westeinde, 
Westeinde 3 te Amsterdam. 
Als spreker trad op de arts Nederlands.gedele-
geerde naar "The Japnese Council against A- and H
bombs". 
Aanwezig waren: 

Tijdens de discussie kwam een opmerking.van 
aan de orde,waarin g~sproken werd over de gevolgen 
van de .s~r.al~ng. voór !let percentag,e miskram.an ell het 
teruglopen van het geboorteciáfer, a~ 
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het toenemen van het sterfte-cijfer. 
Verder werd uitvoerig gesproken over het 
dagelijks leven in Japan. 

vertelde over zijn bemoeienis in Nederland, 
welke resulteerde in een door ?00 artsen onder
tekende petitie, om het gevaar van de H.-bom 
te bestuderen. 

1 wilde een motie naar Genéve sturen, maar 
raadde dit af. 

Coll.: ::/ 
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DAT • • S FES, 1151 

t 1f'l'. ..., 

Datum b~Ankoms~ bericht : 4)-2-1959 

/ 

Op 26 jaa. 1959 verd t.h • .,..; • eell 
diecuaa1At1vold P,lhouden 4obr leden van Periklea. 

r .b..,..i.M varena · 

opent de bijeeDkomst. Eigenlijk. moet 
I dit doen, maar aa~· iell bij voorzitter van dit 4lapmt ·' 

eu teYe• partij ia ill bet ebat ul · de avom leiden. 
.olldèrverp ia ... discussie ueen' ~ en· 

over het oDderwarp aatskapi talisne of aoeiaU_. 
in de So.Yjet-tJDie. : . 

~ lcri.1ct bet eerat he~ woord.. HiJ apreektt ru.iJl S kw~ · ' 
ti .. • oS.teert 'Yele 1». het \lapla uitgepren bliaitn ea ti,td-. 
ecbrit't4Nl1 die Dll•t1ne arttiet ap de vwboudinpn in de 
s.u. to~ uitdruldd.»c bre.-4. B~ atelt het volgemea · 
1. Bet ia .. "topte te op de komst van de klaaaelose . , 
... t.olaeppij:, . . : ~. . .; 
2 •. !D c!e I.U. la _. 1een aeal.DCINitinc, 
3. ia Ae· s.u. at~• er vel jk klaaaen, 
4. er beataat diotattllll" ia s.u • 

. traoh'\ dHe teitea .bevijlen au de hand YU .U.D-
lallp c1t..tea. Het 1eheel eeo D:>gal vat. ro"l"el.ip iD-
druk. -~- . ·.ia, 
Diet hateliJk ot b~lj~s..,o~nd~er~~.UI:lüiU!Sd!SeJaa!!!!!!!!!L 
Veel tjJd beateedt hij aan beeohrijviiJI van de toestand 
'Yan 1930 te\ 1939. dit ·aan bam Yan atukken uit de Sovjet-
pu.blikatiee. Ver.-obUleme ~~~"~ut!!;au van arbeidera ell boerea 
VGI'Clen docr t.1 pci teerd tonen dat er ontevredeD-. 
heid hMI"ate .. 4e situatie vaa. Spreker ge6ft · cijt..-
aateriael ov• }let masule vaa chapen en ander vee 
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11 februari 1959 

RAPPORT VAN E. 

AAN HB 

I ~~:ot ~ 
·t~:~. d 

; 

No. ?64?9 
t .. . .. _, ___ .. ·------t 

Betr. Feestavond georganiseerd door PERICLES 
op 31-1-1959 in de "Olofspoort" te 
Amsterdam. 

Typ. s. 

Op 5-2-1959 werd 
het volgende bericht (gedateerd 3-2-1959) 
ontvangen. 

Bij een door Perikles georganiseerde 
feestavond op 31-1-1959 waren o.m. aanwezig : 

alsmede ca. tien anderen w.o. enige-leden 
van de studentenvereniging "OLOFSPOORTTt. 
Tegen 12.00 uur bleek de stemming geanimeerd 
en om 2.00 uur bleek duidelijk, dat de meerder
heid der Periklieten promiscu~is. 
Er werden gedurende dit feest ook nog enige 
le.de_n__als lj.d geïnaugureerd, t.w. J 
· en 

-2-
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Aelangrijke dingen Z1Jn er verder niet gebeurd. 
--------·------~ vertelde dat zij 7 jaar in Isra~l 
~ewoond had, toen teruggekeerd was naar Nederlanë 
waar zij ook tijdens de oorlog-ondergedoken uitei 
aard - woonde. 
Verder, dat de Arabieren in Israël slecht be
handeld worden, dat de Arabische Joden, door die 
van Europese origine de 11 Blacks 11 genoemd worden, 
dat zij lid is van de "Mal?am" en dat de enigen diE 
de Nehru-poil.itiek in Israel willen overnemen en 
zich als een Midd~-Oosters land willen gedragen, 
de communisten zijn~ 

Coll.: ~ 
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~r.: organisatie : Periklea 

aard Lezing op 2-2-1959 in "De onn 
te Amsterdam. 

'g···-~-------··- ·. 
u-: 

Datum b1Dnenleomst -beri_oht 

' ' 1 .. 

Op i tebrv.ari 19S9 werd in "De !k-oon• te .Aaat.erda MD 
lasiDg ~·u vel.b vaa geor~~eerd door Perikl ... 
Sprenr vaa Prot. 1 , i •• • 

Omerverpa "De hiatisobe boer 1~ 'bevegiuc•. 
-~~ .. ~~ v~en_ • ~ ~ao~~· _ o~l'! 1 

Om * 20.30 uur op des4. bijeenkollUlt . 
vaa prof. aan het apre"n OYar de YaUigheid ia 
Imoaeail. Hij aei o.a. dat het ••t 4a YaUighe14 lil In
doDiail- heus velm...,alt. Hij toD "eral aar toa, ald~ 

• Het vaa vel so, dat., ha -• seis "B11r laUit 
U '• aYoDda bat• ldet blijvea". t Ovvdaa echter koll hij 
ov•al Daar toe. Hij '-aft· IMll"P IICbiatpartijeD ....-aakt. 
Sprek• lnerda cri tiet op de va Hr1Mlsa iDitellllll 
'Y•D de ID!o••iaohe abtea.ra. ·ia MD ggra uiltal a.bte
IIU'M all klerbn die feitelijk et. te 4oan bebbaa. Men 1• 
•1 bureaucratiach iapatel4 • 
.lan IIOCiaal-.om ... oek vOI"dt . ..-~ 1 pdaan. IU.j viJ•t op bet 
velt 'YaD Ir. ___ _ 'en __ _ __ · • In letiru hMtt. hij 
aan eu om•soak ... ,.... 'YWI'talt 'Ytll"aoh1lleD!e 
'YOOI"'Yallen (111. een bepaalde , -.lijk 1wt blij'YaD 
lopen 1D een nciwse cirkel, te toMn. 

.. _ .... -: 
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'YOGr' 4e boctea •a de 
---- 1• .. t. - .... _. .............. .. *• 1a CldM 'ftl'lda "ff''ttpr v..-.. deaJm.,Spa 8truo-
t.111"Hl p;IIG cd. ' 
--~_._J 't'll'telt. 'f'lll'4• cwer Mt ln•* op de ocwmaea, cw• de 
ia!el.i• nn alle •••n iD v•~P\a. B:lerdoor vo:rdt •tte
lose arbeid •oor-..a. Men 110et v~ .... MD de pclaohte 
dat 1o .... _ hui-- .... ::::r .. ,........ - IIHf't. 
Dit ia •oor. bet weten iet• • De proclu.otie •tiJgt •"t 

a.t •sro~~pa. Dit i1 te vijtu u bet tdt dat iJL bet. Ter
ledu de srootcroldbes1tt.ra Jd..t.a cleda •• baD eDCI"M 
poo.Sa, vaardoor de lallilbouw Taalabba ea der aohttrlljkate 
dv v•elcl vll'd. Dit 110et 1118D lil t .. beterea en de vee 41• 
UD gekoseD beeft ia die 'YAD aaa ..... Otie ell COIF:UDele Jliet 
de 1Diliv1duele wee die eleobta vto. sou leiclea dat • over 
eell •lltal j.rell veer MD lepr .... kntell"boertjea sou. 
sija. : 

'be8lult Mt te ••CPD dat de lGCa~U:MI aar sijn •ld.Dc 
cl• oploHiDC sija voor. de ap"U'i~ probl.-.ea ••• Cb1Da ell 
hel"baalt dat MD CM• atet ut v•trt.l'•• opa 110et besten. 
öe• 110et relcerd Dl hou4ea aet cl~ ~eobe olltv1kkal.1.Jll va 
hiM• : 

dallkt 'Yoor s1ja uit.M.ettilll ••.•eet blij 
te SiJa dat ldJ uit cle eerste baad ieta •••a heeft OYer 
de oo.uDIIBe ot ; 
lea etwtut. -.ruat/ s1oh lju pbMl. kan ,._.latea Op 
betpen , ps..S bMft. Dit 1• 'toch aaar de ••IW:tc 1'0 
Ua per100a, 41• vell.1oht pheel ~ .... t.roaV •• 4•plijk 
beel4 pett, ._. vauoop •• toch liliet •1 at .... 

allt1focaodt clat ld.J • ._. ......... al1aatie8 aal aa .. 
1'aarda •oar pbM1 Cbilla. Mea rteollttr ... ook de v ... -
-upa •aa ald••• •.nrcnav-. ia ld.et sija bedoeliJle 
• de politiek aooiale faculteit 4e hoocte te .t~aaar 
ld.J pl.ooft toch vel dat d•• faodlteit ..toe 1a •tut ae-
80hoolde 1100iale oll!•soekera op~ lddu. Waar de bMr l 
11001olol1• •• eoeiov.tie •tu4~ •• 4•• tacult.eit, Mellt 
•P"ûtlr dat JM. toch vel keDDi• ••n 100iale •i tuat1•• •• 
bsiobt ca 4•e te doora:lea eipn ;aal sija. Iecl_.. eoc • 

. OD:l .. aoektr bD door lliddeJ. 'YAD 8~ OJIHI'ld.DpD .. 'VHpll 
4• aohtvp-olld van heel vat cijt ... t.r:l•l blootleawa. 

~Hij ie ook. vel ftll m4Ud.DC dat _. •icb q eaone apamd.DpD 
nllen TOOI'doea 1a Chin.. , betlf't dit ook Diet oll\bDl!. 

"~raast het voord e11 aerkt op dat hij met nn p1aa i• 
pv•et, hier abeolute .tell J Dpn ;te verkolldipn 01'_. Ch1•• 
HiJ heeft MD ~ ceaevea ,... 4• :co-u-• soal• hij die 
hMtt vaarp~ Rij vU berbal•n dat _. Cld.Da Diet gelljk 
i• un het Westen. Men ia er e....t u.tioDalist:laoh eD d•t 
verklaart ••1 voor de populariteilt van bet Obi.,. .. re...--

afo1!P; • .,. daar b.v. MD a.tiou~ actie tepn Yliepn ont• 
ketenen, vaeaan ied .. een aeed.oet,; ••• boo& tot lul• 
vertelt iet• ov .. die actie ea oolcj o•er 4• actie tepD de 
IIWIHD. Bij siet clese actie• ala ~ti»c vu •n ellOl'll Datio•al 
p1'oel, dat bad• 1• TOOI' de bel• pntvttteliac van Ohina. B1•• wordt _. noa MD vraac patleld o'Y.. het grolldbes:l t •u 
cle bo.-ea in IDdonesil, waarDe de bijeeDkomst wordt paloteDe 
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·r.: organisatie : Periklea 
aard : Lezing op 2-2-1959 iD "De Ar<unalt 

te Amaterdaa. 

·a··;-·~--------·~ ,.: 

' - - -- • 1 • 

Op 2 tebrv.ari 19S9 werd in "De JÓ:ooo•• te .ble1ierd• .. n 
lu1Dg ~.U welke vaa ceorerniseerd door Periklu. 
Spreker vae Prot. 1 • i '· 

OJ:Iderverpa "De .lsiatiscbe boer 1~ llevegiJII•• 
-~~e•i:_~ _v~en_ • ~ pe~ao~~· _ o~~.!.• 

Om • 20.30 uur op des(t bijMnlcout . 
va a prof. aan bet aprek4tn crnr de Telligbeid in 
IDdoDesil. Hij :aei o.m. dat het *et 4e Ye111ghe14 1Jl In
doDI•il- heus vel mHYalt. Hij ~IL o'Yeral aar toe, aldu, 

• Het was vel so, dat., • aca• seia "B1R kwlt 
U 1 • noD!a bit• niet blijven". 1 Overdal echter koll bij 
ov .. al aaar toe. Bij beett · Del'p acbietpartijell aeec-•tt• 
Sprek• lnerde cr1tiek op de ve aerltfHe iDatelliDI 
'Y~D de ID1o••1acbe abteMrO. ·ia Mil gm:a aalltal abte
Darell ell klerkall die feitel.1.1k eta te 4oen hebbea. Men is 
•1 bureaucratiach i~apetel4 • 
.lan eociaal-.oDdenoek wordt ·Y~~ 1 pelaaL R:lj vij•t op bet 
verk 'Yall Ir. -·- . - ell -- - -- . • ID'Ieürie hMtt hij 
aan ea omarsoek ... pclaaa. 'nrtelt ..-80hillell4e 
'YOOMallell ca een bepul4e t, Meelijk Mt blijTeil 
lopen in een viciw.se cirkel, te t.o•:a. 

..,: 
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'YOGr 4e 'bow• ..... cl• 
OCiiiiiUIIN la dat • _. _.. --~ • .,.._..,_ 
1104• ia Cldáa ....S• 'YI'oepl' 4~ .v..W• c!e•Jm•'111• .trac-
tUI'Ml ptiiDEE1. 9 I 
--~__, 't'Wtelt 'fWI"44Ir OYer bet ln'•• op de ._.,_., OY_. 4e 
illl&U.JII 'f'IID .Ue MDaen 1D ver~P\a. Biereloor WOZ"clt att.te
lose arbeid YOOr-..a. Men 110et v~; w ...... •• de pclacbte 

4ot 'bo'l'o MD bu1&fl'OW - ::::~.--· __. hMfto Dit ia YOar.bet VHten ieta • De produotie atij,t •t 
aet ap-ozrce .. Dit. ia t.e wijtea •• Mt f'.S.t clat 1D het Y.-
ledu 4e lfootcrolllbesi ttea m.U ücla •• biU1 eiiCI'M 
eromea, vMI'door ct• lambouw ... ;1:. 1Cbba ... der aohttrlljate 
der v•el.cl vll'cl. Dit aoet •• au. t .. beterea en de vee die 
MD ceko•en heett ia die Taa ........ ctie ea conr:UDea. Biet 
de 11ldiV1duele vee die elechta erb SOU le1cleD dat _. O'YR 
HD Miltal juoeD veer MD leger mt- keut.-boertjea sw 
•tja. : 

bealutt Mt te ••ae• dat de ioc:at'Q.DN au- aijn •rd.Dc 
4e oploaaiztc alja TOGir. de apoarl~ probl-.a Tall Cb1Da ea 
HrbMlt clat •• CM• aiet .. t v•~~Mr•• opa moet besien. 
tfe• 110et rekeniDc hcNdea aet. 4~ ~IICbe olltv1ldcal1Jll TaD 

h1•· : 
claDkt TOOr •1.1• 11lWaaet.t1DS ••.•egt blij 

t.e sijaclat ldJ uit 4e eerete balld S.eta ..-.. ...ea beeft onr 
de oo.umea. of' ; 
lea et\1det YrM,t/ aioh Jju pbeel kan TC"lata Op 
he~ , ... ..., beeft. Dit la •toch aur de ••ld.J:Ic YaD 
Ua ,_.aooa, 41• velllcllt phHl ~ .. :..a .. trouW ... 4•pl1Jk 
bee14 peft, •• waarop aea toch liliet •• ar.-.. 

aatwoardt dat b;l.J seter 1-a ....,.u...ttea aal aaa-
Yautea voor pbMl CIW:Ia. Mea iteo"-' IIGU ook da vur-
..s.»pa Taa alld ... a YC"trcnzv-. ia ld.at s1ja bedoelillc 
• 4• pol1t1ek 1100lale faculteit 4e boost;. te at.U..:uar 
hij ploatt toch vel dat c!•e taodlteit .. toe 1a atat~ie
aoboolde eoo1ale omd•IIOekvl op tie le14ea. Waar de ._. l 
eoolololf.• •• 8001op-at1e atud~ ua 4•• faculteit, ... at 
aprûa' dat !Ma toch val keDD1a TO eoeiele al tuatlea ea 
1M1cht ca 4•e te dooralen eipD i•al sija. Iecl•• aoo. 

· omd.-soekw ba door ld.dd.el YaD eQble opaerkillpll • vrapn 
4e achtC"(p"old 'ftD heel vat cijt.-teiaal blooU.IPL 

~Bij ia ook. vel ftD .. Dbc dat _. .leb 1101 eDOl'M apaDDiDpD 
sullen Toordoea la Cbi~~a. , beeitt dit ook Dlet. olltba!. 

wuat bat voord en aerkt op dat bij Diet. 'ftD pl.all 1• 
pvMet, bi• abeolute at..l.l.iJicen :te Terkoldipn O'Y_. Cbl•. 
Bij hHtt •• ~ PI"'•• YO de pcanma• soala bij die 
heeft vaarp.,..._ Hij vil berha~D dat .. Cld.Da Dlet gelljk 
ia un het W.atea. Men ie er aa:anl Datiouliatlaob •• dat 
Terklaart ••1 ToOI' de populariteit Yan het Cid=•• re..--
e•tas• ! 

