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GEHEIM
OVERZICHT BETREPPENDE BEPAALDE POLITIEKE ACTIVITEITEN IN DE
GEMEENTE GRONINGEN IN AUGUSTUS 1970.

Op donderdag 20 augustus 1970 werd in hotel "Sasker" te
Oude Pekela een vergadering gehouden, waar ongeveer 50 C.P.N.
raadsleden, alien afkomstig uit Groninger gemeenten,
aanwezig waren.

Als voorzitter fungeerde het lid van Gedeputeerde Staten
der provincie Groningen, K.Stek.

Op donderdag 13 augustus 1970 werd door het bestuur van
het District Groningen der C.P.N. een vergadering gehouden
in een der zalen van het C.J.M.V.-gebouw alhier, alwaar di-
verse organisatorische problemen werden besproken*

Het bestuur van de afdeling Groningen der C.P.N. kwam deze
raaand eenmaal in vergadering bijeen en wel op woensdag 19
augustus. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende onder-
werpen, betrekking hebbende op de organisatie van de partij,
besproken*

Op zaterdag 15 augustus 1970 kwamen de actiecomite's
te Oude Pekela in gezamenlijke vergadering bijeen.
Deze bijeenkomst stond onder leiding van P.Meis. Verschillen-
de aspecten, betreffende de te voeren acties werden onder
de loupe genomen, zoals het uitzetten van steunlijsten.
Volgens Meis moet hieraan hard worden gewerkt.

Het actiecomite Bouwvak-Groningen kwam nadien nog verschil-
lende malen in vergadering bijeen, alwaar de te voeren acties
uitgebreid werden besproken.

Besloten werd een langzaam-aan-actie te beginnen op ver-
schillende objecten van de N.V. Nedam.

Op donderdag 20 augustus 1970 werd in het clubgebouw
"Ons Belang" te Groningen een openbare vergadering gehouden
voor de bouwvakarbeiders te Groningen.

Tijdens deze bijeenkomst deelde Meis ondermeer mede dat
de raeeste aannemers waren overgegaan tot het betalen van
hogere lonen.

De arbeiders op deze bedrijven staan wel achter de acties,
maar voelen uiteraard niets voor een staking.

Volgens Meis is de N.V. Nedam de grote boosdoener.
De directie van dit bedrijf wil niet met de werknemers en

het actiecomite spreken over de lonen. De arbeiders die ont-
slag hebben aangevraagd met het doel om in Duitsland te gaan
werken, werden per deurwaardersexploit gedreigd met een pro-
ces.

Aangezien het P.Meis bekend was dat de erkende vakbonden
een onderhoud wilden hebben met de directie van de N.V. Nedam
betreffende een gemeten tariefstelsel, stelde hij de vergade-
ring voor eventuele acties tegen dit bedrijf een week op te
schorten. De directie had dan voldoende tijd om de gehele
materie betreffende de lonen te regelen overeenkomstig de
wensen van haar arbeiders.

Op donderdag 27 augustus 1970 werd wederom een openbare
vergadering voor de bouwvakarbeiders gehouden. Tijdens deze
bijeenkomst is besloten tot een langzaam-aan-actie, aange-
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zien een gesprek tussen de organisjafcies en dedirectie van de
N«Y. Nedam niet heeft plaats gevonden.

Hierbij kan nog vorden vermeld dat zowel de vakbonden als de
directie van de N.V. Nedam niet onder de druk van het actieco-
mite* wilden onderhandelen.

Aan de oproep om aan deze langzaam-aan-actie mee te doen is
door een groot aantal bouwakarbeiders gevolg gegeven.

De Groninger kabouters deden alleen op vrijdag 28 augustus
1970 van zich spreken, door in het raam van een "Groen-Actie"
enige boompjes op de Grote Markt te plaatsen, tijdens de festivi-
teiten welke op die dag werden gehouden.

Tevens werden enige leuzen, betreffende deze actie aan diver-
se vegvijzers van de A.N.V.B. in de gemeente Groningen bevestigd.

Het geheel had een zeer ordelijk verloop en gaf geen aanleiding
tot onregelmatigheden.

1 September 1970.


