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In verband met het feit, dat de Vereninging 
van Reders van Vissersvaartuigen(Redersvereniging) te IJmui
den de E.V.C. niet erkend en deze centrale dus niet kan deel
nemen aan de oesprekingen bij het vaststellen van een nieuw 
collectief contract, is, nadat de E.v.a. op M�andag 1 Decem
ber 1947 een vergadering had belegd waar ongeveer 100 perso
nen aanwezig waren, besloten de arbeid te staken. De staking 
werd niet door de E.V.C geproclameerd, doch zij stelt zich 
wel achter de stakers met dien verstande, dat uit het midden 
der stakers een stakings-comité gevormd zal worden, dat de 
door de leden van de E.V.C. gestelde voorwaarden ter kennis 
van de Redersvereniging zal orengen. 

Alhoewel de leden van de Centrale Bond van Transportarbei
ders oesloten niet aan de staking deel te nemen Dleek, dat in 
het stakingscomité onder meeräe:Fe 4 personen zitting hebben 
welke lid zijn van de Centrale Bond van Transportarbeiders. 

Dit zal wel zijn oorzaak vinden in het feit, dat naast de eis 
tot erkenning tevens eisen zijn gesteld ten aanzien van de 
acht-urendag en de vacantieregeling. 

Van de in het visserijbedrijf te IJmuiden werkzaam zijnde 
zeevarenden zijn ongeveer 50 procent aangesloten oij de E.V.c. 

Deze aangeslotenen behoren vrijwel allen tot het machine
kamerper�oneel. ( machinisten, stokers en tremmers). Hierdoor 

,kan vrijwel geen enkel schipLuitvaren ten gevolge van een in
\Complete oemanning. 

De staking omvat ongeveer 200 á 250 personen welke in ver
schillende gemeenten woonachtig zijn. 

De staking heeft tot nu toe een ordelijk verloop en niets 
wijst er op, dat wanordelijkheden te verwachten zijn. 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
der gemeente VELSEN. 

;. Velsen 2 Decemoer 1947.
> 
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UITTREKSEL 

Voor OD 169 Naam ERKENDE STAKINGEN

Origineel in ................. QP .49?.. .......... .............................. Naam ............... NEDER�NDs .... VERBOND ... VAN ... VAKVERG .•.

Volg .nr ............................ Ag, nr. Z..56.9.Q. ............ : ......... Aard van het stuk ... , ........ , .... ............................................................................. · 

Afz. .I.�.P..� ... .VE.U?..EN ..................................... . Datum ....... 5.�12.�4.7 ........ 

Blijkens welingelichte kringen wordt aangenomen, dat op Vrijdag 

5 December 1947 de eerste vissersvaartuigen zullen uitvaren

1 schip is reeds uitgevaren en op 6 December 1947 zullen de 

andere daarvoor in aanmerking komende schepen uitgaan • 

Uitgetrokken door .................................................... ,............................ .... Afd./Sectie ............... .......... . .. .. Datum .... . ...... . 

A.L. 172-49-'47 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 

(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). /'-. �FGEDAAN /bf

������ -IJP, 0: /2.tPJ- /µ 
v • &� ,/ r/ 
v� �/L-\�M1

Afd./Sect.: l:, ::X:..-

Interne aanwijzingen A CD. 

c;� Jl!JJU. . il J,& 
...... . / . ...!L ... 9..?:7 .. s ............ :. .. �.�······· ·�············· .. . 

� ............... 7 ......... , ...................... ...................................................... . 

ACD. /1f, Dat.:.Jo� _ �I Par.:

.. ............................................................. �-;.···············1 .. ············ 

© ................................ ....... ...... ........... ....... /lffrt·�· .. ······· 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

/ � � /{__ � • .,..:. . "--e.1 1 ..... ;)-. -1 .f',I. �<.... "-- -6

I ....................................................... ' ............. -� ... t ................................................................. ' ...... a ... _ .... --") .... -.... �············.··-2.······

........................................................................................................................................... ,, ............................................................................................................................ ............... . 



._..,. _ _,_ � 
OP KAART 

A(D/ ' 
DAT:.,, 

7 

v.15. Ve����f:;'it1jk

/ �.f 9 
No 0 G• 382/51-III-l• /til�·�, /_3! ,. . / 
Onderwerp: Visserij-conflict 3 .r.�- 6, ·9?. 5 SEP. 1951

t) ' - ,y.1,,_ 
1 I 

/t(i O]. � 
Inzichtén der OVB A v 

"van OV:S-zijde werd mede êd.��id dat deze 
staking op �andag 17 September 1951 niet door efO.v.B.,doch 
door de CBT zijn uitgeroepen• Toen de vissers als gevolg van 
het resultaat der .Arbitrage-commissie weigerden uit te varen 
heeft een der plaatselijke CBT-bestuurders te IJmuiden bij 
de viss�rs de indruk gewekt, da-fi de CBT zich achter deze sta
king zou stellen, omdat de argumenten, naar zijn mening,billijk 
waren• 

Van CBT-zijde wordt thans ietracht het proclameren van 
deze staking in de schoenen van Je{OVB te schuiven• Met deze 
tactiek kan Jet'OVB niet accoord gaan en zal daarom tijdens de 
vergaderin6 van 20.9.51 te IJmuiden aan de stakers uitleggen 
op welke wijze deze staking tot stand is gekomen en daarbij 
de betrokken CBT-bestuurder niet sparen. 

Ter stavinè van deze bewering werd door OVB aangevoerd, 
dat het hoofdbestuur van staking niet wist voordat de plaatse
lijke bestuurder alhier het hoofdbestuur daarmede op Maandag
avond in kennis had gesteld• Onmiddellijk is toen vanwege het 
hoofdbestuu:r een vergadering belegd te IJmuiden, teneinde hun 
standpunt in dit conflict te bepalen. 

Inmiddels is van� EVC-zijde bij de OVB reeds getracht 
deze over te halen deze visserijstaking als een sympathie-sta
king van de "Breedband" te p:ropagaren• Op deze suggestie is de 
OVB, aldus de informatie, niet ingegaan• 

Ook werd van OVB-zijde beweerd,dat de .l!:VC nu reeds be
zig is, indien punt 3, als bedoeld in vorig schrijven, zou wor 
den toegestaan, andere argumenten aan te grijpen om deze sta
king doorgang te doen vinden• OVB stelt zich hie1.· niet achter. 
Verenigt zich met het standpunt, dat, indien de UNiebonden sla 
gen, het reeds vermelde bezwaar op te heffen(dus inwilliging 
van punt 3) de OVJ3 haar leden zal adviseren te gaan varen. 

Tegen de zin van de OVB heeft de EVC in de figuur van 
PLUGBO�R zitting in het actie-comité genomen• Zelfs neemt deze 
figuur thans de fuictie van voorzitter in dit comité waar.Hoe
wel het, volgens mededeling, niet mogelijk is PLUGBO�R geheel 
te weren, wordt vandaag getracht hem het voorzitterschap te 
ontnemen. Bedoeld comite bestaat heden uit 4 NVV, 4 OVB en 1 
EVC-er. 11 Tot zover de inzichten der OVB. 

Einde. 
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Op 12 J1.mi l951 zijn door Minister van Soci.ale zalr'en vastge-

steld: verhoogde dagloontabellen Zeeongevallenwet (getaxeerde be

dragen, uit te betalen ingevolge Z.O.Wet), welke verhoging terug
we�kende kracht heeft vanaf 2 Januari 1951. 

Er is geschil gerezen tussen de Reders en de opvarenden van 

trawlers, betreffende de vraag of die terugwerkende kracht tevens 

geldt voor andere uitkeringen, welke op dezelfde basis berusten, 

t.w. vacantiegeld, ziekengeld en loon van tewerkgestelde wacht

gelders.
Door de C.B.T. is deze kwestie gebracht voor de Permanente 

Arbitragecommissie, ingevolge de C.A.O., die in haar spoedzitting 

van 17 dezer op twee punten de werknemers in het gelitj.k stelde, 
echter het laatste punt afwees. 

Voor zover bekend is deze kwestie reeds enkele maanden slepen
de, doch hebben op 17 dezer de opvarenden van een viertal trawlers 
geweigerd uit te varen, waarna de spoedzitting volgde. Onmiddellijk 
daarop is d�ork,e:to,v.B. te IJmuiden een vergadering voor opvaren
den belegd, die heden (18 September) werd gehouden, aanvangende 
11.00 uur v.m. en bezocht werd door ongeveer 80 opvarenden. 

�� J \ Als voorzi tt�r "trad op De }îie"t" -G.î f1oordwijk, voorts zaten op 
v .. �. � h>- :1-b 

� 
'�t et podium Jaa de Koni (Scheveningen),landelijk voorzitter 

� � v-n-lJ . • _:.-.);,'<, • A.IiJ' .B. Z .-0. V.:B., Jan Rd'os (IJmuiden), plaatselijk bestuurslid
- .4�-4'.�..,.__, Niekl?un� (IJmuiden), lid O.V.B., en een onbekende. 

Sprekers�Jl. de Niet 
2. Koning
3. Blankenzee (hoofdbestuur A.N.B.Z.-E.V.C.)
4. Dirk den Hollander (IJmuiden; E.V.C.).

De Niet heeft zich in hoof'dzaak bepaald tot de opening en de 
sluiting. 

/:,-_ r- P.Z 
De voornaamste spreker was·J. de Koning, die aanving met het 

uitspreken van zijn voldoening over het feit, dat nu eindelijk de 

eenheid was bereikt. Kennelijk werd bedoeld een samengaan van le
aen van alle bonden in dit conflict. Hij deelde mede, dat hij de 

gisteren door de C.B.T. te IJmuiden belegde vergadering op hun ver
zoek had moeten verlaten� dat �efo.v.B. zich achter de actie stel

de en zijn weerstandskas voor zijn leden openstelde. Hij ontkende 
bij �0orbaat, dat hier sprake zou zijn van een communistische rel. 

-Aan-
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VERTROUWELIJK. 
blz. 2. 

Aan het eind van de vergadering lokte hij een uitspraak der aanwe
zigen ult over al of niet uitvaren. Waar zich geen tegenstanders 
meldden, concludeerde hij dat algemeen dus besloten was niet uit 

te varen. 
Vervolgens stelde hij voor een stakingscomité sa.men te stel

len op zo breed mogelijke basis. Na enige weifeling gaven zich 

daarvoor op: 
-l� IPlugbo�� (vermoedelijk J. A. Plugboer, geboren 10-7-01 te Velsen;

·'Á 

in 1950 bestuurslid A.N.B.Z.-E.V.C. IJmuiden, toen tevens 
hoofdbestuurslid). 

G. Visser, LJmuiden.
D. de Graaf, onbekend.

P. de Dood, (C.B.T.).

G. Stam, onbekend.

N. Punt (vermoedelijk Nicolaas Punt, geboren 8-6-03 te Maassluis,

wonende te IJmuiden; 0. V.B. ) • 
#J. Groen, onbekend. 

K. Vuil, onbekend.
1L. Korving, Scheveningen.
Blanlcenzee (A.N.B.Z.-E.v.c., hoofdbestuur) juichte ook de bereikte
eenheid toe, deelde mede dat ook de A.N.B.Z.-E.V.C. zich achter de

actie stelde.
-��.ID. de tlQ.llander, (geboren 28.10.09 te Katwijk aan Zee, C.P.N. en

E.v.a.) sprak ook over de eenheid, meende dat de Minister had be

slist, dus arbitrage niet nodig was. Toen hij in zijn rede in
munistische zin ging spreken ("wij zijn allen arbeiders, die onze

arbeid zo duur mogelijk moeten verkopen; de reders trachten onze

laatste druppel te krijgen" enz.), werd hem door de Niet het voort-

·gaan in die zin belet, terwijl op meerdere punten in de vergader

zaal de opmerking "geen politiek!" werd gehoord.·
Stemming: rustig. 
Na afloop ging op voorstel van Koning het stakingscomit� in 

vergadering. 

Opgemerkt wordt, dat de vangsten en be�ommingen der trawlers 
volgens ingewijden mo�enteel zeer belangrijk zijn; de ontvangsten 
na vrij korte reizen zijn, zelfs al gaat de vangst naar de vismeel
fabriek, bepaald gunstig. 

-Verklaard-



VE.d.TR.OUW ELIJK. 

Blz. 3. 

G. 382/51-Cp.

Verklaard wordt, dat bij toegeven door de reders een uitgave

van enkele duizenden in het spel zou zijn , terwijl enige dagen 
stilliggen beduidend groter verlies zou betekenen. Bij de opvaren
den zijn deze gunstige besommingen bekend . Vandaar dat men het mo
ment gunstig acht voor een actie . 

(X·Einde . 
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Door ernstig� verd�$l.dheid is· het la.nt1e tijd ni�t 'tiet daaéiwerke-'

lijite actie e.�komen bij de trawlervissers. 

van de ze toes�na. •oben de red.ers dank.baar ge� a�maakt en 

hebben zij ;tcans ae�i�n om vele ver-sJ..e.cl:lj;.e.J'.lillg·sa d.�-Pl" te- vo,ereIJ..

De aanvallen v� �� reiers werden do9r de viae�s n,i,�t op de· 

juiste. wi;iz-e te�<tn en hdt ble$f lang� t:;..j,q, -t.w1,>erlct tot

onderl:;i.ne 5eka�r� 
---� v�r-trouw�n in eie;en kracht w�s d:e o«r-$-..-k. dat de 

--- eenheid ondcer. d:{I!. V'ieis�r-s ldet tot staad �eb�ohil v,e,rd .. 

De druppe:l die � �HB:�l' de�d overlopen·was wel Jle·t fe.i t, dat de

red"6-�S nu we:1,.eer.Qlt dê �eb.tora�lige geld..e.n uit � Qetal.en waar

dé va:ss!U1!1S re,c.bt op ��!34 .nu. dat de a.a�U�n d�r ieeonge-- ·

vál1enwet p?t' l. J� 1951 2.i;>n ve.rbJX>gd, �an v�gi..n.g .die 

pas 2.6 Juni j , l.. j.oi;>r -te, Ra8&:ri ng werden be k:�nd �•aki t" 

Deze verarida.rinB in d� ��01oont�b�ll�n no�dt in dat de vi$sers

over d-è tijd v.e.�f + J,a�uari j .1., da.t zij 1t,1. i�e-�·t�wett Zee

ongëvallenw�t en v�antis ��lopen twbben �n �at �!j bijgewèrkt 

hsbbon op de eGh�'8n nug g�e te yo��exen hebb�U! 

Op alle mogçlijke Jtte.t'l-ieren tracllten a.e rèèi0r� d& zaak cl.OOÖ,. te

laten lope1+. 
na C,B.T. tracht de viesers van een rechtvaar��_aotie af te

houd.en, door tè beweren dat dit een zaak is voór � arbi tra.ge

commissie. 