Ö Ga aea daar b.Y. ••n Datio~~alei actie tapn ..-11._ ollt-
keta••• vaaraaa led••• aeedoet,, Yaa· booa tot laai• 
Yertel t let a OTC" dia actie •• oo:kj oTer 4e actie te.- de 
aue•eD. Blj slet desa actiaa ale ~time vu •n elm'll Dat.ioaal 
pYOel, clat baaia ia YOar de hele plltvikkali»c Yan Ob1Da. 
BS..r11a wordt .- DDI Mn vraaa patleld. over het grolldbes1t Tall 
de bo8l"e in Imoneaia, vaarDe de bijeeDkomst wordt. auJ.otaDe 

I 

.... >IJ 
·~~~ 

·. ,,. 
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Betr. :Lezing op;19- -1959 te Aasterdaa, georganiseerd 
door "Perikle "• 

Typ. V 

Op 1-4-1959 werd .. · ---· het 
volgende verslag (ged teerd 24-3-1959)-o~tvangen. 

Op 19 maart 1959 werd t.h.v. , 
een door Per kles georganiseerde lezing ge

houden. 
Onderwerp : .HGewel.dlo s yerzet, de pacifistische strijd• 

methode. • 
Spreker: 
Aanwezig waren 1~ pe onen, o.w.: r 

pent de bijeenkomst en heet sprekeJ 
en aanwezigen welkom 

spreekt aan de hand van bijgevoegd manifest. 

Rij wijdt uit over g wel.dloos.verzet in India. Ont• 
wapening is noodzaak Atoomoorl.og is zinl.oos. 
Spreker geeft veel c ~aten van Engelse schrijvers 
o.a.: Noel. Baker (pa lementslid) , om zijn betoog 
kracht bij te zetten 
Houdt een zeer idea stiscbe inleiding. Uitgebreide 
documantatie over In ia. Citeert ook versebillende 
Indische schrijvers. 
Ba de pauze discussi • Er ontstond geen principiële 
meningsverschillen, ede door het feit dat zich 
van iedere ··politieke opmerking onthoudt. Hij haalt 
echter wel Hongarije aan om te tonen wat voor verzet 
erÁaar geweest is en.noemt de kra~~~en die tegen 

-2-
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de Russen vochten 
~en en ander licht 
UNO rapport over Ho 
aanval op het com.mu 
tegenstander van dit 
Er worden verschille 
gebied, bijv. hoe wi 
Hij verwijst hiervoo 
voren doo~et Per 
leden. 
Omstreeks elf uur w 

coll. • ~ 

tionale krachten. 
j toe aan de hand van het 
arije. Hij doet echter geen 
sme, aaar is wel kennelijk een 
systeea. 
de vragen gesteld op practisch 

zijn ideeën verwezenlijken, 
naar het manifest dat van te 

esbestuur is verzonden aan de 

dt de bijeenkomst gesloten. 
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/ RAPPo~JT V Alf mi •. E. 

::.· ro111 
~-etr.: organisatie 11Perikles". 

aard Ledenvergadering op 12-~59 
te Ame-.erdam. 

.r-·
' / 

Datum biDDeDkomst bericht 
- - . -- . -- 115)-6-59. 

·~•r . 

A\..u, ,4'f_?r~9 

o.,~. . ~---------1 
DAT. 18 JUNI 1951 

:- z:-

~Vrijdagavond, 12-6- 9, vond ten huize van 

een-leoenv~rgaderin~ van Perikles plaats. 
Aanwezie weren: 1 · 

~r waren ~uën not~l~ • 
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Twee res-:>lutie's werden 
lijk tegen het prijsbe 
Voorts werd over het 7 
~p;ooken. 

···bf een t. 
jaar, N~~rbij o.m. ble 
k&sboek h~d bijgeh-:>ude 
~ij he~ft echter niets 
Vervolt:enc werd !1et be 
QJ;;;..lleerè. verkla · ~ 
~ierVbu ~~~en deal uit 

aangenomen' respectieve
eid en tegen "De QUAY"c.a · 
wereldjeugdfestival 

verslag van het atgelopen ., 
k,dat Ida BaokB~RG geen · . . 

verduisterd. 
tuur van Pdrikles ge!n-

P~~~~~~~~~~~ov~~~IN~~rrr,e~nn-Äechter 
nog nader Horden uitge erkt. 
Tijdens de roodvródg k~am 
een voorst~l ean schen ins te 

. met 
doen aan de 

álgerijnse vluchteling 
Dit na·m ruim e ij n uur i 
Toen de verg~dering ge 
flessen ~ijn do~r de a 

beslag. 
loten was, bleken er 7 

geconsumeerd te 
zijn • 

""'. 
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Betr. Feesta ond georganiseerd door 
"Perik es" op 13 juni 19?9 t.h.v. 

Typ. D. 

Op 24 jun 1959 werd 
~ het volg nde bericht (gedateerd 

18-6-1959) ont angen. 

Zaterdag, 
"Perikles 11 een 

·jaardag van en 
Aanwezig waren 

Het feest 
ochtend en had 
loop. 

Op deze a 
opmerking, dat 
moest hebben, 
nistische orga 

Van dit f 
derheden me....-de 

coll.: ~ 

13 juni 1959, organiseerde 
feestavondje ten huize van 
ter gelegenheid van de ver

ele leden van "Perikles". 
ongeveer 15 personen o.m.: 

duurde tot half 7 in de 
een meer dan geanimeerd ver-

ond maakte : de 
hij ~~-t.s meer van "Perikle_s" 
mdat het .een volslagen commu
isatie was geworden. 
est zijn geen verdere bijzon
te delen. 
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Vrijdagavond, 9 oktober 1959, voDd in het Drankweer
hui a, Oostei.Dde 18, :in Aute a, een .kennismakings
avond plaats van Perik:lea, wa aan deelnamen: 

. . . . 

. :;~\;,tL~~;~~:~~- .. : ... ;:;.~-~ ~~;;MiM#iir+<~f~"r2t~ç ,~~~;~,t~~ :: ~~t2~~;.:1:-: <h>i{~.: 
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Van een p-.••• ••• uuweli~ka apraJt,, daar de 
veneratasen. Di et ·4a4el1~lt . aaen. opeD4e de 
diacuaaie aet een ••er lang n saai betoog, waarin 
hiëj Daar voren. bracht dat he •aten de ontwapeniJiS 
niet &&D sou kunnen, waarop : in feite een 
deel v• ai~n iDJ:.e141ng heztut,&lde. De ----- ~te 
verYolgena een opaerkiDg, ~ helaaa de easentie 
ontschoten ia, waarop zei 1 dat niet 
de tecbralaohe a"oceaaen het elaugri~kat war.en aar · 
de ontw1kkel1DI. YaD de •• . sebleven gebieden. 

a.At*oor44e, 4at: e1i ••n niet souder ket 
&D4er koD. 

vrt.s, of er geen gev ar bestond, dat een 
tecbniaohe' oveniDD.i.ng.de ~n ikkeli.Jlg van het levena
pe~l in·ge•aar bracht -dit ar &&Dle141ns van de 
op~erld.q van 11de worat~ea" QBIDS!JOW - en hoe 
de s.u. de ontwapening zelf 
antwoordd~, dat de ·volken • aooialiatische l&.Dden 
dat otter graaf voor hun v.ri heid bracüten en dat de 
ontwapeJÜilS ge eideli~k · sou · an en dua geleideli~k 
sou wOrden opeevaD~en• Kr~· DOl een gedachtenwiaaeliua 
plaats over het gzote aocia. atiache oorlosapotentieel, 
•U'Ya& aeeJMte, at het bebalYe een gevolg 
YBD de_aeer l~e grenzen oo bedoeld ... als een aoort 
"BeacheNing Be'Yolld.DK ... Dat. het Aaerikuaae oorloi•- ·· 
po.tent1Hl · 1D. OIIY&DS ileiaé&- ia achtte hi~ een geYOls 
ftJl a. ~·lulr'Jdq ftD de Alle ·ana· plaiDleD in llaropa. 
De aYoa.d . •1D4~• aet een se r fe.l. Jle14oo:1 teseA . 
Du1ta1Nid, aede· ...,:r aul.ei wa 4• opaerld.DS .".. 

, dat hitalaDd een te kleiu .·etaat waa geword•• 
oa de ne4en11 .an aU• " ·ren t;e ... bot;een. 
Na afloop werd nog wat nagep t cwu .._:\.• 1D 
Periklea aotoire. peraoaea, a · la •n ,, 
de B-l&ernea orpiltaatie .. al• • owit peraoo»li~ke 
zaken. 
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---
''.\'1. 28 O~T. J95! 

Betr.: Voorlichtings vond op ?0-9~59 door de 
B.kernen in · sterd&m. 

Typ. : .l. 

. ' 

Op 14-10-59 vver het 
volgende verslag(ged teerd 9-10-59)ontvangen: 

Woens~ag 30 septembe 

I
van Olofspoort in Am 
avond door de B.kern 
'yoor Periklas sprak 
#ij begon zijn niet 
·uit de "prearc.bule" v 
deze instelling zijn 
met alle maatschappe 
duidde op het feit,d 
nastreefden. 
Sprekende over Perik 
sief was en V'Jortgek 
en verschillende pre 
~r was tijdens zijn 
in dë zaal. 
~oen • gevraag 
partijen de Periklie 
dat een groot deel t 

~
ehoorde, anderen t'J 
elen tot geen enkel 
n zijn betoog ~ hi 

bestond met d~ j.A.S 
vertegenHoordigster 

- -, niet allee 
maar wat haar aanlei 
hankelijkheid van de 
uiteen te· zetten, wa 
ofschoon dit inderda 

Coll.: l ... 

1959, vonÇi in de .s'Jcicteit 
terdam, e·en voorlichtings~ 
n pl~at~~-- · 

I J' 
eer briljant~ toespraak met· 
n d~ Olofspoort te citeren, da 
leden in contact wil brengen 
ijke verschijnselen, waarna hi 
t alle B-kernen hetzelfde 

es z~ide hij dat·deze prog~es
men uit het studentenverzet 
tige activiteiten kende. 
nleid~ng een ijzig zwijgen 

werd, tot welke politieke 
en behoorden, antwoordde hij, 
t de commt.:.nistische partij 

PSP of P.v.d.A. en zeer 
partij. 
'JOk nog,dat er samenwerking 
met welke qpmerking de 

an de ~.A.S. genaamd 
weinig gelukkig mee was, 

ing gaf om onhandig de onaf
~.A.S. ten opzichte van Perikl 
r zij overigens niet in slaagd 
d het geval is. 
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• 84918 . . 
1;r.a organisatie: 11Perildea" ; 

~~ BijeeDkoaat op.16-10-1959 t.h.T. 

., 

) 

; ~ ...... --~z. .. ... J 
].~ ...... .,. ___ -=:;..... _____ _,_ 

) . 
I .2?)-10-1959 

( ( 

Vrijdag, 16 oktober.l959, von ten huize van 
een l?ijeenkomst 

plaats van ",t~erikles", waar 
· - - ~ sprak over Dialectiek~ 
Aanwez!i> ware~,_be~~!e : 

, die de vergadering op 
bekwame wijze l~iddel- __, 

\ 

. ·, 

. ·~~: 
.;'· 

8J.l twee van naam· on~keilde me sj es. 

.) 
.. ···~ 

·sJ 



gegeven, die 
rQ~wens niet op
i! >u en ander
iJ>. voorbeelden 

,, ,• _:: .... ,-

...... . ·.;: 2 

begon zijn inleiding et enige no~al verwarde . · ~·~ 
definities, waarna hij overg ng tot de wetten (wetmatig- · ·, 
heden) van de dialectiek. Hi sprak erg traag en niet 
altijd Zfer begri~pelijk; er was na a.tloop.~eel critiek 
.PP zijn inleiding. Tegenover .de dialectiek-stelde bij 
:de metat7aica, waarmee hij d logica bedoelde, ~elke twe• 
begrippen hij voortdurend ve arde. Bovendien behandelde ·., 
hij de logica in de (volkome verouderde) 19e eeuwse vers~• 
(de Aristotelische), terwijl in de twintigste e~uw een · 
volkomen vernieuwing op dit unt ·la opgetreden 
Speciaal uitte ertegen zeer soherpe criti~: 
- zowel tegen zelf, a s Dà diens vertrek- terwijl ; 

ook de door ·1 gage en voorbeelden erg slecht · . <: 
vond. : had ·enerzijds t simplistische voorbeelden · L · ' 
uit de scheikunde klakkeloos van BNGELS overgenomen, 
zonder dat hij ze zelf ko~ n ~an. 

~
ok ~i t te i de ·· ·- - zowel te en : als tegen de 
lijvera. Hij besloot met de. opmerking dat, als dit nu 
6n van de grote 4enkers van de OP.N is, hem dit wel bij-
onder togonyiel" . .- . 
~~ ' was tel urgesteld. Verder kwaa er 

scherpe cri tiak van e , aar had 
beiden in de discussie no~al hun hemd gezet, speciaal 
- - -- .• , en verdedigden 

, waarop ~ opmerk e, dat - , zich ernatig 
compromitteerde. vroe , wat hij daarmee 
bedoelde, waarop geen antwoord gat. llaar 

·.• 

werd een stuk wantrouwi~er b keken; het was een domme 
opmerking van hem. Het was v or de meeste aanwezigen een , 
11inder~..cealaamè. bijeenkomst ~- · 
De eerste wetmat:1g.b.e1<1,al.l" noemde, was die van ... ê' 

de ontwikkeling. De dialecti beschouwt elke fase als 
een overgangsfase; de ontw i~ kan niet uitblijven, 
t.enziJ een mechanische ingre plaats vindt. De logica ;:~ 
daarentegen werkt met a wàarheden~ die overigena 
ook door de dialectiek niet relen uitgesloten, zoals ··.• 

later moest toegeven. 
De tweede wetmatigheid nam erop. neer, dat er niet -
zoals de logica stelde - een kringloop plaatsvond. t uar. .. 
een spiraalvormige beweginö oruit. In de diac~aaie gat . ,· 

overigens toe, dat er ook wel eena tijdelijke ·'· ,. 
achte~itgang plaats vond, in het algemeen •~ren de 
.Liarxisten ~eboren optimisten · . · 
De derde wetmatigheid was di van de eenheid der tegen- -·.,·4: 
strijd~gheden, zoals men die in de maatschappij aantre«·"· .. l~ 
De vierde noemde hij de oma van de quantiteit in de ·,.::.;,\ 
qualiteit; hij illustreerde t met voorbeelden van ENG, 
die wijst op bepaalde zwakke che zuren, die zich ;~~ 
~!~.~:!!~oting van de hoev~e in andere verbindinge~~f · 
Het waa nogal kollisch, omdat niets van scheikUDde :·:~~ 
bleek te weten. Daar : ven langzaam spreekt al• .. . ··}~i~ 

a, had hij voor t ui tapreken van het boven-:· :L;:I 
st&B.Dde nog vrij veel tijd ,·i:<il 

' -~~·--~~-:;;~ .. i 

.... .- •• ' ' ~ ~ • ' .f • •• 
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De eerste in de discussie was , die vroeg, of 
niet ook de dialectiek absolute!waarneden kende. . 
Dit kon . : dus moeilijk ont ennen en hij wees op de 
wetaaatigheid van ontwikkeling. aar nie.t 
tevreden was, kwam . _.. er va volgens niet goed meer 
uit, waarna probeerde [ te nelpen door over 
absolute. waarheden, die gebaseer: zouden zijn op onze 
ervaring en andere prae-Kanti änse nonsens, te gaan 
praten tot de voorzitter hem he ·woord ontnam en het 
weer.aan 15af, hetgeen de e maar matig waardeerde. 
Er was voorts een vraag van , die niemand begreep. 

was en noemde de ontwikkelin~ n pijl en boog tot bomaen. 

,' ~· 

Later betwistte . ., dat e~van vooruitgang sprake 

zei, dat verkeerd gebru· van de vooruitgang deze . 
vooruitgang niet uitsloot. ' hield een zeer lange 

:rede, waarvan niet te zeggen i~ wat hij er mee bedoelde; 
het was een aaneenschakeling !aJn cijfers, feiten en ons8Jilen~ 
hangende stellin&en. Ook bagr,ep er niets v~ en 
dit wa~ •erkbaar uit zijn antw rd, dat nergens op sloeg. 

vroeg, of er gaeu ~ans w s aan het menselijk denken, 
hetgeen ontkende en of e reeds in de slavenmaat~ 
schappij klassenstrijd plaats ond, hetgeen beves-. 
tigde. Intussen had 1e s over een d1alectisch 
waarde-oordeel ~ezeó~, wa~r .. ~et op door was ~egaant. 
waarna. vroeg, of dit "u erhaupt" mogelijk was. 

illustreerde dit met de tegenstelling van h•t 
Zjanow-tijdperk met nu en mee e, dat door de subjectivi
teit der cultuurwaarderingen e grootste gemene deler. op 
dit punt moeilijk te bepalen w s. leidde echter de 
cultuur terug tot product van e samenleving en als 
zodoende gebonden aan de wette der dialectiek. 

concludeerde, dat zijn raag dus bevestigend 
beantwoord was, hetgeen inderd ad het geval bleek. 

stelde vragen, waar an de essentie helaas ontgaaa; 
is; het waren vragen die zowel door een sociaal-democraat . 
als door een OFBJ-er geàteld dàen kunnen zijn. Na de 
bijeenkomst vond nog enige dis ussie plaats, zoals reeds 
werd O'D~otemerkt. 

