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OVERZICHT BETREFPENDE BEPAALDE POLITIEKE ACTIVITEITEN IN DE
STAD GRONINGEN IN PEBRUARI 1970.

Door een vijftal vooraanstaande leden Tan de CPN uit de atad
Groningen werd deelgenomen aan het op 6, 7 en 8 februari in
Amsterdam gehouden 23e partijcongrea der CPN*
Tijdena deze bijeenkomst werden o.a. d« communistische gemeente
raadsleden van Groningen, H.M. Nlemeijer en P. Meis, in het
partijbeatuur herkozen. Laatatgenoerade werd tevens verkozen tot
lid iran het dagelijktjbestuur der CPN0

Op 23 februari verd in cafe 'Bleker' aan de Vismarkt door de
afdeling Groningen der CPN een ledenvergadering gehouden,
Deze bijeenkomat verd door 14 personen bezooht.
De vergadering was uitgeachreven voor het verkiezen Tan een
nieuw afdelingsbestuur en het bespreken -ran enkele congres-
bealuiten.
Oezien de alechte opkomat, waarover de voorziter van de verga-
dering zijn teleuntelling uitaprak, werd hiervan afgezien en
bleef het bij enkele niet van belang zijnde mededelingen van
de voorzitter,

Q9 actiriteit van de plaatselijke afdeling der CPN bleef ver-
der beperkt tot het veropreiden van verkiezingBraateriaal voor
de a.a. verkiezingen van de leden der Provinciale Staten, het
werven van danateurs voor het CPN.donatiefonds en het versprei-
den van een pamflet, uitgegeven door de gezamenlijke actie-
comit^'s etrokarton, steenfabrieken, aardappelmeel, Champ
Clark, enz., vaarin wordt opgeroepen tot deelneming aan de op
zaterdag 7 raaart a.s. in Groningen te houden demonstratieve
bijeenkorast voor betere werkometandigheden in de ¥S¥-werken«

Tan ledenwerving voor de CPN en colportage met en abonne-
werving voor het dagblad 'De Waarheid* verd niets vernomen.

Van de neven- en mantelorganisaties der CPN verd plaatselijk
geen activiteit opgemerkt.

Op 28 februari verd door een aantal medeverkera van de 'Grie-
kenlandverkgroep Groningen' op de Qrote Harkt en omgoving
gecolporteerd net PAM-kalenders. (PAH is een verzetsbeweging
ia Griekenland).
De opbrengst van de kalenderverkoop zal vorden afgedragen aan
het verzet iegen het kolonelsbewind in Griekenland*

Eveneena op 28 februari werd in het centrum van Groningen
door een aantal jongeren van de actiegroep 'Yerkende Jeugd
Groningen' een paraflet uitgereikt aan voorbijgangers.
Middela dit pamflet vorden de werkende jongeren en hun sympa-
thiesanten opgeroepen om op maandag 2 maart a.8. naar hat
'Tehuis', Lutkenieuvstraat te Groningen, te komen, vaar voor-
noemde actiegroep in samenverking net de PvdA een openbare
demonstratieve bijeenkomat belegt*

Sinda enige tijd beataat bij een aantal groepen van peraonen
het plan om in Groningen communes te vormen.

- Dit plan -
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Bit plan kon tot op heden niet vorden Terwezenlijkt, aangezien
men nog geen gesohikte huieresting heeft kunnen Tinden.
Tot deze groepen, waarvan e'en afkomstig is uit Leiden, behoren
enkele studenten.

Op 23 februari werd in de Rijkatiniversiteit te Groningen de
laatate Tan een reeks Tergaderingen gehouden door de verk~
commissie democratisering ran het bestuur ran voornoemde uni-
Tersiteit.
In deze coraraisaie, die uit ongeveer 15 personon bestond,
haddeu roor de Gronstra drie studenten sitting*
Be publiake belangstelling was bijzonder gering. Slechts Tijf
studenten garen Tan hun belangatelling blijk.
Tijdens deze bespreking word de indruk gekregen, dat de com-
missieleden Tolledige overeonotemming over de democratisering
hadden bereikt.