Het is de vis�er, �eht�r duidelijk dat de a,:bitr� ��nnn��ie

mtèit de ui t'b�ta.lïng v.a.n d'1!$e wettelijk vastge-sis�l.dè ��J.den ni:èts

te make-n het:;f t. 
1iiu. dat de rede:.rs �Qn g�hoor geven aan de e.ts cl(lt dit eeld on-

tlti.ddellijk moe-t VfOrdc....ti ui toetaald, hebben d� b�mann;tngen v-a.n de

trawlers HThori.na", 11:Batavià. 11, DUyvis" en HPo�tboy", gisteren 

eeweieerd uit t8 va.ren. 

' De acties onder de trawler vissers vonden mûB-S·ta.1 plá.a.ts in e-en

t tij.d die voor dê r1:;:füj:rs eun�tiB was, doch aeze maal ku.nnen wij_ 

spreken dat d� visser& h�t tijdstip mee habben, iets dat �at sla-

ben van �en actie aa�rkelijk ver6root.· 

Wii waarsohuwen de vissers 2oveel moeelijt ·de ae�aid in 
d
hun1. 

a.c�ie "te bewaren e·n zich ni�t te lat.::.n verdelen in �e� on er :i.ru;e 

bondenstrijd. Al1e0n �e mscnt die ziJ �e�r door eennei� yan optre

den onder eigen leiding kunnen vormen �al pen een snelle'i: ovor-

winnint� be-zoreen. . i t�· · t ht · � worden 

13ea,�nk...,..daf.!.rbiJ dàt de �trijd n vt 
. 

u�s ui p.,evoc en an 

doen dat d�t moet Luechi�den �an de an�� De v1eser� u.n??-en,. 

volledig op on�o st�un r�k�nen 0n daarb1J op de sol1dair1te1t van

o.e 1·{-ed(',rl.a.ndsi:3 arbe-1.ders1tlasse. 

�!fil .DE.���i� YAlJ_�i-YI�§tE�� 
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CENTRALE BOIJD V.Qî iV::i:R!IT:rmi.3RS IN ICT TRA1'lSPORTBEilRIJF afd. ïJJ.iUL')Ell 
Trawlerlcade 60 Telefoo"1 4743 

-----------------------------------------------------------------

IJmuideu,18 8eJteraber 19]1. 

Op Mae11daca:v�ad 17 Geptcmbe.r 1 % 1 is de Perma:1e:1te Arbitrage 
Comt:!issie i:'.l ec,:1 s::,oedzi ttUg bij ee�� geweest, ter beslechti!1g Vai1 
het geschil wat gerezen is met de Redersvere�igi�g te IJmuiden over 
de toe:passirJg vnn ·c1e verhooGde da.gloo;1tabellen Zeeo11gevalle11wet 
op de be:pal inge:-- va.:1 de C.A. o" Trawl visserij IJmu iel.er�. 

Deze Permn.ne:1te Arbitrage Commissie is samen ge.stield uit een 
tweetal redC'rs, twee vertc-:p:rnoordigcrs voor de vakbeweging e;.1 ee::1 
onp2rtij dig voorzitter. V". � bei.de part ij e·1 warea een tweetal plei
teri:-. ai:.r:wezig� 

Zos.ls beke:1ó. weir:e1·den de reders terugr1erke:1de kracht va:1 de 
verhogi.ig der da.glooutabelle:1 op de vaca�1tie e�1 het 100:1 va�1 de te
werkgestolde wc1chtgelders�Zij :.;iaste�1 hier de te.bel toe va;.1of 2 Juli 
1951.Verhogi.ig va,· ziekc:1geld werd z.1P.-eel geweigerdn 

Va�1 onze zij de is gesteld s.lgehele toe;iass ing per ingang va:.1 
2 JE.;:rne.ri ,1951. 

Va:) rederszij de heeft men op de zi tt L1g ge::.:io ogd de Arbi tri:..ge
comoissie te beïnvlo0de;::i e�1 trc:.chte;1 é.c:.;·1 te tonc.1 dat zij iL1 geen 
geval tot betaling verplicht zij�.Och,zo betoogden zij,de betalincc� 
die reeds vanaf 2 J"ul i plaats vL1den zij11 geheel vrijwillig gedaa;.1, 
met gee�1 1,.:1der cloel da�-:. tot overee�1stemmL1g te k:.1;.1 ·1ei.1 komea� Zij 
bedie�1c1en zich op de zitti..1g vau een schrif.telijk juridisch advies, 
waarin dit hc.orf ij �1 beschreve:1 stond, en waé.ruit zij telkemmale 
stukken uit voor las.Een advies doorspekt met allerhande aanhal i.1-
gen va� gewichtige wetsartik2len ••••••• 

' 

:Jaurtec., .. -;nover hebben wij alle mogelijke &rgum2:'te:1 o..::1geyoerd, 
uiteraard zo�1der juridisch advies ,om aa:1 te toi.1e::i dat zij va:1af 
2 J,nuari 1951 _!!el verplicht zij"1 te beto.le;1. Wij hebben het ui term te 
gepoogd ot:1 te h.rbitr&.ge Commis1:,ie va�-: 0:12:c-: s-cv.�1dp1.1�1t.e� te overtui
gen e:1 na een zitti;1g C:i3 bij;.·w 4 uur duurde deed zij de volge..io.e 
uitspraak� 

Toepcssi�g op de artikelen 18 c� 21 (vac�1tie e� ziekengeld) 
per i:'1gong vl..n 2 Ja�1ua!'l 1951. 

T-1epsssL1g per i:.G��'"!g vo..n l'.:! Ju:ü 1951 (de dag wauro:;;i de Sta:;..ts
coura�-:t versch€ne:'.! is; ,o:;.J artikel 10 v-001· wat betreft de beJuling 
va;1 het loon v2.;" let•�werk�cstel<le wac}lt�elders. 

Zij:� wij goed i:12:clic11t.dï.,11 heci't 1.:: orbitrage commisoie zich 
bij deze lai tGtc besl ieF, Llg 12.ten lei de;1 door cle overweging dat in 
vele gev�lle:1,i::1 l,ê l)"S.riode v.:.,l1 2 J·a�rnari 1951 1.Jt en met 11 .Juni 1951� 
..iiet tot tewerkstell i:1g va.:1 ·wachtgelders zou zij:1 overg€gco.n ? tegei1 
de dagloonbetlrE..ge:·: ? zov.lL di? o� 12 Ju:1i ] 9Sl s.fg�d�o�1.digd zija. 
Vane.f 12 Juni 1951 echter,ko:1 iedere rederij vc...:1 deze verho�ing or 
de hoogte zi,j:1 en d&.:.:.r rcke 1i:1c mede gehouden heb:.ien� .A.11 ee�1 O"i? di.; 
punt heeft de nrgun-cntutie '-:ron de rede:::·s du.s ee;,1 oor gevonden ':Jij 
de c:rbi trage �cmmissie ei.1 het sj?ij t o�s dat wij oJ de toe.:.:ias&i:-ig van 
artikel 10 niet geheel o;u;e zin -gekregea hebben" 

Wij zulle::i ons echter bij deze ui ta:praE-k neer ruoete:1 legge�1. 
Artikel :3 Vu . .1 o..1ze C o b..O o be·:Hlr.lt itrn.'1er3 dc.t de ui�E;;.)rt.ak vo...1 de J....r
bi trzge conruiSL.:. e '.0L1de:1d is - i.i hoogste ressort. Da-� ;,il zeggen d.8..t er 
gec:1 � mogelijk is" 

ZlG OûliJCZijdO 
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Kamerad.en,op ee:1 tweetal punten hebben wij eol1 volledige over

wi:ming wete�'l te behalen. Vooral de toepassing op het ziekengeld 
schenkt ons voldoe:ni:1g en wel om tweeërlei redent 

le. Omdat bij ziekte doo rgaai1á de gezinsuitgaven g:roter zij:1, 
zodat deze verhoging zeer welkom iso 

2eit Omdat de recters juist hier de toepassing geheel gewêiçe�d 
hebben.Wat de toepassing op betê..ling van d e  vac.1;1tie per ingang 
van 2 Januari 1951 bctreft�stellen wij het op prijs dat door deze 
uitspraak de onbillijkheid -weggenomen wordt dat een deel van ons 
t�gen de or.1de ( lagsre) bedrage.i.1 ui tb<;.!ta.L.ld gekregen heeft en een 
e.nder deel tegen de, L-i vele gevalle:n,beduiclend hogere bedragen. 

Zodra wij de volledige tekst van de uitspraak i�1 Oi.18 bezit 
hebben zulle�1 wij U zonodig,nader Lllichtc:1. 

Inmiddels, 

met kam.gro.;;te::i, 
VOOR DE VAK.GROEI' ZEEV1·2SERS 

J. li< ... rtman.

- -, r-,- - "4":' • ...... 
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NO• G•382/51-Vff-5. 

Onderwerp Opheffing 

Bijlage l· 

Visserijconflict. 
� � �;.;.'l

Dienstgeheim 
22.9.51 

-,y-,I J.j"/ 

1 .-2 5 SEP. l951 

Situatie 22.9.51 

lid;z..tt- Hedenmorgen 
vertrokken, t. W•: 

ASS.AN REIS 
MEDAN 
BLOEMENDA-"i.L 

Sf> ' D/ v.l';-·11 ' ,1.. 

1 DA ty;;;;;-
_.. ' 

i PAR: i '> . 
-

,-
-·

1 ACD1 IJ oly 

zijn reeds een aantal schepen 

nog vertrekken vandaag: 
EVELINE 
NORMA MARIA 
TUBANTIA 
TZOIDIB 

ALKMAAR 
HAARLEM 

Resterende schepen vertrekken Maandag , omdat een opeen
hoping van visaanvoer dient te worden voorkomen. 

c.B.T. heeft vanmorgen een pamflet aan de Zuidzijde ver
spreid.(Zie bijlage). 

Aan de Zuidzijde werd vanmorgen gesignaleerd: Dries 
HOYTING,BRANDSEN, Jaap KONING en HOLLANDER den.Behoudens enige 
activiteit van HOYTING op de voor vertrek gereed liggende 
schepen, beperkten zij zich tot het toezien op het verlopen 
van de door hen 11 ontketende 11 actie. 

nomen. 

Het vertrel{ der schepen is rustig verlopen. 
Door de reders zijn geen rancune-maatregelen ge-

-x.. EINDJ!:. 



lJm�iden, Zaterdag 22 September 1951 

"3TAKI NG OPG Erl.EV EN 

Dit was de boodschap die een der "bestuurders" van de 
A,N.B,z.-o.v.B,gistermiddag,due Vrijdagmiddag zo rond 4 uur 
IJ!Ondeling verspreidde. 

n 

Daarna. werd met eeD he.ndj evol leden een vergadering be" 
legd,waa� voor de vorm besloten we�d de staking te beëindigen, 
z.g.omdat de E. V.C.pogingen deed om zich van de ata.kil'lg "meester11

• 

te maken.

Zo ging dit atakingsav.ontuur van de A.N.B.z . .. o.v.B.roem ...
loos uit als ee:·1 .'."!O.chtkaars ••••• 
Het ia dan ook voor deze eenheid predikeno.e en verdeeidheid 
brengende 11 vakbeweging0 een volledige nederlaag geworden. 

Wij erkennen graag, dat het on6 niet 0�1wflkom was d& t 
Mac::.ndag de vissers, bui te:1 o· ze verantwoording oui,het lot in 
e gen an genomen e en, Daar was e a.&..."l e , 1g 
toe. 

.. 

Doch ;)insdagmorgen was deze a.:ä:1leiding weggenomen en 
bet v1&S1 zaak geweest om � de arbéid te gaan hervatten. 

De bestuuxrdere van de A.N, B. Z, -O�V .B,meenden evenwel 
dat de eenmaal gestaakte arbeid een pri:.cht gelegenheid was 
ö'fu hur1 ideaa.l ivan "1

t

:1ieuwe ·etriJd:1 eens in de praktijk te ga.an 
brengen, 

Het ie ee�1 arr.izalige verto:1ing geworden waur elk ver
antwoordel ijkheidégevoel ontbroken heeft.Daár er niets te 
wt.·•men, doch veel te verliezen was, is het een hachelijke strijd 
om de strijd geworden.met ale enigste inzet verlies ven inkom
sten van de vissersgezinnen. 

Misbruik van het eerlijke solidariteitsgevoel van d.e 
vissere,heeft het avontuur voortgesleept tot Donderdagavond. 
Toen was het voor een ieder duidelijk dat de actie verlo en 
ging, ondanks de :9ogi:1gen va,1 e es uur ere van de A.N ••• -
�. e� E,V.C.om �eze noe langer te rekken. 

Voor de bestuurders va11; de A.N.B.Z,-0,V,!l,was het t0en 
de enigste zorg om de 11 etrijd" roemvol te kunnen be�indigen. 
Een op Vrij dë.gmorgen belegde Openbare Vergadering zou dit e 1:;de 
tunne::i breage:i;door opnieuw te stemmen en te zorgen dat voldoen
de "voor'' stemmers aunwezig zijn"Ee:1 en ander in nog niet ver
geten E,V.C.etijl, 

Helaas mislukte de o�zetJVele van onze leden zij� er üiet 
1:igetrapt ,ondanks een extra omroe:_1er te Egmond aan Zee en een 
epeciale bewerking van onze leden te IJmuiden. 

Vrijdagmiddag was de situatie toen zo.dat ee� ieder in 
afwachti"1g was op het eerete schip wat cle haven mou verlaten; iu 
f'et te wae toen de gehele staking reeds van de baan. 

Voor de A.N.B.z.-o.v.B.waa de situatie onhoudbaar en te• 
gen vier uur besloten d'e bestuurder§ de etó.ki:13. op te hoffen. 

En hiermede was hun volledige nederlaag een feit en hebben 
wij deze heren in hm1 naaktheid voor one gezien. 



... 
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Vast de• tellen is: 

le. dat ondanks ··het besluit d.it Dinsdag gànomen werd om ook de 
terugwerk!?,.�do kracht voor de z.g.werkende wachtgelders te 
verkrijgen,door het Be-stuur va.;,1 de A.N

0
:Ia"z·.-o.V.Bo,die ver" 

a.ntwoor.delijk was voor de vergadering, il§l enkele 12.oging
gedaan ie om dit te verkrijgen. 

2e. dat zij zich later verschuilt hebben achter .een stakings
comitá, ffi1,dat ar door hen vissers op nad gostuurd werden 

-
�· om met de reders te gaan praten. 

dat de bestuurders van de A.N.B z .. -o.v.B. ondanks het besluit 
van de vê'fgadering van VrijdagmÖrgen om. �or te staken, �er mrcï�·
dage het besluit genomen hèbcen de.ze op te heffen. 
Daarbij ha:.1 teert men het arg-ument tegen de Cent a e Bond, d.s.t 
de zaken dau.r door do 'bastuurders be,a otcn worden. 
- " 

4e. dat het hoofdbestuur van de A.N.B.z.-o.v.B.slechts eenmaal 
conta.ot met de Reder�·:ereniging gezocht heeft n.l. om mede 
te delen cl.at zij de staking beëincUgd had. 