·;>-,,., 
'\_ -~ 
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Data ~~ "'O'enlrou~ Hri.oh't 

• 

\" ·. 

r . . . . .. • 
De l_..tati· aat. .à~ch .~ttjd!J~s. 4è .. _..La• 
BiJ :wil.d• .selfe ... ~ • ._ :i4jn coat'rj~8 
4at het ..... Pk.eli'jk. op1'1•:4 · -: · . :•PI'• . 

en~a~~·,~·· .,o.••~·d•.·é·Cil· ... ,~ .~,.Wlt 
oulbeJit•it• · ._,. · 

. QAT.-,. JAN. 1960 

· aet. -----
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opez&a..-t15Ut,._._ • ·: ·· 
O.e veri.elt OY_. Chia .a. be't ~·•·lei~·ia Ob1Ja ~- .· 
laDl dat velltoht. ..._ ~ betebDta aal vaNeZ1 
Toar de -DIIhe14. Ia 1 nl . ., i_.il'• drie --op cle 
Wl"el4 Mil Cbizwea zrolllll . Jla ~ -~ ta otO::! _ 
teat het ateed! ciJa . . , so S81 .......... Mt; . 
Hoe TerdC de OTjd ~ biel a\ ~izrc'. hoe dichter 
de -s.u. biJ o:iaa a.t •. 

peft h1•• Yeràllc .. •iJ• nia .... CJrt• 
ell apoeekt claRbjJ J.arc- · .,._. .... o- EI •• DJ· clo.t clit . 
.... opperrlakk11, dat ..,...a w ... "...,..., .. ·vaar-
~. •..t!IJ.e pullten cle e (.HWI aoe.t. 44i'·ûJfM11he14 
laat. hij wc a .mer.,o · saua VCIIrdea .....a 111t-
PQOIIDeil. 
YVIIOtdelijk pbnrt cl1t · 

· feit dat ..._., 
:aiet begNpeL 

sect ·t.rtM~G~ 4'* bij llteratar- 1a • ala jour• 
liat c1ur Meft l"OJÜII'«Iilel• DJ -- WA .eoODC .. 8abe Ö»pD 
Dletaat. 
Bij peR MD optiaût . lMteJ.4 'ftD ÏJd.- a .. p dat -~-
sicb "YOC&"81 b..-kt twe. d.tnpaa ava u ._-gte. 
De cl1aleotiacbe wt aal ook ..Ua 4&t ~ltelt aal 
•aieu 11$. kval1.te1:t ea aal CJda aacbti& a13a. 
&.t • ...._ ftll de • VGI'd.t vel. j11ttlt .eer .._ ._.,.... 
geTeL 
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'8961, ~ orsaDisatie Periclea. 
~ BijeeRtoast op 11-2- 960 
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I 
l 
l 

_ r:>A T. -3 HAlf 180 

;HSIJL ::;:::::- :: : 
> 

t~ donderdag ll-2-1960~vond t.h.v. 
een bijeenkomst an "Perikles" pleats. 

·Aanwezig waren: 

zat de avondjVOJr. _ 
sprak over "het 'f;erkelijkheidsbeeld in 

de moderne kunstN. - 1 . -Er werd de gehe_le a"{on uitsluitend over kunst 
gesproken. · 

maakte een opme ki~ •ver socialistisch 
realisme, maar· daarop ing 11i tdrukkelijk . 
niet in. _ 

opvattingen ov r de molerna kunst ble-
ken ten zeerste af te _ i_j_ken V&.Jt de com::llnis
tische opvattingen op i t 'iiünt-:. 

t taande zich we r een enorme kletser, 
1ITJ ver-telde o.a. dat ij O..Ei~r de door "Onder
uit" op 5-2-1960 beleg e bijeenkomst was ge
weest, waardoor ~. R gesproken werd over 
het anti-semitisme. 

f 
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RAPPORT VAN E 

~~f_ ~~--~~-·~=-,:·-·-·\ 
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NO. 

Betr. 

Typ. 

AAN HB 
. - 1 r:,pp, 1960 . 

I 
i 

.. - '-• -~--{ 

9059L ...... ""'t::...J1_ ... .._.. _____ J 

Toneelavond van "Perikles 11 op 17-3-1960 te Asd..:. 

D. 

Op 24-3-1960 werd 

. . het volgende bericht (gedateerd 
18-3-1960) ontvangen: 

Donderdagavond 17-3-1960 organiseerde "Pe
rikles" een toneelavond, die werd geholl
den in de toneelschool a/d Marnixstraat 
,i.Q Amsterdam. · 
Deze avond werd door ongeveer 40 perso
.nen b!j~~woond. O.m.werden oo~merkt: 

- - -" 

Het openingswoord werd gevoerd door de 
Directeur van de toneelschool. 
Er werd niet gesproken door Periklieten, 
noch door O.P.S.J.-ers. 

Coll: v' 

·- ________ .__ ·., 
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IIAPJO··i.:J. · . .AI'J) ~ E. u.·:.-...... ,! . . 
Jl'. ' _;."_ .,,, . 
le'b'.t OJ.Wuiaatie Perikl••• yY 

~"· aard JleeataYoA4 op 27-2-1960 te 
AaaterclaJa • 

• 

... · ' 

I 

t-3-1960 
I 25) 

·•'f'- --·-e·--ff·• • 

I . 
op. ~7;..2..;.196() 'fttDd i.pj4• ll. I .•. A•-IIGP .. ii. ~t-*t-: UD · ~ ' .. 
PriM•Nr~cb.t ·309 h ·ABt•~ ee~ :aoo,_·•Pwti1••'*-
storsw•••r4• · tee at voad plu ••·· lt. : • · • · · 

la~aweáll w~en circa 30 peraooeo •~-•·: · _ ·· ~ 

De avond lag volkome~ in de gezelligheida. at eer, 
bijzonderheden hiero~ar zi~n niet te ael4en. 

,'\ . . ~ ' . 

,· ., ' 
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AAN HB 
DAT . 

•s.-
11 JULI-

.. 
No. · 94021 ~ijl. -...3 
Betr. Ledenvergadering "Perikles 11 op 27.6.'60 te Asd. 

Typ. B. 

\op 4.7.1960 werd het volgende ver-
islag {gedateerd 30.6.1960) ontvangen: 

Maandagavond, 27.6.1360, vond in Huize ~i esteinde, Nest
einde 3 in Amsterdam, een ~edenver~adering plaats van de 
studentenvereniging "Perikles".: f 1 

!Je agenda , · werd d€ leden toegezonden. 
Aanwezig waren ongeveer 20 personen, o.w.: 

ling. Na de s 
notulen van d 
het aftreden 

at de bijeenkomst voor tot de bestuurswisse
mmiere opening gaf bij de voorlezing van de 
vorige algemene vergadering het noemen van 

ls bestuurslid van-- -----·~en 

, aanleiding tot hilariteit. 
I 



- 2 -

Ingekomen stukken en mededelingen waren er niet. 
De kwestie Nieuw-Guinea was uitgegroeid tot een verzame
ling uiterst domme r~soluties. In de eerste regel van de 
eerste resolutie ( , werd op voorstel van 

"mededoor" ingevoegd, terwijl 
een taalkundige correctie deed aanbrengen. 

Op voorstel van werd de zevende alinea 
van de tweede resolutie gewijzigd; vroeg, of 
het niet korter gekund had. Dat vond men niet. De . 
jurinische bezwaren van tegen de derde resolu-
tiewerden evenmin gedeeld. De wijziging in de derde 
aline.a van de 4de motie was het resultaat van een wat 
langere discussie, die door - werd opgelost. 
De vijfde werd algemeen aanvaard. Er is niet eenmaal 
tegen gestemd; er waren soms één of twee onthoudingen. 
De daaropvolgende wijzigingen in Huishoudelijk Reglement 
en Beginselverklaring werden vrijwel zonder discussie 
aangenomen; er werden enige onnauwkeurigheden van het 
bestuur gecorrigeerd. Na de pauze bracht : . 

verslaguit over Aldermaston. Er schijnen 
7 of 8 ~ederlanders te zijn geweest, waarvan 5 leden van 
de W.A.S •• Haar verslag viel niet op door een grote mate 
van duidelijkheid of door de belangrijkheid. 
rrn het jaarverslag van de voorzitter' dat door : 

r werd voorgelezen, werd een verandering van beleid 
' ugesignaleerd. 

Het verslag was geestdriftig. Van de daarop volgende 
financiële zaken was niet veel te begrijpen; in elk ge
val wordt de contributie tot F.10,- verhoogd. 
De décharge vond zonder meer plaats~ Bij d~ rondvraag 

·kondigde een werkgroep aan, die vraag~ 
stukken in het licht van de Marxistische theorie gaat 
bestuderen, terwijl 1 

• de houding van de ver-
eniging tegenover de S.J.N. wilde weten. Het bestuur had· 
in dezen nog geen houding bepaald. 
Aan het eind van de vergadering werd om vrijwilligers 
voor dinsdag- en woensdagavond gevraagd om de te~toon
~elling verzendklaar te maken voor Rotterdam. 
~et nieuwe bestuur z~et er alsvolgt uit: 

-net schijnt, dat "Perikles" F.30,-
heeft geschonken voor de reis naar Aldermaston~ 

Coll.)/ 

-
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RAPPORT V .AN E 

AAN; BB- IC (CRD) 

No. • 97319 

"' 
• 

Betr. :: Filmvertoning op 5-10-1960 te Ameterdu, 
g;eor ganiseerd door "Perikles11 en O,P,S,J, 

Typ. • P • .. 

A, c. 

Op 13-10-1960 werd het 
volgende bericht (gedateerd 10-10-1960) ontvangen, 

Woensdag, 5-10-1960, organiseerde "Perikles" 
in samenwerking met de O,P.S,J, in Bellevue in 
Amsterdaa, een film van de bekende Franse cineast 
QUY CRALOB, Laatstgenoemde heeft op deze avo•d ge
sproken over zijn film, die zich richt tegen de 
oorlog in Algerije. 

Ongeveer honderd pereonen bezochten deze film
avond o,w,: Periklieten, Politeianen en aiddelbare 
scholieren. 
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No. 

Betr. 

Bijl. ; 

'l'yp. : 

A.nN . HB - . 
9?811 ~ 

Bijeenkomst Perikles op 13-10-1960 te AMsterdam. 

P. 

; ~i~~-·.. .. --···-·--·--1 
Op 2?-10-1960 werd .,. .... ,h~e:1!t~----J 

volgende verslag (gedateerd 2~ 10-1960) ontvangen. 

Donderdag 13-10-1960, vond om 20.00 uur een 
bijeenkoMst van "Perikles" plaats in huize "West-Einde", 
'esteinde 3 in Amsterdam~ 
Aanwezig waren 18 personen o.w.: 

Op deze bijeenkomst sprak over de Engelse 
Labourparty en de atoombom. Spreker gaf een uiteenzetting 
over hetgeen in Engeland gebeurd is; hij was aldaar op het 
vakbondaeongres geweest. Zijn betoog was vervelend; in de 
dagbladen was meer te lezen over de recente gebeurteniseen 
in de Labourparty. Pas aan het eind kwam hij met de conclusie 
dat de linkse machten de toekomst hebben en de enige redding 
voor Het socialisme een verbond met het communisme is. 
De socialistische partijen van Engeland en van Japan achtte 
hij de belang,rijkate partijen van de tweede international.e. 
De discussie werd geopend door , diè vroeg,ot de 
Engelsen minder bang voor de u.s.s.R. werden. , ant-
woordde, dat dit misschien wel waar was, maar dat het Engels 
neutralisme er ook wel een rol bij speelde. 

-2-
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vroeg, hoe de intellectuelen in Engeland zich 
hielden, waarop I weer geen duidelijk antwoord gaf. 

hield 4en kort betoog over de centrifuge van 
en diens Duitse contacten, hetgeen reeds in 

"De Waarheid" heeft gestaan. 
Eén van de aanwezigen, wiens naam niet bekend ia, zei 
eveneens iets wetenschappelijks over de isotopentoestand 
zonder dat duidelijk werd, wat hij bedoelde. 

Coll: .J 



. . . -- " ........... ~ ... 
• ~ • i • t 

6 november 1960 te Aad. 

::~{ç~~- ·l 
DAl 2 5 NOV. 1911 ! 

I .. .__,__ __ -- . 
1 21)-ll-l96~ow-'~--===------_, 

I 
I 

l 
l 

I 
i 

.I 
I 

• 

I 



.• 

·- 2- \ 
\ 



•
~;:.·, .1~~<f.~·. 
~~;~:·.· : .- /~~ '•. 

'~''.i>:. ' . . : ' 

t 

·-. ~-

.. ' -
·~ -~,.. .· \ ·: 

·y.._. ..._ • DOs attt.. ..._Dr. n..-, 4:1.• 7 
~-- als uts ia •t..a 0.1•• c...mt )MJeft - 2 tilu .... 
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·••·<~!~.·: orgtj.uisatie : Perikles 
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aard : Lezing Prot~ . op .11.1960 te Aad. - .......... -------

•• 

-Bij de op 5-11-1960 40or P8IXLB8". georstW.aee~e .· \. 
conterentie in c-.t6-~pa ant •KOJDH• in .laate~t-,\'·;; 
sprak Pro!. Dr. . .. . . J. ll•n ha4· s•nkeD4 -· ._,~: 
op 50 personen; er ~-rr 'àleohte onseveér 30 ~)~~ 

~~!~'ie~~n _ «?~c~er~!- _ . __ -~ _ . . . ·. ~:·:: .;) 
•' f. <~ .... 

,, ,._._ 

• 
. ._, . 

. ''"(.; 

Pro!. . ~-- set . eea ai oer!c ove~sioht 'nll .4. · "-111'!:. 
torische · ontw~~~~~~-:'f,a 1Ueuw-011.1nea, apeoiaal 
het j ongete ftfl--.; li~j aton4 lang s•il bi" .... !.,.... 
lende ••~ à· at. en. ' · · 
Vreemd wae de ld.•-.p .. ;~ lg ~·- uit<latins :v&D . 
Hij sprak het .:Jl.:l. . _ · · . èlijk· tegen, dat hei;·......,,._ 
talisme Nie~~ •1·· •houd•n. 'Het 
aldus epreker; h~tiJ fi 1· tater .1aren door a ... 
veel schade ael.,.-.n • W1 daar nu een e1n4-
ook al oadat lfi~Ulnea niet rijk i·s aan lt01HI*Jh$. 
ten. . ___ :· · _ . - ·,, . - . --~· 
Na de pauae ·~ :•~ ple_,_ .. · ei_~ ~o' het -e'Mll•· van vr._ 
gen en: di sous .S.h. k11> . •l- ·.tndig4e echt;._. in een ;:{ij 
chaos, ·omdat • ._. al;_-.~ · ~et Mamam•;a.tl en er ilt;\: 
over Nieuw-G~.~-·- h nièt ner _......werd. -.~~~h1t~ 

' ,~.. . . ' • '.; .-· " . . .;:; .. -~,.:•, -: .. '-'"';· .... •! 
.. ~: 
···, 

~ 
,.,~-..~ .... ._._._ ... ...._ ... ._, ........ .._ .... _, .. ~ .. ---.... ··-----.... -------··----· 
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: Periklea. 
z Soh611DgaavoD4 op.28.11.1 te 

s 5).12.60 

Aa4 t A~D -~-~~!1-~""'JtJ-..;....,.J\~ 

r~:~T. -9 DEc:~::o 
t~;:·--~-·.·--~ . '• 'l'l_..c::;:__ ______ , 

Maandagavond, 28., 1 •I,'Jbt!!f, 11e~a .,ea nuize van 
,_ _ __ . _ een scholiqp 

avond gehouden voor I"Periklieten". Scholings
).eider was 
'a11Jrezig waren: 

begon mef een uiteenzetting te · 
geven over de vernou ing Amerika-Rusland en 
de mislukte topconfe entie, tengevolge van het 
U2-incident. l 
De burgerlijke pers, aldus spreker, wil ons 
suggereren, dat ---··- geen oplossing wil 
en het op een mislu ing heeft aangestuurd. 
Niet ·, do h : is de 
schuld b.iervan. 
Aanvankelijk geloofd men, dat 
niets van deze vluch en afwist; later bleek 
dit echter wel het g val te zijn. 
Opmerkelijk is ook h t tijdstip van dit inci
dent, namelijk enige weken voor de topconfe
rentie. Het was dan ok logisch, dat 

van eiste, dat deze 
zijn excuses aanboodJ 

en 
zij hebben ingezien 
Deze bemiddelingspog 
eveneens. 

vroeg, 
eerder zijn verzoek 
delegaties naar Pari 
voor kon 

t .b.~t ... 

trachtten te bemiddelec 
ij wie de schuld lag. 
ngen mislukten echter 

niet 
ad gedaan en eerst de 
s had laten komen. Nog 
antwoorden zei 



A •. ;-.~,~: ~1ii/ . 
~-.;;: __ :,;;: . 
. . ··,. 

