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GEMEENTE GRONINGEN

Nr. 433 Kab0
Onderwerp:Poll—
tiek en politieel
maandrapport.

GEHEIM.
De heer Procureur-Generaal
fgd«directeur van politie
te
LEEU¥ARDEN«

GRONINGEN, 22 oktober 1970.

Bijlagen: 2

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 September
19700
Hoogachtend,
de burgemeester van Groningen,

R 450

Celieve in »w antivoord datum en mourner van deze brief te vermelden.

GEMEENTEPOLITIE GRQNINGEN.
<£ 1309/70.

GEHE1M
OVEBZICHT BETREPPBNDS BEPAALDE POLIflEKE ACTIVJTEITEN IN DE
QEMEENTE GRONINGEN IN SEPTEMBER 1970.
Het bestuur van de afdeling Groningen der C.P.N. kvom
ook deze maand enkele malen in vergadering bijeen. Hoofdzakelijk
werden diverse organisatorische problemen, zoals hat innen ran
oontributie- en donatiegelden besproken.
Op maandag 21 September word in "Hui'ze de Beurs" aan het
Akerkhof een ledenvergadering van de afdeling Oroningen der CPN
gehouden. Deze vergadering, die twee maal vegens te geringe opkomst verd uitgesteld, vas ook deze keer slecht bezocht. Aan de
oproep om aan deze vergadering deel te neraen vas maar door een
dertiental partijgenoten gevolg gegeven.
Op voensdag 2 September verd door het actie-comit^'s "Bouwvak Groningen" en Scheepswerven" vergaderd in het clubgebouw
van H0ns Belang* aan de Zaagmuldersweg te Groningen, Door SSn
der leden van eerstgenoemd comiti verd voorgesteld om de ijzervlechters op diverse bouwobjecten te laten staken.
Volgens dit lid zou een dergelljke actie tot gevolg hebben
dat de overige werknemers na korte tijd niet meer verder konden
met nun verkzaamheden* De verkgever vas dan verplicht om deze
werknemers nun loon uit te betalen. Deze zouden dan gezamenlijk
het kleine aantal ijzervlechters financieel moeten steunen.
Dit voorstel kreeg veel bijval.
Tijdens deze vergadering werd tevens besloten om op vrijdag
4 September een protestraara door de stad Groningen te houden om
op deze vijze kracht bij te zetten aan de eisen van de bouwvakarbelderso
Deze mars, vaaraan door ongeveer 300 personen werd deelgenoraen had een ordelijk verloop,
Naar aanleiding van eerdergenoemd voorstel gingen op maandag 7 September ongeveer 20 ijzervlechters op de objecten van
de N.V. Nedam in staking*
De langzaam-aan-actie op verschillende bouwobjecten, vaartoe
werd besloten tijdens een vergadering op donderdag 27 augustus
j.l» verd voortgezet tot maandag 14 September, op velke dag de
verkzaamheden veer normaal verden voortgezet* De staking van de
ijzervleohters verd eveneens op deze datum be^indigd.
Nadat op dinsdag 15 September bekend vas gevorden dat de raad
van bestuur bouvbedrijf het kort geding, aangespannen tegen de
erkende vakbonden, had verloren, verd met steun van deze organisaties het verk op verschillende bouwobjecten neergelegd, om
zodoende de verkgevers te dvingen tot uitbetaling van de bekende f.400,—.
Deze staking, vaaraan door ongeveer 300 personen werd deelgenomen, heeft geduurd tot maandag 21 September 1970, nadat op
landelijk niveau overeenstemming vas bereikt over de uitbetaling
van genoerad bedrag.
Tijdens deze staking hebben zich geen vanordelijkheden voorgedaan.
In verband hiermede kwam het aotie-oomite* "Bouwak Groningen"
uiteraard verschillende malen in vergadering bijeen om de toestand en het uiteindelijke resultaat te bespreken.
De "Kaboutera" van Groningen hebben ook deze maand verschillende
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lende malen vergaderd. Op deze vargoderingon verden enkele
acties besproken velke betrekking hadden op de verkoop van onbespoten fruit en om, in saraenwerking met de'witte B.Y.D*' te
ageren tegen hot plan "Kikkert".
Door een lid ran de "witte B.V.D." verd medewerking gevraagd
om 3amen met de P.S.P. acties te ondernemen tegen militaire objecten.

