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G E H E I M

DE UITWERKING VAN DE GEBEURTENISSEN IN HONGARIJE OP DE CPN
EN DE NEVENOBGANISATIES.

Door de communisten wordt de toestand van paraatheid gehandhaafd. Deze komt tot uitdrukking in een voortdurende -zij het inmiddels verminderde- bewaking van de gebouwen, in het op geheime
plaatsen bewaren van documenten en administraties en het hier en daar
gebruiken van onderduikadressen.
Bedankjes voor "De Waarheid" komen in grote getale binnen;
over exacte cijfers wordt nog onvoldoende beschikt; opzegging van
advertentiecontracten heeft veelvuldig plaats gevonden. Over het
gehele land komen opzeggingen van het partijlidmaatschap

en het

lidmaatschap van de nevenorganisaties (bijv. de EVC) -ook van
functionarissen-

binnen.

Geconstateerd is dat de harde kern van de partij door de
gebeurtenissen in Hongarije in geen enkel opzicht gebroken is;
eerder kan van het tegendeel gesproken worden.
In kringen van de Nederlandse Vredesraad hebben enkele
intellectuelen zich duidelijk gedistancieerd van het Russische
optreden in Hongarije. Ook hier waren het de harde communisten die
dit optreden verdedigden.
De communisten vrezen dat door het uittreden van de andersdenkenden, die zij hadden kunnen bewegen om zitting te nemen in het
comité ter voorbereiding van het in 1957 te Moskou te houden
Wereldjeugdfestival, dit comité uiteen zal vallen.
Het voor 9 t/m 11 November aangekondigde congres van "De Metaal"EVC heeft geen doorgang gevonden. Het Verbondebestuur van de EVC
conformeerde zich volledig aan het standpunt van de partij.
In CPN-publicaties worden de tegen de communisten gevoerde
acties en de aanvallen op de partijgebouwen als fascistische
terreur bestempeld. Deae terreur werd door Romme georganiseerd om
de arbeidersklasse te fnuiken en de arbeidersbeweging weerloos te
maken.
Leden en aanhangers van de CPN wordt aangeraden op hun werk
zo weinig mogelijk over Hongarije te spreken en de aandacht af te
leiden door op de imperialistische

samenzweringen in het Midden-

Oosten en op de economische verslechteringen in ons land te wijzen.
November 1956.
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DE UITWERKING VAN DE GEBEURTENISSEN IM HONGARIJE OP DE CPN EN DS
NEVENOSGANIS AT IES .

Beveiligings-

en bewakingsmaatregelen.