In alle gemoedelijkheid geve�1 wi,j deze vier punten aan de_ 
leden van de .A.N.B�z ... o. V.B. ter overdenking •• 

. 
/ei:i . Vele keerden het o. V.B.reeds de rug toe,Iieten zich over 

schrijven naar de bonaf'ide vakbewegingo 

Kamerti.den, wij gaan een belangrijke winter tegemo eti 

Meld U aan als lid van de Centrale Bo1:id,ver,sterkt onze bond, 
dan· versterkt gij· de positie van �ll_g vissers. 

Inmiddels stelle!r wij het ten zeerste op prijs dat uiteinde
l!jlc het gezonde verstand "Van de visserman gezegevierd heeft. 

Wij weusen U allen eeri goede visserij. 

• 1 

CENTRALE BOND V AJ} WERIUJEMERS 
IN HE'l' TRANSPO';{TEEDRIJF • • 
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Onderwerp: Visserijconflict. 

Bi,jlage 1.
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Situatie 12er 21.9.51 

OP KA;� l 
ACD/':;,, 
DAT! ,, r 
P'AR: � tJ.,.,, 

Vertrouweli,ik 
21.9.51 

_l'IJ 
'2 5 SEP. l95f 

ACD/ //,: O.J.. :>

. �.� ...... ....;.._..,.t-..,....._. ___ :..J 

In de morgenuren was het zeer druk aan 
de Zuidzijde, alwaar groepjes vissers de stakingskansen ston
den te bespreken. De stemming onder de vissers is nogal ver
deeld· Zover kon worden nagggaan zijn velen voorstanders voor 
0 Varen�•. 

Het stakingscomité heeft zijn bureau gevestigd in een 
pakhuis Van Goedhart aan de Middenhavenstraat te 
IJmuiden. Twee leden van dit comite, t.w.: PLUGBO�R en ene 
GROEN houden zich bezig met het registreren van de stakers. 

Voorts werd vernomen dat de reders de vissers hebben opge
roepen en van plan zijn hen man voor man op het rederskantoor 
te doen verschijnen. Hen te vrage,, of' ze bereid zijn te varen. 
Bij weigering wordt han, aldus de informatie, ontslag aange-
zegd.Mislukt deze maneouvre dan worden de schepen voorlopig
opg�legd. Met deze maatregel wordt begonnen met de "aAARL�" 
en de 11TZONNE 11 , omdat dit de schepen zijn waarmede de hoogste 
besommingen worden bereikt. 

Vermoedelijk is e.a. aan de stakingsleiding(actie-comite) 
bekend geworden, want op zeer korte termijn werd een vergade
ring uitgeschreven, waarop alle vissers (ook de Uniebondsleden) 
worden verwacht. 

Deze vergadering begint om 11 uur in het gebouw "�HALIA" 
te IJmuiden. 

Inmiddels is het aantal schepen, hetwelk bij dit conflict 
betrokken is, opgelopen tot 18 schepen,Dus t.a.v. gisteren 
20.9.51 vermeerderd met 5 schepen. Deze zijn: 
SCHOORL Rederij"Petten" 
ALKlVIAAR 11 "P.ETTEN 11 

PETTEN. 11 "P�TTEN" 
ZEELANDIA " 11 WEIM.AR" 
BLO..isi.VI�NDAAL 11 0 Bloemendaal"• 

Indien niet wordt uitgavaren loopt het aantal stakers op

tot 282· in de loop van deze dag. 

In de te omstreeks 11 uur begonnen bijeenkomst traden
geen sprekers op. PLUGBOE� opende de vergadering namens de �ta
kingsleiding(actie-comité) en deelde de ongeveer 134 aanw�zigen
mede, dat zij opnieuw bijeengekomen waren om �un st��dpunt, 
doch thans door alle vissers, te bepalen• Onm1ddell1Jk werd ove
gegaan tot schriftelijke stemming. Uitalag 54 v66r varen-4 blan
con-76 tegen varen. 

Vanuit de zaal werd geprotesteerd tegen deze stemming
omdat naar de mening van deze zegsman een aantal vissers nog 
niet in de zaal aanwezig was. 

Toen even daarna nog 15 tot 20 vissers(Egmonders) de
zaal binnenkwamen werd opnieuw gestemd• De uitslag luidde toen
alsvolgt: 66 v66r varen• 6 blanco. 83 tegen varen: 

Onder de ��_ll�ezigen }»-�� zaal bev.01,d�n-�çjl Bertus 
BRANDS�N Dries IroY'TiNG, BLAfK.i!:NZEE, HOLLAlfmm. �en �irk van de 
EVC. Van'de OVB was KONING,NIET de en ROOS de aanwezig. 

I i"• f'-oT --v=--,-::-.;p V- I 1• f<J> 
�Ja de vergadering verspreidden de vissers zich• Het 
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Vertrouwelijk 
21.9.51 bldz.2 

merendeel had zich begeven naar de zuidzijde, alwaar ziJ in 
� groepen van 50 en 60 de staking stonden te bespreken. 
, Te omstreeks 16.00 uur deelde ROOS, plaatselijk voor, zitter van \ietOVB( ANBZ) mede, dat \;le1 OVB de staking voor hun

leden had opgeheven. Zover kon worden nagegaan waren de yis-
1 sers na dit bericht direct bereid te gaan varen. Aangezien 

echter verschillende leden van · bem nin en naar hui"S 
waren gegaan o op andere wi·ze niet direct in staat waren 
Q;Ql e vare��ni e van en adden in de loop van de dag noga 
gedronken•T werd besloten dat morgen de betrokken schepen zou
den uitvaren, met uitzondering van de schippers van dé ALLAN 
W.AUS, HAARLEM en SUMATRA, die vanavond nog zouden trachten 
hun bemanning aan boord te krijgen en uit te varen• 

Inzichten OVB 
0 In strijd met de vermelding van de Waarheid van 

20/9/51 dat 4 leden van de EVO zitting in het actie
comité hadden genomen werd beweerd,dat slechts 
PLUGBOER(EVC) hiervan deel uitmaakte. Wel had de 
EVO getracht in Bgmond een sub-comité op te richten 
waarin dan uitsluitend EVC-leden zitting hadden.Aan
gezien de OVB totaal 300 leden en de EVC met inbe
grip van EGMOND slechts 20 leden kunnen tellen is 
over deze slinkse werkwijze van de EVC onmiddellijk 
reclameerd. Na de stemming van hedenmiddag bevond 
het actie -comite zich in het gebouwtje van GOEDHART 
aan de Middenhavenstraat te IJmuiden en probeerde 
BRANDSEN het actie-comité hetwelk o dat moment 

s a  in een voor ee verwac te, dui e i·k te maken 
dat doors aken e em ge jpi s e weg was. an OVB-zij
àè werd hierop heftig ge:r'è.geerd•Zodanig dat BRANDSEN 
bedoeld lokaal heeft verlaten omdat hij vreesde in 
zijn nek genomen te worden. Tegen den.HOLLANDER werd 
gezegd, dat dit de laatste maal was dat kietOVB met 

ommunistische troep op enigerlei wi·ze zou samen-
:tl___er en;_ 

Li Toen door �etOVB tot opheffing van de staking 
voor hun leden werd overgegaan hebben de EVC-bestuur 
ders,voornoemd, zich van de zuidzijde verwijderd en 
hebben zij zich niet meer laten zien. 

De door deze actie veroorzaakte kosten, ten 
bedrage van f 300,-, welke door beide organisaties 
zouden worden betaald, zullen ten laste van de mrn 

I 4as komen, omdat de EVC weigert mede te betalen. 
1 Van OVB-zijde werd het ANP ingelicht,dat de 

) 
staking opgeheven was." 

Een op deze morgen verspreid pamflet wordt als bijlage bij-
gevoegd. EiiillE. 
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IJmuiden
2 

2]_ September 1951 

Aan de be�ing van de IJmuider Vissersv1�t. 

Kameraden vissers, 

Op een heden door de in staking staande trawlvissers gehouden ver
gadering in 11Thalia" is met 0verweldi�ende meerderheid besloten, DE 
STAKING VOORT TE ZETTEN voor de volledige ui the taling van de dagloon
tabellen van de Zeeongevallenwet. Dat betekent, dat-alles in het werk 
moet worden gesteld OIJi de actie tot. een succes te ma.ken,. 

Riervoor moeten in de eerste plaats maatregelen gen9men worden om 
de organisatie van de actie ter hand te nemen en de staking op alle 
punten te beschermen �n te verdedigen tegen alle aanvallen, die daar
op door de reders en hun helpers zullen worden geda�nv Zulk een aan
val deden reeds de le;iders van de C_, B. '1\., die poogd.en de stakersver-

.gadering die door het s�alci�scollii té . was geQrgai:iisee.rd 'te doen mis
lukken, doc.,r op hetzelfde t1.;rdst:Lp een vergadering voor C. B. T-leden 
uit te schrijven en d�ar nu�1 voorstellen tot ·weJ;'l{he.rva:tting er door 
te jagen, dit nadat .zull� €len po€:,"'ing reeds Be:tder was mislukt. 

ifet stakingscomi t& acht het i.n hi:?t 'bèl&ne; van de strijd nodig, dat: 
1. Geen andere parolen dan e.ie van de Ltlilkinssleid.ing worden .o:pge-vol_gd� ..
2. Van Vrija.ag ·&i, alle sû.3.ke.rs. ;:}i-al:.. u�gelij1'.:�3 vän H.i\.Ll!,.....TIEN tot HALF - .T���êge:s-t-ra:t-�lde� bij cie s·bàkingsleiuing-( 

�-
--

a" Te IJm1,1.iden, b.iJ P. (k•sdliJ!!.rt Jilti,�u.h&va.ns-tl"'ca,at Zuidzijde; 
b� Te Egmond a/Zee, Re i; Wit t.i·:-tm1:s (.Foe.k,�n) 

• 

9 T'e Sche ver.iinge n, Vis.sel.'..s,ti.ave-lIB'-t:raa't' 3-9; 
3. Dat van dit ogenblik af op zo broed .mogelijke basis de solidari

teitsactie moet wor<ler.. i1.Ï$ev�t" 
4 J Dat wordt v�rhinde-rd dat dè sctieu�!l ns.a� .zee vertrekken, alsvorene 

de eis onverkort is inge.williid:" 

Verder steJ:t de stald.:hg..Sle:i,ditng: �ic'h 't1$n doel; zier,. .mei een 
fest tot d� bevolking t� W€nden t&:C voo:::--lichting over de aetie 
ondersteunl.ng van C!e at:riJd der Vissers te verkrijgen. 

D.e stakingsleià.L1.g zal allè stappeh ondernemen, die kunnen 
tot ___ een snelle en succesvolle beei:ndiging van-de sta.king. 

ttet succes zal voll�dig zijn� indien de vissers hun in dit 
getoonde Eenheid zullen weten 'te bewaren en te versterken. 

mani
en om

leiden 

conflict 

STOORT JE NIET àl.1.liI GERUC.HTE}J".. ALLEEN MEDEDELINGEN VAî'I DE 
STAKINGSLETDI.l\TG tiu i., ,2.1g rl''li-C:�.v,s11..ili ! ! ! 
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- In de loop van de morgenuren werden pam-
"rletten uitgereikt vanwege hetlstakingscomit� door PUNT, 
Nicolaas, geb.g.6.03 te Maassl'uis; HOLLANDlffi den Dirk , 
geb.28•10·09 te Katwijk aan Zee en PLUGBOER Jan Arend, 
geb.10.7.01 te Velsen.(Zie bijlage� 

Terzelfder tijd werd eveneens pamfletten verpreid• 
(Zie bijlage 2) 

De in bedoelde pamfletten gehouden vergaderingen 
veroorzaakten geen wijziging in de huidige staking. 

In aansluitingop vorige opgave is het aantal bij 
dit conflict betrokken schepen opgelopen tot 13,t.w.: 
HAARLEM Rederij 11 V.EM" 
VIOS I " 11 VEM 11 

NORMA MARIE tl s.I.GROEN

TZONNE II Factor KRIJGER 

Het totaal aantal personeel bij dit conflict betrok 
ken is thans 204• 

Opgemerkt werd op de vandaag door de OVB gehouden 
vergadering: BLANKt,;NZEE, HOYTING en 2 ,kenlijk tot de 
�VC behorende onbekende personen. 

Op de door de UNiebonden gehouden vergadering waren 
alle (ongeveer 100 personen) bereid om te varen en tegen 
het houden van een staking. 

EINDE. 
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IJmuiden, 19 September 19§1" 

Vissers 9

De voorlopige stakingsleiding van de trawlvissers roept 

alle vissers op tot het bijwonen van een 

OPENBARE VERGADERING 

die op Donderdag 20 September des morgens om ll uur gehouden 

zal worden in gebouw T H A L I A te IJ M U I D E i'f. 

De voorlopige stakingsleiding be rinnert aan hè t besluit van 

ongeveer 75 opvarenden genomen 1 in THALI.A op 18 September, om 

niet uit te varen alvorens de gestelde eis 9 VOLLEDIGE UITRETALING 

OP GROi'ID VAN DE GEWIJZIGDE DAGL001'7TA.BELL.E.N DER ZEEONGEVJill.E.NWE-.T, 

onverk-0rt is ingewilligd. 

Nu meerdere schepen binnen liggen is het noodzakelijk ons 

standpunt opni�uw te bepalen. 

Vissers, komt allen op. Ons aller belang staat op het spel. 

DE STAKINGSLEIDING 
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VOOR DE LEDEN VJJ.lf DE CJill,îTRAI,E BOND VAN WERKN:aJM::ï!RS IN HET TRANS

PORTBEDRIJF? AFD:iliLI1fü I J M U I D :Jl :H 9 op Doi1derö.ag 20 Séptember 

in de bovenzaal vfl:n 0�1s gebouw aan de fraw�.crkade. Aa.nvang 11 uu:u 

Zoals hi erbovea is medegedeeld, is deze yergadering bedo cld voor 
de opva.readen vr:;.n de trawlervloo t el1 is toegankelijk voor de · 
•leden, woonachtig te EGM61'1"D AAN ZEE9 Y\Jl.T\'HJK hAl'Î ZEE, SCHlNEîUN-
G'EN', IJMUIDEN' enz.

.,__. -

- " � - � - - - - -

?4et nadruk wij zen v,;i..j er op, dat deze vergadering alleea toegan

kelijk zal zijn voor leden van de Unie Verkeer, waarbij zijn 

aangesloten Centrale Bond van ·:11erk11mnera in het Transportbedrijf, 

Chr" Bed rij fsgrocpe..11 Cei.1trale en Ned. R.K. Bond II St. Bonifaci us'�. 

- - - - - - -

H e t B e s t u n r. 
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AFSCHRIFT. 

