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No. 731/70 GEHEIM
OVERZICHT BETREPPENDE BEPAALDE POLITIEKE ACT I VI TE I TEN IN DE
STAD GBONINaEK IN MEI 1970*

Op 11 mei verd door de af del ing Groningen der CPN een ledenver-
gadering gehouden in een zaal Tan het CJMT-gebouv aan de Spil-
sluizen te Groningen,
Doze bijeenkomst verd door 19 personen bezocht.
De vergadering begon met het voorlezen van een ontverp-verkie-
zingsmanifeat, vaarna hierover verd gediseusaieerdo
Aan de inhoud verd nieta veranderd en bealoten verd, dit mani-
fest in zijn geheel op te nemen in een uit te geven verkiezinga-
krant.
Verder verd er o.m. gesproken over de organisatie van de parti j
in Oroningen*
Gesteld verd dat het bestaan van alechta tfln af del ing voor de
gehele stad niet blijkt te bevallen. De meeate leden schijnen
ook geen kennia te hebben gekregen van deze ledenvergadering,
redenen vaarom naar men vermoedde alechts zo veinigen aanvezig
varen«
De organisatie schijnt aan alle kanten te 'rammelen.'
Daarom verd medegedeeld, dat na de gemeenteraadsverkiezing de
organisatie zal vorden veranderd, door de atad te splitsen in
meerdere afdelingen, vaardoor net mogelijk vordt ook meer kader-
leden te vormen«

De aotiviteiten van de plaatselijke af del ing der CPN stonden
overigens geheel in het teken van de a.a.gemeenteraadaverkie-
zingen.

De 1 mei-viering van de CPN verd voor het gehele district
ningen der CPN gehouden in 6£n der zalen van hotel 'Bruser* te
Vinachoten,,
Deze bijeenkomat verd door ongeveer 250 personen bezocht,
Er verd gesproken door de heer Marcus Bakker, lid van de Tveede
Karaer voor de CPNe

Op 4 mei namen de CPN, het Verenigd Verzet '40-' 45 en het ANJT
met een delegatie gecomhineerd deel aan de te Oroningen gehou-
den 'Sille Omgang'.
Op 16, 17 en 18 mei nam een dertiental leden van de af del ing
Oroningen van het ANJT deel aan de door het ANJT georganiaeerde
jongerenmanifeatatie te Almelo,
Het doel van de manifeatatie vas te protesteren tegen veatiging
van een ' atoomf abriek* in deze Tventae stad«

Tan de overige neven- en mantelorganisaties der CPN verd plaat-
selijk geen activiteit vernomene
Het bevrijdingsfeest dat op 5 mei in Groningen verd gevierd
had een vrij rustig verloop0

j Tan de vele plannen velke door verachillende minderheidsgroepen,
met name de 'Bond voor Dienstveigeraars* en de actiegroep
'Dolle Mina' , varen gemaakt voor te voeren aoties op die dag
verd veinig ten uitvoer gebracht,
Door een aantal minderheidsgroepen verd deelgenomen aan de op
de Tismarkt gehouden 'Trijheidamarkt' , vaar bun de gelegenheid
verd geboden zich te manifesteren
Het accent lag op kritische kanttekeningen bij de situatie van
nu, 25 jaar na de bevrijding.
Aanvankelijk beatond er vrij veel belangstelling voor de stands,
doch voor de meeste groepen zakfce die belangstelling vrij ane!0
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De stands velke betrekking hadden op sex blovtm veel publiek
trekken.
Tijdens de gemeenschapamaaltijd op do Vismarkt verd door een
groep ran 40 a 50 jongeren gedemonstreerd met sandvichborden
waarop verschillende leuzen waren aangebracht» Zij rerapreld-
den tevens pamfletten.
De groep drong het met hekken afgezet gedeelte ran de Vismarkt,
wear het eetfestijn verd gehouden binnen, deelden pamfletten
uit aan de deelnemers en trachtten hierraee in discussie te
komen,
Dit laatste had weinig sucoes. De deelnemers aan het eetfeatijn
toonden raeer belangstelling Toor de maaltijd dan voor discussic
Door de politic, die ter plaatse was, word geen enkele maatre-
gel tegen de demonstranten genomen*
Hierdoox, vas de aardigheid er kennelijk vlug af, want na onge-
veer 20 minuten verlieten de demonstrantea geruisloos het
afgezette teirein.
In de namiddag werd door een vrij groot aantal jongeren een
groot pand aan de Hunnekeholm 'gekraakt* en 'bezet'. Deze
besetting heeft tot ongeyeer 21.00 uur geduurdo Het 'bezette*
pand verd op dat tijdstip vrijwillig door de 'bezetters* ver-
laten.
Ook hiertogen is de politie niet opgetreden en aangezien de
publieke belangstelling vrijwel nihil was, was er voor de
'bezetters', naar vordt verondersteld, weinig plezier te bele-
venf
.Later op de avond verden nog enkele kleine pandjes in de Lut-
!kenieuvstraat Vgekraakt'en 'bezet*.
Hier verden de 'bezetters1 eveneens ongemoeid gelaten0
In de kring van de 'Bond voor Dienstveigeraars' verd naderhand
gezegd, dat de door hen e.a. gevoerde aoties tijdens het
bevrijdingsfeeet op een mislukking varen uitgelopen. Men was
van mening dat dit een gevolg was geveest van te weinig acti-
visten, het niet reageren van het publiek en het oogluikend
toelaten van de aoties door de politie0