De bewaking van de gebouwen van de CPN en de nevenorganisaties
wordt voorlopig, zij het met verminderde sterkte, gehandhaafd.
Terloops zij vermeld, dat nergens gebleken is, dat de bewakers
andere dan primitieve wapens ter beschikking hadden, al moet de
mogelijkheid niet over het hoofd worden gezien dat een enkeling
wellicht in het bezit is geweest van een pistool of een revolver.
.De aanvankelijk nerveuze en min of meer angstige gemoedstoestand van de bewakers heeft allengs plaats gemaakt voor een meer
vastberaden houding. Omstreeks 6 November begon algemeen het gevoelen de overhand te krijgen, dat men het gered had en men de situatie meester was.
Gebleken is dat de partijleiding niet alleen bevreesd was voor
het optreden van de volksmassa's, maar ook voor tegen de partij gerichte maatregelen van de zijde van de overheid. Administratieve
bescheiden zijn veelal óf vernietigd of op geheime plaatsen in veiligheid gebracht. Zulks geldt ook voor bescheiden die onder berusting waren van bij het publiek vrijwel onbekende afdelingsbestuurders. Een aantal min of meer bekende functionarissen zou zijn ondergedoken of op hun huisadres niet meer bereikbaar zijn. Van de zijde
van de partijleiding werd opdracht gegeven vergaderingen voorlopig
alleen in huiskamers te houden.
In verband hiermede zullen de gebruikelijke bijeenkomsten ter
herdenking van de Russische revolutie voorlopig geen doorgang vinden.
Gevolgen voor de par.tij en "De Waarheid".
Het laat zich aanzien dat het optreden van de Sowjet-Unie in
Hongarije, afgezien van de aangerichte schade en tijdelijke moeiijkheden bij de exploitatie van "De Waarheid", niet zonder nadelige
gevolgen aan de partij en haar nevenorganisaties voorbij zal gaan.
Volgens tot nu toe ontvangen berichten zouden de bedankjes op
"De Waarheid" bij honderden binnenkomen en zouden veel zakenlieden
hun advertentiecontracten met de krant hebben opgezegd.
In kringen van "De Waarheid verwacht men dat de meeste opzeggingen eerst zullen binnenkomen, wanneer de lopers zich voor het
innen van de wekelijkse abonnementsgelden bij de abonnees zullen
Vervoegen»
Door de leiding van "De Waarheid" is besloten, dat doorgegaan.
moet worden met de bezorging van het blad bij hen, die naar aanleiding van de zaak Hongarije als abonné bedanken. Deze abonné's
hoopt men, nadat de eerste indrukken over deze kwestie vervaagd
zijn, weer terug te winnen.
In een ledenvergadering van een Amsterdamse partij-afdeling
op 6 November werd bekendgemaakt dat 13 in die afdeling wonende
abonnl's hadden bedankt en 5 leden hun lidmaatschap hadden opgezegd.
Uit Leeuwarden werd bericht dat zich daar 8 min o i meer vooraanstaande leden van de ledenlijst hadden laten schrappen.
Het Utrechtse CPN- gemeenteraadslid L. D. E. J. KRAMER, die in de
Raadszitting van 5 November in een korte verklaring van een van de
partijleiding afwijkend standpunt inzake de Hongaarse kwestie had
doen blijken, deelde op 8 November mede als lid van de Gemeenteraad te hebben bedankt.
- Waarschijnlijk -
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Waarschijnlijk is dit onder druk van de CPN-leiding geschied. KRAMER,
- die er in zijn verklaring o.m. op wees de politiek van de CPN
alleen te zullen blijven volgen, wanneer deze op volkomen zelfstandige wijze werd gevoerd en bepaald - is van CPN-zijde verweten dat
hij de verklaring heeft afgelegd zonder overleg te plegen met de
partij.
M.DITZEL, voorzitter van de CPN-fractie van de Gemeenteraad
van Deventer, heeft volgens persberichten inmiddels voor de CPN
