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OVERSIGHT BETHEFFENDE BBPAALDE POLITIEKE ACTIVITEITEN IN BE
STAB ORONINGEN IN JULI 1970.

Op donderdag 16 juli 1970 werd in 4£n der zalen van het oaf 4
"Bleker" aan do Vismarkt alhier door de afdeling Groningen der
C.P.N. een ledenvergadering gehouden.
Deze bijeenkorast, die door ongeveer 30 peraonen werd bijgewoond, stond onder voorsitterschap van het a.s. gemeenteraadslid S. ADKMA.
Met betrekking tot de kandidaatstelling voor de post van
wethouder der gemeente Groningen deelde het raadalid 11.M. NIKMEIJEB raede, dat aanvankelijk J.J. van ZANTEN voor deze functie
was aangezocht, doch dat hij ssieh ora gezondheidsredenen had
teruggetrokken.
Het afdelingsbestuur atelde nu H.H. NIKMEIJER als kandidaat,
daar de overige raadsleden, mot uitzondering van F»* MEIS, dia
voor het vakbondawerk beBChikbaar moet blijvon, niet capabel aijn
voor een dergelijke functie.
Be vergadering ging hiermede volkomen akto>rd.
In aansluiting op hetgeen werd vermeld in het vorige maandoverzicht betreffende de onrust onder de bouwvakarbeiders in
de atad Groningen, kan thans worden medegedeeld, dat het gevorrade "actiecomit^ bouvnrak Groningon" in de maand juli enkele
malen in verg&dering bijoen kwam. Deze bijeenkomsten warden aan**
vankelijk gehouden in het C.J.M.V-gebouw aan de Spilsluizen te
Groningen, doch daar de directie geen prijs saeer atelde op hun
aanwezigheid werden de vergaderingen verlegd naar het clubgebouw van de Buurt- en Speeltuinrereniging "One Belang" aan de
Zaagrauldersweg hier ter stede.
Op dinsdag 7 juli 1970 vond onder auapicien van genoerad actiecomite, een openbare vergadering plaats voor bouwvakarbeiders, werkzaam in de a tad Groningen. De?,o bijeenkomst werd door
ongeveer 600 personen bijgewoond,
Het voord werd gevoerd door de adviseur van genoemd comit^,
F. MEIS, die naraens het comite verslag uitbraoht over de gevoerde onderhandelingen door drie delegaties met de direoties van
drie bouwondernetningen.
Na de uiteenaetting van MEIS werd door 44n der leden van het
actieoomite voorgesteld om op woensdag 8 juli 1970 op twee object en van de N.V. Nedam het werk neer te leggen. Op dit voorstel werd door de aanwezigen maar flauw gereageerd.
Hierna nara F. MEIS het woord en deed heteelfde voorstel.
Bij de stemming over het voorstel van F, MEIS d.nuv, handops teking, gingen nu vrijwel alls handen omhoog en werd besloten
tot een 24-uur-staking op twee objecten van de N.V. Nedam.
Aan deze staking op 8 juli 1970 werd door 237 werknemers deel«
genooten.
Op dinedag 14 juli 1970 werd wederom vergaderd door genoemd
actieoomite. Besloten werd tot een 24-uur-staking op 15 juli
1970 voor de bouwobjecten van de N.V, Nedam, n.l. het viaduct
nabij de Meeuwerderbaan en het kantoorgebouw van genoorade onderneraing aan de Blekerslaan te Groningen.
Yerwaoht werd dat er aan deze staking ongeveor 120 werknemers
zouden deolnomen.
In tegenstelling met de verwaohting hobben echter ranar 75
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personen op deze dag gestaakt. Bit vond. 2ijn uiuanak t»J het feit,
dat de firraa Dinkla diverse werknemera voor deze dag naar een
ander object, waar niet gestaakt ssou worden, had overgeplaatst.
Naast deze atakingen vonden ook nog enkele kortere acties op
de bouwwerkon van de N.V. Nedam plaats, o.a. op maandag 13 juli
1970, gedurende de namiddag. Bit laatsto was echter geschied tegen de uitdruhkelijke wil van F. MEIS, die, althans volgeas zijn
verklaring, de arbeiders op het hart had gebonden zlch in het ver«
volg aan het stakingsparool te houden.
Door het actieooraite werd aan iedere gehuvde staker een bedrag van /»2Q,~~ plua /.I,— voor ieder kind, uitgekeerd. De ongehuvden ontvingen een be drag van /.18,—.
Ook in de maand juli deden de "Kaboutera" van zich spreken.
Tijdens een "volksvergadering" van^He "Kabouters" op dinsdag
30 juni 1970 in "Chappaqua" werd het plan geopperd om op eaterdag 4 juli 1970 met behulp van witkalk op de Orote Markt te Qroningen, alternatieve zebrapaden te creeren.
Verder zouden pamfletten onder het publiek warden verspreid
met de motivatiei "De binnenstad 44m zebrapad."
Op vrijdag 3 juli 1970 word dit plan nader besproken, waarbij
O.IQ. het woord werd gevoerd door Fr. M. DETERMEIJER, geboren te
'a-IIertogenbosoh op 13 juni 1942, van beroep coordinator en wonende te Groningen, Piantsoenatraat 35*
Bealoten word om de geamakte plannen ten uitvoer te brengen
en wel tueaen 14.30 uur en 18*00 uur.
Op zaterdagmiddag 4 juli 1970 te oraatreeks 15.00 uur heoft
een vijftiental "Oroningor Kabouters" het asfalt van do Grote
Markt, tussen de Herestraat en de Oelkingestruat alhier, tijdens
een Mbliksemactie" tot 4£n groofzebrapad" geraaakt.
Op hetzelfde ogenblik dat een aantal "Kabouters" plasticzakjea met witkalk op straat kapot smoet, of door voertuigen kapot
liet rijden, kalkten anderen op de Orote Markt vd*d> het stadhuis
de kreet op de keieni "Binnenstad zebrapad".
Verder werden er ook parafletten onder het publiek verspreid.
De politie trad tijdena dexe actie, waarbij het verkeer amper werd gehinderd, muar die een enorme publieke belangstelling
trok, niet op.
Het geheel had een vrij "rustig" verloop en te otastreeks
15,15 uur was er op de Grote Markt goen "Kabouter" aeer te bespeuren.
1 augustus 1970.