Naar aanleiding van ee vraag, wat hij dacht 
van de uitslag van de merikaanse presidents
verkiezing, antwoordde spreker, dat bet moei
lijk is van te voren h erover te oordelen. 
Het feit, dat KE!lNEDY, even$ls ROOSEVELT, de
mocraat is en in zijn itlatingen veel weg 
beeft van ROOSEVELT, 1 jkt de situatie wel 
gunstig. 

Aan het eind van zijn 
dat een goede communis 
doch zich aan 6fn de 
altijd communist moet 

ezing zei : , 
objectief moet zijn, 

ijze moet houden en 
lijven. 

Tenslotte riep bij de anwezigen op, om de 
volgende dag om 16.00 • de lezing bij te wo-
nen van prof. , die zal worden ge-
houden in het Universit~itsgebouw aán de 
Plantage-Muidergracht i Amsterdam. Zij moes
ten dan verspreid plaat nemen en de zaal ge
zamenlijk verlaten bij en door __ ~~ ~ _ ~~--~--
te stellen vraag aan j ~. Deze vraag 
zal zo worden gesteld, at een oot-
lwijkend of onbevredigen antwoord hierop ~ 
geven. 
Op deze avond werd door 
bet "mopje" verteld van 
die naast elkaar liepen 
de ander zei: "Pas op e 
speld achter ons". 

~án der aanwezigen 
de twee rode spelde~, 
en waarbij de Afn tot 
loopt een veiligb&~ 
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P.i:!.RIK.LES :Amsterdam, 
vereniging van 
vo0ruitstrevende studenten 

20 december 1960 

Aan de leden, 

Uitnodigin~ tot het bijwonen van een feestavond op 
vrijdagavond, 23 december 

in "Ons Huis 11 , l'iova Zeroblastraat 90 A (tweede ingang, 
vierde verdieping!). Aanvang 9 uur. Eén introducé per 
lid is van harte welkom! Toegang vrij - konsumpties 
voor eigen rekening. 
V~ordat we 1960 uitluiden nog een kleine ledenvergaderin& 
Agenda: 1 uiteenzetting over de zaak-Kistemaker; 

2 standpuntbepaling-.van "Perikles" t.o.v. 
het politie-optreden tegenover enige harer 
leden; 

3 kort financieel verslag; 
4 verslag over het Internationale Studentensemina

rium, te berl:l.jn~ .• dat' door 2 onzer leden werd 
• 'J 
~ijgewoond. · • 

Zelfde datum, zelfde plaats. Aanvang 8 uur. 

Met groeten, 

het bestuur. 

·' .-
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Periklea. 
Ledenvergadering op 23.12.60 te Asd. 

-~ '"' .-.. -.---- -·-·---

~ '"'' ~r;;-r, {j • - t1 ":' ·•· ..... JI 
"~. :00 

I 2) 1.61 

D•.; Yijf ••r•tceAo~4, ba4d.eD plaau a••- aollter •• .J~.~ 
t"~•tuuretafel. · J . · 

,.,.·· 

. r ::;~ 
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lfa·eeil korte geelachten iaaeliaa achter 4e 
over de vooraitter van de avoa4, aaa _ 
taalt op zich • Hij clee de aedë, ~,wat· er · ep de as .. 

· en voesd daarbij een verslag van •• 
~elfietatoch\~ waarna en insekoaen atak Wer4:YO~,-.:la 
t.w. een achrijven van de I.V.B,;- waari.D o.a. het 
t.b.v. de ltleclingactie voor de .U.gerij .. e Yl'loh-.;•-~• 
werd aangeprezen. Ven lgena pq . 6 

• -- -- • 

uitvoerig ia op de a • Bij ver4eel4e 
in een aaatal puntera o •· 4e venaardiciDg vu eap••lli! 
stof in llederland.-, het verleeten '(U t• •• 
ge betrekkingen tuesen :r.o.K. eaJ)uitaera, de poli 
van de Oierheid in iez zaak etc~- . 
Hij "gispte" de berich geying ·vu de burgerlijke pera
in het bijzonder die v n het "Algeaeen Hand.ela,blad."• 

vroeg, or het j ist waa da\· er geen be .. aar . 
stond tegera goed gecon roleercle, vre .. aaae toe»a .. ia& 
van kernenergie en wat er naast b.et aallll•en .. vaa· Ha · · 
solutie nog gedaan kon worden. . · 

-- - kwam oi zijn proltl.•• tenc, teni.;tl 
· een criti che vr .... _-atelde. • ---

beantwoorde alles in 6 n k~er, ~ een s•••~411 _ 
resolutie voor, die ee aardi~tl\trekael beYatte alt 
artikelen van "De Waar eicl", w•~ l'eaol'ltie c•ea · t 
spraak •••.!:_kreeg en _ et toe~t~ veralac 
!_g ~i.jn ervaringen op clinactac ~U-1.960. 

•ertelde -wat ook :al (••••ctq 
"De .Waarheid" stond, 'v reler dat lkij. in seael.acllal' Ya. 

· ·-·•• se•eeat; ct.t •• 
tiare autoriteiten eis rali'jk weL spijt van llet a"al 
den en het -ar- het li fat '(.ergate, dat hij •••• -•"uiB'lï 
had ingediead en dat j ia de cel sija echo-a .. ~ 
ten )1ttrekkea •. Hij ·ha verder ·aog aiets van Ie .aak 
.U,Ot!! :Veryolgens vert lde · __ Jo••r sija ti 
tocht lVolltel) en ook it heeft. dlliclelijker üa llij 
-enzette, in ''De faa heicl" se*tau~ . . . 
Het financieel ver l ~wáa verr.aall·~~ 
ko erzocht eden zo ••l ~·~~ijlt de ti•• 
deu contributie te bet lea, daar cl• ••reaialac 1a • 
moeilijke tinanciele e tandilked~ Yerkeerde, .. dat 
brochure "11-ieu• wehraa ht, ou4.e pla-•a" betaal.d. -·••• 
~~en:;J . 
!iaBlotte ••rtelde .dat hij met 
naar een -~teraa · atud ... eaeeainar ua·de ....... 
uniyeraitat ia Berlijn ••• gef•e•t• Bet waa se .... 
iatwr.tionale betr eà hij Yertelde op lle4t.lf1Jt 
compliceerde wijze, er geea~•ertecenwoor4le1aa-. 
geweeat YU aie tiactae:_aaU.•ale Wl1•• waa 
denten. "Zelfs cle UNEF waa er a'et", antwoordcle bij 
desbetr•ffende vraag. NSR ha• ala eaige zelfs 
.te antwoorden op de ui,.&&,.,w .. •a•.&&l!> 

' 
\ 
' 
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Het ••iaar bleek te oYer Yeret.e.r.Jd.Aa ., .. 
'Utio.-1. lle&riP• ... ,. d.aar,,Yer wiat ..... 
al et• te aeuea. JU..1 cle aaawezian ~t, · YI'Jaati!Mi 
te at.ellea, clie · aiet · &W•aa•tn; sat ciaara het woor4 

" , U.· 901l te ae.fP• had eza 'be•aat~•o~ol.illt 
teaalo,te e .. Yl"&&l, . er deelReaera .tt de 
bliek waru, beY • aaar yoepe claal'ua toe 
a...- Yer•••leà kadclea etea worden uit ••1llgk«1~~~~ 
•er•r.. 
'1: de _Yiipaeriq werd 
ec,tea4. Later kwaaea 

gedanst tot o4.oo uur t-·4• 
op~'en: -

,a-twee Yaa _._,. eabelt~de pereona. ·,.: 
1»i.t te .. t on.~ .al. sau• in de" sebruikelijke "beacle"."~;: 
, rlalil.cl & eh ••-•r ••t uderen bezie, ia . ;,.~~ 
plaata YU aet 1 o.a. a et · ·..: ·· :~ 

~robeercle~in half beachoaken toe•taad _j 
·- ...... 'te cl ...... hets••n. 4•ze aaar -uc .. ~; 

I 
i 
i 

I 
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"fe;ik1es1 .. · . . . 
Scholingab~enkoast 
9.1.1961 te Aad. 

Isüeid ..... 

. •.. il:jl-. --··-·- ..... , •·· 

ad~· ~--i*~.-------r------~----
_____ _..J •• .._.... ... w ........... -- 0 .... 
'f8ll 4• ... (lacil.). 
·~ b+md.J.t, y.-J.... 4• tbeorl~ .. llln. atdc'ftD ......... .... 

OHf't Yti'Hidll.D - .... - 13 d.tiiiOJie eta&\e 
VII"'''la- l»wptatH 111~ -,4• 'f8ll RU.,_ la "Yn4e • 
lctofalt-• bet l'Widold.- .Toa• ti"Pil t.a.w. 4e .-.. 
B&llfl'•kt 4e U'be14er...,...... eob.upe ar.I.Uit op 4e J ........ 
IL&rteoba ..tboae. 
Citect Mt boek .... L-1111 . - ..... 1dii ... 
: bOalt ea Oftl' bet ~ • boelelde 
1111•141111t-1 . l . 

"'r ... vcmtt .. 111 ··'"· ( 
la de pmse atelt 
echte 1-'a te ....-. 
Bij Yr&tCt 48D ,., ... YiJ:dt 
tlaahe ...... 

41eaua1e OJ*l- 11~ beeft 

J&tio..U-.14~· .ill .. bpltall ... 

. '( 



~-

11a-.. u~·-L·...._ t. ~ .s-·....tal-
bl1.1Y• 1D ... ..._ ca-ttc• ..-;L. BiJ wiJat op 4• ....... 
•Uoelt.au.., öe Plaat. Dl• ... , lid 1D .-te ....U• 
YOOidelf- ....... cle ... 1'18100 d te ......... 
cle ..-.n. r ia Mt ........ liJ 'WMI' • .. toe 
dat clOGI' U\ 100ft ftll_ aLtd.o .U.• 111 polititlt opatobt 111-'
T~ ...,... 4e .._t toab beJtenoat Wldt _ 4001' cte .,..,.u..., 
111• bedt liG IV RIB I --'-'-1 oa :la piDI'da. 

1111 ea '11'11111 .t.lt en 41 a1arb1• 1.t1 bal ten het rMa 
ftD het old_"." 'f8lt. Hl~ 14 Ja.t ld..t IIDOCiallbU~ 1IM 
si~n 1D -'• ~Dlal.e p -'• bn o--- ftD ea boa:r&•lde 
te beword ..... ·~ v:ljllt _.", cl&t 1D 4• -· kolold&l.e ........... 
cl• ..... •UolaU..U.... -uit 4• 1lr1Jl&e Wil 4e ~ 
poide b lP• ... YWiaalt- wl late 4e •UoDililt:l..a. 
bwa .. ,., ... 'f'OCIIt 1lftMI' 14 .... :la .. kol.oldMl. pbl.el. 
apedt .. toeb w1 .. poa1t1 • rol. 

ftUCt de _.,,,. - 4e "PMdpll Jd.ltOftr• 
• n.t WA de IM»JII ....-.tt ~ - 41t old."_, 1t1111.~. _ 
• oDWtiaat eiD .. "., 1 de: BOL.taiet · 

1 4oar .._ o......_ ftD • :la OoltiD 11 clè oa.oa • ...,...... 
IIU1rt kaa._ ..,._ door de ~..-~ 

--* wl ree41 .uk~. - 0~ ..... n. 
•• arblllden d3A u~ na. .... n. 

rl U'Wcl_.. !Ja een1rol.Oid. -si~D b1~1101111 .. aalrtiel1~, pGlitie 
ps:la. 
Vnac 11 4u e1..,.,1~1 boe _ rden •• a:lell ~ ftl( Jam 1r1aa-. 
WUit OP T--'il. CJidme - •• 

kM het &*leel.Wijk ... a:LJ~a •t , cS&t boazaeoide 
1n kolold.• J*t:lollll:l- ltaD 0~ 

,. Lnr•l& hHtt 0 aa• bzlrip ftD ·~ 
I TenaJd1 Oala- CoD&DI Cut&~ 10cdale at.rl)!, 

ple1cl door ct• Jllll'\ij. • :la • 1110111fo:W 1te4•• 
I OD&hrvup CoJWO I __. ~--. :Da ea apu:te 

eaboliupawat ua-pvijcl -. (a 1 tt) wet ftd .,.. 
dae sak•~• 
De diJGU.ee:le pat DDI alp jd door, __.blj cle lloftm&e--'ë _ 
perilOMil ban 8taD!pllllt TU\!ed s- t4 :l.ta v1Js1pn. 
I& a .. dlaaaaele net , 41•. de ltll41Jlc aald.Jilt te bebbu" 
ftll4- 'IMI"qroop, dat ld.J hootcleli~ OIIIJ.81 .et v..-
"t'B..l 50 ct. 'fOOr ollko-.n. y, -.1 er op 28 • 29 ~ 1D 
Fel.1z MD lallol t•••k-elll I e 1101"cl-. · 
IDle1cler op 28 j....-1 -.1 Si ~ NIID:tüd 1&111Dl'd• .. 
Welftal"tutaat. lld..-:L-.1 41t wek-el! -.1. wzd• .....,._...._ 
aan 4electa. · , 
Dl Yolpal• blJ...mut .... d r:l. 
Ü.8 OJd..-w&1J wzdt TOCII'mtat41114 
I .._t cl&t ld..1 . 
cUeot&la:le Cftlltr Co»&& ook val 111l'_..•••· 
De parl..mat.n 4WDOI'&Ue 
'f&ll ,, ot het Rt1kel ... 
~ 1D Mt .n.-n lllllld~IDllld 

t~ 'f&ll. bet lcald.Dn De 
,,..Jaeteeu..t 

oo..ud.atea 4• perl--.tn ct•oazMJle 
d~n lcap1tal.:l.U.80be 1tat., , ...... 
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1322 ~I 
s o~aaiaatie Perikles r 

aard Scholingaavond op 2'-1-1961 
te Aasterdaa. 

11)-2-1961 

Oupl. . 

DAT. 6 FEB. 1961 

Bijl. 

' \ . I 
••Ddagav'?nd, 23-l-196i, Y~D4 ten h~ize van 

·- _ .. _ _1 een 84hol~8&YOD4 »laa~a 
YaD de Mar:d.atiache ••1ks1'oep ftA de VereniliJa8 ftll 
boruitatreveD4e ai;ude ten -.eriklea~ · · 
ll.u.l.Ye - ~ - ---~ waren aaa .. ai.•za 

~· 1nle14er·runseerde 
Het oDderwerp.was Congo. 

. .. ... ,, 
. ~ 

I 



begon·aet te ze 
bodemschatten, een grot'e 
koloniale aogendheden •. 

, dat Afrika, gezien zijn 
4

~ .. ·~li) 
rekkingsn-acht heeft op de·· ,. 

Hij gaf een van 
uit enige voor hem J.iJra1:4UlaL• 
Afrikaanse delfstoffen. 

e bodemschatten en citeerde 
bladziJden cijfers van de 
twintig ai~ten bleet bi~ 

bij dit onderwerp. 
Vooral AID.erikaaue-, Frans en Duitse industrieën 
badden er verscheidene igingen. De twee eerstgeDOea-
de lauden waren wel da gro ste ViJanden van Afrika, 
aldus. •1 speciaal - ...... -_._ met zijn lllODOpolilea • 
.ltrika staat oDder invloed van Amer%ka, omdat dit land 
de grootste vert is in de internationale . 
bank van Afrika. 
Preaident IBHB~Y heeft ze 
.·wor Url.kaiUUie zaken beno 
"SOAP!•. 

een Aaerikaanse miDister 
, die ae bijnaam heeft van 

·tot Yoor kort wist nietuaná 1.ets van de Kongo at. Door 
de Be~gen weraen strenge tragelen getroffen, om te 
voorkomen, dat de Xongole in contact zouden worden 
gebracht •et de "buit:A1l1Wf!llrlllu.o". ltongolezen, die geVU.n 
hadden en voet aan wal gezet in Westerse landen 
werden Diet meer toegala in hun land. Dit alles oa 

.. ~ 

het gevaar •egen te gaan, t deze personen in hun eigen 
land zouden. kunnen koaen t de oprichting van vakboDden, 
waarmee zij in de waeterse landen werden geconfronteerd. 
Ook de missie heeft grote ad gehad. De R.X. geeste-
lijken kreg•n grote • Deze hebben arToor 
zorg gedragen, dat van lezen, die zij lieten 
studeren, er 9 pri•ater 

De Belgen,. aldus spreker,· ben de Kongolezen uitgebuit. 
Deze werden uit hun tingen weggelokt naar de 
industriegebieden om tegen een hongerloon en zonAar 
sociale voorzieningen t• rden tewerkgesteld. 

VerTolgans besprak figuren en 
• Hij wist ter niet veel van at. 

Hij stelde. àat leider ia Yan de Kongo en 
niet. , die hij alle opzichten hekelde. 
De pers gaf een verkeerde vto4r'U•.f!n:elling van zaken over 

• Men heeft hem chuldigd van het feit, dat 
hij een centrale regeriDg staat. Bij heeft echter 
gezegd, in dit atadiuWl ··· et te ku.D.nen beoordelen, 
welke regeringsvorm voor acceptabel is. : 
heeft geen kans geha~ zi~D en te verwezenli~ken. 
Het volk van Kongo ia op n hand en moet niets van 

·hebben. 
Tenslotte wekte de aanwezigen op, te 
protesteren tegen het ontb~ken van de grensaanduiding 
tussen 0- en w. Duitsland de atlassen, die in de hancle~ 
zijn. , · 
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oJWaDiaatie Periklea 
aard Studie-week-end op 28 en 29-1-1961 

in Felix Meritis. ~ 
IACD/ s-lY3/.n 

Dupl. .,----

DAT. 13 FEl. 1961 

Bijl. 