bedankt. Hetzelfde deed Jan MEERTEWS, voorzitter van de niet-communistische Algemene Schippersvereniging, die no 11 was geplaatst
op de CPN-candidatenlijst voor de in Juni gehouden Tweede Kamerverkiezingen.
Bij geruchte werd vernomen dat k partijleden te Rotterdam o.w.
een districtsbestuurder tevens gemeenteraadslid, zich tot de Socialistische Unie hebben gewend om zich voor het lidmaatschap van die
organisatie aan te melden. Bevestiging van dit bericht kon nog niet
worden verkregen.
Verwacht mag worden dat de harde kern van de partij gewillig
de Moskouse koers zal blijven volgen en dat het verlies aan leden en
abonné's hoofdzakelijk beperkt zal blijven tot de zgn. meelopers.
Hierbij dient rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat
de dichtst bij de leiding staande communisten, die veelal als vrijgestelden werkzaam zijn, in de partij hun broodheer bezitten. Velen
hunner zullen door hun lange afwezigheid uit het bedrijfsleven bijzondere moeite hebben om na eventueel uittreden uit de partij,daarin weer te worden opgenomen. Bovendien is het feit van betekenis dat
voor de orthodoxe-communist het verbreken van de banden met d«
partij een terugval in een door hem altijd als vijandig geziene
burgerlijke maatschappij betekent.
Situatie in de nevenorganisaties„
De te Wageningen wonende, aan de Landbouwhogeschool verbonden
voorzitter van de Nederlandse Vredesraad, dr W.H.van DOBBEN, die
deze Raad steeds gewillig in de door de communisten aangegeven
koers heeft gestuurd, had op 5 November - n.a.v. het verzoek van
de Stichting van de Arbeid - vanuit zijn woning de vlag halfstok
hangen.
Op Donderdag 8 November kwamen 1*f leden van de Nederlandse
Vredesraad ten huize van Prof» MINWAERT te Utrecht bijeen. De toegang tot het Domhotel te Utrecht, waar de vergadering aanvankelijk
zou plaats vinden, was hun ontzegd. Aleen de beide aanwezige "harde"
communisten, Nico LUIRINK en Els de SMIT, verdedigden het optreden
van de Sowjet-Unie in Hongarije. De andere aanwezigen keurden het
in min of meer scherpe bewoordingen af. De meesten verklaarden hun
medewerking aan de Vredesraad afhankelijk te zullen stellen van het
verdere verloop van deze kwestie. Zij gaven te kennen dat voor hen
daarbij het standpunt van de Wereldvredesraad de doorslag zou geven»
Was men er met veel moeite in geslaagd enkele niet-cominunisten
zitting te doen nemen in het zgn. "Werkcomité ter voorbereiding
van het Wereld.jeugdfestival (Moskou 1957)". thans heeft één van hen
voor de eer bedankt. Men vreest dat nog meer van deze leden zich
zullen terugtrekken en dat daardoor het comité geheel uiteen zal
vallen. Een an ander is naar voren gekomen op een 8 November gehouden bijeenkomst van het genoemde Werkcomitl. Door de communistische leden werd op deze bijeenkomst naar voren gebracht, dat de
- grondslag -
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grondslag van het festival, t.w. de coëxistentie van twee maatschappij-beschouwingen, door de gebeurtenissen in Hongarije niet
was aangetast.
Zij vestigden de aandacht op de situatie in Egypte en gaven
als hun mening te kennen dat deze niet zoveel van die in Hongarije
verschilt. Men moest, zo meenden zij, de ÏÏSSR dankbaar zijn dat
zij de reactionnairen en fascisten heeft belet de macht te grijpen
en daarvoor de levens van haar soldaten te geven.
Op 5 November maakte de secretaris van de Plaatselijke Centrale van de EVC te Haarlem, J.H. PAULS bekend, dat hij voor de
SVC had bedankt en dat hij zich als lid had aangemeld bij de Algemene Nederlandse Metaalbewerkers Bond (NW)„
Het congres van de EVC-bedrijfsbond "De Metaal", dat van
