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Op 23 October 1948 brak een arbeidsconflict uit bij de rederij
V.E.M, te Umuiden.

De bemanning van de stoomtrawler "Mary IJ.M.62rt weigerde n.l.
f""~~"lTi om ult te varen» Zij.eisten 48 uren rust en grondden dit op een
{,.. W brief van het College van Ri j ks bemiddelaar s.

De bemanning „van de stoomtrawler "Klaasje R.0.46" behorende aan
de N.V.Pisoator", verklaarde zich solidair met de bemanning van de
stoomtrawler "Mary" en weigerde ook om uit te varen.

Beide schepen zijn met dezelfde bemanning, respectievelijk op
25 en S6 October weer uitgevaren.

De bemanning van de "Mary" bestaat uit 16 opvarenden waarbij
6 die lid zijn van de ETC. De "Klaasje" heeft elf opvarenden waar-
van niemand lid is van de EVC.

Ongeregeldheden hebben niet plaats gevonden.
De weigerachtige bemanningen vonden bij hun actie steun van

K.Zwart, voorzitter van de A.B.B.Z.

Op Woensdag 27 October 1948 werd door H.Hennink, hoofdredacteur
Radio Werkend Nederland, voor leden van de N.V.B, in besloten k^ing,
een causerie gehouden over zijn reis naar Tsjscho-Slawakije.
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Rotterdam, 23 October 1947

BUREAU B

VoJgno.

17 OCÏ. 1947 '

Dezerzijds wordt bericht, dat op Donderdag 16-1$-1947 de
bemanning van de " Aalsdijk " van de Holland-Amerika-Lijn - met
uitzondering van de bootsman, de donkeyman en de timmerman -
aankondigde» dat zij ingaande Vrijdag d.a.v. het werk zou neer- '
leggen.

Op Vrijdag 17 Ootober 1947 wenste een deputatie, bestaan-
de uit twee bestuurders van de B.V.C» (namen onbekend) en een lid
van de bemanning de directie over de staking te spreken. De direc-
tie van de H.A.L. wenste echter aan de S.V.C, geen onderhoud toe
te staan.

De staking vond haar oorzaak in klachten over de v-oeding
aan boord van dit schip* De stakers wensten dezelfde voeding als
de officieren) een oude wens. Hieraan wilde de directie van de
rederij niet voldoen.

De stakers zijn van het schip verwijderd. Hoewel hun eisen
niet ingewilligd zijn, o.a. wilden zij niet aan het werk gaan,
voordat de E.V.C, door de directie ontvangen was» werd op Dinsdag
21-10-1947 op het kantoor van de H.A.L. voor de «Aalsdijk» gemon-
sterd.

Het schip zal op Donderdag, 23 October 1947 uitvaren.

\n aam Hoofd Centrale Veiligheidsdianst.
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 's-Graven-
hage.
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Onderwerp: Staking onder de losse visknechts in het visserijbedrijf
te IJMUIDEN, gemeente Velsen.
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Naar aanleiding van een door de Vakgroep Vishandelaren

te IJmuiden, genomen maatregel, ten opzichte van de loonregeling der

z.g. "losse " visknechts, dreigde op Vrijdag 9 Mei 1947 onder laatst-

genoemden een staking uit te breken.

Dit looneonflict, hetwelk ongeveer 70 personen omvat,

is door onderling overleg van Vakgroep Vishandelaren, Rijksbemiddelaar

en de Centrale Bond van Transportarbeiders te IJmuiden, waarin deze ar-

beiders hoofdzakelijk zijn georganiseerd, in zooverre geregeld, dat.

eenevenjituele staking thans voor onbepaalde tijd is uitgesteld.

Bij dit overleg zijn door de Vakgroep vishandelaren

concessies gedaan.

Behoudens bemiddeling van genoemde Bond is voorts van

inmenging der andere vakorganisaties of overigens links-georienteerde

groeperingen niets kunnen blijken.

Bij monde van de vporzitterY,dê  Centrale Bond, de heer

Verbaan werd nog medegedeeld, dat vorenstaande groep van personen een

moeilijk te regeren deel der arbeiders vormt.

Als propagandisten van de hiervorenbedoelde staking kun-

'nen worden aangemerkt.t 1. Baris Dukel, geboren 10 April 1910 te Velsen,

viskneeht, wonende Juliauakade 5 swart. te IJmuiden,gemeente Velsen.

2. Jan Kraayenoord, geboren 14 December 1907 te Velsen, visknecht, wonen,

de Pr.Steynstraat 41 rood te IJmuiden,gemeente Velsen, Beiden zijn geor-

ganiseerd in de Centr.Bond, doch kunnen wat hun houding tijdens laatst-

genoemd conflict betreft, gerangschikt worden onder uiterst linkse ele-

menten.
Velsen, 12 Mei 1947.

Aan de Heer Commissaris van Politie !/
te VELSEN.


