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Berichten van
15 en 16-5-1968 A.s.vrijdagavond 1? «ei, on 8 uur belegt (vermoedelijk) de communis-

tisch georiënteerde studentenvereniging "Perikles" in een zaal in
Felix Meritia in Amsterdam een bijeenkomst met o.a.
als spreker. Aan de orde zullen komen de zgn.Notstandsgesetze, de NPD
en het Springer-concern. Behalve zullen vermoedelijk ook
spreken de links-radicalen Jan Blok en Ton Regtien en de communisten
Gijs Schreuders en
Opm. : 1) behoort tot de radicale anarchistische vleugel in

de Socialistische Duitse Studentenbond (SDS) en bezit daarin
grote invloed. In West-Berlijn is hij naast de lei-
der in de SDS.
-Aldaar nam hij deel aan alle studentenrellen, die tot moei-
lijkheden met de politie aanleiding gaven. Hij behoorde
tot de SDS-functionarissen, die na de aanslag op
leiding gaven aan ernstige ordeverstoringen. Bovendien
beschikt hij over goede relaties met functionarissen van de
Oostduitse communistische partij (SED) en de Oostduitse
communistische jeugdorganisatie (FDJ).

Berichten van
15-5-1968

Komst van rechterhand_van_ og 22_mei_a1si_naar_Nederland

In aansluiting op het bericht van 10 mei 1968 in het informatie-
bulletin 1, werd omtrent de komst van en

.nog het volgende vernomen: De bijeenkomst van 22 mei in het
Amsterdamse Capitoltheater wordt georganiseerd door de Socialistische
Jeugd (SJ), Politeia, het Harxistisch-Leninistisch Centrum Nederland
(MLCN), de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA) en de Cine-
club. Als spreker zullen optreden Han Lamraers, •,

heet en
.Het zou in de bedoeling liggen een film te vertonen

inzake de recente studentenrellen in Italië, welke film niet in het open
baar vertoond mag worden.
Opm. : 1) Vermoedelijk met het oog op het vertonen van deze film,

behoort de Cineclub tot de organisatoren. Deze in november
1966 opgerichte organisatie stelt^ten doel om documentair
gerichte films, die op grond van hun strekking of op
grond van de aard van hun onderwerp, niet in normale roula-
tie worden gebracht of zelfs voor openbare vertoning worden
verboden, aan bij de club ingeschrevenen te vertonen* Dit
laatste is evenwel een wassen neus, da«r al in december 1966
bleek dat iedereen die een contribu antenformulier invulde, ,
zonder enige controle toegang kon verkrijgen. De Cineclub
gebruikt het Capitol-theater voor haar voorstellingen.
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2) , de eerate Toorzitter Tan de SDS, Icaa
gerekend worden tot de aaarchiatiaohe vleugel ia de SDS.
Hij aan deel aan de atudeatearellea ia Frankfort, aa de aan-
slag op , bij welke gelegenheid hij werd gear-
reateerd. Alhoewel de meeate atudentea- en jeugdorganiaatiea
zich aa de relletjes - onder de indruk van de daarbij geral*
len slachtoffers - Tan gewelddadigheden diatancieerden, ia

in zijn functie van SDS-bestuurder niet van plan van
geveld te doen afsiea. ia Toorts lid Tan de Deutache
Friedenauaien (D T U X. .In deze laatste organiaatie
zitten aaaat pacifisten ook commuaistea.

3) _ had een werkzaam aandeel in de protestacties
Tan de laatste Maanden in Rome. In «aart j, l, na» hij in
Turijn deel aan de beaettiag Taa de natuurkunde- faculteit,
waarvoor hij werd gearreateerd. Zijn Tader ia profeaaor aan
de uniTeraiteit Tan Rome.