9 t/m 11 November zou worden gehouden, ia waarschijnlijk uitgesteld tot Januari 1957- Volgene nog niet bevestigde berichten
zouden bij de "De Metaal"-EVC reeds 1=0 bedankjes zijn binnengekomen .
In een openbare verklaring conformeerde het Verbondsbestuur
van de EVC zich volledig aan het door de partij t.a.v. Hongarije
ingenomen standpunt en maakte het bestuur de vorming van een
Herstelfonds ter financiering van het herstel van de aan de EVCgebouwen toegebrachte schade bekend.
Reactie van de partij op de ongeregeldheden o
De partijleiding doet inmiddels alle moeite de mening ingang
te doen vinden, dat de demonstraties en acties tegen de communisten,
geen spontane reactie van het gewone publiek,maar het gevolg van een
geleide en georganiseerde campagne waren.
Friedl BARUCH schreef in "De Waarheid" van 7 November o.a.:
"Het staat nu vast wie het plan tot het ontketenen van de furie
ontworpen heeft. Het is uitgegaan van de katholieke reactie. Het
is nu bekend dat het organisatiecentruin van de Amsterdamse storm-»
troepen zich op de redactie van "De Volkskrant" bevond. De flessen
met benzine, waarmee het "spontaan" verontwaardigde gepeupel "Felix
Meritis" in brand wilde steken, werden o.m. uitgereikt op het
bureau van "De Tijd". Met dsze fascistische terreur heeft Romme
de bedoeling de Nederlandse arbeidersklasse af te breken en te
fnuiken; wat heden de communisten toevalt, kan evenwel morgen
de PvdA en het NVV treffen. Beide organisaties zouden er goed
aan doen zich met de CPN tegen de terreur te weer te stellen»11
Eenzelfde strekking hebben andere van de partij uitgaande
publicaties, zoals bijv. een ter verspreiding onder de Haagse bevolking gedrukt pamflet en een circulaire die een dezer dagen aan
de Amsterdamse arbeiders zal worden uitgegeven. Deze laatste circu],aire, die waarschijnlijk namens de partij niet door een bestuursorgaan, maar door een aantal communistische arbeiders zal worden
ondertekend, werd op 10 November aan deze kameraden ter beoordeling
toegezonden. In deze circuliare heet het onder meer:
"Degenen die dit alles op touw hebben gezet hopen, dat U geloven
zult dat heilige verontwaardiging over de gebeurtenissen in Hongarije hen tot deze daden beweegt. Doorziet hst grote bedrog»
Het gaat de aanstokers niet om vrede en democratie maar om het weerloos maken van de arbeidersbeweging teneinde de eigen noodlottige
'ij
politiek ongehinderd te kunnen bedrijven.
i
Weest waakzaam, arbeiders van Amsterdam! Verdedigt U tegen deze
\n van de
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het levenspeil, de democratie en onze arbeidersrechten. Het zal
Somme onmogelijk zijn zijn noodlottige politiek te bedrijven als
socialisten en communisten samen optreden."
De leden an aanhangers van de CPN wordt aangeraden op hun werk
zo weinig mogelijk over Hongarije te spreken en de aandacht af te
leiden door te wijzen op Egypte, de imperialistische samenzweringen
in het Midden-Oosten en de economische verslechteringen in ons land„
In "De Waarheid" wordt verder de voorstelling van zaken gegeven
dat de demonstraties en de vernielingen aa'n de partijgebouwen een
golf van solidariteit hebben teweeggebracht. Dagelijks wordt in. een
speciaal daarvoor ingestelde rubriek verantwoording gegeven van de
stroom van binnengekomen giften, bestemd voor hst herstel van de
aangebrachte schade. Volgens de communistische krant zouden "Dreestrekkers" en andere behoeftigen daaraan in ruime mate hun steentje
bijdragen.
Als bijlage wordt bij dit rapport gevoegd een overzicht van
de ongeregelheden, die in het begin van de vorige week in Nederland
plaats vonden.
November

