
Aan Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse £aken,
t*
«s-0 R A V S N H A G E .

Explosieve situatie in 1.056*137
Oost-Groningen.

21 juli 1971

1.

Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie een
rapport aan te bieden betreffende bovengenoemd
onderwerp.

HET HOOFD VAN *>i DISNST//

l



Behoort bij brief no.1.056.157 ex.:/2?

\E SITUATI3 IN OOST-GRONINGEN

Uit open bronnen werd t.a.v.

de arbeidsonrust in Oost-Groningen het navolgetóe samengevat.

Een nadere beoordeling volgt zo spoedig mogelijk.

Blijkens mededelingen van de heren F. MEIS(CPN-partijbestuurder)

en M.v.d.BERG(PvdA-wethouder te ̂ roningen) in radiouitzendingen

gedaan, hebben de regionale besturen van beide partijen op 20 juli

j.l. besloten samen te werken op het gebied van de werkgelegenheids

politiek.Zij sullen geen bedrijfssluitingen accepteren, indien niet

voor vervangende werkgelegenheid is gezorgd. Zij zullen eventuele

acties uit de bedrijyen ondersteunen.

Op vakbondsvergaderingen is verlangd, dat de textielbonden geen

bedrijfssluitingen zullen tolereren, indien niet tevoren do admi-

nistratie van het betreffende bedrijf door de vakbonden ie gecon-

troleerd. Alleen indien blijkt, dat de door de bedrijfsleiding

weergegeven bedrijfsresultaten in overeenstemming zijn met de fei-

ten, kan overlegd worden over afvloeiingsregelingen e.d.

Het "Centraal Actiecomité Oost-Groningen" heeft onlangs al alle

steun toegezegd aan het inmiddels geformeerde "Actiecomité Grol",

dat weigert accoord te gaan met de aangekondigde sluiting van hot

kledingbedrijf Grol te Nieuwe Schans.



Aan Sijn« Sxc«ll«nti* d« Minist*r
van Binatnlanda* 2afc«nf
te
««-G R A V E N H A Q K .

Exploai«v* öltuati» in 1-056.137
Oo«t-Qroning«n II.

25 Juli 1971

1.

Hierbij h»b ik d* **r Uwe £xe*ll*ntie ••»
rapport aan t* bi«d«n betr«ff*ade bovftng«no«»d

HOOFD VAN DE DIENST,

l

dra A. Kuipcra.



Behoort bij brief no. 1.056.137

DE SITUATIE IN OOST-GRONINGEN

Aan open bronnen werd ontleend:

Op 21 juli j.l. vergaderden werknemers van "Grol NV" te

Nieuwe Schans met bestuursleden van de NW-Textielbond

"De Eendracht" en de heer drs. M,J, van den BERG (Wet-

houder te Groningen, Voorzitter PvdA-gewest Groningen).

De heer W« KOEVOET (secretaris "De Eendracht) deelde aan

de arbeiders mede, dat bij sluiting van hun fabriek de

NW-bond actie gaat voeren, waarbij geen enkel middel

zal worden geschuwd. De heer Van den BERG riep op tot

vorming van een "zo breed mogelijk front", waarbij de

ideologische verschillen tussen PvdA en CPN nu van geen

belang zouden zijn.

Eveneens op 21 juli vergaderde de heer F. METS met leden

van actiecomité's te Oude Pekela. Hier werd overeenstem-

ming bereikt over het standpunt, dat de vakbonden actie

moeten voeren met steun van de actiecomité's en politie-

ke partijen (i.c. CPN en PvdA).

Op 22 juli vergaderden enkele vertegenwoordigers van CPN

en PvdA te Groningen, overeenstemming werd bereikt over

een principieel samengaan in eventuele acties. Een ver-

volgvergadering op 23 juli, waarbij ook de heer F. MEIS

aanwezig zou zijn, werd vastgesteld. Aan dit overleg na-

men van PvdA-zijde deel de heren drs. M.J. van den BERG

en Vort BARMEN 't LOO, van CPN-zijde waren afgevaardigd

de heren Siebolt ADEMA en Henk de WIT. *)

Op 23 juli te +_ 13.15 uur verklaarde de heer drs, M.J.

van den BERG in een radio-uitzending, dat besloten was

tot het uiterste te gaan om de werkgelegenheid te behou-

den.


