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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Stukken betreffende de Oratorische Vereniging Lykeion, [later Lukeion, 
samengegaan in OV Lukeion-Maupertuus] vooral betreffende het De Peri-
scoop: die is vrijwel volledig te vinden in de eerste doos.  
 
Ik werd samen met zeven andere studenten – onder wie drie aanstaande 
theologen in oktober 1951 lid van het dispuut Lykeion. Ik heb geschiedenis 
gestudeerd. Aangezien ik na een jaar studie in militaire dienst moest (1952-
1954) kon ik in die jaren niet studeren. Toen ik in september 1954 verder 
ging met mijn studie, ben ik actief geweest in Lykeion. Helaas waren toen 
mijn ‘Groen-vriendjes-theologen’ inmiddels uit Amsterdam vertrokken; 
studenten theologie gingen destijds meestal na vier jaar studie/colleges de 
stad uit: thuis afstuderen. Desondanks heb ik vanaf september 1954 enkele 
goede jaren in Lykeion gehad.  
 Vele jaren later ontmoette ik Gert de Kroon (lid sinds 1949) op een dis-
puutsreünie. Hij vroeg mij zijn persoonlijk Lykeion-archief onder te brengen 
bij het HDC. Hij had het een en ander bewaard, waaronder vrijwel alle Peri-
scopen. De eerste Periscoop verscheen op 22 februari 1942.  
 Gert, Henk de Haan (1949; in zijn tijd dispuutarchivaris), Dick Kuiper 
(1967) en ik hebben de overdracht naar het HDC voorbereid. 
  
Het is een klein archief; het beslaat twee dozen. Voor ongeveer de helft be-
staat het archief uit de ca. 140 Periscopen. Alleen de eerste nummers (1 t/m 
8) ontbreken. Per studiejaar verscheen De Periscoop zeven maal.  
 
Roel Huizenga, 
Juli 2011 
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Plaatsingslijst 
 
 
 
 
 
 
 
1 Periscopen; 1-8 ontbreken. 
 1 doos 
 
2 Gert Kroon (red.) Lykeion 1929-1959. Korte geschiedenis van 

ons dispuut; over de eerste dertig jaar. 
 Verslagen, (nood-)Periscopen en losse stukken, (maart 1942-

december 1945). 
 1942, Titel: Beminde geloovigen; 1 pagina; ondertekend door 

G.H.S. Kuiper en K.T. Mendelts; (Enkele van de (nood)-
Periscopen verschenen in de stad Groningen);  

 2. Verslag van de reünie der OV Lykeion Groningen, 4 januari-
maart 1943; 3 pagina’s; ondertekend: Tiddo/Govert;  

 3. 22 februari 1944 en 29 februari 1944: 2 pagina’s: Amici, 
‘Reeds meer dan een jaar etc.  

 4 (nood-) Periscopen: 4. maart 1944; Redactie het bestuur;  
 5. maart 1944; Redactie: Het Bestuur;  
 6. medio Invasiemaand 1944; Toekomstproblemen;  
 7. juli/augustus 1944: Er zijn tegenwoordig vele problemen etc.  
 8 t/m 10 zijn 3 zgn. (nood-)Periscopen: nr.8 (begin augustus 

1945); nr.9, oktober 1945 en nr. 10, december 1945.  In num-
mer 10 (december 1945) wordt er voor het eerst weer een be-
stuur genoemd: Ad van der Sluis (praeses), L.J. v.d. Burg, 
(abactis), J. Bouma (fiscus); Redactie: J. Veldstra en G. Buyse.  

 
3. Lustrumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 

de oratorische vereniging Lykeion (1929-1979) en het vijfjarig 
bestaan van de oratorische vereniging Lykeion-Maupertuus 
(1974-1979), Amsterdam, 17 november 1979; samenstellers: 
Jos Beishuizen, Kees Boodt en Hans Roeleveld; 65 pagina’s. 
Achterin staat: Met dank aan Adeline Anne-Carien, Janne en 
Susanne. 

 Enkele lustrum Periscopen, 1949, 1954, 1959, 1964 en de hon-
derdste Persicoop. 

 
4. Boekjes, uitnodigingen, menu’s, ca. 1950-2000.  
   
  
 