Artikel in IJmuider Courant dd• 19.9.51 

CONFLICT OPGELOSfil, STAKING DUURT VOORT 

Vele trawler-oovarenden erkennen uitspraak van 
arbitrage-commissie niet• 

Nadat gisteren het geschil over de dagloontabel
len voor debtrawlervisserij opgelost leek te zijn door een 
bindende uitspraak van de permanente arbitrage-commissie, die 
de terugwerkende kracht van de verhoging der ziekengeld- en 
vacantiegelduitkeringen op 2 Januari 1951 bepaalde en de terug 
werkende kracht van de verhoging voor de daglonen der zoge
naamde 11 werkende wachtgelders" op 23 Juni :b951, is op dit 
laatste punt alsnog onenigheid gerezen• 

Deze liep zo hoog, dat er vanmorgen sprake was van een wild 
staking in IJmuiden, waarbij ongeveer 225 opvarenden betrok
ken waren, velen overigens tegen hun zin• Er liggen veertien 
schepen voor de kant en men vreest, dat het conflict zich 
zal uitbreiden naarmate er meer boten binnenkomen• 

Gisteravond is er in Egmond een vergadering belegd, 
waar de Centrale Bond zijn standpunt uiteenzette. Dit stand
punt is:"varen, omdat de uitspraak van de arbitrage-commissie 
bindend geacht moet worden•" 

De OVB heeft zich inmiddels met het conflict bemoeid 
en tracht in deze drukke haringtijd ook voor de dagloontabel 
der wachtgeld-lonen door te drijven, dat de terugwerkende 
kracht tot de tweede Januari( de datum, waarop de minister 
van Soeiale Zaken de verhoging deed ingaan) wordt erkend• 

Inmiddels is er een kleine complicatie bijgelcomen in 
de vorm van een nieuwe verhoging der dagloontabellen, welke 
heden in de Staatscourant gepubliceerd is en waardoor het mi
nimum-dagloon in IJmuiden wordt opgetrokken tot het landelijk 
peil van f 14,-· 
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9nderwerp: 

12fb-
Openbare vergaderinf-. in het gebouw '"l'halia0 te 
IJmuiden 01 20.9.5-1, te '11 uur, belegd door ae 
de stakingslemding in hec trawhviooe-ri�nFiict. 

;r, Aanwezig:
Zaalcap. : 

Stemming: 

3prekers: 

13'1 personen. � ·.::ö}�. {'f..1/ 
130 personen.

,çS'> ;\_
rr;;sEP. 1951

rustig. ,,, \ 1 �
_ . •::, l ACD/ ryc2../ 

Jaap honing, voorzitter A.N.B.Z. - o.v.B.

l)ries Hoi ting, hoof-d bestuurd er 11.N. B. 2.. - l!i. v. C. 

De vergaderinf werd geopend door een. lid van de sta
kingsleiding (naam onbekend) die het woord gaf aan Ja3p 
h.oning. 

La�tstgenoemde deelde mede, dat de situatie aan de 
kant feitelijk niet was veranderd. lvlen tracht echter on
ze eenheid te breken. Als voorbeeld stelde hij de verga
dering te �grn.ond aan Zee op 18.9.51. De stakingsleiding 
meende die dag vroeg te zijn toen de vergadering om 20 
uur werd belegd. ,/at bleek het geval te zijn, de Centrale 
Bond had reeds om 19 uur een vergadering belegd en al hun 
leden uit �gmond opgeroepen. Het resultaat was dat in de 
zaal personen aanwezig waren die reeds twee jaar in de 
DUW werkzaam zijn en dus feitelijk met dit conflict niets 
te maken hebben. Deze mensen hebben over Uw belangen be
slist. Ook nu, aldus spreker, is de Centrale Bond bezig 
onze eenheid te breken. Om 1'1 uur hebben zij een vergade
ring belegd in het gebouw van de Centrale Bond. 

11en beweert, ging spreker verder, dat fflef:O.V.B. deze 
staking heeft uitgeroepen. Dit is een leugen! �iet de 
O.V.B. doch de Centrale Bond heeft deze staking uitgeroe
pen, want toen op '17.9.51 de bemannin van enk
lers weigerde uit te varen w s , HA i- r
v ven ra_e ond die de mededeling deed, dat indien
het tot staken mocht komen de bond achter hen stond. foen
de arbitrage-commissie echter de uitspraak deed, dat op
twee punten overeenstemming was bereikt, was het dezelfde
Hartman die zei dat men deze uitspraak moest aanvaarden.

De heren van de Pers, aldus spreker, zijn in de zaal 
aanwezig en deze word.en verzocht geen leugens meer te 
plaatsen, anders moeten zij de zaal maar verlaten • 

.3preker rie1J de aanwezigen op eendrachtig te strij
den. De nieuwe tijd breekt haar baan. lJe bedrijïsgedachte 
vindt voortgang. '/eest niet bang dat onze tegenstanders 
tie boten zullen bemannen . .i!Jr zijn nog nevenbedri;jven •. 

I\lîet de vislossers heboen vnJ reeds contact gezocht 
en de toezegging is geda·•n, dat zij eventueel deze sche
pen niet zullen lossen. Dit contact zal worden uitgebreid . 

.uries tloiting wekte de a3nwezigen op de strijd voort 
te zetten . .Ue tijd werkt mee. Er zijn wel andere tijden 
geweest, cfoze waren toen gunsti� voor de reders, b.v. 
eina December. öpreker vond de stakingsleiding sla�. toen 
gisteren (19.9.51) getracht werd twee boten te bemannen 
W3S geen der heren aan de kant aanwezir. Ook van de sta
kers was geen s oor aanvJezig. ( stemL.1en uit de zaal 11 gelo-
gen'') dpreker noemde voor de stakine;:0;leiding; verschillende
punteu: Grotere activiteit, regeling van de steunuitke
ring ann de stakers, b.v. alle inkomsten in een pot, het 

1dezen 
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kiezen van een voorzitter, j)e"l:lingrneester en een secre
taris van de stakinp;sleidint5, riet l.iezen van een. dele
ga.t,ie die de reders, he1, college van rijksbemiddelaars 
of de ! .inis"ter moeten b�ioe.ken. 

lfierna nam Jaap h.oning weer het woord. Hij was het 
niet� eens met het voorstel van Hoiting om alle gelden 
in een pot te doen. Hij deelde de leden van de �.N.B.Z. 
u.V.B. mede, dat zij eI· kunnen op rel.;:enen dat zij de
reglementaire uitkering uit de weerstandsli:as 7,ullen ont
vangen. Hi · wekte de leden op hun kameraden die een
uitkering kregen te steunen. 'an e A.N.B.Z. - �.v.o.
verwacht hij eveneens ee1 re�lementaire uitkering. 

L otrijden kost offers, ginb spreker verder, doch 
ffof:O.V.B. meti haar 3UO leden staat achter LJ. 

Dries Hoiting deelde mede dat tussen hem en Jaap 
h.onin� een ernstig meningsverschil vrns ontstaan over 
de steungelden. Hij bleef bij zijn voorstel alle gelden 
in een pot en gelijke uitkering. ,at Koning, medegedeeld 
had was reeds een splijt7.,wam in de eenheid. 

Hierna werd schriftelijk gestemd over de vraag 
varen of niet varen. De uitslag was: 117 tegen en _L.�� 
varen, 7 blanco. 

i'en slotte werd overgegaan óot het kiezen van de 
delegatie. De vólgende persone�gaven zich op: Keus, 
Tromp, .3loot en Bruin. Zij werden gekozen. 

Hierna kwam van de stakingsleirhng het voorstel 
alle stakers te regist�eren. Koning deed het voorstel 
ijetO.V.B. en de �.V.O. geven een lijst van hun leden 
aan de s-t,akingsleiding, de anderen laten zich inschrij
ven. Hoiting was hier tegen en achtte het beter, dat 
iedere staker zich opgaf zonder vermelding van organi
satie. 1,ien kwa.1.1 niet tot een oplossing • .uvenmin werd 
een oplossing gevonden voor ,at betreft de steunuit
kering. De 01;lossing werd in handen gesteld van de sta
kingsleiding waarna de vergadering werd gesloten door 
het onbekende lid van de stakingsleiding. 

'P .Einde. 





""...... 
i,...l'",, r� 

l J' 
Il-· 

v.15. Vertrouwelijk 

lifo • G • 382/51-II-i •. f
- --·-- 19. 9· 51

ûP KAART 

Onderwerp: Staking trawlvisserij 
ACD///# 

OAT/j) �.,_,. 

IPAR: ,_ 

Situatie per 19.9.51 
In de loop van de dag is het aantal trawlers 

hetwelk tengevolge van deze staking niet zijn uitgevaren op
gelopen tot 9 trawlers,t.w•: 
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De bemanningen van deze schepen varieren van 14 
tot 16 personen, zodat thans ongeveer 140 personen bij dit 
conflict zijn betrokken. 

In totaal zijn thans binnengelopen 19 schepen.Van 
deze schepen zijn er 3 klaar gemaakt om op 20/9/51 te gaan 
varen• Indien de bemanningen van deze schepen eveneens wei
geren te varen is het totaal aantal trawlers op genoemde 
datum 12 en het aantal personen 188• bij dit conflict be
trokken. 

Op 18•9•51 werd te ..Egmond een vergadering gehouden 
door de Uniebonden, welke door ongeveer 70 man werd bezocht• 

In deze vergadering, welke enige uren duurde, overheers 
te de conclusie dat deze staking dwaasheid was.Het merendeel 
der aanwezigen vond het feit te gering om te staken, doch 
voelde er evenmin voor hun kameraden in de steek te laten. 

Op 19.9.51 werd door de Uniebonden vergaderd te 
IJmuiden, Het aantal aanwezigen op deze vergadering was ech
ter te gering om een besluit te nemen• Het bestuur heeft 
zich bepaald tot het aan de vissers te adviseren om te gaan 
varen• 

Te omstreeks 15.30 uur heeft de Centrale Bond getracht 
2 trawlers(Ely Cheueviere en Assan Reis) van bemanningen te 
voorzien, doch dit is mislukt. 

Op 20.9.51 te 11 uur zal opnieuw in het gebouw van de 
Centrale Bond een vergadering van de Uniebonden worden ge
houden. 

Op 18•9•51 heeft �e{oVB te Egmond eveneens een verga
dering belegd, waarvan bekend werd, dat deze slecht was 
bezocht. 1_ Op 20.9.51 wordt door fi_etoVB te IJmuiden in het ge
bouw "Thalia" te omstreeks 11 uur opnieuw een vergadering 
belegd. 

� Einde. 



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN NR5151 AFD.:&abinet 

22 Sept.·19�1,nr.118448 
BETREFFENDE f S Gravenhage, 2 5 September1951 • 
staking opvarenden 
trawlers te -----------

IJmUJ.. den. 
MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN Vertrouwelijk 

4lt Met verwijzing naar Uw nevenvermeld 

schrijven van 22 September en het daarbij 

horend rapport van 19 September, verzoek ik 

U in den vervo.Lge van alle rapporten over 

verwachte en reeds plaats hebbende stakingen 

een afschrift te willen bijvoegen ten behoe

ve van mijn ambtgenoot van Binnenlandse 

�aken. 

D� VIC� MINIST�R-�Rb:SID�NT, 

'i'i i SEP. 195{ 
.. -� 

het Hoofd van de B.v.v.

&s 9344·51 



Uit : 0D 1287

Voor : lID l6912

Ag.nr: 119497 

UITTREl(SEL 

Naam: OVE 

Naam: ERKENDE STAKINGEN ( Zeevaart en Visserij) 

Afz. : ID R-dam datum: 29-9-51 

Aard van het stuk: Verslag besl.kaderverg.v.h.OVB afd.R-dam gehouden op 2�-9-51 

- van den Be�if ,A., voornoemd, sprel(enéle over de str-
. king bij de trawl issers,zegt,dat r:> :�vrnlrnlijk leden 

van alle bonden '.in het stakingscomi t� ,;-i t-;; inL :1.:'lè .en. 
Als g.evolg van het feit, dat lvit r. V.V. sich nist 

meer aqhter de staking �l�te, toen twee van de drie 
eisen - n.l. uitbetaling van 'de ve1-'11oogc:e ziekPnttit1re
rinr; en vacantietoeslag waren ingeuillic<: e"1 boven( ir·"'!

enkele I'î�V.V.-ers uit het stalcingsco1::ité troJen,werö 
'het comité do.or 11 gekonkel 11 der 1:1. V .C. '.:.[U1 evuld met 
·3.V.C.-ers. Ook de voo.rzitter uerd een - .-f.C,-er.

De derde en belangrijke eis - n_. l. de nchte rstfll
lige en toegezegde loonsverhoging - werd geweigerd. 

Spr. zegt, dat de werlce;evers niet verder •.1ilde · on- · 
derhandelen,. zolàng het werk niet .werd hervat. 

Op een gehouden vergf'dering - waar over het al 
dan niet doorstaken werd gestemd - hield de voorz.itter 

· de gang van zaken zolang tegen, totdat het E.�,. C. -stand,
-punt - doorstaken - de meerderheid der stemmen b eh8.a.lde.· De uitslag van de stemming was 83 - 80 

Op aandrang van de O.V.B.-lederi we-rd toen 
• I 

t C. 1:.-.<::en v·::r," 'e_.-,ir..::: ";clc, ·o,1'''.".r.., ·t 1,j.�na r.le;f'-. ne steru;.en ·.1erä b<;�loten __ .... ,..�r}
.
� -t;e hervatte·1 en ;_" 

ns de reders �ot verd�r ov�· lee �it te no�is�� • .  
-----------

Uitgetr. door: .RM 

Datum: 7-11-51. 

� 40061 • '49 

Op aanwijzing van: BV. 
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Onder.werp: Verschil van inzicht tussen reders en opvarenden ten 
opzichte van doorberekening verlaaJde � visopbrengst. 

• 

• 

Op Vrijdag, 26 October 1951, zijn 4 en op Zaterdag, 27 Oc

tober 1951,? trawlers niet uitgevaren, i.v.m. een verschil vaµ 
inzicht tussen reders en bemanning omtrent het al of niet door

berekenen van een verl�ging van de vlsopbrengsten (haring van 

f. 10.-- on f. 7.50 per kist) over de gages van de bemanning.

De bonden hebben tot dusverre geen standpunt be�aald. Be

trokken partijen beschouwen dit geschil niet als een staking, 

doch als een vertraging van uitvaren in afwachting van resulta

ten van besprekingen. 
Van redersz.:.jde stelt men kenlijk niet veel prijs op het 

onmiddellijk uitvaren, aangezien de haringvangst toch op zijn 

eind loopt en men overweegt over te gaan tot de normale visserij. 

b(
· Einde.
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Dienstgeheim.
29.10.51. 

Onderwerp: Openbare vergadering 
theater in IJmuiden, 

A.N.B.z.(o.v.B.} op 29.10.51 in Thalia
inzake visserijgeschil• 

--i�� .5�t;_l _6. y 1.Aanwezig: 60 (zaal 225) 
�.r.11 -�- t.v

1
1 5 MOY �\·

Sprekers: 

Stemming: 
Bijlage: l 

• 

• 

De Niet (bestuurslid A.N.B.z.(o.v.B.) 
de Koning (voorzitter A.N.B.z.(o.v.BgET O.K. 
Rustig• illf

--
JJ� � �4DAT: .-,c1�, /,<.<./2,/

De Niet opende de vergad��;���rte uit
eenzetting van het doel der vergadering het woord aan Koning. 