Op Trijdag 27 en zaterdag 28 februari verd in da 'Korenbeurs'
te (Jroningen het Oronetracongres gehouden.
De belangstelling voor dit congrea was bijzonder slecht.
Bij de opening op vrijdagmiddag gaven 50 & 00 personen Tan hun
belangstelliag blijk.
Door de Toorzitter Tan het congrea verd de teleurstelling uit-
gesproken oTer de seer slechte opkomst. Haar zijn mening kon
dit oongres niot repreaentatief worden geacht Toor de Gronin-
ger studentengemeensohap. Na Teel OTer en veer gepraat verd bef
sloten, gezien de voorbereiding, het congres toeh te laten
doorgaan.
Op de Traag Tan de voorzitter of er ook belangstelling bestond
Toor de *s aTonds te houden verkgroepenbesprekingen gingen
slechts enkele Tingers de luoht in.
Boor e'en Tan de aanvezigen verd daarna aan de orde gesteld ora
uit te zoeken vat er mis is met de gronstra. Hierorer verd
Teel gepraat, doch een oorzaak verd niet gevonden.
Boor enkelen verd. verrolgens kritiek geleTerd op de Gronstra.
Besliasingen verden op de eerste oongresdag niet genomen.
Tan de 's aTonds gehouden verkgroepenTergaderingen is niets
tereohtgekoaen.
Op de tveede congresdag gaven slechts 2? personen Tan hun be-
langstelling blijk.
Het merendeel hiervan bestond uit Gronstrabestuursleden.
Verder verden drie afgeTaardigden Tan de vetensohappelijke
staf opgemerkt.
Door tvee Tan de aanwezige studenten verd kritiek geleTerd op
het aanTaarden door de Gronstra Tan de 'Tussentijdse Destuurs-
Torm' Toor de BijksuniTersiteit te Groningen, 2ij varen Tan
mening, dat het Gronstrabestuur zich scherper had moeten op-
stellen en dat zij niet tot het aanvaarden Tan corapromissen
bereid had moeten zijn.
fien Tan de aanvazige afgeTaardigden Tan de vetenschappelijke
staf bracht hierop naar Toren, dat naar zijn mening de voor
de Gronstra meest haalbare bestuursvorm uit de bus was gekoraen.
Hij adviseerde de aanvezigen het met deze bestuursvorm maar
eens te proberen en over een jaar of vijf eens veer te zien.
Bovendien daxht hij, dat de meesten geen zin meer hebben om
Toor de democratisering Tan de bestuursvorm 'de straat op te
trekken*.

- VerTolgens -
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Vervolgens werd gediscuesieerd over hot houden van een hearing
over de 'Tussentijdse Bestuursvorm1. Deze discusaie werd ge-
voerd door enkele ingewijden en de indruk werd gekregen, dat
de meeste aanvezigen er saaar weinig van hebben kunnen volgen,
Besloten werd om te zijner tijd een hearing over bovengenoeade
bestuursvorm te houden*
Andere beslissingen verden op de tweede congresdag niet geno-
mtn.

Be aotie om de verhoudingen binnen de afdeling Hederlands aan
de Groninger universiteit te democratiseren, welke in november
1968 is gestart en in raaart 1969 een college-staking van de
Neerlandici tot gevolg had, is opnieuw in een kritieke fase
beland*

Ma Ae staking van een groot deel van de studenten van de geraeen
telijke Aoademie voor Beeldende Kuneten 'Academie Minerva1 te
@roniagen» waarvan in hot vorige maandoversioht gewag verd ge-
maakt, is het aan deze onderwijsinrichting ietwat onrustig
gebleven.
Op 11 februari werd door studenten van deze acaderaie een bij-
eenkomst gehouden in 'Chappaqua1 aan de Zoutstraat, welke verd
bijgewoond door een delegatie van de BBK (Beroepsvereniging
voor Beeldende Kunstenaara).
Onderwerp van gesprek was vernieuwing in de kunst, het onder-
wijs en de maatsehappij.
Hierover werd o.m. het woord gevoerd door de studentenleider
Ton Begtien en de voorzitter van de BBK, de heer Bonies, die
beiden deel ultmaakten van voornoemde delegatie*
Ma afloop van de vergadering had deeelfde delegatie nog een
gesprek met vertegenwoordigers voor de Academieraad van voor-
noemde academie in een gebouw van deze onderwijsinstelling aan
de fiaddingestraat. Ti-jdens dit gesprek bood de delegatie haar
diensten aan voor het voeren van hardere maatregelen. Er werd
o.m. gesproken over het beaetten van gebouwen.
De vertegenwoordigers voor de Acaderaieraad wensten hiervan
geen gebruik te aiaken. Zij willen de aotie, welke hoofdzakelijk
is gerieht tegen de direoteur van de academic, de heer Zwiers,
uitsluitend aet legale middelen voeren.
Het gesprek met de delegatie werd daarop afgebroken0
In de bedrijven werden in februari geen ongeregddheden net een
politieke aohtergrond opgemerkt.

1 raaart 1970.