Zaterdas 28 en zondag 2J ·januari 1961, areaniseerde 
de Ioiarx.werkeroep van d~ YereAi-.ging van Vooruit-. 
strevende studenten "Pet"ikles" ec:.LJ._ studieweek~"!d in 
_~:_elix I.:eri tis in Amster<J,am • 
. Inleiders waren 1 'en. ~( die 
respectievelijk sprakenio~ "Afscheid welv~artsl~ 
!l,n Socialisme in Nederl4t!.d" _ 
Zaterdag 28-1-1961, war~n behalve aanwèzig: 

sprak over het d 
in het januari nummer v 
zei niet te weten, dat 
bliC3erd was, en bracht 
met het herlezen van ge 
duidelijk was zijn beto 

I 

or hem geschreven artikel 
Politiek en Cultuur. Hij 

et bewuste stuk reeds gapu
vrijwel de. c~hele avond door 
eelten uit dit artikel. Erg 
g niat . 

. ------ .. -I 



( 
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. l . 
De aanwe:zicen vlareu niet ~nthousia~t, het.sAen tot 
eevole had, d~t GüitSP. v.aili hen, reeds ·voordat de le-
zine te!n einde ·ua.s, de zal'il verlieten. . 

I 
I 

o.m. zei het volee~de: 
"Ir. heeft gezegd, da~ binnen één generatie het 
ge~iddelde inkomen van ee;1 geschoolde arbeider 8 tot 
10.000 culden zal bedrageh. Hij baseert dit op de 
groei van het·nationale iPkomen per hoofd. Dit is 
theorie; De praktijk en sjtatistieken wijz~n echter 
anders uit. . 
In de afgelopen tien jaar. bedroeg de verhoging van 
de lonen·oneeveer de hel~~ van de verhoging van de 
producti:vi te~ t. Hierbi~ k~mt, dat· .~ ederland in na
volgin& van Amerika ziJn_peld in overdreven mate 
aanwendt voor militaire djOeleinden met het gevolg 
dat er financiele moeilij~1eden kwamen en in 1959 
de bestedingsbeperking wid ingevoerd. 
De arbeiders noesten hie an de eevolgen dragen. 
Het zou een vooruitgang etekenen, indien men het 
nationale inkomen hoofde ijk zou omslaan en tninder 
zou besteden aan militai 

1
e doeleinden, aldus • 
' Ook ei teerde prof .1 t die de stelling ver-

worpen heeft, dat inkome.rtsverschi1len door belas
tingeh, de huur, de loon~olitiek en door sociale 
voorzieningen goeddeels ~ijn weg genivelleerd. 
Spreker sluit zich hierbij aan. 
Het geld zit te veel aanl~án kant. Het verschil van 
de lonen is te groot. I 
Een groot gedeelte van d~ financien wordt besteed 
door financiele mogendhedén, zoals P.hilips e.d. 
Ook de staat krijgt een ~anzienlijk dee1 (obligaties 
e.d.) Het huidige belast~ngste1se1 heeft ·ten doel 
een herverdeling van het :natio11ale inkomen te be
werkstelligen ten gunsteyan de monopolies. 
De arbeiders wor~en hier~an niets wijzer en worden 
nog steeds uitgebuit. i 

' 
Tijdens de lezing Ontsto*d ~eh woordenwisseling 
tussen 'en r over ·het co-
mit~ ter behartiging vanjde belangen van 
. '• ' 

'was n1 et in het ~orai t4 opgenomen ~n: was 
hierover gebelgd~ 1 
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1923 \u 
Be~r.s organisatie 7 

a,rd Per~ea lezing te Amsterdam op 8-2-196 • . ,,, ... ~~-· .... -~-····-·-- .. -·-'-.·:- ··;·r 

.. -· 

\ AC01 ~lfJ'I Y 
Oup\. -
!-

OA.T. t7 fEl, ,961 
... 

I Bij\. ....--::::::::: 
16)-2-1961 

\u .woensdagavoDd, 8~2-1961, brsanisèerde de Teraniging l van vooruitstrevende stud~nten "Perikles". in ca.t6-
restaurant "De Roode Leeu-;r" in Amaterdam, een lezing. 
Op deze avond gat . . . 
een uiteeuetting over del atfaire Prof. Dr. 
_ : Aanwezig,. waren ~ngev~er 12 persone~, o.w. 

; apralt over . en gaf flarden weer van 
de artikelen in "De Waarh.id" •. De eaaentie van zijn 
betoog hield in, dat op e~n uiteraate gevaarlijke 
plaata een_ hoogat onbetro~wbaar aan is seplaatat; 
eigeDl~Jk twee gevaarlijk~ figuren, want ~reker haal
de . er utuurlijk~ook biJ. Bet waa vroea pauae; 
tijden. a deze pause .viel e een drukkende atilte en", ... ". ..... 
Diemand clàéht er aan, de, 5 cent toegang te innen. 

vertelde tijdens e pauze, dat er ettelijke 
duizenden strooibiljettenlwaren verspreid, o.a. in · 
de omgeving van de labora~oria, waarop ''n der aanwe- . 
zigen opmerkte, dat ook d vorige biJeeDkoaat ondanka 
redelijke publiciteit, ge n euccea waa geworden. Ba 
de pauze vroeg een van na onbe--nde wie prot. 

was, een andere onbe ende, of men niet. te veel 
nadruk had gelegd op de o rlo~elijkheden van de 
yJ,tracentritugemetho<le; .saaroa juist ; -

. was. aaJl8eP'&tkt en ;t? een. van de collaborateur• 
van de Nederlandse UDie - varierend van l tot· 
De QU.lY - en ot men ook v plan was de Fhilipaeneen -
die immers als eerste , hebben verwelkomd - ala 
b I van electronische raketten aan de kaak te stel

'• wat er p cies met Dr. van DBABEB 
hand was. 

vi-agen. 
gat de stereotiep antwoorden op de gestelde 
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~~~ aal'd : 
Perikles. U 
Bijeeakoas{ op 
herdeû:iag. 

i 
I 

24.2.61 te AsP.. i.z. februari-stald.D.gs
: 

I 

I 8S·3-61 

Vrijdag, 24.2.1961, organiseerde "Perikles" een februari
staking herdenkings-b~jeenkomst. in 11 Brakke grond.", Nes 
23-55 in Amsterdam. r.!; · 
J:Preker was s. , lid van het hoofdbestuur van~ 
oud verzetstrijders-beweging "Verenigd v~rzet" en één 
W' organisatoren van de februari-stak~ 
Op deze avond waren o.a. aanwe~ig t.w.: 

In verband met de LOEMOEMBA-herde~ng heeft de Marxistis±e 
werkgroep van "Perikles" de bijbenkomst van 20 februari 
uitgesteld tot 27.2.1961._0p dFze bijeenkomst sprak Marcus 

KKER ovel' h·et onderwerp nFarle:nen-. 
· ire Demokratie"~ · · 



r 

DAT. f1 APR. 1961 

Bijl. 

zatervag 25-3-1961 vond i het .tt'orestershuis, 
arpbatistraat 8-10 te Amste dam, de viering v~L het 

lustrum van "PERifi,.:-3" pl aty 
ar schatting'waren aanwezi ~personen, ~.o.: 



hield een korte toespraak, waarin hij een 
opsomming gaf van de verschil ende acties wa~raan 
"FERIKLES" tijdens haar 15-ja ig bestaan hèei't deel
genomen. Hij wiJdde speciale andacht aan de terreur 
die door· de B.V.D. en door de politie jegens"PBRIKLES" 
worden uitgeoefend. · 
Br waren verschillende gelukw~nsen bi~engekomen, o.a. 
uit.de Sovjet-Unie, de DDR en1Roemenie. 

Na de inleidinr var. ond de opvoering plaats 
van het toneelstuk "De Knop" · an : :. De 
hoofdrollen werd er, vervuld do r __ _ _ _ _ _ . ______ en 

:. was ook el.J.st met de regie. De 
opvoering werd door de aanwez gen over het algemeen 
wel gewao.rdeerd. De avcnd wer~ besloten met een bal. 

I 

.De voor 25-3-1961 vastgesteld~ lezing door 
rover diens ervaringen 

in de Sovjet-Unie is niet dootgega~ i.v.m. de lus
trumviering van "Pl;RIKLES" opjdiezelfde avond. 

i 

' 
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ü1f 
Ir. · 
Bet~.~ orcaniaatie 
~- aard 

ACD/ 
Ou pl. 

DAT. 19 APR. t961 

Bijl. 

Datua b3DMiakGMt -h:rioht . . . 

I 
Op saterdag 25-3-1961 l1

ond in saal 7 van het F.q~es-
1 terehui a te .Am.sterdUî e ~ering van l!E!~ .. . 3• l:~atrua 
lvan "PERI~S" p·laa~ _ongneer ;o personen woonden 
Rit .teest b1.j, w.o.: I · 
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t hield-een korte 1 eidi:ac, waarin de belane
r13kate paaaqe wu, waari hi3 aprak oYer de terrew 
die 4oor de B.V.D. en de litie Ti& een 8,Jateea TaD 
"atiek•er4a" telen • ... -~.--· wor4t geToerd • 

.",., 

Ra de toe-c::; ftD werd het toneelatult "De 
bop• nD . ·-·~~~_~poe rel. Ale boofdrQ.lape-
lera traden op _____ --~"•n De 
ä'VoD4 wei'Cl -.alo ten aet bü. · --
De ou4eren o.D4er 4e umre 11en 1iqen, aet ui tso nele-
rins Tan t ·, u 4e paue ••a· 
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DAT. t7 JULI St 

Bijl. 

\ 
l 

I 
I 

I 
I 

i 
I . . 

.Op 7.7;~~.t auva~ende 20.00 uur, "J.'d '·. Jl.Y.· · · r, Prin eqraoht 766 te A88-.X'Ctaa 
en ~oe led• i -rergaderiq ftll "Periltln' . ·. 
S•:~ voo,- deie vergadertas lui&le ala, Yol4tj 

1. OpelliDS · · · 1 

2. ,iMeJIGIIea • tukkeu · · ... · 
~ • ..a.deli en va:1 het beatuur · · 
4. jaanerel . . 
5. Yeralaa n ·de kaakon1;rolek0Diea1e ea , , 

Yan de pe n1DP•••t•r. · 
6. 46obarfe ude en. Yerkieaiq a.ie.,. kas- ; 

li:Oilt1'o elt aai• · 
7. 46oharp u4e en verkieaiDS Q.i.._ 

beatuur · 
8. plaa.aen 
9. roiiAYraa& 

10. aluitiq. 

----------



~ '·· 
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Voor het nieuwe. tuur waren kandidaat seatel 

Br waren geen t~g~nkaDdidaten 1qedieD4. · 
Genoea4 zestal~rd aoDder verdere 41aou.a1e· 
,&la nieuw bestu dekozen. 
~ =.•a voorsitster optreden, 

aal d · tuact1e van pemûJlllleeates' . 01 
s1Cb nnin. . ·,. ; •n udere .tuac~ieverdeliDS zal door het Diev.• 
bestuur onderli,. worden geregeld. . 

~-

i 
I 
I 
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h~tr.: organisatie 

aard : 1'eestavond Periklas op 

ACD/ 
-

Datum 'bllmenkomst ·ber~_cht . . 24)-10-61 
Bijl 

~- ... 'I .. 

'2áterd&b, 14-10-1961, 
1avond ter gelegenheid 
Deze werd gehouden in 
de arts - _ 
Amsterdam~ Behalve 
r' ...• 
~.w.: . 

organi~eerde "Perikles" een reest
van d1opening van het "seizoen". 
de AN -kelder onder het huis van 

~, .A iraal de 'Ruyterweg 265 in 
n zijn vrouw waren aanwezig 

-.Over het teest, &at tot 2 · uu1duurde bij en daax 
;na werd voortgezet ten huize an , valt niet yeel 
1te melden. · , ~. 
~erkelijk was, dat . het zwaar te verdurer 

l
bad; speciaal ' h d het op hem begrepen. 

. . · is tenslotte d8ll ook ntstemd weggegaan. 
In l'erikles-kringen vertrouwt men hea niet. 
Op·deze avoDd was nie &gierig naar het.prograaaa 

.voor het komende ~aar. Men 11 t hierover echter niets 
Loa. 
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r. • oraaniaatie 
aard Perielea-bijeenkomst oTer loonstrijd op 14-lQ-63 te 

DAT. .:;t 5 NDV. 1963 

Psricles-biJeepkomft over loonstriJ~, ~houden op 
14 oktober 1963 in De Brakke Grond te Ams1:.erdam. 
Aanwezi~ varen ca.. 25 peri:!Onen. 
Als vo'>r?itter trad een zekere J (vol~ens ei«en ze~t-
gen bestuurslid VIUl Pericles en van de ·studentezrrakbond) op. 
Spreker• warena 

- lid P.Bt./C.P.~. 
.--------/ lid ondernemin'!sras.d A.D.II. 

Voorzitter leidde de b~jeenko.st me~eDkele voorden 
.).n. liet verwiJzi~ naar de loon~t.rijd in de HtaaliPdustrie, 
·f•i hij dat ook. bij de studenten bepaalde verl81lpna leetdeta, 
(U.e mij nu wilden traohten te varwamenlijken Ti& •11 eigen 
Takbeweging, kortgeleden op~richt en reeds te~n de 50.000 
leden tellende. 
Hij meende dat het interessant zou zijn te vernemen hoe de 
arbeiders in de metaalindustrie: hun strijd hadden gtToerdJ 
dit was namelijk een terrein we.a.r studenten Teelal niet veel 
weet van hadden. , . 
Als eerste spreker kondi~e hij' de heer 8811 en 



..r-·· . 

• i<~ 
;f,~ 

\ I • 
wel als lid ve.n het partijbeatuur van de C.P .. N •• 

aei ter 1nl.eid1ng dat hij een· en ander wllde Jeggen over al
~ne opvattingen en normen, · terwijl de heer --- · · d~ 
zou IIP!"eken over de ljtrijd van de arbeiders in de aetaal.iD
duBtrie, o.a. over het tot :stè.nd bre~en van de eeDbeid OD
der de arbeiders. 
Het loon- en prija~eid vaa in Nederland Tanat de be-vriJ
~ ~bonden ~weest aan richtlijnen van bovenaf'. 
Uiteindelijk reaütaata laagst. betaalde lonen van W.-lllrope .. 
Door .zich te binden in afspraken aet de re~r~ hadden de 
recbtee leiders van de vakbewe'!i~ het zoTer laten Jtc.en. 
Uiteraard vu dit niet de beetoelw van hun leden ~eest. 
Dit waa een ~ote fout Yen dEtze leiding. · 
Daarnaast was er de B. V .n., die de · arbeidera trachtte te . 
intimideren. lroodroot e.d. Teroorzaakten ~Btcaçl .. D bjJ~ 
Tele arbeider~:~, zodat sij bij~. De Wesrheid niet durAu le
zen. 
De ontwikkeling 'f&D tbana maakte duidelijk dat op de oude 
weg niet kon worden cloorR8~ In de blidige olltvikkeliJI& 
toorde de Necl.,land• arbeiderllklu• ea bewatbeid • 
strijdbaarheid die· · or:apkeud vu D& de oor lol• 
~ vara de ~- di.- l-eede l&DC de eeDbeid ftll alle · 
_.beider• biJmen bet raaa •• de •att.Mcing ~ar...._. _. /· 
ON- dit ltUcSpat - eer.t Wel vat 'YII'Varäg ,._.., *' 
Vlll in de eipa riJm 'fU de b.~».l. al• daarbait.,. Bit...._, 
'YMk Yei'Jr:..-4 uitpl.ead. i . . . 
Dl •P• Matrale .,.._".giag kna 1D cUa ti3cl al• _etll dln1 

. uit een dooaje op de proppen • de atûlrt!BI -. ..... lllftl• 
....... . <t 
._. 'Pit et. cle Hak sioh tcl!e1 aeU'a. tiodan21 -- • ,.... :; .. · 
l'ia«llp)litiet ..... 1n Mt Ced1Dg ... 11• de l.eowleblt~ .• 
11l4e~eMro. . ! ...... ·;1 

Bit • P'ftl.c •• het aptndeD ~- cle, arbe1&1era ta· ... ,~ . · 
ftOr 4at de ftk11DDdn. •• * ............. ,. ... . 
wrteli~ atr13c1· -.Btn__ ... · -.a war de w_ ...a -._ "-'--~ 
deD, vilden zij het ooDtact daen at.\ ••1....._ ~; 
Collep. ·----' cl1e d ...... .-=1~ ll1ddea ~. lltr~d ... -•. 
• -..a hDotdaandeel bad · 111 de cwervi.mWat Yaa de _..,_ ·l 
beid_.a bij de .A:';D.II., •• ... vertellu .,_. deM ~~ . 
narbiJ de eenheid Y&D. de er~id_.s dooral..-eDII vu _. 
*-ft• ' 

llpl'ak venol.geu OTera de organisatie Tan de looutr1~4. 
De er»~ beve~ 8811 het lóoDt'ront, die Yeratretkende -----· 
TOlgen SOU hebben, vaa tot &iand ~komen na de doorbraak 
biJ de·A.D.M.. ; 
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Voor peed be~ip van de oorzaken, tiie leidden tot deae ont
wJldcel~, was het nodig, terug te ~tot de onder~e
li.ngen voor de thans lopende C.A.Ot.-groot aetaal. CWer het 
feit dat de lonen in Nederland, ~en •t die in Italil, de 
laagste waren in w. '&lropa, varen diverM publicaties ver
schenen, ook in het bliteDlPnd. Ne11erland waa als geedkoopte
eiland een goed vacantie-oord gewoi-den, seer gewild voor in
vesteringen en een ~eTam-lijke concurrent •t aijn lage 
productiekosten, dank aij zijn 1&«8 lonen. Vutgesteld ton 
worden de;t door de ordern•ers in.l:le metaalindustrie ID11-
lioenen verdiend varen. Bet aantal' miljonaires in one laDi 
waa aet sprongen omhoog gegaan. 
I1111illiging van de .gerechtvaardigde eisen Tan de Tatbew
ging bij de C.A.O.-onderbandelinpn in 1962 souden TOlpU 