Konin g beweerde dat het huidige geschil tussen de reders 
en de opvarenden een plaatselijk karakter droeg. In tegenstel-

ling tot de IJmuider reders hadden deze in Katwijk, toen de 

vismeelfabrieken in Augustus j.1. nog bereid waren om mee r dan 

f 10•- per kist haring te betalen, een contract afgesloten 
voor het gehele seizoen tegen f 10•- per kist. 

Thans besloten enige IJmuider reders in samenwerking met 
enige schippers een z.g."Pool" te formeren, waarin alle op

brengsten van haring gelijkelijk over de reders en opvaren
den zouden worden verdeeld• Hoewel deze regeling volgens 
spreker handig is opgezet" zal het voor de opvaren.den toch 
een loonsverlaging blijken te zijn• Overigens beweerde spre
ker, dat er veel meer haring naar de vismeelfabriek ging dan 

noodzakelijk was• De leveringen van steurharing aan Rusland 
waren nog lang niet voltooid, terwijl de onder de �ngelse 

kust gevangen haring voor deze leveringen zeker geschikt zijn.
Ook t.a.v. deze "Pool" bestaat bij de reders verschil 

van opvatting, tengevolge waarvan enkel,e reders zich hielden · 
aan de oude voorwaarden en afrekenden tegen f 10,- per kist. 

Spreker adviseerde , slechts op oude voorwaarde te gaan 
varen en alleen wanneer de gehele bemanning compleet was, dus
zonder "opstappers"• 

Hij besloot met de opmerking dat de z.g."Pool" van kracht
was tot 31 October 1951• 

Tijdens de discussie beweerde een der aanwezigen dat de

bemanning van "De Hoop 11 bericht had ontvangen op Dinsdag, 
30.10.51. te kunnen uitvaren tegen de oude voorwaarde. 

Tenslotte wekte Koning de Scheveningers, Egmonders en 
V.atwijkers op in hun woonplaats te blijven totdat zij van de 
reders bericht ontvangen om op de oude voorwaarde te varen. 
De IJmuiden aren diende n een oogje in het zeil te houden en 
zonodig de anderen te waarschuwen. 

De Niet sloot hierna de vergadering. 

0\ .Einde. 
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i Advies van het OVB: 
;.,. ,,Niet varen''
; Rumoer rond "een rijk�daalde:t 

De sociale r-ust in het IJmuidense trawl
t visserijbedrijf is de laatste tijd ver te zoe
jl ken: nauwelijks is het geschil over de dag
{ loontabellen in een "staakt het vuren" ge
" ëindigd, of er doemen nieuwe moeilijk
� heden op, die aan het eind van het verse 

haringseizoen de normale gang van zaken 
dreigen te versto1·en. De kern van het 
nieuwe conflict Jigi in de lossingsmoeilijk
heden die er toe geleid hebben, dat de 
IJmuidense reders medio October besloten 

'n over te gaan tot een "pool" voor de P,rijzen, 
t waarnaar de percentages voor de beman
s ningen berekend worden. V�le haringtraw
e Iers moesten namelijk tot in de middag blij
• ven liggen wachten Ql> een los))eurt en dan 
n was het schip bijna w goed als zeker tot de 
p vismeelfabriek veroordeeld met alle finan-

ciële cónsequenties van dien. Er werd toen 
e besloten·een gemiddelde prijs af te spreken, 
n zodat de slechte besommers, die buiten hun 
l'l schuld de dupe werden van een late los
- bef!rt, een handje geholpen werden door de 
;t gelukkiger broeders. Daar kwam bij, dat 

de vismeelpri.is daalde, ook al tengevolge 
van deze situatie en het resultaat werd, dat 
er een gemiddelde prijs ontstond voor op-

e gevangen liaring van t 7.50 per kist, waàr
,e naar met de bemanningen werd afgerekend 

�- en niet langer naar de volle f 10.-. 
ft 

Deze gang van zaken heeft echter diverse 
, opvarenden in het geweer gebracht, nu er 

,- a,fgerekend gaat worden en Maandag waren 
il! zij onder auspiciën van he\ (niet erkende) 
,; O.V.B. in Thalia bijeen ter bespreking van 
>· de situatie, die op dat moment zo was, dat 
�. er vijf trawlers binnenble�en, omdat de
�I meeste opvarenden geen genoegen namen 
s, met de afrekening naar f 7 .50, maar afreke-

ning naar de volle f 10.- verlangden. . n 
Het systeem van een "pool" is besproken 

i, ii::i een vergadering van de Centrale Bond 
(N,V.V.) met 69 opvarenden, die het er in 
principe mee eens waren. 

Maandag we;·d er in Thalia door het be
stuur van de O.V.B. meegedeeld, dat een 
aantal red.erijen - met name "De Hoop" 
en de firma "Petten" - bereid zouden zijn, 
van de berekening naar f 7.50 terug te 
komen op f 10, maar toen wij te bestemder 
plaatse informeerdén, of dit op waarheid 
berustte, werd het met de meeste klem 
tegengesproken en ook de redei;svereniging 
wist niet beter, dan dat er volgens de afge
sproken z�ven en een halve gulden afgere
kend wordt tot en met 31 October - de 
dag waarop de "pool" afloopt. 

Ter vergadering werden inmiddels enige 
harde noten gekraakt. 

Namens de O.V.B. verweet de heer Ko
ning de bestuurders van de Centrale Bond, 
dat zij getekend hadden, zonder er hun 
leden in te kennen. Men wenste nt/, de 
reders echter aan het verstand te brengen, 
aldus de heer Koning, dat d,e opvarenden 
wel degelijk een vinger in de pap wensen. 

Bij een bespreking van het ontstaan van 
het conflict greep deze O.V .B.-bestuurder 
terug naar het recente conflict over·de dag
loontabellen, dat naar zijn mertlng is ge
eindigd, omdat bepaalde groeperingen er
een politieke "rel" van wilden maken. De 
nieuwe onenigheid vond haar oorzaak in 
het feit, zo vertelde hij de vergadering, dat 
de vismeelfabr}eken op een goed moment 
niet lange1· f 10 voor een kist opg�vangen 
haring wilden betalen, maar slechts f 7 .50. 
De Katwijkse reqers echter blijven de volle 
f 10 contracteren en daarnaar ook de op-

l 
varenden uitbetalen. (Bij informatie bleek 
ons, dat ook dit niet geheel juist genoemd 
mag worden, de Katwijkse reders besloten 

namelijk een tussenprijs te bedingen, ëlie 
rond de f 9.- ligt. Red. !J.C.). 

Het verwijt jegens de reders concen
treerde zich om de uitlating van de heer 
Koning, dat zij het bod van f 7 .50 aan-• 
vaardden eJl de overblijvende f 2.50 dus � 
als pure winst konden beschouwen. 

Het poolsysteem heeft bovendien tot ge
volg, dat de visser, die op een goed moment 
een ruime besomming maakt, hiervan een 
deel moet afstaan aan een mindere broeder, 
en - zo zei de heer Koning - als dat nu 
nog maar een regeling was geweest, die 
van dag tot dag gold, had men er wellicht 
nog vrede mee kunnen hebben. · · 

De grote vangsten van de haringloggers 
onder de Engelse wal maken de positie van 
de laatste trawlharing echter steeds slech
ter: de kwaliteit van de walharing is zo
veel beter dan die van de trawlers, dat de 
prijs van de "trekbaring" ongetwijfeld 
gaat kelderen, met het gevolg, dat de op• 
varenden de dupe zijn. ' 

Hij nam voorts aan, dat, als de vissers 
stand houden, de reders zullen moeten 
terugtrekken en zich zelfs zullen moeten 
distanciëren van de poolregeling. 

De uitleg, dat door deze regeling de ster
ke besommers.de zwakkeren helpen, achtte 
de heer Koning ·evenmin juist: het is net 
zo goed omgekeerd mogelijk. 

Tenslotte werd .er een advies van de 
O.V.B. uitgebracht: niet varen voor er een
bev1·e.digende oplossing gevonden is en er
voor zorg'en, dat de schepen die wel gaan
va.ren op de gewenste f 10.- regeling ver
t.rekken met hun eigen équipage. 

Tenslotte deelde de heer Koning de ver
gadering meE), dat er bij het kantongerecht 
een civiele procedure aanhangig .gE)m�kt 
is, die een beslissing wil forceren in de 
kwestie der dagloontabellen. Ook hierover 
was de redersvereniging niets bekend en 
men zeide het te betwijfelen, of de kanton
rechter zich competent zal verklaren in 
deze zaak. (Er is namelijk al een bindende 
uitspraak van de arbitragecommissie. Red. 
IJ"C.). 

Wij kunnen hieraan nog toevoegen, dat 
de oorzaak van de moèilijkheden gezocht 
moet worden in de lossingsproblemen te 
IJmuiden: het kwam voorheen, namelijk 
vee! voor, dat een'schip, dat in de late beurt 
moest lossen, daardoor ve}oordeeld werd 
tot de vismeelfabriek, wat meermalen 
zware financiële klappen met zich bracht. 
Om de ,grote verschillen tussen de·opbreng
sten die daardoor ontstonden enigzins weg 
te werke11, werd toen tot de "pool" beslo
ten, waardoor de prijzen dus werden ge
egaliseerd. Later kwam de verlaging van 
de vismeelprijs daar ook �og eens bij, maar 
de oplossing, die door reders en Centrale 
Bond gevonden werd, is aanvankelijk door 
vele opvarenden als juist aanvaard, aldus 
de redersvereniging. 

De Centrale Bond deelde ons mede, dat 
zijnerzijds wel degelijk contact met de 
leden is opgenomen over de instelling van 
èen pool: de dag nadat de reders met hun 
desbetreffend voorstel kwamen, riep de 
C.B. alle opvarenden bijeen. Donderdag 18 
October werd er een vergadering belegd
voor 69 opvarenden, waar 'men eerst afwij
zend tegenover het poolsysteem stond, maàl.'
waar het later aanvaard werd bij wijze
van proef. De stopdatum van 31 October
is toen duidelijk genoemd.

Wij vernamen, dat de E.V.C, zich niet 
achter de staking h!!eft ge$teld. 

De Lim°"l'Stu"gtB"ïs gistel'midd.,1g normaal 
vertrokken op de f 7 .50-regeling. 
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Situatie 31.10.51. ./�--- ._,,· � ,::é.

� 
De opvarenden van, de trawlers die uitsluitend op 

haring vissen, weigeren uit te varen. Zij blijven bij 
hun eis, afrekening n&ar de prijs die aan de afslag 
wordt gemaakt en voor de haring die wordt opgehouden, 
F. 10.-. per kist.

De trawlers die niet op haring vissen zijn normaal 
naar zee vertrokken. 

Vanwege de A.N.B.Z.(EVC) zijn in de nabijheid van 
de vissershaven pamfletten verspreid. Verspreider was 
Dirk den Hollander, geb. 28.10.09 te Katwijk aan Zee.(z· 
bijlage I) 

Van EVC zijde waren aan de z.z.vissershaven aanwe
zig D.den Hollander voornoemd, Blankensee en Jan /alenq 
Plugboer, geb. 10.7.01 te Velsen. 

Van OVB zijde Jaap Koning uit Scheveningen, de Nia;t 
.. uit Noordwijk en Johannes Cornelis Roos, geb. 13.11.98 

te 's-Gravenhage. 

Situatie 1.11.51. 

De bij het conflict betrokken trawlers ziJn niet 
uitgevaren. De opvarenden blijven bij hun eis. 

Door D.deft\Hollander werden in de omgeving van de 
vissershaven pamfletten verspreid waarin de trawlvissers 
werden opgeroepen, tot het bijwopen van een openbare ver 
gadering, die op 1.11.51 om 11 uur door de A.N.B.Z.(EVC) 
zou worden gehouden in het gebouw "Thalia" te IJmuiden. 
(zie bijlage II) Deze ver aderin vond we 
b�langstelling geen oorgang. In e zaal waren aanwezig 
Bertus Brandsèn, Blankensee, D.den Hollander, een corres 
pondent van "De Waarheid" en 4 trawlvissers, waaronder 
J.A.Plugboer voornoemd. 

® ekenmerkt GX-20005. Letter en nummer zijn afgegeven aan 
e Stichting "Bepenak" A.dam (C), Keizersgracht 324, ge-U 

Bedoelde correspondent werd gebracht met een auto, 

ouw "Felix JV.feritus 11• .,, 

Situatie 2.11.51. 

Vanwege de A.N.B.Z.(OVB) werden door J.C.Roos in de 
omgeving van de vissershaven pamfletten verspreid.( zie 
bijlage III) 

De trawlers zijn �iet naar zee vertrokken. 
Aan de z.z.vissershaven waren van OVB zijde aanwe

zig Jaap Koning, de Niet en J.C.Roos. 
Van EVC zijde Bertus Brandsen, Blanken�e en D.den 

Hollander. Laatstgenoemden probeerden contact ,te krijgen 
met de stakende vissers, doch werden afge�ezen, waarbij 
door een der vissers de opmerking werd gemaakt "wij wil
len met die rotzooi niets te maken hebhen". 

Aantal bij het conflict betrokken trawlers: 
7 trawlers van de V.E.M. 
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Vertrouwelijk 
:Sldz. 2. 

3 trawlers van de Verre Visserij Maatschappij 
3 trawlers van de N.V.Scheepsexpl.Mij.Marezaten 
1 trawler van de rederij "De Hoop". 

Aantal bij het conflict betrokken opvarenden: 

Ongeveer 170 personen. 

Stemming: De stemming onder de bij het conflict betrok
ken opvarenden is rustig. Zij beweren vastbesloten te 
zijn niet te gaan varen voor hun eis is ingewilligd. 

(X._ Einde.
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Vissers 9

Het is nog maar enkele weken geleden dat de vissers staakten voor 
de hen rechtens toekomende driemaal 5% loonsverhoging, die ook van 
kracht was voor het berekenen van gage op grond van de dagloontabel
len der Zeeongevallenwet. 

� Nauwelijks is de vaart hervat, of men tracht reeds onmiddellijk op 
een andere manier ae verdiensten der vissers te beknotten. Zonder in 
het minst rekening te houden met de belangen der vissers, brachten 
de reders de opvangregeling voor haring van f.10,- op f.7.50. 

• 

Om deze verslechterm.ng aannemelijlr te .,..maken hebb�n enkele reders een 
zogenaamde pool gevormd, waarin de deelnemende schepen het gemidde].de 
van de gehele opbrengst van êên dag besommen. 
Terecht hebben de betrokken opvarenden geweigerd zich aan deze voor 
hen nadelige regeling te onderwerpen. Zij nebben het werk gestaakt 
en willen niet eerder �itvaren, voor dat zij de garantie hebben, 
dat zij hun volledige besomming uitbetaald krijgen, met een opvang
prijs van f.10.- per kist" De ervaring heeft de visserman geleerd, 
dat een reder voor niets terugdeinst om zijn winst ten koste van de 
vissers te vergroten. 