Op 7 mei verd in Qroningen een zogenaamde *Bevrijdingswalk1
gehouden•
De organisatie hiervan berustte bij de 'Griekenlandwerkgroep1
de 'Zuidelijk Afrika-werkgroep', de 'Vredeawerkgroepen' en de
VIA (Vrijvillige Internationale Aksie).
Het doel van deze vandeltocht was het bijeen brengen van geldec
voor de verzetsorganisatles in Zuidelijk Afrika en Griekenland.
Aan de tooht namen ruim 150 personen deel.
De geschatte opbrengst bedroeg ongeveer f0 7000.-*-.
Sen en ander had een rustig en ordelijk verloop«

Op 15 mei verd in ironingen een demonstratieve optooht met
aansluitend een meeting gehouden, die gericht was tegen het
Amerikaanse optreden in Carabodja en de steun die de Nederland-
se regering aan dit optreden geeft.
Het initiatief hiertoe werd genomen door de PSP, afdeling
0roningen, velke partij op 12 mei een bijeenkomst organiseerde
in het 'CJMV-gebouw' te Groningen, vaar tot het houden van de
demonstratie verd besloten.
De optocht, waaraan ruim 500 personen behorende tot een groot
aantal groeperingen deelnamen, leidde door het centrum van de
s tad*
De stoet verd voorafgegaan door een geluidsvagen.
Door de deelnemers werden spandoeken en bordenmet leuzen tnee-
gevoerd,tervijl aan het publiek pamfletten verden uitgereikta
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Ook lieten de deelnemers een aantai. kreieu
Ha afloop ran de optocht verd een demonstratieve vergadering
gehouden in het congrescentrum 'Het Tehuis' te Groningen*
Op deze vergadering, weIke zeer druk verd. bezocht, voerden een
drietal sprekerc het voord, die alien ageerden tegen het
Amerikaanse optreden la Zuidoost-Azie.
Het geheel had een rustig verloop.
Op 23 mei verd door een aantal leden van de afdeling Qroningen
ran de 'Bond ran Dienstveigeraars' deelgenomen aan het op die
datum in Utrecht gehouden congres ran voornoemde bond.
Op 16 en 17 mei verd door een aantal Qroningers deelgenomen
aan het in Appelsoha gehouden congres van het Noorder gevest
van Vrije Sooialisten,
Door de CPN vordt gesteld dat er onder de bouwakarbeidera
in het noorden des lands toenemende ongerustheid en onterreden-
heid heerst in verband met de lonen en arbeidsvoorvaarden.
Om hier verbetering in te brengen is er in Groningen een aotie
comite* gevormd, dat de alom bekende ?rl Meis als adviseur
heeft aangetrokken.
In het laatst van mei verd een door dat actiecomite' uitgegeven
pamflet in een grote oplaag verspreid onder de arbeidera van
verschillsnde bouvbedrijven.
In dit pamflet vordt gevezen op de aohterstelling van de lonen
ten opzichte van het vesten des lands*
In de bedrijven verden in mei geen onregelmatigheden met een
pelitieke aohtergrond opgemerkt*

1 juni 1970P