• de ondernemers de verschrikkelijkSte georolgen hebben TOOI' 
de Nederla.adae economie. •n 0011plete cbaoa saa orrtete&D. 
Wat echter' te aeg~en van de tanti-.a, eto. vu Olldtlr-. 
•:l.Dgen? Zij atreltèn handen Tol ,el!d op aonder •n atac ez
voor Uit te TOeren. Uitbuiting v&lt de ar~iderllklaa• bl.Mk 
een goede vinatlron te a1jn. 
Na lugdur!g onderhandelen •t dreigencle· etllk!Dpn op de 
aohtèrgrond werd eindelijk 5 ct. per uur looUYerhoPDc- YW
~n~ alaede als duurtetoedag ·een klein bedrac. Dlt 
laatste werd echter •t de andere hand door de oud_.~ · 
bij de A.D.M. twug~nomen door de jaarJ1.1k• grat1tioat .... 
(vinstdel1Dg) aBD de arbeiders ae1; ruill J' 1001 - te ....u
dw.. Dit zette veel kwaad bloed • bij de arbeiders, t••• 
toen in de loop Yen het jaar bleek dat de eoor ··uiiObe •1....,_ 
tie Teel bete~ was dan aa~ankelijk vaa •oorge~elcl. In de · 
parlements'i"erkiezin~n daarna beidverd•n de politieke pal"-. 
tijen zich voor allerlei zaken, echter werd in hun J'l"'OMM«8D
da aelden eesproken aver de lage lonen. . 
De rechtse reP,ering-I.MIJta begon met te vertellen dat de 
loonstop ~~handhaatd moest blijven .en dat loQnaverboging TaiÎ 
meer dan ~ per jaar rulneuze gevolgen sou hebben. 
De monopolies, ~esteund door de verkiez1ngsuit8lag en het 
k~.binet l.&\RIJNEN, maakten zich op, verdere sanslegen op lwt. 
leYenspe:U van de werkende bevolking te doen. Hier ~~St 
iets t•genover gesteld worden doqr ~e arbeider•• · 
~elijk was dat een te~enaa.nval van de arbeidere slechte 
bij zo groot mop,elijke eens17,ezindheid ::uccea kon hebben. 
De achijnbesr hechte eenh•id van de ondar-nemers sou het 
beate op een bedrijf llSbroken kunnen worden. 
Bij de A.D.M. werd doÓr arbeider~ bersac:h.Uae.gd, welke de 
be.te taotiek zou zijn voor het. afdw~n van een looDn'.,._ 
ho~ing. Meest voor de hen! U,gv,emd middel vaa optreden cloar . 
de 'Y8kbonden. Zij voelden aich ~hter ~boDden door !lm baDd
teke~ oader de c ... ,.o.. i · ' 

I 

i 
i 
I • 
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~treden van ~e order~lllling~Aad ~ 'WOlgens de vet gebonden 
aan een reglement, met els belangr1~ste clau811le de bepa
ling dat loon- en arbeidnoorvaardei1 niet tot de ccmpetentie 
van dit or~aan behoorden. I 

Bleet over optreden d.a.v. een aoti8comit4 van arbeiders YaD 
allerlei richting, die echter een $attinft ~r•een bedden, 
namelijk over de noodsaak van loon.erho~1nP,. Zo'n comit' 
kon D81Dens de arbeid•s eisen ste~n, eeh1:.er genoot het paD 
enkele officille erkeDni~ or bevo~gdheid als onderhandelaar. 
De arbeider~ bij de A.·D.II. hadden zo'n comitcl geYormd en 
tenslotte bereikt dat 4n de O.R. 'n c!e vakbonden i~ach&
keld werden voor het ~stelde doel• 
Het act1ecomit4, saae~esteld uit doJIIIlUnisten, N.V .v .-ers en 
OJ1R80rganiaeerden, stelde een eisenpró~am op in samenverld.nr 
aet leden van de O.R. en ef~stemd :op de situatie bij de 
A.D.l4 •• 

~raker achetste vervolgens u1tvoe~1g het verloop van de 
loonstrijd bij de A. D.M. onder lei~1~ VBll het actiecom.it,, 
aan bet eind vaststellende dat de A.~M.-directie, aede door 
de achterl$t.and in het werk als !t&Vol~ van het. verdwijnen 
van de koppelbazen in een ~rt · pattiék ~eraalct, ging drei.!ten 
•et ontslagen en in verwacht!~ van een ale;emene st.aking 
schepen naar andere werven diriP,eerde en daardoor zichzelt 
in de situatie werlrte dg.t honderdeh :u-beiders, WSBZ"'Yoor ~:reen 
verk was, moe::sten 'lorden betaald. : 
De verwachte staking kwJn echter nliet en de directie koos 
eieren voor zijn p;eld. . 

~eker legde ~ote nadruk op het bensr,ezinde optreden van 
de erbei~ers, sociaJ.isten met coDDqUilisten en gnderen M~Den, 
met al.a veYolg oolr p.rote weerslag 1in de politieke seotor. 
De vakbonden, aldus gedwollflen door. druk van onder op, stel-
den forse looneisen. ! 

: .. 
De regeriD~ MARIJNm toonde zijn:t"are ~zioht door de zijde 
van de ondernemers te kiezen, ll8lll ijk door een serie aaat
regelen aan te kondi~n, die de raks verlcre~en looniiYerbo
giDften voer teniet zullen doen. I 
PAUZE. Daarna. discuNie. I 
Gevraagd werd or de repring (dan ~en Jl88.treplen .,.at~ 
•en te~n dreigende inflatie als DOII1scb gft'aar. 

••~ dat er geen apr e vu Y81l zulk eeD drd-
g~ns. Bet ging slechts om Yerpl sing Y&D bet 1Dtc.en, .-.. 
lijk door dat deel da1; reo~ig aan de arbeidera toeltvfa, 
heD ook te geya. 

aerkte op dat 1.D 4~ poait van ons land kort na de 

.J 
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oorlo~ begrip kon bes't~Wn voor b~t P,"eTa.ar van te ho~ lo
nen, mMr thans lag de zaak reed~ jaren :=tndertt en gi~ het 
erom vat meer waard was, de arbe~dskracht of het ~eld van 
de ondernemers. : 

Door een aanwezige werd opr,emerkt dat in bet rel~s ven 
~esproken was over toegepa~te taotiek. Qevr~d werd, 

welke tactiek nu verder aan de orde zou zijn. 
I 

- ant.woordde da.t hij de vr~ensteller zou inlichten, 
als de arbeiders in Nederland n1é1s meer met de B. V • D. te 
maken zouden hebben. · 

Gevraa~ werd i.v.m. de eenheid ~an vakbeweginr, boeveel le
den de E.V .c. bij benadering no~ bad. 
Geantwoord werd dat behalve vooritalae leden van E.V.c.
bonden ook andere projVesaie'fe atbeiders door het N. V .V. 
verden creweerd en het stempel ooblftlnist opgedrdkt kregen. 
De refol"'lliatiacbe leidera van bet N. V. V. zouden echter 1D 
de midige ontwikkeling goed doen,· d ... strijdbare arbei-
der• op te _..n. ~ · 
De luidige loonbeweging vaa door1 OC-Jn'J•tieche arbeidel'11 
olltketem. Ieder probeerde ·zich ~ er van meeeter te llakea. 
De P .s.P. trachtte arbeidera V8Dj de A.D.M. voor sijn poli
tieke kartetje te ~annen in ee~ T.V.-uitseudtpg. 
Toen deze arbeid_. a als· voo~~· stelden dat zij precies 
konden vertellen aan wie het suc~es van hlln actie te daDken 
was, namelijk aan de coJI'IIIIIln1sti~he voetmannen had de 
P.s.P. ·ban niet meer nodig. · · 

len aanwezige (droer baard) mee~de dat het streven van de 
P .:::;.P. hier verkeerd was uit~el·d· 
Hoewel 3el.f geen P.s.P.-lid zijrtde, wi.t hij dat deze par
tij open~tond voor iedereen en 'ijepaald niet het meellt ar
wijzend stond t.o.v. COIIIIIWlisteiJ,. Het ging om menselijkheid, 
om het elkaar begrijpen. , 
Hij had het verder over het gew~ne- en bet vitteboordeD
proletarieE~.t, daarbij zelf oPJl81tkend dat hij llliesobien wel 
vat ve'Miarrend was in zijn vr~stelling. 
Geantwoord werd dat het niet de ! bedoeling vas een bepaalde 
politieke partij te kraken, doe~ een bewijs aan te voeren 
voor iets wat was, geponeerd. j 

I 
Aan · werd gevraagd at hij dacht over de opYa.t-
t~n over revolutie in het co liet s.Unie - Ch~ door 
helD genoemd. · 

zei dat het hem er toescheen, -~ dit onder-
werp een ftlttra avond te wijden. Alleen wUde hij wel dit. 
seg~n dat het al of niet bloed e zijn van een revolutie 
niet at:tn de arbeidera sou li~rge • maar AAn dA hn111"f'PAnisie. 

·' 

., .. · 
' ·~ 

.:~J. 

. . "·~ 
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In de ;-;.Unie was deze ook met sohie~en begOnnen. 

! 

Ben vr13gensteller merkte op dg.t er 1och orde en recht moest 
sijn en dat een bedrijf toch Mn ze~fbehoud mocht denken. 

· zei, hier een oudernemer in d'f dop te horen. De arbei
ders eisten slechts lun rechtvaardi~ deel, te bezien per 
bedrijt bijvoorbeeld. , · 
Het ging niet aan om, ale een zeker• meneer ., uit te 
rekeMn dat alle tantihes, atc. pe:r hoofd Yen tie bevolld.n, 
slechts een paar dubbel tjee bedroe~n. 

' 

Voorsi tter bealoot mat de ()pmerking dat het een 
ftUChtbare avond vu ~weest, wM.rih met grote interesse 
vu pluisterd naar amere geluiden: dan studenten pvooa.
lijk boorden. 

Achter in de zaal had een onbekendej plaats gemMn tie aaa-. 
TaakeliJk DOt1t1es maakte doch lat~ kennelijk JIIOeite ha4, 
Diet 1n alaap te Yal.l.en. Bij Tiel ~aal.d uit de toon bij · 
bet overige geselschep, dat belang.,ellend luister'de or die
áUa&d.lerde. 
Voonitter' 
•iJn. 

Yl"'eg zich 14 •t Toor snaak dat kon 
I 
! 
I 
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1tr. 1 orcaniaatie · I 
aard 

DiapuûtaYond, georg.door Per~klea op 21-10-63 te Aad. 
' 

~r:o1 ?? ,,3, 
Uupl. 

DAT. 31 OKT. 1963 

-Datua bianenkoaat bericht I 28)-10-6} 

Aad. Qp 21-10-6} vond t.b/v. een 

~
oryPerikles g~org~iseerde dis*uutavónd plaats, alwaar door 

_ _ 1 een lezing werd geboucS:en over~ 
werken van TEI~HkRD de CHARDI~. · -

nwezig waren 13 personen. o.w: 
twee meisies. 

vertelde eerst iets i over het leYen van TEII.BARD ëië) 
CHARDIN. Vooral zijn veelz.ijdige i ontwükeling op het gebied Yaa 

ph;ysiaa, theologie, filosofie enlpa1chologie werd internatio-

Een van zijn grootste wetenschap elijke ontdekkingen waa 4e 
naal gewaardeerd. · !' · 
lsinanthropus bij Peking. Daarnaa t heeft hij veel geschreven, 
[!aarvan een a amenvatting en ~!ro diag bestaat in het boekje;_., 
~et verschijlWel ::~"itfi boe je heeft veel opgang geiiiaak.t, .. 
te ae.er omdat 'rEIL •en Jesui t was. In de katholieke kerk · 
ia het thans een verboden geschr ft. 
Spreker gaf verder een uiteenzet ing vaa het boekje volsens ~ 
zijn inzichten, waarbij veel cri iek .geleverd werd op het on- ·~ 
Yolledige van het boekje. Volgen spreker gooit HIJ,HARD aller-· _.0 
lei wetenschappelijke termen doo- •lkaar, zonder te Yertellea ·:;~ 
wat hij aet bepaalde termen bedo lt. De lezer past de terai.a.o- : · 
logie aan zijn gedachtensfeer aa en het sevolg ia, dat er Yer- · 
schillende beelden ontstaan met le Yerwarrin.g Y&D diea. ., , 
TBILBARD vert.lt bY. n.i•1. wat bi .met geeat en wat hij aet be- ., 
nataijn. bedoelt. Er wordt een b iten.kant (stoffelijke) u ~ea '· .::;:~ 
biD.Denkan.t (pafuhisohe) der aate ie .geaao•cl• Bet bewutsijA nt: f;_<:t 
ia . wezen in elke a tot. Moeten wi dit ~:•heel au alà zeltataad~ -'%it~ . . ;~ 

?~ 
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evoluere11de massa bescbouwe11 \of a 
van eeD overkoepelend a•~steszijn 

dit geheel onder de hoede 

TEILHARD vertelt Aiet over bet be n der dingen ot de ooraprong, 
aaar hij 'doelt wel op bet e~11de v alles, nl. de eYolutie-bewe
giDg naar het zgn.punt Omega. Op it punt aou dan de· mens, .lief
derijk opgenomen worden in Chriat~•· 
Maar, ia de vraag van spreker, w~t gebeurt er aet alle materie? 
~ordt deze ver11ietigd, dan ia da~ in strijd aet de eyolutie
tbeorie van 'rEILHARD. Misschien iid zij door de evolutie op een 
dergelijke manier veranderd, dat !zij het paradijs der hemelen 
zelve wordt. i 
Vervolgens stelde spreker het Ma~xisae tegenover de leer van 
TiiiJ..LRD1 en bij vond verschille~de punten van overeenkoaast o.a.: 
1. De grote golfbeweging in de e~ol~tie. these-anti-these synthea 
Dit vindt men zowel bij Marx als tTEILHARD •. 
2. Het begrip collec.tiviteit. De !drang naar collectiviteit is in 
al~ atv! aanwezig. Beiden gelo~~ell in een uiteindelijke klasse-
loze maatschappij. ; 
3· TBILHÄRD spreel>.t over het kwa~d in de wereld. Earx praat over 
de uitbuitende klasse. Beiden zi4n h~t er over eens, dat de ~ens 

het plafond van de bea evorutie ~oet worden en als ~en dat be
reikt kan men spreken van het p ~adijs der sociale gemeen.schap, 
waar bat kwaad uit de boze is. i · • 

Spreker noe:.nde .ook enkele geschilpunten-' nl.: 
l.TEI.LHARD heeft net over het ei4de van alles en waarschijnlijk 
veronderstelt hij ook het begin. jBij Marx bestaan deze begrip
pen. De materie is vr. alt:h;jd gew~· est en zal altijd blijven be-
etaan. . 
2. De beweging der evolutie gaat geheel zelfstandig teganover 
TEILHARD, die voor deze beweging een geesteszijn nodig beert. 

Na deze uiteenzetting van " 1!8rd er gelegenheid gegeven. 
oa vragen te stel-len en te diseutaieren. 
In het gezelschap-bevonden zich uderejaars, wis- en natuurkun
de-studenten ·en een filosofie-st dent. Hen trachtte de ~erm ener· 
gie die TEILHARD in zijn boexje ebruikt, te ver~lare11 in zijn 
zienswijze. Tot een resultaat is men niet gekomen, omdat de fi
losofische átandpunten indruiste tegen de natuurkundig•· 
Men trachtte ook het standpunt v n TEILHARD te bezien in het 
licht van de Rooms-Xatho~ieke11. ele katholieken die hua· geloor 
steeds wankelender zien worden 11 t het veld winnen van cle 110• 

derne wetenschappen, zien in T~I HARD de man die in het licht 
van de aollerne wetenschap het G dsbegrip rotav.t· stelt. 
Van de andere kant is er in de l or van TEILHARD gee11 plaats . 
voor een Christus op aarde en ee bijbel. Het Vaticaan weet wei-· 
nig raad aet hem en heeft daarom het boekje in katholieke krill
gen verboden. 

De avond werd gesloten met het v 
voor de volgende avond. Het onde 
CHARDIN. De ~at~ van de volgend 
63, ia Aad. 

statellen van een onderwerp 
werp is wederom TEILHARD de 
bijeenkomst is dunderdag 31-10 

. ," ... 
·.··;: 

~-· •:/: 
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aarcl : Lezip.s "Perikles" 
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.:DJ 

Dupl. 