1956.
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DB ONGEREGELDHEDEN IN NEDEBLAMD van 4 t/ra 7 November 1956
In de loop van Zondag 4 November 1956 werd het optreden van het
Sowjet-leger in Hongarije bekend. Naast een gevoel van verslagenheid en
machteloosheid ontstond er tegen de CPN, een enorme haat en verbittering,
die zich overal op 4 en 5 November 1956 uitte in het schade toebrengen
aan vele gebouwen van de CPN en haar mantelorganiaaties als EVC en ANJV.
Vermeld rnoge'worden, dat in de loop van de volgende dagen het vooral
de opgeschoten jeugd was, die vernietigingen pleegde.
Hieronder volgt een uit pers en andere berichten samengestelde
opsomming van de ongeregeldheden.

A ™s

8r

a

Zondagavond 4 November en de nacht van Zondag 4 op Maandag 5 November
tussen 2T.OO en 2.00
uur.
Een door do voormalige regering van Hongarije gepachte reclamevitrine op het Leidseplein werd vernield.

De ruiten werden ingegooid biji
EVC-kantoor in de Vondelstraat 54 j
kantoren van de ABT-EVC en de NVB in de Van Breeatraat 60 ;
bondsgebouw van de EVC, Prinsengracht 739;
boekhandel Pegasus, Leidaeatraat 25;
Partij- en Waarheids gebouw "Felix Meritis", Keizersgracht 324;
da zgn. "Waarheidswinkel" in de Boomatraat 4?
de zga. "Waarheidswinkel" in ds Eerste van der Helststraat 25 ;
het kantoor van het ANJV aan de Nieuwe Keizersgracht 61.
Tevens werd getracht daar brand te atichten.
Da woede der demonstranten richtte zich in hoofdzaak tegen het
partijgebouw "Pelix Meritia" en de aan da achterzijde daarvan - aan de
Prinsengracht - gelegen drukkerij C. V. Dijkman & Co. , waar van alle
benedenverdiepingen de ruiten worden vernield en waar een der rotatiepersen licht werd beschadigd.
In het kantoor van het ANJV heeft men de inventaris weggehaald en
op straat in brand gestoken.
Ongeveer 60 jongelui drongen de garage van "De Waarheid" - Zanddwaisstraat 9 - binnen. De auto's waren tevoren al door leden van de CPN weggehaald. Het aanwezige materiaal werd met een brandblus apparaat besproeid^
waardoor grote schade ontstond.
Maandagmiddag 5 November, £ 14-00 uur.
"Pelix Meritis" ia aan de voorkant dichtgetimmerd j er vonden nog
steeds aanvallen plaats.
Maandagavond 5 November.
Meer dan duizend mensen schoolden samen voor "Peliz Meritis" j vier
personen werden gewond. De straatverlichting in da buurt van "Pelix
Meritis" werd kapot gegooid. Hetzelfde gebeurde op het Museumplein, waar
het Russische consulaat gevestigd is. De politie werd daar met stenen
bekogeld. Ook een ruit van de dicht bij het consulaat gelegen Boerhaavekliniefc sneuvelda.
De Waarheidskeet op het Geuzenveld, waarin een cantine gevestigd
was» werd. geheel vernield.
In het EVC-kantoor aan de Vondelstraat, dat niet werd bewaakt,
werd ernstige schade aan interieur en meubilair toegebracht.
Bij verschillende communisten werden de ruiten ingegooid.
-

l
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Woensdag 7 November.
De openbare vergadering van de CPN ter herdenking van de Russische
revolutie werd in overleg met het gemeentebestuur afgelast.
In een raadscommissie werd het voorstel gedaan de naam Stalinlaan
te veranderen in Vrijheidslaan.
R_o_t_t_e_r_d_a_m:

Nacht van Zondag k op Maandag 5 November.
Laat in de avond duizenden mensen bijeen. Enige ruiten van het gebouw van "De Waarheid" aan de Heemraadssingel ingegooid.