De reders hebben geen enk.el recht om minder uit te betalen dan con
tractueel is overeengekomen. Maar ook de Centrale Bond heeft geen 
enkel recht om zich met een paar leden accoord te verklaren met een 
regeling, die een uitgesproken verslechtering voor alle vissers 
inhoudt.· 

Ifet OVB roept de vissers van de betrokKen schepen op de strijd 11 tot 
het einde" voort te zetten. Het vergeet daarbij te zeggen dat het 
OVB gedurende de vorige staking, toen de overwinning in zicht was, 
de vissers aanspoorde naar zee te yertrekken, door welk gebaar de 
reders duizenden guldens in hun zak hielden, die het rechtmatige 
eigendom van de visser� waren. 

11De st��jd to� h�teinde toe 11 klinkt r�dicaal, maar is op deze wijze 
de striJd beeindigen met een nederlaag. Want ook nu geeft het OVB 
de vissers geen enkele richtlijn,. om de strijd naar de overwinning te 
voeren. Immers, een deel van <ie ,t,;i.ssers sta.at in strijd, terwijl 

z.o.z.
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het andere deel uitvaart, alsof er geen vuiltje aan de lucht iS! 
Hun enige opwekking om de strijd verder voort te zetten is hun 
argument van de reglementaire stalcingsui tkering. Alsof je met Hregle
ment-aire 11stakingsui tkeringen de strijd tegen vijanden, als de reders 
zijn, kan winnen. 

Indien de strijd op 4eze wtjze wordt voortgezet, zullen wij met 
onze analyse in "Varend iiJ"ederland 1

1 van October gelijk krijgen, 
nemelijk, dat het OVB alleen maar de belangen der reders dient. 

Op welke wijze zullen de vissers dan wel de strijd kunnen winnen? 

Eerst dan wanneer de strijd aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
Onder deze voorwaarden moet worden verstaan: 
Op.Klaring aan de kant onder alle vissers, met als doel alle vissers 
in de strijd te betre.K:ken. Algemene bekendheid aan de strijd geven 
door het organiseren van een grootscheepse solidariteitscampagne. 
Door het juiste gebruik van deze vlijmscherpe wapens, waarover de 
arbeidersk].asse beschikt, zullen de reders ,moeten toegeven. Vormt 
daarom een stakingsleiding uit Uw midden. • 
Eist concreet; 

ONVERKORTE UITBET.ALING VA!"'f DE i-'RIJS DIE A'.i.N DE AFSLAG GEM.tLfi.KT IS,
MET EEN MINIMUM VAN f.10.- PER KIST.

J 

•
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i,_l_g_e _m __ N e _ d. __ B_o_E-_d __ v _a_n __ z_e_e _.v _a_r_e_n_d_e __ .{A. N.B. z.)_

E e n  h e·i d s-v ah c e n t r a 1 e 
-----------··---,..,,,------------------ ------

Wij roepen alle trawlvissers op,tot het bijwonen van een open
bare vergadering,die gehouden zal worden iri. het gebouw " Tha.lia 11 

op 1 November 1951 des morgens om 11 uur. 
Dona.erdag 

Brulboei no. 23 heeft julie reeds ingelicht over ons 
standpünt,namelijk conseQwente strijd van alle vissers tegen elke 
verslechtering. 

L o c  a 1 i s  e r e n van het Co n f 1 i c t
---------------------- ---------------

B_e_t_e_k_e_n_d __ de __ N_e_d_e_r_l_a_a_g.! 

van het c_o_n_f_l_i_c_t brengt de 

O_v_e_r_w_i_n_n_i_n_g.! _____ _ 
Allen dus om 11 uur in " Thalia " 

Het Bestuur 
afd: IJmuiden. 
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a-ngesloten bij het Onafhankelijk Veruond van Bedrijfsorganisaties

ANBZ-O V B-------------

V I S S E R S 

Opnieuw staan de vissers in de strijd,voor de handhaving van het 
zuur verdiende loon.De reders,die in de CBT-leiding een uitvoerder hebben gevonden voor 
de belangen van hun beurs 9 denken de visser·s met f 7, 50 per kist te kunnen afschepen, 

De vissers hebben echter de laatste dagen getoond dat zij tot eenheid van optreden kun
nen komen,wat een voorwaarde is voor een succesvolle strijd. 

Het is goed vast te leggen wat er door 5.iverse partijen over Uw strijd v. ordt ge-

De CBT bestuurder Hartman b.v. weet heel goed dat hij de vissers een re5eling te
gen hun zin heeft opgedrongen 9waarbij de vissers naar zee zijn vertrokken ome.at zij 
hadden begrepen hoe nadelig deze met de reders gesloten "pool" wel was. 

··,Hj willen de Heer Hartman zijn eigen woorden voorhouden,die hij in een manifest,
verspreid onder de traw'lvissers en gedateerd op 7 September 1951,heeft geschreven. 

I:artman schreef slechts enkele weken geleden als volgt: 

" 
11Het is ook daarom dat wij in deze bespreking gesteld hebben,dat als de reders 

menen een stopprijs in te moeten stellen,üj deze pr_his �.:ip.sen als minimum afyekenprijs" 
Dat ging nog over een stopprijs van f 10.- ,welke regeling toen door �3rtman zeer 

onbavredigend werd genoemd. Hartman schreef verder: 
11 dat mede door de prijzen ons inkoinen bepaald ,�ordt en als zij zonfl.a:t' overleg 
deze prijzen vaststellen,dan beschik].cen zij tevens,zonder ons,oir�r ons inkomen' 

t:elnu Hartman,doe dan thans ook niet hetzelfde.De vissers hebben,z&lfs je eigen 
leden,thans duidelijk gea.emonstreBrd d.at zij deze modder 1 1pool" niet aanvas.rden.Weest nu 
eerlijk en democratisch en beschik niet over het loon van de vissers.EGrstens zijn in 
de CBT slechts een minderheid van alle tr.;";v.-lvissers georganiseerd en ten tweede wijzen 
alle vissers de 11pool 11 af.De CBT-leiding probeGrt de vissers op de wensen van ne reders 
naar zee te krijgen 9 inplaats dat zij het voor de vissers opneemt.Vissers vi�agt U af, 
wat hebt gij aan een dergelijke organisatie,wat hebt gij aan een dergelijke erkenning? 
Het is wa,ardeloos.Slechti:;; UvJi:igen strijd levert resultaten op. 

De zeelieden organisatie van de EVC laat zich ook nog horen 7 door haar bestuurders 
--uit Amsterdam,want verschillende EVC leden hebben reeds schoon genoeg van de smerige la 
tor tegen het OVB en zich bij ons als lid laten inschrijven. 

�erwijl de EVC thans nog niet haar financiele verplichtingen van de vorige stakin 
heeft voldaan,maar de All:BZ-OVB alle kosten heèft laten betalen,de vorige st�ting door 

.aster heeft verzwakt,traeht zij nu weer de &enheid van de vissers te brekqn,:'oor van 
onze organisatie te schrijven dat wij de belangen van de reders zouden �ienen.Iedere 
vissers ziet echter met eigen ogen dat de ANBZ-OVB de enige organisatie is die de strij 
van de vissers voor de volle honderd procent ondersteunt.Maar wat zullen ·,;.ij ons om lie 
den bekommeren die vrijv-,el geen vissers meer hebben georganiseerd. 



• 

• 

r ·oTiÁART 
ACD/t1l

N .15. 

No.G. +'2$51.II-5. 

Visserijconflict. 

Vertrouwelijk. 

O,;/ �•·; B.l!;H.ICHT. � 
tv lfa �:;: • .:.. . . ( � ; /.(.lil/./ 

. J .
Situatie 3.11.1951: J'>�t-�� 

De trawlers Bergen van de Visserij Mij.Pette� 
de Abraham, in beheer van D.J.Krijger,directeur van de 
Visserij Mij.Petten, tevens factor, waren gereed gemaakt
voor het vissen op andere vissoorten dan haring. De op
varenden van deze trawlers weigerden uit te varen tenzij 
D.J.Krijger voornoemd, een verklaring zou tekenen dat 
voor de �n de pool aangevoerde haring uitbetaald zal wor
den tegen de besomming in de afslag en voor de opgehou
den haring F.10.-. per kist. 

Krijger heeft dit geweigerd en de trawlers zijn 
niet naar zee vertrokken. 

� lJ6or de Centrale Bond van Werknemers in het tran
sportbedrijf, Afd.IJmuiden, zijn pamfletten verspreid 
( zie bijlage I.) 

Situatie 5.11.1951: 
Vanwege de A.N.B.Z.(EVC) ziJn door Dirk den Hollan

der, geb.28.10.09 te Katwijk aan Zee, in de nabijheid 
van de vissershaven, pamfletten verspreid. (zie bijlage 

De trawlers die in de pool geen haring hebben aan
gevoerd zijn normaal naar zee vertrokken. 

De leden van de A.N.B.Z.(OVB) zijn aangezegd, dat 
zij reglementair uitkering zullen ontvangen.' De leden 
van de Centrale Bo van Werknemers in het rans ortbe
bedri�f komen voor deze ui ering in aanmer ing, wanneer 
zij lia van de A.N.B.Z.(OVB) worden. 
Situatie 6.11.1951: 

De trawlers die niet bij het conflict betrokken zi' 
vertrokken normaal naar zee. 

Op 7.11.1951 zullen de reders trachten de trawler 
Joh.Polderman naar zee te krijgen. Zij willen dit schip
bemannen met opvarenden van andere bij het conflict be
trokken schepen en die zich bereid hebben verklaard te 
varen. 

Situatie 7.11.1951: 
De pogingen van de reders, om een bemanning voor 

-de Joh.Polderman te vinden, zijn mislukt. De trawler is
niet naar zee vertrokken. 

De trawlers die niet bij de pool betrokken zijn, 
vertrokken normaal naar zee. 

'l'e omstreeks 11. 30 uur, hebben ongeveer 60 leden va
de Centrale Bond een vergadering belegd in het gebouw va
deze bond. Tijdens deze vergadering is gestemd over het 
al of niet voortzetten van de staking. 
�itslag: 36 stemmen voor, 4 stemmen tegen varen. 
Situatie 8.11.1951. 

Te omstreeks 11 uur, werd door de A.N.B.Z.(OVB) een 
openbare vergadering belegd in gebouw Thalia te �Jmuiden.

veze vergadering werd door ongeveer 60 personen be
zocht. (zie G.4/51-6.)�.R/;-0-1) 
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Situatie 9.11.1951. 

Vertrouwelijk. 
Bldz.2. 

Te omstreeks 11 uur, werd door de A.N.B.Z.(OVB) op
nieuw een openbare vergadering belegd in gebouw Thalia te 
IJmuiden. Veze werd bezocht door ongeveer 100 personen. 

'l'ijdens deze vergadering werd gestemd over het voort
zetten van de staking.l9 o/,/.-1-s: ,t,<1. �,;;5,) 
Uitslag: 25 stemmen voor, 72· stemmen tegen varen. 

In de vergaderzaal werden vanwege de A.N.B.Z.(OVB) 
door Jaap de Niet pamfletten uitgereikt.(zie bijlage lII) 

'l1ijdens de vergadering werden Bertus Brandsen, Dirk 
den Hollander en Theo Segeriu� uit Haarlem in de nabij
heid van het gebouw �lihalia aangetroffen. 
Aantal bij het conflict betrokken trawlers: 
N.V.Visserij Ondern.de Vem.

N.V.Expl • .Mij de lVlarezaten.

N.V.Verre Visserij Mij.

N.V.Visserij Mij Petten.
Factor J.D.Krijger. 

Haarlem 
Postboy 
Allan Water 
Vios I 
Thorina 
Mary 
Herman 
Sumatra. 
Maria van Hattum 
.lüie Cheneviere 
Johanna Polderman 
.!!'lamingo 
Claes Compaen 
Assan Reis 
Simon de Danser 
Bergen 
Abraham 

Visserij Mij De Hoqp De Hoop 
Aantal bij het conflict betrokken personen: 
ongeveer 206 personen. 

Ter orientering gaan 3 uittreksels van de lJmuider 
Courant van 6 en 7 November 1951 als bijlagen hierbij. 

CX· Einde. 
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IJmuiden, l November 1951 

Aan de Zeevissers. 

Waarde Makkers, 

Zoals wij reeds in oaze circialaire d.d.22 October 1951 aan U 
medegedeeld hebben,zou 31 October 1951 een afsluitdatum zijn van 
de Per 17 October 1951 ij)gestelde pool v0or egaliaatia van de op
bre;�sten van verse haring.Er bas�aat gee� aanleidi�g om per 1 No
vember 1951 een :1ieuwe pool in te stellen,zodat 31 Octobe:r 1951 
tevens de definitieve afsluitdatum is, 

Ter voorkoming van misverstanden mej)en wij er goed aan te doen 
aan U allen nog eens duidelijk onze zi�nawijze beke�1d te maken. 

De regeling om voor op1ehouden hari11g f,10,-- per kist aan U 
à.f te rekenen,welke dool' ons bij de Reders afgedwoagen ko:1 worden 1 
houdt in dat aan U vanaf �l ,..,.._:li 1951 t/m 16 October 1!951 voor de 
opgehouden haring meer afgerekend werd dan deze haring in werkelijk
heid opgebracht heeft, 

Het opzeggen door ge �edexa per 17_0ct0ber 195i b�t�k-� . .nt �ll6 
eet} terugkeer tot de verhouding, zoals zij" in. onze C.A,0-.is vastge• 
eteld n,].afrekening op de werkelijke besomming. 

De vergadering van vissers welke gehouö�1 is op Donderdag 
18 October sprak zich met a1gem�1e stemm�1 Uit .!Q_Q!: het bij wijze 
van proef instellen van een egàlisatie-pool,opdat geen van oris 
1n het bij zonder schade zou 1 ij den van de ma&.tregelen die genomen 
dienden te worden voor een versnelde lossing. 

Eerst daa.!!lt hebben wij one,het was op Zaterdag 20 October,op
n:teuw tot de Reders gewe;1d en met inachtneming van de gemaz.kte o:p
merkil1gen 

I 
hebbe:,.1 wij ons toen tot de instelling van deze pool ver

boaden. 

Deze zaak is door ons dus geheel op organisatorische wij�e be
handeld.Het zal daarom ee�1 ieder duidelijk moeten zijn,dat wij ons 
aan de gemaakte overeenkomst ntet kunnen ont:t:rekken.Ook al, omdat 
dit zeker voor nu en voor de to·ekomst niet in het belang van de 
trawlvissers zou zijn o 

Het door de Reders OlJzeggen van de .?.:frekel1ingsregel ing van 
! 10 -- er kist voor ongehouden harin. is door ons heftig bestreden
en U kunt er van verzekerd z1 11 9 at ware. er een mogelijkheid geweest
deze regeling tot he� .einde van het haringseizoen voort te zetten,
wij deze mogelijkheid zeker aangegrepen zoude11 hebben.Eve�1ala in
September 1951 kun:1e11 wij U ook nu niet anders zeggenaEr is ;iiete
te winnen.Ook nu wordt doo.r deze actie achter de feiten aangelopen
Ook nu beteke;.1t voortzetting een verder verlies van inkomsten voel'.'
onze gezinnen.

z.o.z.



