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De heer Procureur-Generaal
fgdodirecteur van politie
te
LEEUWARDENo

GRONINGEN, 26 april ^97^

Bijgaand heb ik de eer u een
afschrift te doen toekomen van het
door mij van de hoofdcommissaris van
politie alhier ontvangen politiek en
politieel rapport over de maand maart

Hoogachtend ,
de burgemeester van Groningen,

K 4SC

Gelieve in uw antwoord datum en numtner van deze brief te vennelden.
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GEHEIM
OVERZICHT BETREFFENDE BEPAALU12 POUTIKKE ACTIVITEITEN IN 01
OEMEEMTE QRONINOEN IN MAART 1971.

Hot bostuur ran de afdeling Oroningon der C.P.N.
kwaa dezt aaand tweoaaal ia vergadering bijooa. Hoofdzakelijk
vord goaprokoa over do deaonatratie dio op 27 maart to Aaator**
d0JB vord gohoudoa. Hioraaa vord door ongeroer 50 personen
nit do otad Oroningen doolgoaoaea.
Hot A.N.J.V., afdoliag Qroningon, nam hioraan ook dool not
oagovoof 100 porioaoay dio afnonderlijk not tvoo busaon naar
Aaatordan roiaden.
Op dondordag 18 raaart word to Vinaohoten eon uitgebreido
kadorrorgadoring Tan O.P.N. * lodoa uit hot Diatriet Qroningoa gohovtdoBf alwaar door hot lid raa hot partijboatuur
C.IJ«k«ra ooa inlelding word gehouden over do opoeifioko
problenen ran Noord • Nedorland.
Op voonadag 31 BMart word to Oroaingon door do atudentoB
godoaonatroerd -roor volvaartvaato atudiotoelagoa on ooa ttit*
kering ineena van f 1.650,-- YOOJT all* b«ura0tud*ntea ia Ned«rlaad.
Do dononatratio vord georgaaiaoord door A.E,S*f. - Rottor*
A.S.T.A. - Aaaterdan, Orondatra - Qroning»n, H.T.S.-Unie
Utrecht, U.S.T. - Utrecht en U.S.N. - Ni|aogoa.
Aan de*o denonitratie verfl dot>r ongeV««3f 300"pei?BOn«n
doelgoaoBOa. Hiorran vordoa oagoiroor 90 aangevoord wot autobuaaoa uit ABatordam,
Tijdena do tooht, dio van het Aoademie-gebouw aan do Broerstrnat naar do afdeling Bijka-atudietoelagen aan de Profeaaor
van Hal4traat ging, verden aan het publiek paaifletten uitgereikt, vaarin do gestelde eiaen nader vordoa omachreven.
Hot geheel had ooa ruatig verloop.
Ooaiea do uitlatingen van eon inaider aag vordoa aangonoBOB dat het eigenlijke dool van doze deuonatratie is goveoat
oa do atudenten oppoaitie nieuv leven In te blaaen.
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