Maandagmorgen 3 Hovember.
Rotterdamse havenarbeiders weigerden twee Russische schepen in de
Rijnhaven te lossen. Op 8 November is men weer met lossen begonnen.
In de Hoogstraat werd een ruit van Pegasus ingegooid, evenals bij
de bijkantoren van "De Waarheid" in de Hekelingenstraat en de Mijnsherenlaan.
De burgemeester gelastte - in overleg met de CPN - de vergadering
van de CPN, waar Gerben WAGENAAR zou spreken, af,
,._
D
e n H a a g :~
~===~==—==~===
Nacht van Zondag *f op Maandag 5 November.
Men trachtte tevergeefs voor de Russische Ambassade te demonstreren. Eén ruit werd vernield.
De ruiten van het gebouw van "De Waarheid" werden ingegooid.
De politie greep krachtig in.
Ook de ruiten van het EVC-gebouw in de Koningstraat en van
"Pegasus" in de Hobbemastraat sneuvelden. Hier werden ook boeken en
tijdschriften vernield.
De politiebewaking voor de Hongaarse Legatie werd verdubbeld.Sr
deden zich daar geen demonstraties voor.
Maandagmorgen 5 November*
Verontwaardigde Haagse vrouwen mishandelden in de omgeving van
het Waarheidsgebouw twee Waarheid-medewerksters, die het Russische
ingrijpen prezen.
Maandagavond 3 November.
Er werden leuzen gekalkt in de buurt van de Russische Ambassade
aan de Andries Bickerweg. Er ontstonden relletjes met de politie.
Een bromfiets van een communist werd in brand gestoken.
Bij verschillende communisten werden de ruiten ingegooid} zo ook
bij een zekere Gortzak, die geen CPN-er is.
Dindsdagavond 6 November.
De burgemeester vaardigde een samenscholingsverbod uit voor de
omgeving van de Russische Ambassade en voor de binnenstad.
Volgens een bericht in "Trouw" zou de politie in Den Haag de indruk
hebben, dat onder de opstokers van de relletjes ook communisten waren.
_ "5 —
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U t r e c h t »
Nacht van Zondag 4 °P
20.30 uur bekogeling ruiten partijgebouw aan de Mariaplaats. Door
de politie werd de gehele Mariaplaats afgezet. Niettemin werd vanaf daken
de achterzijde van het gebouw met stenen bekogeld.
2.30 uur opnieuw stenen door ruiten van woningen in bovenverdiepingen van het partij gebouw.
Door politie werd bord met opschrift "De Waarheid volkadagblad voor
Nederland" verwijderd.
Door 200 lieden, voornamelijk opgeschoten jeugd, werd het EVC-kantoor aan de Lange Smeestraat 17 vernield.
Ruiten en inventaris werden vernield bij Willemaen (geen communist)
en bij de radiosaak "Alter" Oudegracht 326 (duizenden guldens schade). Door
de bewoner Richard van der VELDE werd - overigens ten onrechte - verklaard ,
dat hij niets met het communisme te maken heeft.
Een aanval werd ondernomen op de winkel van de optici'én Bernhard W.
LINDEMAM, Arasterdamsestraatweg 319. Deze werd in pyama de straat opgeduwd. Hiernaar gevraagd, verklaarde hij communist te zijnj hij werd verder
met rust gelaten, maar zijn inboedel werd kort en klein geslagen.
Ruiten van woning van gemeenteraadslid A.C. de VRIES aan de Troelstrakade ingeslagen ©n bij vergissing ook van enige andere woningen.
Door 200 personen werden de ruiten van woning van gemeenteraadslid
en lid van da Provinciale Staten Lucris D. E. J. KRAMER ingegooid.
Verder werden nog ruiten ingegooid bij CPN-ers in de Pieter Hooglandstraat en de Breeatraat 51 big en bij Marinus L. P. W. DIELESSEN aan de
Weerdsingel W.Z. 53.
Maandag ^November.
Relletjes bij de Mariaplaats. Door de politie werd krachtig opgetreden. Drie gewonden bij de politie.
Bij de Olympia-bioacoop op de Amsterdamsestraatweg 350 werden waarschuwingsschotengeloat.
Bij firma Dorhout-Mees aan de Nobelatraat 28, wapenhandel, werden
;••
ruiten ingegooid, kennelijk om wapens te stelen. De bewoner heeft niets
:
met de CPN te maken.
Ook ruiten van een Chinese eetwinkel aan de Jacobskerkstraat 8 werder
ingegooid. Ook deze bewoner heeft nieta met de CPN te maken.
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Gro n
Maandag 5 November.
Te 21.50 werden ruiten van CPN-bureau door opgeschoten straatjongens ondanks streng politietoezicht ingegooid. In de stad ontstonden
relletjes met de politie.
De ruiten van woning van partijlid Hermannus van DIJK werden
stukgegooid. Hannes van DIJK, afdelingsbestuurder, werd tijdans
colportage met "De Waarheid" laatig gevallen.
L_e_e_u_w_a_r_d_e_n:
Maandag 5 November.
Ruiten van EVC-kantoor en van woning van Jacob F.WIETSMA
werden vernield.
Verdere pogingen tot vernieling werden door de politie verhinderd.

Maandag 3 November.

Eén ruit van niet-partijgenoot werd ingegooid.
E_n_s_c_h_ e_d_e :
Maandag 5 November.
Opgeschoten jeugd was actief in de binnenstad; ondanks politiebewaking werden om 11 uur alle ruiten van EVC-gebouw kapotgegooid.
Om 1 uur werden daar de gordijnen in brand gestoken; geblust door de
politie. Eén aanvaller werd door de vijf aanwezige "potige" EVC-ers
"af getuigd".
Buiten op het gebouw werden door betogers pamfletten geplakt.