DAT. 2 9 HAAKl 1963 

BiJl. 

I 2?~-3-1963 

I 

I LQ1DS ··~!~" . ,, . 
"Diäiaas 5:3 .;ëJ63 • orsaoiae rde "PEBIKIJCS" een lez1Aa...., · 
die ••~4 1eho~deD in Qat' Modern in AmSterdam. . 
Qp deze avoa4 sprak over socialistisch 
Bealiaae.(.U.nsekondigd wa~ b.et oaderw~ "Literatllu 
en Kar.xiaae"), · . · 
!::\!~ waren o~e~eer 20 ~eraoneo •. o.m. werden oJI.-

()D4ër~de- au~aisea· WU'IIliSlechta ODII'YIR · 7 per~ .• 
lietea. _ . · . · . 

ov_' ·.I' cle ·1. eaiDS aelt Talt~iet Yeel .bi~ao•4•~• '.•. •l-... :\· 
4eta, '.ritj4eaa 4e duou.aale olltpopte 66a. der ...... ia .. ~'; 
zich a~ eea keolaQ fill· . BU81ache 11tel'a'\1U• L*ftU 
bleek. dat deze 41acaiaa1u · .. sebeteo,. · · 
een soede teDilia wu va• · 
Geaoeade · , beWHM ·1D·felle bewoor41J11ea, dat 
alle Aaerikallea selt ·~•o eD. dat de &GaaeD met hu.D 
bewapeniag hen onder de d 111 hielden. 

• ~< • • 

:~ 
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~tr.: orcaaiaatie 
aard Be tuur Perikles en v.s.s •• 

·1D-1962 
I 

Dà'ua biaaeak ... ,-~•rtcbt 30) 

het aatste nua.er v 
de Dallen nraeld van de 
vereJ11g•-.: "Periklea" 

. ~ ' Surinaaaae Studenten in 
Dese luiden als volgt t·. 
~;kl••.!. 

DAT. 2 ,IOV. ~~~t 

Bijl. 

opia-Oures (2-10-'62) staan 
estuursleden van de studenten
aaede van de Vereniging van 

terdaa~: 
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~letr.: or,.aiaati• 
aard 

lijl.: -J41..--

A CDI 
Dupl. 

DAT. 1 NOV. 1962 

Bijl. J 
------~--------· 

Op 21 okMber 1962 wri. 111 4• a.g.BDJRABDauif.._ "'IISS&&ILIIC!i" 
ia .uaJfiRNJI MD 'bijeutc.n ho111Ha,att .. ~ ioor "'DD· 
uzs•,"Mft1jl ftOJ'ta Tia U • Urlai.M 'fnûa ·JaU.,eaip ·pano-
Mil waren uitp~!s' u.tt. u reua'bewcmc•· .. · 
Aaaw•i&' wawa ~ 40 perMMn, · 4eJ' ••U·- D·tot .'11 llhien
t.a.O.a.'Rftll UllWIZig l . - - - .. - . - . ·- ·-- . . . 

Ua apn&r tra4 op J~_.$uit IAIDJIJ,pa~. · 
wnU 'Yft ... _..üe iA bit . la Ma toeeprtJt ~. · , .Jlra . 
toeapzu.k,ia a••D'ft.ttiDC,Yan t1jt tet tij& ·~ ... ,.. . . wz-
taali w:rt. i · .... , · . 
(•oor een T•r4•r n:rel-. zia ij•TCM• lall ... l ~' "'JJI·,••mto• 
oppn.U toor- }. . · · 

I 
i 
' 
j 
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Ve~n1ging van Vool'U.i.tstrevende 
'St~denten PERIKIES' 
· Ab aktiG.at a 
Oksgh~'!Wt.ru:l~ 8 !' • c 
A. m R t e ~ d· a m · 7. 
·~ ....... 

l . ; 

1 

\ 

I 
I 

. I 

Bijlage 

E/,r~ vv 

. De Studt>..nteÜver~~ PSR~S heeft,·~ eel' l1 uit ~· nodigen 
voor oen lezing! _te hou.den dOG~ Prof.J.p~BerDal Cy-n:l.-tersit;r 
of Lenden) Proa:Ld.ent .. ftJ'l de Wereld Vred~sraad; over• ~ 

. . - . l . . 

..... te h~de%4 

."Scie;:lm~ and Too~ol~gy in ~. he Worlel 
l)f. th& Futura" r 

i 
' 

.1::'".;.~~ ·_.:~-~' ~ .(·~~~~,:\·-:.·:··-\~~~:::.;..~~~~:-.: ::.;·.:·::"rf.' ••·. ·~•.&i''i•t··t; ;:~ .·~·· .. -j5; 

-. 
... 

·. 2 u\li~. n d!l"' · 

:t.!l· gebouw·icras:lapol.Jt:ki 
_Wa~ce ~traat, .A,mt~a •. 

' . i . 
Ge.kge:nheiü t~1t het atellen van ,r~n,,: 
~~l1t et.anwe:d.g. 1' 

Toegangaprijs r.o.2~ . . . . 
1 

Uw ~wozigh~;t.r.i o: lloge .Fijf5.]B~êll~t~. 

··~oo~hte,.·. 
'<' .::.- . $' 
lt.Gninep . · · 
;'f. .' . \ . 

·t I 
j ~ i 

1 
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Nederlandse Vredesraad 
Prinsengracht 840 
tel. 22 1? 38 

L.s., 

Amsterdam, 17 oktober 1962 

---. ,.._, .. 
, o\)1age · 

E.JJ',J'Y 

Ingesloten doen wij U een uitnodiging toekomen 
van de studentenvereniging Perikles; die zondag a.s. een 
lezing organiseert waar Prof.j.D.Bernal het woord zal voeren. 

Gezien het onderw~rp en de positie van Prof. 
Bernal; meenden wij dat deze lezing ook Uw interesse zal 
hebben. Vandaar dat wij dit initiatief gaarne in Uw aan
dacht aanbeveh:n. 

Met vriendelijke groeten; 

Hoogacht end; 

7 I : 

\ '. 
\ ' . ~ ·<-- .. ~t~, 

M .B .. Minnaert-Coe l:lngh 



tof Bema/ in lezing te Amsterdam: . 
I ut. vv 

,Ontwapening opent weg ·naar 

~ervloed voor alle mensen" 
(VRn onzP \'~rl'lag~ever) 

IVanneer de k~ade f'iorlcl zou eindi1en en alcf'mene ontwapenln.- een 
t &C'D worden, acu een wereld mocelijk zijn, waarin niemand 1ebrek 
lfde Ie lijden. 
t.lda• de do&conclUI!IIf: van het Indrukwekkende betnt'JI'1 dat zondaK
Jdal' pref dr Jt"hn 0. Dernat uit Londen, a.m. vr·crzltier van, he& pno
lunt van dt Wereldvrede.uaad, in Arnst«"-rdarn n,p flfn druk bf".:zochte 
~nkomalt van de studenienverenl&lng ,.PerlclPIII" hefft s-ehoudf"n . 
. l\'etensebap en techDel('lcle tn de wereld v•n tnt=r&'en" w•• de titel 
l sijn lellillll· 

Fa-briek zonder mensen is de beste" 
Jrie aspecten van de huidig~ 
tenschappelijk-industriële re
utie noemde prof. Bernal 
:entieel: 
le zorg voor energie en 
~se!; 
le communicatie, d.w.z. de 
gelijkheid om nieuwe kennis 
snel en doeltreffend mogelijk 
Jr ~geven; 
liS belangriJkste tenslotte: 
; wetenschappelijke onder
'k zelf: "de wetenschap van 
wetenscha.p". 
~------

Rij ctit laatste ao-pect citPerde hi.i 
de uitspraak van lord Rutherford: 
.• B~a;in nooit aan een moeiliJk pro ... 
bJce-m". ,.H(>t is r>f'hh~r hed m"eiliik 
vast te stellen wat een gemakkelijk 
proble~l'n h;'', aldu.~ Bern:~]. 

Bovendien we~s hij hitrbij op het 
ontzaglijke probleC'm. dat wat van
d~aJit aAn r:le ::;ludenten wor-dt ondf"r
w~zen, in f~ite reed!~~~ veroudet·d is. En 
t1e op\'oeding heeft .allf;'en zin voor 
.zovPr Jwt de kennjs van morgE:n be
treft. zo olelde hi.i. 

In een rhi'1E'-"I':! fabrkk had hij rle 
oplossing voor dit vraagstuk gevon
den onder de leuze: .. Leer terwijl je 
werkt ~ werk terwijl je leert". 

Later hier nader naar pvraard, 
vorkla.rde prof. Bernal, dal dit In 
onze verhoudingen sou betekene11: 
minstrru 2 dagen per week onderwij11 
voor de rodere werkers In alle lr'ldU· 
drieën en vakkrn; en omgekeerd 
verplichte arbeid lD allerlel beroepf'.n 
voor studerenden. 

,.Kwestie van !feld" 
Nadrukkelijk beotreed )!rof. Der

aal alle wanboopofllo""flefn. als 
IC'IU de aarde te wefnlc ener,l~ebron· 
ne-n en te welnlr •oedael bedt&rn 
om aan alle buldille behoeften Ie 
voldoen. 

Evenzeer wees hij de 50mbere 
voorspellingen af, dat bij het hui
dige groeitempo van de wereldbe· 
volking een maximale behoeften· 
bevrediging niet mogelijk zou zijn. 
T~chniseh is er geen probleem om 
deze behoeften Ie bevredigen, ook 
niet op het huidige moment. 

.,Het la een kwestie van pld. 
Arme mensen aterven wel van 
aebrek. rijke nletu .•.• 
Ideaal ncemde prof. Bemal me .. 

chanisebe prodnelleprocessea waar
bij •••n enkele traditionele kraehts
ln•pannlnr nodlr is. 

De encrme ontwikkeUnc die de 
eltctrt'=nlscbe breinen doormaken. 
brengt veel van wat hier wenae .. 

, lijk Is, naderbiJ. De beste fabriek 
· is die waarin 11een enkele mens 

'

; meer werkt: waar de macblnes In 
staal zijn zichzelf te repareren: 
zichzelf Ie .. leren" boe beter te pro
duceren, wat vla de leer-eireults In 
de modernste eompalon reeds In 
prlnelpe moaeiUk la. 

Tf;'n:s:Iott~ :zullen deze computors 
1 zichzell moeten bouwen en \'erme· 
, nigvuldigcn. 

st~eds grotere productie~~f'n
heden zulJen nodig zijn om de 
volledige automatisering moge
lijk te maken. Maatschappelijke 
veranderingen zijn nodig om 
dit nlet tl!n ko$te maar ten bate 

Prof. BerM!. 

van df! mens te doen aesehie
den. Want produceren orn te 
vernietigen teneinde werkloos
heid te voorkomen, Is ceen op
lossing. 
Men zal de menosen vrij moeten 

maken van arbeid In de tradltione-~ 
Ie zin. Opvoedlnc en onderwijs zul
Jen een •teeds groter plaats in het 
leven gaan Innemen. 

De rrootste rijkdom van de we
reld lid naDH!iijk niet In de voor- . 
raden kolen. olie en telfl niet la de 
aloom-enerale, maar In de nOJI niet 
pbralkte vermo&eDI vaa de mense .. 
lijke ceool • 

Te veel? Te weinig! 
In dit beeld van de onbt!ll..,.,.de 

maatschappelijke mogelijkheden bij 
een vol trekking der wetenschappe
lijk-lechniche revolutie, za11 pro!. 
Bernal evener.ns een einde komen 
aan wat hij noemde ,~het aanvaar
den van gemeenschappelijke mbè
re", zoals lichamelijke zlekl<!n ein
digende met de dood, aeestesziekten 
en domheid. Maar oo:.: hier la een 
vi!!el grooU!:cheep$er wetenschappe
lijke aanpak nodig, 

die reef! moeolijk Is, bestaat niet. 
woneer er eeen einde komt aan 
de aloom-bewo.penlnprace en koude 
oorloa. 

Ne110ntla procent van bet welen
oehappelijke oaderzoek la militair 
bepaald: ook aan die verspilllnJr 
dient een einde Ie komen door al
remeae oalwapenlnr. 

In dit verband antwoordende Dan zal vrlendsehap~lijkl! !;a ... 
op een vraag, of ook hij van menwerking mogelijk worden waar• 
oordeel is, dat er tevMl geld uit tenslotte een rationele wereld· 
aan ruimt~-onderzoek wordt ~ö~ttnenleving zou ontstaan. waar het 
be:stfied, merkte prof. Bernal leven niet in afgegcheiden v~kjros 
op, dat er niet teveel aan deze zou zijn verdeeld en die prof. Rer .. 
tak van onderzoek wordt uitge... naJ socla1istlsch wHde noemt"n, 
geven. ma~r te weinig aan. de ma.ar die ook \'Oor niet .. sociali.sten 

I 
andere wetenschappen. acceptabel zou zijn, 

Onder de aanwezigen m.;orkten. 
Tenoiotie keerde prof. Bernal lol wij o.a. de Am•terdamse hoogiera

zijn ollpni'OPonl Ieme: de toe- ren M a c G i 11 a v r y en Ho!
komst die bij b&d ce~cblldercl en • s t r a op. 
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·· aard Kennisaakingaavond door 41:._':) 
• \/.V.V.S. Periklea op 9.10.1

1
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DA.T. 17 OKt 1962 
,.,., .. 

Datua biaaeako.at bericht 

Op diaaclapYoad ~10-62 • r4 doo..r de V ~V .s_. Per:Lkl•• ••• 
kenn1 .. ak1nseaYond belegd ia cat' Modera aaa het Leidaepleia 
te Allaterdaa.. - J 
Ruia 20 pereonen woonden 4ase bijeeDkoaat bij. 

. ' hield ••• korte 1aleidial• 
waarbij hij de Aaerikaaaa po11tiek,je .. aa Cuba aterk hekeld 
Hij pf daarll& het woord aa , 
•oor het houdea. ••• een 1 sial oYer Cuba. 
Spreker ••rte1de dat hij ija laaiDe ~~u b .. erea op de erYa• 
riagea die bij heeft op .. aaa tijdeaa· de reia aaar Cuba die 

. hij de afcelopea soaer ia geaelaohap.Yaa heelt se-
aaakt. 
Hij saf eerat eeD kort OY 
dat ••rat ••• 8paaaae o•• 
daaru ••• eooaoaiaohe oY 
Aaerikaaaae iaperialiaae 

· tiata ha~ aoetea oadersa 

r .. oht Yall cle hiatorie Y&D Ca-a 1 
heeraiac ~d aoetea dooratau ea 
rheeraiac ••• cle aijde Yaa het 
a cle cliotatuv YU het Mwi.. :a. .. 

Vaa ueri.kauae s1j4e wor t .. tuvli~ ptraût het "laa4 oa4 
•••r .terke ecoaoaiaohe ü te plaauea, aaar epzoe&. had 
bij de Yale gaapraidtea 41 bij ia Cutta ka4 'Jaliuaea YCHtrn, de 
o•ertuisiDI .. kr • ._a dat •ba oadaaka .... •J•t ... ti•obe · 

eooa.-iaohe bofOOt de •• 
pa:a het .ual)làbet1a•Jaa4 
het terreia.Yaa de laadbo 
aaakt, waarbij ••• .. 4ee1 
seblewea~ aaar ia ooöpera 

1 claarauat ook P"Ote cloor 
· aija oatataaa. 

zo .. 1 R ... iaolae a1a Ch~e 
: a4•1aa111'a aaawes:Ls. 

. . 

sa1 klaren. Vooral de at~1j4 te• 
ja bewoa4er:l.ac op,.wdt. Ook op 
wol'clen enorae Yor4eriacea ,. .. 
Yaa de boerea seli.,udil la 

•1 Yerbaad ........ .._, terwijl 
•\raat ,.lel.. boere.-etrijYea 

techaioi aija ia het laad ala -
: Ja •• ...,_. wu er c•l•l• e14 tot het atellea YU 'YZiapa. 
! Vel'aüilleade beaoekera Y rlietea eolater Yoort1j4ic 4e bij-
! ••*-t 1 sodat u de pa• • aos ~1eohta 10 perao~ea aaawes11 
warea:a. 

