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OVERZICHT BETREFFENDE BEPAALDE POLITIEKE ACTIVITEITEN IN BE
STAD GRONINGEN IN JANUARI 1970.

Op 6 januari werd in eafl 'Bleker' aan de Vismarkt te Groningen
door d« af del ing Groningen der CPN een ledenrergadering gehou-
den .
Beze bijeenkomst werd door 15 personen bezocht.
Blijkens de aan de leden verzonden convoeatie zou deze vergade-
ring in hat teken ataan van hoi aanstaande partijcongres der
CPN. Hierover werd echter geen enkel woord gerept. Er werd
hoofdzakelijk gesproken over de organiaatie van de CPU. Over
dit onderwerp werd hot woord gevoerd door de communistische
raads leden van Groningen, H.M. Nieraeijer en P. Mela*

Op 8 januari werd door net bestuur van het district Groningen
.<<3er CPN vergaderd in het CJMV-gebouw aan de Spilaluizen te
Groningen.
Deze vergadering, we Ike diende ter voorbereiding van de op 18
januari 1970 in Otide Pekela te houden districtsconferentie,
stond onder leiding van het comiaunistisch geineenteraadslid van
Groningen, H.M. Niemeijer.

D« ledenwerving voor de CPN werd voortgezet. Tan colportage
met en aboxme'-werving voor het dagblad 'De Waarheid1 werd niets
vernomen*
Tan de neven- en mantelorganisatiea der CPN werd plaatselijk
geen aotiviteit opgemerkt,

Op 15 januari hield een kleine groep jongeren een 'stille
Biafre-tocht' door het centrum van Groningen.
Deze tocht werd georganiseerd door de 'Tredeawerkgroep Gronin-
gen1 .
Door de deelnemers werden verschillende leuzen meegevoerd en
tijdens de tooht werden pamfletten uitgereikt.
Na de tooht kwamen de deelnemers bijeen in 'De Polderij1 in de
Polderstraat, waar gediscussieerd werd over 'In Hemorium
Biafra?'.
Het geheel had een rustig en ordelijk verloop.

Op 22 januari werd in de 'Martinihal1 te Groningen een vergade-
ring gehouden van de gehele universitaire gemeenschap der
Rijksuniversiteit over de
Deze vergadering werd bi jgewooni door een duizendtal belang-
stellenden, beataande uit hoogleraren, wetenschappelijke mede-
werkers, studenten en technisch en administratief personeel.
Het doel van de vergadering was te komen tot de vorming en het
uitspreken van meningen over de grondlijnen van een tussen-
tijdse bestuur avorm.
Ter diBoussie werden gesteld de drie ingediende voorstellen
voor een alternatieve bestuursvorm, respectievelijk afkomstig
van de commisaie tussentijdse bestuur svorm, de Gronstra, en een
aantal hoogleraren en wetenschappelijke nedewerkers*
Een ingediende resolutie om de uitspraken over de bestuursvor-
men te beschouwen als bindende besluiten, kon in de ogen van de
meeste aanwezigen geen genade vinden.

- Ha de stemming *»
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Ha do stemming over de beatuuravoris bleek, dat het Gronstra-
plan 4* aeeate ateramen had venrorven.
Be bedoeling IB om in kleiner rerband de in te voeren tuaaen-
tijdae beatuuravorm nader uit ie werken.

• Op 26 januari werd in da Rijkauniversiteit te Groningen een
bijeenkoffiat gehouden, waar in kleiner verband verd gediscuaei-
e«rd over de in te voeren tusseutijdae beBtuurovorta aan date
univeraiteit.
Aan de beaprekingen were? deelganomen door afgevaardigden van
curatorenf rector en aaseaoren, atafconvent, technisch en
adminiatratief peraoneel en een vertegemroordiging van de Oron-
atra, in totaal ongeveer 3? peraonen.
Voorte gaven nog ongeveer tOO anderen, hoofdaakelijk studenten,
blijk van huti belanga tell ing.
On nog net raeer apoed een tuaeentijdae beatuuravorm te kimnen
invoeren, werd beeloten in de toekomat in nog kleiner verband
de beaprekingen voort te «etten.
Op vooratel van de Oronstra werd tevena bealoten, dat deze
kleiae groep volledige bealiaaingsbevoegdheid krijgt.
Be beaprekingen hadden een vrij rustig verloop.
De indruk verd gekregen, dat wanneer het overleg op dezelfde
wij«e aal blijven voortgaan, *r road de democratisering van do
beatuursvorm van de Rijkauniveraiteit te Qroningen geen con-
flictaitufttie cal ontstaan.
Op 30 januarl verd in de 'Offerhausaaal' van de Kijksuniverai-
teit te Oroningen een 'solidariteitaavond Qriekenlond' gehouden.
Oesse bijeenkomat, velke tot doel had het Oriekae veraet tegen het
kolonela-regirae ie ateunen, verd georganiaeerd door de 'Orieken-
landwerkgroep Groningen*.
Zij werd door ongeveer 200 personen bezocht. Het publiek beatond
vrijvel alleen uit hoogleraren en atudenton.
Door een viertal aprekera verd het voord gevoerd, vaaronder de
heer Dragounia, afgevaardigde van de SDA-partij in Oriekenland,
en de heer Manolakoa, vartegenwoordiger van de Oriekse atudenten*
ver»etaorganiaatie 'Kighaa Ferraioa1.
Net geheel had eon ruatig en ordelijk vorloop.
Op 6 januari ging een groot doel van de atudenten van de gemeen-
telijke Aoadeoaie voor Beeldende Kunsten 'Academie Minerva* te
Groningen in ataking.
Be ataking vaa aanvankelijk bedoeld als een solidariteitsactie
met de 'Aeademie* in Tilburg, vaar op 5 januari een staking was
tiitgebroken. De Oroninger studenten waren naraelijk van mening,
dat de eiaen van de Tilburgers ook voor hen golden*
De atudenten in Tilburg hadden net Miniaterie van Onderwija
gevraagd oaatregelen te willen neraen ora het oindexaraen van hun
atudie te verbeteren. Het antwoord van ataataaecretaria Oroaheide
vonden aij so nlotszeggend, dat «ij tot ataking overginget..
Later atelden de Oroninger studenten daarnaaat nog de eia, dat
de plaataelijke lokaaltoeatanden op korte termijn dienden te
vorden verbeterd.
Nader hand verd aan desse eia domocratiaering van het Academic-
boatuur toegevoegd.
Na verachillende besprehingen van de studentau met de wethouder
van Ondervija en Cultuurzaken van Qroningen, vaarbij enige toe-
zeggingen warden gedaan, werd de staking op 2$ jitnuari opgeheven*
Behoudena een kleln incidentje had de ataking een vrij ruatig
verloop*
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In de bedrijven warden in jamiari geen onregelraatigheden met
e«n politieke achtergrond opgemerkt.

1 februari 19TO.