Arnhem:
^z » — — — — S — — ÜS

Nacht van Zondag k op Maandag 3 November.
Alles vrij rustig.
Maandag |? November.
Na de rustig verlopen betoging van de gezamenlijke democratische
partijen trok de opgewonden jeugd de stad in.
Bij het EVC-gebouw werden de ruiten ingeslagen. Vervolgens werd
het huis van het CPN-gemeenteraadslid, Albertus van den BERG - danig
toegetakeld, de kachel werd omgegooid en de gordijnen in brand gestoken.
Daarna werden andere adressen van minder bekende CPN-ers in de
volkswijk Klarsndal bezocht. Een kappersinventaris werd kort en klein
geslagen; een radiowinkel trof hetzelfde lot.
's Nachts om half vier werd nog een vrachtauto met open laadbak
gevuld met stenen gesignaleerd De auto werd in beslag genomen. Er
werden geen arrestaties verricht.
Dinsdag 6 November.
Herrie makende jeugd uit Klarendal liep te hoop in de arbeiderswijk Geitenkamp. Een samenscholing voor het huis van oud-CPN gemeenteraadslid werd uiteengedreven .
De politie voerde charges uit en werd daarbij met water, stenen
en brandend hout bekogeld. Rumoerig tot _+ O.JO uur.
- 5-
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Woensdag 7 November ± 21 uur.
Planken voor de kapotte ruiten van het EVC-gebouw werden weggebroken en de inventaris op straat gesmeten. Het geheel droeg het
karakter van actie van de straatjeugd gericht tegen de politie.
CPN-bij eenkomst ter herdenking van de Octoberrevolutie werd
afgelast.
B_u_s_s_u_m:
Maandag 5 November.
Ruiten bij "De Waarheid" (agentschap) ingegooid;
overigens rustig.
H_a_a_r_l_e_ra:
Nacht van Zondag k op Maandag 5 November.
Ruit van Waarheid-winkel werd ingeslagen.
werd een brandje gesticht.

In het EVC-kantoor

Maandag 5 November.
Ruiten werden ingegooid bij de Waarheid-winkel en bij de CPNgemeenteraadsleden M.D.PROPER, G.MOL en Th.SEGERlUS.

P i n s d a g 6 November.
Vrij ernstige ongeregeldheden. Er werden door de politie
82 kogels verschoten, waardoor twee personen gewond werden.
Woensdag 7 November.
Het bleef rumoerig. Gevechten tussen publiek en politie.
y_e__l_s_e_n:
Weinig agitatie. Het sluispersoneel weigerde in de morgen van
Dinsdag 6 November aanvankelijk een Russisch schip te schutten. Na
enig heen en weer gepraat werd het schip zonder veel oponthoud geschut.
Z
aandam:
^ = = = = = =: = =: = = = 2
Maandag 5 November.
Nabij Waarheid-winkel werden met krijt anti-communistische leuzen
geschreven.
De gehele avond was het rumoerig. De toegang tot het Waarheidgebouw werd door de politie afgezet. Als afleidingsmanoeuvre werden
twee ruitjes van het politiebureau ingegooid. Bij een CPN-er werden
de ruiten ingegooid.
D_o_r_d_r_e_c_h_t:
Maandag 5 November.
Het EVC-gebouw met inboedel .werd awaar beschadigd door MTSleerlingen.
Het CPN-lid C.STEK werd mishandeld.
- 6-
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A_m_b_a_c_h_t:

Maandag 5 November.
De arbeiders van de scheepswerf Jonker en Stand weigerden hun
werkzaamheden voort te zetten aan dekhuizen voor in aanbouw zijnde
Russische schepen.

y_l_i_8_s_i_n_g_e_n:
Maandag 5 November.
Door opgeschoten jongens werden de ruiten van de huizen van
Russische ingenieurs, die toezicht houden op de in aanbouw zijnde
Russische schepen bij de "Schelde", ingegooid.
Dinsdag 6 November.
Ruit van CPN-bestuurslid werd ingegooid.
E
i n d h o v e n :
= =: = := — s = —= ~ = = = = = ^= .
Maandag 5 November.
Alles rustig.
Dinsdag 6 November.
Zes kleine ruitjes bij een partijfunctionaris werden ingegooid.
Verder alles rustig.
T_i_l_b_u_r_g:
Maandag 5 November.
Bij vier CPN-leden werden de ruiten ingegooid. Aan het CPNgebouw werd grote schade toegebracht.