1 oktober 1970
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No. 1239/70.
Bijl.j 1.

Ond0rv0irpt * Staking Jbounjg 0,iMtif b0J.40.ig0 ^ »

DIENSTQEHgiM

Hadat op dinadag 15-9-70 bekend wai g«word0n dat 40 read v*tt
b«0tuur feeiKtft»04#ijf U0t koi»t g04ing, aaxtgespaxmea teg0a 40
b0ttwakboa40a, bad v*rlor0Bt *03?4 So or 40 0rk«aA0 vakbon40n
w0fk op v«r00hillead0 bouvobJ00ten in d» rlt>4 6roning0n 'plat*
g0i0g&» «ulk0 voor b0t Tex>krl|g0n van &• b0vuat« f 400**.
v0yd, sinda dlaadag t5-9^JO» 13.00 uwr, op 40 volg«ad«
ran d« '^.V. N»dara* i
oad0mi0ob~ 8iek0nhui0 ,
ni0uwbouw Rijk«uniY0r0it0it in 40 ^add0po01 en
in h0t Bta<t0park.
aiMt votnadag 16-9-70, aaarang verktijd, 09 30 objeet0n
VMII

-

1. 'N.V. Nedan' , vi&duct Heeuwcrderbaan.
2* 'Knoop 0n Qi0»0n% woziingbouw in Vinkhui80n.
3. 'Hollandae I»etou Maatsohftppi j ' , bouw 8trftftl*endertor«n FTT
aan d0 P«i80rv0g»
4. *N.V. Eotticghoi*\f can het Eomttkanaaif
iroaiDgbouv in ViiikhuiB0n «n
v£nk«lc«ntruia in 40 Paddapool.
9* f >'i3a OR 00kk0si* 9 troniugbottv in 40 ^addapoei.
i. tiran Eehi0r0n* f voaingbouv in Vinkbui«0n.
7* *!** @0<r0k0 H,V,', wooingbouv in Vinlthuiaen.
Aang«ei0n 40 oiig0oarganiii00r40n f 00n uitk«ring kreg0n van 40 vakbo&40n, varen ojp ali0 obj«et0n vaajf geaiaakt v0)pd v0rkwi),iig0n.
H»t aantal stak0rs varie0rd0 naar aohatting van 500 tot 600.
Op «aao4af 21-9-70 verd, A»4at er op landelijk nivoeu ovorsonattmining wan Tie>«iKt over 40 uitbetallng van f 400,-, bij 40
aanrang van 40 verktijd hot work door 40 * takers op a lie obj*ct0R htjryat.
H»t g*h0«l had 00n ordelijk rerloop.
% w«rkvllligea verd door 40 Btakera gean etrobr»«d in 40 vog
!)ij h*t object vinkeloentruro van 40 fM.?» Rottinghul*' in 40
paddepodl werd oen pamflat uitg«r«ikt (»i«» bijlagc).
25-9-70.
DIENQTGEHEiM

Groningen, 16- 9-'TO,

( \7aarde

Vrienden,

Nu vanmorgen besloten is,'om het werk neer te leggen,
om onzp eis, het verkrijgen van de bewuste / 400, — s kracht
bij te zetten, doen wij een beroep ,op jullie om alleraaal mee
te doen.

Het is de be dueling, dat we eerst samenkomen op het
werk PADDEPOEL. Dit geld ook voor de menseri op de andere
bouwplaatsen van R.A.B.
Daarna moet een ieder zich melden op het A.N.B.-kantoor
in de Nw-Boteringestraat voor inschrijving.
Verder willen wij een beroep op alle etakera doen, om
zich ordelijk te gedragen, aangezien niemand er beter van
wordt, als men de boel gaat vernielen of werkwilligen door
middel van geweld tracht hiervan af te houden, Al deze
dingen kunnen slechts in ons nadeel werken.
Nogmaals vrienden, toon^ Uw solidariteit door mee te
deen aan een ordelijke staking, zodat niemand ona op dat
punt een verwijt kan maken, maar dat de werkgevera toch duidelljk zal maken, dat het ons ernst is in deze onverkwikkeljjke
zaak .
SLUIT U AAN EN DOE MEE t » i t ;

De commissie.