*0 Van de Nederlandse sprekers ia bekend, dat Ban Lammer a o. a.
deel uitmaakt Taa het aanbevelingacomit* Tan de Amaterdamae
Cineclub en dat , O.B. oud-voorsitter Tan de ASVA,
de acepter zwaait in "Paradiao" (Toormalig gebouw Taa de
Vrije Gemeente in Amsterdam) waar allerlei mogelijkhedea
Tan contact zijn en waar o»a. Teel SJ'era en MI£N*era komen.

5-1968 Studenten, Tereaigd in de "Kritische UniTeraiteit Nijmegen**, willen
een grootscheepse en massale veldtocht ondernemen tegen de Academiaohe
Raad. "Als ze v66r 22 juni niets hebben gedaan, draaien we zelf de
univeraiteit de nek om, heet het in een Tan de geachriften Tan deze
studenten. Zij protesteren samen met de StudeatenTakbeweging (S VB)
tegen wat zij noemen ondemocratische plannen voor nieuwe bestuure-
vormen aan de universiteiten. Volgens de atudenten ia met een presi-
dium (een drieaanachap aan de top in plaats van een rector-magnificus)
gekozen Toor een autoritaire figuur, "inclusief het Führe r- principe".
"Het toporgaan onttrekt zich aan iedere Torm Taa democratische con-
trole". Een en ander ia blijkbaar te Ie een in een rapport "UniTerai-
teit en onderneming", dat behalTe door aanhangers Tan de Kritische

_, UniTeraiteit in Nijmegen ook werd opgesteld door Ton Regtien, tin
der oprichters Tan de SVB.
Volgens een ander perabericht zal de SVB in de komende weken er naar
streTea om aan alle universiteiten ea hogeacholea de discussie over
het rapport Maria op gang te brengen. In oktober hoopt men over dit
onderwerp maasa-Tergaderiagea te houdea, die - eTenala de diacuasies -
per faculteit zullen worden georganiseerd.
Opm.i Het plan tot het instellen Tan een Kritische UniTeraiteit (Kr D)

werd aangenomen op het begin november 1967 gehoudea Bate coa-
grea van de SVB* Volgens Ton Regtien ia het doel Taa de Krü,
de huidige teadeaaen in de maatschappij tegen te gaan, die de
studieduur willen verkorten en de universitaire vorming willen
beperken tot een opleiding Tan wat hij noemt "Takidioten".
De KrU keert zich met name tegen de onderwerping Tan de weten*
schappelijke opleiding aan de directe belangen Tan de invloed-
rijke pressiegroepen uit de maatachappij.
De KrU-gedachte staat in feite uit het buitenland, nl. Tan de
"New Left"-atudentenbeweging in Berkeley (Amerika) ea Tan de
AS t A (Allgemeiae .Studenteaausschuse - groadraad Tan de Freie
UniTeraitat) in Weat-Berlija. Wat Nederland betreft bestaat er
reeds een KrU in Amsterdam (zowel aan de UniTeraiteit Tan
Amsterdam, als aan de Vrije UniTeraiteit), aan de Technische
Hogeschool in Delft en in Nijmegen.
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Persbericht Taa

°P ^» 5 •» 6 juai 1968 organiseert de Algemene StudenteaTereaiging
Aasterdaa (ASVA) ia Amsterdam een congres over de groadalagea Taa
de onderwijsfinanciering. Uit het buitenland komen Tier onderwijs-
ecoa<memf terwijl dra. » sociaal-economisch adviaeur
vaa de Miaiater Taa Onderwijs en Wetenschappen, een lezing zal
houden OTer de samenstelling Tan de begrotiag ran onderwijs.
De buitealandae sprekers zijn» prof. Taa de Bruaael
Universiteit ia Londen, Dr. " Tan het "Institut fur
Bildungaforachuag" in Berlijn, me Tr. pro f. i Tan de
UniTersiteit Taa Warschau en prof. Tan hè t "Unesco
Institut Internatioaal de Plaaificatioa de l'Education" ia Parijs.