Nu de ega1isatiepool afgeslote� is kunne� de afrekeningen 
over de periode l? Oct0ber t/m 31 October opgemaakt worden�Opdat 
een i'?der i:1geli'Ght zal zijn·,sluitea wij hierbij een Yolle dig 
overzicht van d'.!,3ze p_çol bij ,zodat dus :1a te gaan is welke invload 
de pool op de w:erkelijke besomming heeft� 

-' 

Kameraden, op�1ieuw wordt door deze actie bewezen dat er lieden 
zijn die U in strijd werpen ter wille van de strijd�Werkelijke 
belangenbeharttgi1.1g is hu!1 vreemd en het enigste doel Qlijk'� te 
zijn het verwe.l<;l�el1 yan o:1rust en het maken va�1 t�ói/)cl 'N9.tc:::.:) 

Wij do en e.e..1. beroep op Uw goede verstand e�1 adviseren U de·· 
ze tot niets leide!·1de actie te· beëindigen" 

:rnmiddels, 

met kam.groeten, 
CENTRALE Bürill VAN WERKNEiviERS 

IN HET TRANSPORTBETIRI.JF 

Vo on..de-Vakgro ezp's. ,Zeeirissers 

J"Hartman" 



Oct. 
1951 

§chil?,

17 
29 

Flamingo 

17 Haarlem 
26 
17 Petten 

Claes Comp" 
30 
18 Postboy 

.§ ·27
Allan We.ter 

18 Herman 

19 
:Bergen 
Alkmaar 
Assan Reis 

30 
19 fubantia 
30 -

20 Abraham 
22 Maria van H.

-Vios I
23 Tzonne 

Elie Ch,n. 
Thorina 

24 Mary 
Medan 

25 Sum.a.tra 

.6 
de Hoop 
Simon de D. 

27 Limburgia 
31 Joh.Polqerman 

Totaal 

Totaalbe- Bruto-ha- Ópbrengst :Bruto-
somming ringbesom- bljvangst besomming 
harin� in 
-a.x<s!.�

17332,40 
1295 5 i--· 

30507, 70· 
22275,60 
12144,95 
17594,60 
8908,80 

21439,20 
21891,70 
19552,50 
17244,70 
20334,60 
15318,70 
19236,50 
25859, 10 
9090 ,83 

10800, 95 ,B.J8, so 
2 �64,40
15179, 10 
23634,20 
27046, 70 
17669,90 
22960,90 
21550,50 
17694,10 
16387,50 
13388,70 
13397, 10 
9412,50 

10698,20 

548113, 13 
---------

ming na 
pooling 
haring .. 
aanvoe-ren 

-- v= -

15910,--
1.4 755 ,--
28037,--
2·5566,-·· 
1.2054,--
17589,--

9694,--
20171,--
21783,--
19112,--
18473,--
24192,--
17769,--
20451 ,--
26457,--

9·625 ,--
11900,--
11219,--
24798,--
15308,--
222'67 ,--
25999,--
16639,--
20088,--
1800<i>,--
15215,--
16102,--
12607,--
13758,--
12840,--

9729,--

548113,--
------------------

in afsla_g voor gage-
barekenipg 

370,25 16280,--
3797,38 18552,--
2371,40 3041-4-,--

663,83 2623-0,--
221,99 12276,--
99,50 17689,--

6849,69 16544,--
1474,25 21645,--
358,70. 22142,--
784,98 19897,--
846,-- 19319,--
136,84 24329,--
82,50 17852,--
26,-- 20477,--

1145, 68 27603,--
10145,50 19770 ,--

29,50 11930,--
2280,71 13500,--

26,88 24824,--
502,50 15811,--
124,-- 22391,--
349,20 26J48,--
558,50 17198,--

1154,20 21242, ... -
478,30 18484,--

1695,89 16911,--
54-0,51 16643,--

1293,60 13901,--
9883,48 23641 ,.--
1213,45 14053,--
2066,15 11795,--

In geJ?OOLde 
�ingbesom .. 
ming begre-
pen aantal 
o:pgehouden 
kisten m:-_g. 

-
892 
328 

1685 
192 
192 
420 

72 
409 
151 
6,77 

1703 
· 1145

559
592 
416t 
508 

3.5 
664 
392 
194! 
149 
24 

320 
80 

326i 
1255 
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EmNTRALE BO D VAN '.vER.K.i,fEtv!El�U IN HET TRAlW?vWIBEDlUJF Afd. I.JMUIDEN 
"\"> .cawleY.'kade 60 Telefoon 4743

/',c..f/4'
-------- --------··------------�---------- -----------------------

IJmuiden, 2 November 1951 

Aan de Zeevissers. 

Waarde 1viakkers 9 

Een opmerkcl ijk lezer van het hierbijgGvoegd.e overzicht va�i de 
egalisatie-pool voor ha:rL1g 9 zal inrnicld.cls de lö.êtstG kolom waaria het 
aantal o_p-gehoudc:1 Lste::1 haring vermeld is pmet met..r dan gewone belang
stellink bekijken. 

Tellen wij deze kolom o:p.,da�1 blijkt dat er totaal 13. 381-:;} kisten 
haring opgehouden zijn v1:.�11 24 aohep3n 9 welke totaal 31 reize;,1 gemaé.,kt 
hebben.Dit a&n·�ç1,l kisten is tegen werkelijke opb:i::cii1gflt�dus f'.7�50 per 
lcist,opgenomen in Gf.e beso111illi�g. 

Zou hiervoor èvcnwel f.id,-'" per k:ist,'afgereke;1d wordea,dan zou 
de totale besommil'i.g over deze 31 reizen "7erhaogd wor�e�1 met l3,.38lt 
maal f .2. 50 is L 33. 453, 12 bruto"De netto-besomming is dus f" 33. 45 3, 12 
min 9% is f.300442,34., .. ···:·:;. 
Gemiddelde Netto besommingsverhotsing per o�hi:p is ;30.442,34: 12 is 
r.1"2óa,43
Dé

g
emiddelde :1etto besommings,rcrhog::.:1g por reis 'êedraagt dus�

30.442,34; 31 is f.n98?.20l

Voor iedere ra;.1g z::>u nu uit te reke�H:311 zij�1,:i+oe groot de gemid
d.elde gage' s zijn cUé als rede� geha11 teerd wç,rd.e,1 voor dit conflict" 

Wij win en :ms ;:;,epalen tot q�:1 rang �1.1. die va:: ·matroos e11 wij 
vinden dat de stri,jd gaut or.a eei.1 éénmali.9:e uitbetaling van een gemid
deld matrozeadeel YL.1 L 10.78,:9er schip berekend o.:· ee:1 éénma'.!;ige 
gemiddelde uitbetali::1g v&.1 één of .. twe�aaJ. f.8035 als wij het per 
betrokken reiZE:i1 berokr::�1en, 

Wij weten malçkers�<iat dit gemiddelde cijfers zj.ja,d.e werkelijlc-· 
heid list voor icde!' schip weer anders.Doch wij m0i.1e11. da.t het goed 
is dat wij ee:1s o:1df.::r Uw e,e.nc'J.8,cht brengen waar het i�1 deze actie,in 
geld uitgedrukt,om gauto

Stelle:1 wij hier tegenover de schade die recè.s toegebracht werd 
aan de inkomsten v�ll 0�1ze gezinnen,à.a.n bl.i,�kt toch. wel overduid0lijk 
dat ook nu veel meer tG verliezen is ä.an te winnen" 

Stoort U niet aan het ondergrondse gcv,roet van onverantwoorde
lijke liedel1 e:1 b<r�e.n.r de diciplinc" 

BEEINDIGT DEZE TOT NIETS LEIDEifDE ACTIE" 

met k .... m .&, roet ea 1 

CEN'l'RALE BOl\D VAN -:JfillR:-:''.''3lviEHS 
IN HET TRt..NSi:ORTID;D":U.TF 

Voer de Vv�groep Zeevissers 
J .m.1rt�:1v.n� 
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Zaterdag hebben 2 trawlers zich bij de stakirt.g aangesloten. 
De Bergen is niet naa.r zee vertrokken, omdat Krijger g�en zwart op· wit 
wenste te geven over-de-. .J'A.tb-&t-aling van .. ...b.et rieel verdi.ende loon. 

De Abraham is later ook blijven �ge-nr-o.nd..anks de vergaande 
co-nceesie.s die Krijger wenste te doen. 
�l'at zegt ons d:!-t "1__ 

In de eer�te plaats,dat de vissers mondeli�ge toezeggingen 
van de reders niet vertrouwen. 

Tweedens'J dat bij consequente doorzet"ting v-at1 de strijd, de 
overwinning van de rechtvaardige eis: onverkorte ui tb�"b-ali.ng van: de 
prijs die aan de e.fs;l.ag gemaakt is,met een minimum \ran ff"10 .. - per kist. 
ook te bereiken is. 

Door dez� houding van de vis�ers,is het frQnt van de vis� 
sers belangrijk ver�terkt,terwijl in,het front van �e i'i'ders een deuk 

ais ontstaan, omdat de Verre Vi.sserij Maatschappij voll�dig heeft afge
,a,rekend,naar de werkelijke besomming. 

All�s wijst er dus op,dat,als de visser� de etrijd gezame
lijk voort ze��9n en �thrGiden,de overige reders ook �dwongen zullen 
wo.rden·,"d'o-or hun }uij,.é.éh tê gaan,. !

De �ol 1an het o.v.B. 
-�.-�-..�----... �--.. --.... 

!-iet O. V.B. dat' tot nu toe in geen enkel geschrift of op andere wij.ze 
concreet leiding aàn de strijd heeft gegeven,dan door éénmaal het 
parool te stellen� 0Localisering van het Conflict H dat wil àeggen geen 
uitbreiding van de stal(i?l,g,�omt thans met de leus: 11 eerat zwart fp 
wit, anders varen wij :rµ.et uit 11• Zij zijn er dus mede verantwoordel.i jk 
voor dat er boten van Krijeer varen. En dus de positie. van de staking 
niet alleen in gevaar heeft gebraaht t maar dit parooi zelfs de staking 
om hals tTacht te breng&no

Vissers,julie hebt Zaterdag reeds het voorbeeld gegeven,dat het z6 niet 
moet.! 

Br a v Oa ••••• ,maa.r dan zullen de visBere de staking nog 
• meer uit moeten breid,en, �.een boot �fD.8.g ver.trekken, om haar snel met een

klinkende övel' inni unnen be eindigBn.� 
Deze overwinning lig v 

· 
"jpen,vis�ers. Maar dan 

zullen de stakers zich moeten verzeKeren van een krachtige leiding,die 
van dag töt dag,j� van uur tot uur,de richtlijnen moet vaststellen, 
waarnaar de stakers hebben te handelen. 

Op een openo-are vergadeFing in Egmond werd ons strijdpo
gram als juist aanvaard.Een menirtg,die door een groot deel van de 
.IJmuider vissers ook wordt onderschreven, namelijk: 
U{tbreiding van de stak1.ng voor onverkorte uitbetaling van de prijs die 
aan de afslag gemaakt is,met een minimum van �.10.- per kist. 
Niet eerder n�ar zee,alvorene alle opvarenden volledig hebben afgerekend. 

OnmidäelijKe registratie van alle stakers.! 
Bekendheid geven aai1·het cömT1êt,-cfoor-ëell-ïleri.Tà-r1.ng en eeiï oproep tot 

8olidari tei t aan het gehele 1ifederlandsche volk. 
Zet de strijd voort met alle kracht,tot de volledige overwinning be
rei.lct is!! 



ALGEMENE N E D E R L A N D S E BOND V A N ZEEVARENDEN 
Aangesloten bij het Onafhankelijke Verbond van Bedrijfs Org<1nisaties 

A.N. B. Z, O. V. B. 

AAN DE VISSERS, 

Eenheidsfront van C.B,T. en E.V,C, tegen de stakende vissers. 

Reeds 14 dagen staan de trawlvissers in een onverzettelijke strijd tegen de reders 
die steeds opnieuw trachten het uiterste uit de vissers te persen . Om deze strijd te 

torpederen snhuwt men zelfs de meest infame methoden niet, waaroij de secretaris 
van de redersvereniging, de Heer Meijboom, de Heer Hartman, bestuurder van de C,B,T, 
en de E. V .c. hand in hand gaan in laster tegen het O. V .B, •.• -

Men tracht de volgende stunt tegen de sta.kende vissers op te voeren om verdeeld-
heid onder deze vissers te brengen . 

De Heer Hartman verklaard.e aan boord va:n de
11 Abraham11 dat },.efo.v.B, zou hebben 

aangeboden de staking op te heffen op basis van fifty-fifty indien de reders bereid 
waren het O.V.B. te erkennén, 

Onze bestuurder J. Roos verklaarde dit voor een pertinente leugen. De Heer Hart
�an stelde hierop voor met 3 vissers en een bestuurder van onze organisatie naar 

4it Meijboom te aan om e zaak te onderzoeken, Hier begon het spel. De Heer Hartman 

vroeg Meijooom of deze hem een derge ijke mededeling had gedaan, wat door de Heer 
Meijboom werd bevestigd, Hierop maakte Hartman van de gelegenheid gebruik door de 
drie aanwezige vissers een v�rklaring te laten tekenen, En nu komt de methode van 
een politieke flessentrekker om de hoek kijken. Rartman verkla2rde dat hij had ge� 
zegd dat hij dit en dat van Meijboom had gehoord. Meijboom zegt ja, dus wat Hartman 
heeft beweerd, n.l. dat hij een bepaald verhaaltje van de secretaris van de reders
vereni ing had ehoord was ·uist ebleken, Het is echter van geen enkel belang of 
Har man een epaald lasterverhaaltje hee t gehoord, maar het i� wel van belang of 
dit verhaal op waarheid berust. Volgens·Meijboom zou dit door een ónzer bestuurders 
aan de reder Krijger zijn gezegd. 

Onmiddellijk heeft onze bestuurder zich naar Krijger begeven, met de drie vissers,
om zich van de waarheid te overtuigen. Hier ·verklaarde reder Krijger dat hij met 
onze bestuurdeT een gesprek·had gevoerd over de staking, maar dat de bewering van 
Meijboom een pertinente leugen was, Wij belden direct Meijboom en Rartman op om dit 
uit de mond van Krijger te vernemen, Door beiden werd dit geweigerd, Telefonisch 
werd toen door ons aan deze beide lieden medegedeeld wat de juiste toedracht van 
zaken was. 

Wat doet nu de Heer Hartman? Hij maakt desondanks gebruik van de verklaring van 
• de drie vissers, die reeds hadde:q gezien dat zij slacp.toffers van een stunt van de 

reders waren geworden en brengt dèze verklaring in een manifest. D it is wel. een zeer
laffe methode. .