: Bijsoaderhedea dedea aioh aa .de pause niet meer Yoor 9 aaaat 
·••• Yraas of er Yrijheid ao ploot iD Cuba •••• waarop 
, , ' eea b••••tigeacl two~rd gaf, Yerzandde de 41acu•a1e 
ia een heea en weer gepra t OYer cle in Cuba 4oorae•oerde laa4 
bouwherYoraia .. a. ~ ~ · 
Br ... •rij •••1 propasan aaateriaal oYer Cuba aaawesig, wa~ 
YaD een Yierial se•chrift a al• bijlagen hierbijsaaa. 
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-- Betr.: orpaiaatle , __ 
aard : Bijeellko•at "Periltlea" ia 

"Felix Meritia" op 1?-11-19§1, 

-11-1961 
29) 

i !\CD/ 62/a39'" 
~ 

- j 

Op vrijdag 1?-11-61 sprak. k reus BAKKER v~or "Periklea" 
in gebouw Velix Leritis te sterdam •. De bijeenkomst werd 
bijgewoond door 27 personen o.w.: 

De leiding van de ávond beru~tte bij . 
Marcus BAKKER hield ee~ wein g inspirerende inleiding over 
het 22e congres en het nieuw progra@ van de CPSU. Rij 
hield zich daarbij zorgvuldi aan hetgeen hierover in de 
Waarheid is verschenen. ~nke e Politalanen probeerden een 
discussie op te zetten over at opzij schuiven van MOLOTOV 
c.s. en over de verdere ontl istering van STALI~. BkKKmR 
ging hierop echter niet in. p een vraag om iets over het 
recht in de ~ovjet-Unie te v rtellen, antwoordde BAKKER, 
dat dit niet zijn terrein wa~ en dat er volgens hem op het 
congres en in het pro~ram~a iet over het rec~t werd gespr' 
ken. :-- - - -·- -- probeerde 'Ai~KER op dit punt bij te spr 
gen en vertelde iets over het recht iu de ~ovjet-Unie, dat 
volgen~em een humaner insla heeft dan het recht in de 
.Vesterse landen. 

pr~beerde .B.AU::' uit zijn tent te lokken door 
de opmerking c;.at z .. i_. de pol·~· tiek van de CPL'J en met nue 
de vakbondspolitiek, door de CPSU wordt bepaald. BAKKER 
ontweek ook hier de discussi en maakte er zich van at aet 
de opmerking dat de CP~ zelf haar politiek bepaalt, maàr 
dat zij zich daarbij natuur~jk laat leiden door het lich
tende voorbe~ld. vao de 3ovj;.-Unie, omdat de praktijk heet 
bewezen, dat men in dit lan de j11iste aanpak kent .. 
BAÁKER voegde hieraan toe, · t de CPN een heel wat vrijere 
koers va&rt dfln de kleine ls

1
nden zoals Nederland, dia zich 

slaafs onderworpen hebben a,o de USA. 

I 

' -i··~ 
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Betr.: orsaaiaatie 

~· aard Verklaring "])80-Perikle•"• 

ACO/ /F<G:os. 
oupl. 

DAT. .-13 ·IOV. 1!161 

-...- .... ~. •l)_ - --·· 

~e "Dso-Periklea" heeft de Yolgende verklaring uitgegeno 
V .E R K J;. R I H G . . 

Bet beatu~r van v.v.S.Peri 1ea op vrijdas 27 oktober b~ 
een, ia -.ao unins, dat; he or.ganiaaren van akt1rtt;e1t,a 
~voor als•••• ltarDODtftpe Dl ia toe te jRicllaD, aD cl.a' 
Perit1ea bereid ia aaaen t werkall aet elke groeperi.as .· • 
die zich inspant Yoor dit oel. · 
Het beet\1\lr ie Y8D aeDiDSt dat de d .. onatratie, seora•ai
aeerd door het •coait6 196 voor de Vr~de", op 25 ottobet 
geen bijdrage ia gewe.eat v or a1geaen• kerDontwapanias. · 

· »e leiding heeft de deaons ratie duidelijk doen uttlopea 
in een zuiver anti-Ruaaiac e betoS1ng. 
De· weergave van het verloo va de deaonatratie in de ptr 
en voor de radio heett dit anti-Buaaiache karakter DOl 
onderstreept. · 
Het beatuur la van ••nins, dat de verzeterinsen in de op
roep tot deze deaonatratie en in het a1otwoord ••n · 

· - - , als zo~ d• deaona~at;ia een als••••• 
karakter hebben, hieraan eta veranderen, nar Tela 
demonstranten hebban aanget okken voor een dolll" waar-
vo~r zij niet gekomen ware • . 
Het bestuur hoopt, dat de oor het•coa1t6 1961 Yoor de 
Vrede" ingeleide aktie te D a-wape~J_van desa eaa
zijdigheid afstand-zal doe , zo4at ~ sroeper1Dg8D 
elkaar in de st~1jd voor gemene keraontwapea1Dg 1 te
gen de opslag van kernwape in ona land en tegen cle 
raketbewapening van de Wee dnitae BuDdeawebr zullen 
vinden. 

. ) 

1 

·.• 
~ 
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: . ·. UI· BY.CBR. 
lo. ·13208 
-,tr. t or1ani11&tie 

aard Per~ea dispuutavond. 

In anke1voud verzonden. 

• 

• i 

:ariklea d!•Euutavond, : 

~
rijdagavond 6-12•63 verd t.h.t. 

n lesing gebouden door 
ia naar de SU, . ·,-

anvesig varen 1' pereonen o.v~ · 

. , ·,...Dl ....... ......, 

Ou pl. 

DAT •. 2 3 DEC. 1963 · 

Bijl • 

........ 

t, ove:r ai jn verken e~, s' ;tn 

Thï apraker vaa een vrij kortsi~htic man. Rij noea4e si~n rei• 
naar de. SU een clroomreia naar·~et paradijs. 

beachouvde siohs•lt aleleen groot aociaal ~a\..-ar, 
~Téel te weinig gevaardeert,vercl. Hi~ lae o.a .... leTaU• 
baachrijving van hea Toor, dielgepu'bliceer.4 vaa in ..a 01&ltu
reel. Sovjet-ti.jdachritt. Hieri~ kvaa o.a. de YOlcen4e paeaace 
voort "De beeldhouver Tan de a_ beidetule ."ataae~ beetî ._. see: 
moeilijk om sich te handhaven n een lan~aar kapit&li•tea a. 
tunet uitaaken". . , 1 

~ l 

• . ! ~ -;.\ . 

. :·r ~L;j~T·~;~~~~~~ 
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"Periklea". 

ACD/ tio ~9 
O.pl. 

DAT. ·2 5 •• 1Q;.· .... d 

.... 

1 21 )-11-1963 

I 
Donderdag, 7-11-1963 werd t!.h.v. 

. in Aaetilrd•a een .a:J.IPaene ledenvergadering van de. 
V .v .s., "Perikle~". geh~ucien!• 

Bierbij waren zeetien p~aonen aaawezig, t.w.: 

s 

.. 

opende de vèr,ade·ri~g en gaf het woord aan 
I .• . • .·,... -. 

Deze 11emoreerde de geringe,i activiteiten in het jaar 1962/ · .v·. 

19ó}9 VMn Peri.ltlea. ~- · 
Niet zo zeer vcor wat'betr ft het naar buiten treden van de 
.vereniging (openbare le~in en •• d.) doch de inactiviteit 
van de.!eden zelf. ·, . 
Hij weet dit aan dtt gering~ actl.vi teit ,,ven het beatuur en .· 
de verminderde apanning ini de koude oorlog. 
Vervolgene braebt hij de p~aDnen van het huidige beatuur 

· naar voren. 



-2-

I 
I 

IU.èuwe kaaco-ia.eie: !U.e~toe werden benoead: 

PPe aaaeaatelling 
. atemaen aanvaard 
n --

vaa het ~dice.bea1;;ur ••~ aet al«eaene 
en ai.e t j•r al·a volgt uit : 

- voor&it;~e,- . . 
1- vice- v~orzi, tter 
- aacretar~a 
'· peDDin~aeter 

~lede 
_.....- I 
13&r de beetu\lraYerldeain. ltwd de "blunder" ter sprake, iUe 

I had gemaa&t op de voor~ 
lichtingaavond van de atÛ~enteavereniging "Olofapoort". 

" · - ' • - i ,0' a 

.atelde voor een aotie in 
·te dienen; waarin tot· uiting aoet· lto11eu., dat "Perikl.ea" de 
cebezigde •itlating betre~t en volledig achter de etudentet 
vakbeweging ataat. i 

. ~ t 

Vervolgene werd er een co~aaie benoemd die de beginsel
verklaring aoet herzien.· ~n ·deze comaiaeie zullen zitting. 
aeaea t•••' 

aerkte.op,!dat het voor de commiesieleden 
een coede politieke schol~ng ia oa de beg·inae.lve·rklaring 
te herzien.. · ' 

Tenalotte gaf een kort. verslag over zijn reie 
naar Indoneail. 
l:iij verweet Kr. ~nhandig.te ~iju opgetreden •. 
Dit ia <te oortaak d!lt· dè ~ndoneaie~a niet naar Nederland· 
~ijn gekomen, ofschoon de! Indoneeiers zelf ale oorzaak 
hebbeD opppveG de !JANEFp (Aziati-sche spelen}. 
Het innemen van een gezam~nlijk ·standpu~t t~a~v. kolonia-

. • . . l . ,,,, 

lismeen kapital.iaae werd;niet verwezenlijkt 1 aldue 
gezien de •usena teL .. ing vàn de .. -groep e·tuden ten • 

• - - --- ze-i goede f' ontacten te httbben gelegd. met àe 
4 grootete .procreaeieve a udenhn-orgeuia•tiea in Djakarta. 

I 

, ~, I 
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t IATUM • 5 JUN11961 

F 
I I Zo aoditJ oadere t11bt1cer1o1o aaagewa. 

lt:. 

A&chr.: 

Datum rapport Volgno. W. rapp. 

2 

Vrijdagavoad 17 aei voad in cle koloa.eazaal vu "J'e1ix Meritia" 
in Aasterdaa een bijeeakoaat plaats georgaaiaeerd door de VVS 
"Periklea". 
Bet oaderwerp van dese avond waa ••Botatandagesetze - Springer - HP 
Sprekers war~n t.w.: 

- .. - .. 
, .;t"~rslaggever van "De Waarheid", 

Laatstgeaoeade trad ia de plaats van 
die aanvankelijk sou spreken. 
Dese bijeenkoaat werd door ruia 209 persoaea bijgewoond. 

Vu "Perikles" warea aaawezig t.w.: 

begon de serie ialeicliagea. Bij sprak over de 
aacht van de aoaopoliea, waartegen de arbeidera en etudeaten 
zich gezaaeDlijk aoesten versetten. 
Verder waarschuwde hij voor het fascisae ia Duitsland. 

- had het vooral over de rol die de SPD gespeeld had bij he 
oatetaaa van de IU.l.aise in Dui. taland. Hij vond dat iets derplijka 
tooh ook wel aet de PYdA aan de hand was. 

- sprak over het groeiende verset in de studentenwereld. 
Hij aignaleerde diverse aiaatandea. Bij hekelde Yooral het rapport 

en riep de atudentea op sich hiertegen te versettea. 
Als voorbeeld gat hij oa in bepaalde faculteiten te gaan vergadere: 

-en hieraee de volgende dag door te saaa, zodat er geen colleges 
gegeven kunaea worden. 

- hield een vrij als••••• betoos over het kapitalis 
en het verzet van de studenten in West-Duitsland. 
Hij las zijn toespraak voor, deed dit nogal sael en was aede daar
door bijzonder aoeilijk te volgen. 

~ ~ · gat aet veel vuur een Yeralag van de gebeurtenissen 
in Parijs. Bij verweet l'Bv•anité, dat het de atudentendeaonstrati' -
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VERVOLGBLAD No. 2a Bij operatie-/inf. rapport no. 

~ebagatelliseerd had. Ook voa4 hij dat de PCF zich te veel gecoa-
oraeerd had en Dll acht!_~ _cl ____ _feit:en aanliep. 
~e inleidingen was er eeD korte pauze, waarna er gediscussieerd 
werd. Bet was de bedoeling dat er iD deze discussie plannen zouden 
worden besproken oa tot concrete acties te koaea o.a. tegen het 
plan • 
Ieaand vroeg , waaroa de arbeidera ia Frankrijk wel deel
naaea aan de betogingen, terwijl dit ia Duitsland niet het geval 
was. 

gat hierop geen rechtstreeks antwoor~doch draaide er oa 
heen aet gevolg, dat hij aoeilijk was tevolgen. 
Aan - , en werd gevraagct hoe aen ia Nederlaad 
aet de linkse partijen tot concrete acties zou kunnen koaen. 
- - --~ luceerde het idee oa- de llilitaaten uit de partijen te 

l
verenigea iD een c~t6, oa op deze manier de partijen te activere: 
· - · ------1-Jeea goed spreker, was kenDelijk niet iageaoaea aet 
~•ze-vraag. Zija-&atwoora kwaa hierop neer, dat de CPI zich zo on
ath&Dkelijk mogelijk wil opstellen. 
fe oaatreeka 23.15 uur was de bijeenkoaat afgelopen. 

riep aan het eind iedereen op te strijden tegen de 
rechtse aachten. Ook in zijn openingswoord gebruikte hij dergelijk 
clich6-taal. 
Een gotd apreker_is hij seker Diet. 
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Z 0 DEC. 1911 

Diatr.: 

A&chr.: 

Datum rapport VolgDo. Inf. rapp. 

17-12-1968 -1-

van Periklas in het ebouw van de Vredesra.a.d·, 
te Amsterdam, aanvang 11.30 uur, op zondag 

· Voor de vergaderin~ kregen de belanghebbenden de volgende 
stukken toegezonden: 

1) agenda 
2) werkprogram voor de vergadering van 1 dec. 
3) aktieprogram Periklas 

Volgens verkregen inlichtingen n~men plM. 15 personen aan deze vergade
ring deel, w.o. zich bevonden; 

Tijdens de ver0adering kwam de ASVA-voorzitter, 
aanlopen. 

, ook nog even 

T.a.v. de bestuur::wis ;eling werd bekend, dat tot voorzitter werd gekozen 
.• ID.) volgt in die :functie op. 

Verder werd in het bestuur opgenomen _ • De indruk werd 
verkregen dat z~ door haar man goed werd gei~doctrineerd, daar zij de 
harde partijlijn fel verdedigde. 

Over de ontwikkelingen, die zich momentoel binnen de universitaire wereld 
afspelen, stelde men omanwonden 'vast, dat Periales "de boot heeft gemiet! 11 • 

De Periklieten zouden graag hebben gezien dat de SVB h~ar activiteiten · 
zou hebben beperkt tot zuiver belangenorganisatie der studenten. Voor Peri
cles en eventueel Politeia had de t'~ak voorbehouden moeten bl~ven om de 
nederlandse studenten te politiseren. 
Hiermede werd op dogmatische wijze de lijn doorgetrokken van: 
de partij dient leiding te geven aan de strj~d der arbeidersmassa ~n 
het ANJV is de organisatie, die de arbeidersjeugd moet leiden. 

Het viel wel op dat de discussies b:~ Periklas niet zo strak en dogmatisch 
\ worden gevoerd als binnen de CPN en het CfJV. 

~~--------------------------------------------------------------------------
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VERVOLGBLAD No. 1 'Bij ••••Ie-/taf. rapport no. 1 

De vergaderins was v;.;..n mening, dat de enige mogel:i.Jkheid voor Periklas 
om een rol te g;.tan spelen in de studentenbe~veging is, het voeren van 

e . 
,.a ties. 
Doch in dit verband toonde men zich weinig pragmatisch, daar men niet 
uit wil gaan van de huidige situatie en daarop zljn taktiek wil richten. 
Men wil acties gaan voeren met het doel zoveel zuigkr';l.cht u:it te gaan 
oefenen, dat de andere stromingen gedwongen zullen z:i.Jn zich naar de 
koers van Periales te richten. 
De aanpassing zal dus niet van de zjjde v:.m Periales komen, maar d.e andere 
groeperingen zullen zich naar Periales dienen te richten. 

Als voornaamste aotie:fiunten stuan op het progr.-J.mm:..t. van Pericles: 

- de kwestie IndonesiM 
- de NAVO 

Men k~vam niet tot een oonoreti3ering van deze plannen tot actie. 

Een groot bezwaar bleek de slechte finanoiäle positie van Pericles. 
Een groot deel van de kontributie over 1968 bleek zelfs nog niet te zljn 
ge!nd. Getracht zal worden om hier nog wat van binnen te kr~gen, termjl 
op de oud-leden een beroep zal worden ged:l.an voor een vrijwillige bjjdrage. 

e i n d e 
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.651 1 68 A:NJV 

-

Bijlage Rllpport 

B.O. t $-c.1 2.o 

Zol:'"~clc 'L '~cce:x.~;);Jr vi:1d t o~, i11 het ;~c·iJ(~tn·_, VLL~1. clc 'l::cclers~.'1C!..êl, 

:::>r::.n:;:cnsrr,cl1t ~0, con lt:~c~c11 vcrgatlcri:.1g pl.:.nts •. Au.:.wangJ 

11.30 uur. 

Lf,'on,~HlY\.:.11t~l1: 1. :Bostuuj;'::missolinc;, 

2. Scu.lnn.:JtclJ..i:",,'?.' workrro(~rc!I.mt~ 68/69, 
3. ;•.:.i.ulyrH: Vü:.1 l1<:t c.i~·tic)!rO~·:rnn. 

d-.:: ~~i vors.:.: .fnr.<1nr.h.ll'ltOlP ~wk<Hl. G·o:r.icn Uû U!Ûûl'l(.,:!'ijkbvi<l -.".D.l.l clo 

Vi.J.•;.;wlorinc; vci"\li.\Ch ten ,Jij jo kollSt. 

Hot bu~rt;uu:r-. 

Be crE:tnrio.ç.:;t. 

l). ;.i. OQk '.ïillen vte ju ::.105 CV•.;n \1:i . . ·zen op de clerwnstrn tic 

vc.:;. ~a tl;)rc1n,j a. s • t0~or:. c1;:; ;v~vo-buuu.~ï.::::.i.i:.'l(;·, ( inï.aic1clo lz he bbc.l". 

} 1oli t~;;~i:.\ on c1~:• SV:O biuruu.n ook hun. stuun r:soc;cven). llot is VCL~'l 

l'h."'t r-;rootntc ~lcls:"'1ff t1:.-..t t~t:ZI:l volludi3 slanl~t, wo VGl'\1:-~chtc.::t· c!ü.s 

i 

I 


