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OVERSIGHT BETIiEPFENDE BEPAALDE POLITIEKE ACTIVITEITEN IK DE
STAD GRONINGEN IN MAART 1970,

Be activiteit van do plaatselijke afdeling der CPN bestead in
d« eerste he1ft van smart hoofdzakelijk uit hot verspreiden
ran Terkiesingsmateristal.
Voorts werd er in deze maand aandacht besteed aan hot werven
van donateurs voor het CPS-donatiefonds. Deze actie sehijnt
goed te lopen voor zover het toeseggingen van gelden betreft,
dooh de inning blj de donateurs laat nogal te wensen over.
Over ledenwerving roor de CPK en colportage met en abonne'werving voor het dagblad 'De Waarheid' werd wel gesproken, maar
Tan enige aotiriteit daaromtrent werd nieta vernomen.
Op 16 naart werd in de 'Grunneger Sproak*, Akerkstraat 11 te

Oroningen, een door de afdeling Qroningen der CPN georganiseerde openbare rerkiezingsbijeenkomst gehouden.

Deze Tergadering werd door ongereer 12? personen bezooht.
Ala aprekers traden op de bekende CPN'ers II1 M. Hiemeijer en
F. Meis.
Door Nicaeijer werd uitvoerig betoogd, dat de CPN de enige
partij is die voor de belangen Tan de arbeider* opkomt.
Meis sprak hoofdsakelijk over de grote sucoessen, die de CPN
in de afgelopen aaanden in Oost~Groningen had behaald door de
aldaar gevoerde loonaoties.
De toespraak Tan laatstgenoemde werd herhaaldelijk door applaus onderbroken en aan het einde Tan ssijn betoog kreeg Meis

een ware ovatie.
Yan de neven- en mantelorganisaties der CPN werd plaatselijk
geen activiteit opgemerkt.
Op 2 maart werd in het oongresoentrum 'Het Tehuis1, Lutkenieuwstraat 13 te Groningen, een demonstratieve bijeenkomst gehouden
georganiseerd door de aotiegroep 'Verkende Jeugd Oroningen* in
saraenwerking net de PvdA.
Ongeveer 60 personen gaven Tan hun belangstelling blijk, welk
aantal vrij snel terug liep tot ongeveer 40.
Kr werd een filmpje vertoond over de grote demonstratie Tan
'Verkende Jeugd1, gehouden op 1 november 1969 in Den Haag, terwijl de aanwezigen verder vragen konden stellen aan een uit
5 personen bestaand forum.
Toen een der werkende jongeren naar voren braohtf dat het NW
profijt had getrokken uit de op 1 noTember gehouden demonstratie door propaganda voor haar bond te oaken, ontstond tussen
het forum en de aanwezigen even een felle woordenwisseling over
de rol die het NW had gespeeld.
Orerigens had deze bijeenkonst een rustig en ordelijk verloop.
Op 7 maart werd in 'Concertzeal de Jong' aan de Hereweg te
Groningen een demonstratleva bijeenkorast gehouden voor betere
werkomstandigheden op de WSW-werken.
Zij werd georganiseerd door een aantal actie-comit^'e in het
noorden des lands.
* De Tergadering -
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Be vergadering, velke werd toegesproken door de bekende
CPN'er f. Meia, trok ongeveer 500 belangstellenden, overwegend
GSV-arbeiders uit Groningen en omstreken.
Na afloop werd door een groot deol van de aanwaxigen een optoeht gehouden, velke door bet centrum van de stad leldde.
Bet geheei had een. seer ordelijk verloop,
De actie ora de verhoudingen binnen de afdeling Hoderlands aan
de Qroninger universiteit te detaocratiseren heeft op 17 maart
gelwld tot besetting van het alphagebouw ran de faculteit der
letteren van de Rijkauniversiteit te Groningen.
Hiertoe werd bealoten op een vergadering van de Neerlandici,
velke op vermelde datum werd gehouden, omdat het ultimatum
door de Neorlandici gerioht aan het College vaa Dagelijks Overlog dor RijkBuniveraiteit te Groningen, van de hand wao geweaen
^ij heeft geduurd tot 20 maart. In de naoht van 19 op 20 aaart
werd tot opaohortiug van de besotting bealoten, nadat een ingediondo motie hiertos was aangenoraen en door de presidentcurator de toezegging vaa gedaan tot onmiddellijk overlog
borold to cijn*
Hot gohool had een vrij rustig on ordelijk verloop*
In verband mot de deraocratisering van So bestuursvorm van de
gemeentelijke Acadornie voor Beeldende Kunaien 'Aoademie Minerva* to Qroningvn heerat or nog ateeda eon gespannen afoor aaa
dezo onderwijsinstelling.
So apanningen van de laatste tijd zijn een gevolg van hot feit
dat de onlanga gevornde aoademieraad bealissingsreoht wenaty
terwijl do direoteur van do aoademie niet vorder wil gaan dan
hot verloaon van do bovoegdhoid aan do aeadeoiioraad om de direoteur to adviaereu,
Inmiddels hobbon do studenten, die dool uitmaken van do aoademieraady contact opgenomen not enkele leiders van politieko
partijen teneinde zich te verzekeren van de steun van deze
partijen bij bun atrovon naar do invoering van een andore boatuuravorm.
Naaat do acadetaieraad bestaat or oen groepering van studenten
van dw Aoadeaie voor Beeldende Kunaten to Groningen, die ssich
hoeft georganiseerd in do 'Mosterdgroep'. Dezo groop is
aleohts kloin van omvang on bostaat uit peraonen, die acties
ala besotting on dergelijke niet schuwen. Tan enige aanhang
onder de overigo studonton van do 'Academie Minerva1 is bealiat goon sprake.
Do 'Mosterdgroep1 ondorhoudt onder steer oonnectiea mot do
D.B.K. (Berospsvereniging voor Beeldende Kunatenaars) on de
Gronatra (Gruninger Studontonraad)•
Op vorsohillendo data in maart kwara eon groop jongeren bijeen
aan boord van do woonachuit 'Kwek1, gelegon t/o no 81 aan de
Turfsingol to Groningen, waarin eon informatioburoau van do
'Bond van Dienstweigeraars* in geveetigd.
Er word vorgadord over ovontuool uit te voeron acties tor veratoring van de festiviteiton, welko op 5 raoi a.a. in vorband
mot do 25 jarige hordenking van de bevrijding in Groningen
sullen worden gehouden.
Onder do Groninger taxi-chauffeurs heorst opnieuv onrust on
hot moot niot uitgesloton worden geacht, dat or in do nabije
toekomst weor oen loonoonflict in de taxi-wereId van Groningen
zal ontstaan.
- Er is -
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Er ia sen actie-comite gevormd, dat aich in Terbinding heeft
geateld mat andere aotie-comity's in hot noorden des lands.
Bit oomite' ia in da nacht Tan dinsdag 24 op voensdag 23 maart
in oaf4 de 'Sportrriend' te Groningen bijeen gevaaat, waarbij
ook da bakeade CPN'er F. Meis aanveaig was.
Er vordt aen loonsverhoging van ongeveer f 40.- par week geeist,
Besloten ward in da loop Tan april aen nachtvergadering te
beleggen voor alia chauffeura.
Men vil dat hat loon vordt gelijkgesteld met de lonan Tan da
taxi-ohauffevtra in Amsterdam en Rotterdam en de buschauffeura
in de atad Groningen.
In de OTerige bedrijven werden in maart geen onregelmatighedea
met een politieke aohtergrond fpgemerkt*

1 april t970.