Om voor goed een einde te maken aan deze leugens, verklaren wij hier als O,V.B.
dat wij bij deze staking absoluut niet erkend willen wordex{, �lij zullen nimmer voor
de vissers beslissen, maar zij zèlf zullen beslissen . Wij verklaren slechts, dat wij
als ANBZ-OVB met de hele kracht van onze organisatie de strijd der vissers zullen 

ondersteunen,
Wat doet echter Hartman? Zonder opdraéht van de vissers heeft hij er bij het

College van Rijksbemiddelaars gedaan weten te krijgen dat de pool aan het 0ollectieve
c.2..,ntract is verbonden, Vissers, laat U echter door deze sJacheraar met Uw belangen
niet bij de neus nemen. Zolang U niet op deze voorwaarden monstert hdeft het geen
rechtskracht en al had het rechtskracht, de reders zullen eieren voor hun geld weten
te kiezen, Elk contract kan, indien daarom door de partijen wordt verzocht, worden
opgeheven. Deze laffe propaganda gebruikt men tegen U omdat de reders denken aan
opheffing der staking zoals duidelijk uit hun orgaan "De Visserijwereld" van 2 Nov,
blijkt.

Dat de E.V.C, de laster ven de C,B.T. overneemt, zonder zioh van de waarheid te 
overtuigen bewijst, dat deze bond geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel heeft 
tegenover Uw strijd, hij is alleen geinteresseerd bij de vraag: hoe kunnen wij het 
o.V.B. in eer. klllaad daglicht stellen,

-Vis� ...s.te] t.U21f � nêfî9hts één \Traag : Wie staat volledig achter U ? Welke or
ganisatie organiseer e 1nanoiële steun der stakers? 

DAT IS DE A.N.B.Z. - o.v.B. ! 

Makkers vcorwaa;rts, tegen de reders en tegen de verraders der arbeidersklasse. 
VOOR DE OVERWINNING VAN ONZE GERECHTVAARDIGDE EISEN! 

De Algemene Nederl'i.ndse Bond 

van Zeevarenden L.N,B.Z.-0.V.B, 
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,, Gevaarlijke situatie op komst'" 

Uiteenz�tting over het trawlerconflict 
door de N.V. V .. - Bestuurdersbond 

Het durende conflict in de IJmuidense trawlvisserij heeft het N.V.V.-Bestm�rders
bond IJmuiden doen besluiten J1aar kader bijeen te· roepen voor een uiteenzetting over
het geschil rond de "poolprijs". Deze uiteenzetting werd gegeven door de heer Ailr.
de Boon, tweede voorzitter van het hoofdbestuur v.an de Centrale Bond van werk
nemers in het Tra.nsportbedrijf en hij kwam tot de conolusie, dat deze door het Onaf
hankelijk Verbond van Bedrijfsverenigingen (O.V.B.) op touw gezette affaire z.o 
langzamerhand gevaarlijker wordt voor de opvat·enden, naarmate de zaak langer 
duurt en de animo bij de reders om te varen wellicht geringer wordt. Hij vertelde voorts 
het een en ander over het verloop der staking en beschuldigde de O.V.B. en de E.V.C., 
die zich later solitlair met de actie getoond heeft, van een onverantwoordelijke houding, 
die niet in het belang van hun leden maar slechts ter verwerving van een er.kenrung 
wordt gehandhaafd. 

Einde CAO in zicht 

.e beer De Boon begon zij� uiteenzetting 
niet een -overzicht van de typische "karak
tertrekken" der visserij, waarin noch ne 
productie, noch de afzet in de hand te hou
den zijn en hij behamielde voorts de varia
bele inkomsten van de werknemers, die 
"op deel" werken - voor een bepaald 
percentage van de besomming dus. 

De marktprijs voor vis wisselt voortdu
rend en in het haring\Seizoen kan het voor
komen, dat de markt plotseling overvoerd 
wordt, zodat er een opva,ngapparaat als 
,,bodem" in de rnarkt gelegd moet wordm. 
De haring, dàe door de markt zakte, ging 
naar de con•serven- of vismeelfabrieken en 
dit hele systeem is dus kennelijk in het 
voordeel va� opvarenden en het ganse 
bedrijf. 

,,Nationalisatie 
wordt hoog tijd" 

In de discussili!, di,e gisteravond op de 
uiteenzetting van de heer De Boon volg
de, kwam de wens naar nationalisatie 
naar voren en achter de bestuurstafel 
werd hierop het volgende geantwoord: 

In het verleden liep dit opvangapparaat 
altijd glad, maar in het begin van het 
thans geëindigde haringseizoen deelden de · 
réders mee, dat ze ónder elkaar geen op
vangregeling hadden kunnen fabiiceren. 
Wel was er echter een "stopprijs" tot sta,nd 
gebracht en elke reder moest dus 1)1aar 
zien wat hij met !ie "doorgezakte" haring 

•
d. 

"Wij Zijn' zover, dat wij bij herhaling 
aan de reders vertellen, dat de visserij 
een chaos is, waarop geantwoord werd, 
dat het onder de opvarenden evenmin 
pluis is. AJs er echter genationaliseerd 
wordt, zal het visserijbedrijf het eerst 
aan de. beurt komen en wij menen, dat 
minister Mansholt er ook wel voor is. 
De politieke sfeer is er echter niet rijp 
voor. Er zijn bepaalde plannen om het 
bedrijf technisch en economisch te sa
neren, nuwr het is voorlopig zeker niet 
wn te nemen, dat het bCcd'f'i,jf uit ,de 
Private sfeer gehaald wordt en in ge
meenschappelijk eigendom ve:andert". 

lanGlse visserijb'edrijf een voet aan de gr!i>nd 
te krijgen en haar hele actie moet gezien 
worden als een wanhopige poging om er
kenning te krij,gen; de te behalen materjële 
voordelen (ruim f 10 voor een matraos 
over de hele diuur, van de pool!) zeggen in 
dat verband. genoeg. 

r deed zich het vreemde verscl1ijnsel 
voor, dat de vismeelfabrieken op de markt 
verschenen om soms haring te kopen voor 
meer dan f 10 - de "stoppprijs" .voor de 
haring _:_ 'Daar de mening van de heer De 
Boon om koste wat kost een monopolie op 
de markt te verwerven. 

De CentJ,ale Bond maakte bezwaar �egen 
deze onordelijke gang van zaken en toonde 
zich niet bereid te praten over een aj.
rekenprijs lag.er dan f .10 per kist haring, 
ook al zakte d:e prijs lager. 

De red'ers kregen bij de vismeelf�brieken 
echter toen maar f 9, zodat zij er een gul
den bij moesten leggen. Maar toen er een 
zodanige overvloed van haring kwam, dat 
men er niet meer uit wist te k-0men, gingen 
de r.eders opnieuw met de bond praten, 
aldus de spreker. ,,Als u niet in staat is, 
behoorlij:kie ordenende maatregelen in uw 
kring t-0t �tand te bren,gen, wat verwacht 
u dan van ons'!" antwoor-Otle de bond en 
de 1·eders zagen geen ande1·é uilweg dan 
een pool. 

Gevaarlijke siuatie op komst 

De heer De Boon had ecMer vol-doende r 
vertrouwen in het nuchtere verstand van 
de meeste wer-knemers in deze affaire, 
hoewel hij het betreurde dat dit nuchitere 
verstand zo weinig in het openbaar tot 
ufüng komt. 

Hij meende, dat er zicli een gevaarlijke 
situatie gaat aftekenen: de reders zouden 
wel eens meer kunnen voelen voor "liggen 
blijven", omdat er straks wellicht toch een 
inzinking komt, die het opleggen van de 
vloot noodzakelijk maakt. 

En dan is er geen sprake van enige steun 
uit de kassen van het O.V.B., die het ge: 
schil aanstookte, voorspelde de inleider. 

Hiefdoor kreeg de goede haring een be
hoorlijke doorgedrukte prijs en de haring, ' 
die <te laat gelost werd en dienteng-evolge 
ter vismee1fabriek werd .gedirigeerd, dieeld:e 
daarin tot zekere hoogte mee. Het resul
taat was dus een nivellering van de prijs, 
maar men moet daarbij bedenken, dat de 
schepen die wel konden loss en - en een 
goede prijs bereikten - hun voordeel be
haalden uit het fei,t, dqt andete trawlers 
uit de markt verdwenen. 

Over deze materie is. lal!lg en breecd 

IJ11.ID'ID�R COURANT 
'Î NOVBMJ3ER 1951. 

.. Omstreden "pool" door
regering bindend verklaard 

Naar wij· vernemen is de egalisatie-poo 
voor de verse haring, die de moeilijkhede1 
van dit moment in IJmuidens visserij !!1&,-1 
zich bracht, door de overheid bindend ver, 

"klaard vbor d� duur van 17 October t/m 
31 Ootober. 

Dit voor wat de berekenin,g van dE 
gages der opva1,enden betreft. Dat wil dui 
zeggen, dat de 1·cders of de vakorganisa
ties geen enkele verc1ndering in de regeling 
meer kunnen brengen. Voorts -zijn de re
ders, op straffe van boete, verplicht uit te 
betalen op basis van de besommingen, zo
als deze door de egalisatie-pool geworden 

.- is. 
--

' 
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IJMTTIDBR COURANT
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,, 

Bijna twintig trawlers 
voor de kant w g Het I.Tmuidense trawlvisserij conflict, SQ - dat vorige week door het Ona.fhankelijk vi 

Vakverbond ontketend werd met als inzet ff 
; ::r::'!!à:�d�ifj{�:in;o:�nd�e =�=��':: ; 
� ,j volgens de werkelijke besomming - met P een minimum van 110 per kist - heeft w t nu in totaal bijna 20 trawlers tot stilliggen k gedwongen. d 
? Van de VEM liggen nu ll schepen binnen, r, l van "Petten" 2, van de Verre Visserij- b 

maatsc!).appij 3, van de Marezaten 4 en van De Hoop 1. s 
� De -bemoeienissen van de ANBZ-EVC d , met het conflict hebben er toe geleid, dat 11 

-... het conflict niet beperkt dreigt te blijven � 
s tot de haringb:awlers, maar over de hele E visserij dreigt te gaan uitlopen. Zo is er � - bijvoorbeeld 1n Egmond een vergadering ' 
- door de 'EVC b e r ee er-
u 1ie1 voor s a en gevonden on 

In het pamflet, dat de ANBZ heeft uiT- gegeven, wordt gemeld, dat de Verre Visserijmaatschappij volledig zou hebben af-gerekend ar e e ke · ·. Bij informa 1e ee ons, at dit weliswaar f.eitelijk juist is, doch dat de betreffende rederij normaal volgens een, toevals lig hoger liggende, poolprijs kon afreke- , f nen, zodat de bewering van de E\TC in moreel opzicht niet juist geacht kan wor9en. 
Toen de Maria van Hattum zou ,uitvaren, ontbraken er twee opvarenden. De rest ' van de bemanning bood aan, zelf werk' willige vissers te gaan zoeken, opd�t de Van Hattum toch uit kan varen. Inmiddels profiteren de ·andere schepen van ·de schrale aanvoer van verse :vis. De Urn. 5 vèrtrekt deze week naa, de Oostzee. 
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No. G.4/51-5. DAT:UJ,�sz. 9.11.51. 
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Onderwerp: Openbare vergaderingA.N.B.Z.(OVB), gehouden op 
9 November 1951, te omstreeks 11 uur, in het 
gebouw Thalia te IJmuiden. 

k/ Sprekers: 1. Jaap de Niet uit Noordwijk. 
2. Jacob Koning,geb.15.5.07 Den Haag.

Aanwezig: Ongeveer 100 personen. _ i :/6/ 

Stemming: Rustig. 
-- 7'"ï": // 

2 "o" \951 · 

De voorzitter Jaa de Niet opend raadering en 
deelde mede, dat deze was belegd nadat tijdens de vergade
ring van 8.11.51 een_.§.tem uit de vergadering had verzocht, 
niet eerder een beslissing te nemen dan nadat de vissers 
uit de andere plaatsen aanwezig zijn. 

Jaap Koning zal nogmaals het woord voeren, doch niet 
zo uitgebreid. Gisteren heeft hij uitvoerig genoeg over het 
conflict gesproken. 

Hierna nam Jaap Koning het woord. Hij deelde mede, dat 
hij niet uitvoerig zou zijn. Voor een punt wilde hij een 
uitzondering maken en wel het geval Krijger. Toen spreker 
j.l. Maandag vernam wat van Jaap de Niet werd beweerd, is
hij de volgende dag onmiddellijk naar IJmuiden gegaan om de
zaak te onderzoeken •. Volgens zijn bewering heeft hij te
IJmuiden telefonisch contact gezocht met Krijger. Deze deel
de hem mede, dat de bewering van Meijboom (secretaris van 
de redersvereniging te IJmuiden) een pertinente leugen was.

Dit heeft Krijger later ook verklaard aan de commissie 
die met het onderzoek was belast en welke coJ'lllilissie bestond 
uit een lid van de o.v.B., E.v.c. en C.T.B. Verder beweerde 
spreker, dat hij na het gesprek met Krijger, in tegenwoor
digheid van verschillende vissers, Meijboom had opgebeld 
en hem gezegd, dat hij een leugenaar was. 

Wat is het doel van deze laster? Het doel, aldus spre
ker, is de eenheid die er momenteel onder de vissers heerst 
te breken, met als gevolg dat de staking zal verlopen. 

Dit doel wordt ook door de E.V.C. nagestreefd. Dit 
doen zij omdat deze staking voor h�n van geen belang is, ge 
zien de geringe invloed die zij onder de vissers hebben. 

Vleest waakzaam kameraden, ging spreker verder. Laat U 
niet misleiden. Hoe de uitslag direct mag zijn, bewaar Uw 
eenheid. Tracht Uw zwakkere kameraden hiervoor te winnen. 

Mocht Uw besluit zijn niet te varen, weet dan, dat de 
A.N.B.Z.(OVB) achter dit stuk strijd staat. 

Spreker eindigde met de hoop uit te spreken, dat ver

la])l.,ie.r onbekiend.-
schillende aanwezigen in discussie zullen treden. 

Door vier aanwezigen fvierden de aanwezige)'! vissers aan
geraden niet te gaan,varen

)
waarbij de volgende vragen wer

den gesteld: 
?Mocht tot niet varen worden besloten, moet de staking 

worden uitgebreid tot andere trawlers? Hoe staat het met 
de financiën en moeten de machinisten van de bij het con

flict betrokken trawlers blijven werken?� 
De vragen werden beantwoord door Jaap Koning. Volgens 

hem moet de staking beperkt blijven tot de schepen die voor 
de pool hebben gevaren. �ordt deze uitgebreid tot andere 
trawlers, da1n zag hij het gevaar dat deze mensen zullen zeg
gen; wat hebben wij met het conflict te maken. 
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De reders zullen trachten deze schepen met maffers te 
bemannen. Er zullen veehtpartijen ontstaan en de politie 
zal er in worden gemoeid waardoor bepaalde bladen weer 
kunnen sc.hrijven, de zaak is door de poli tie ui teen ge
knuppeld. Dit laatste moet worden voorkomen. Daarom hebben 
wij bij het begin van het conflict de betrokkenen aangera
den:zo weinig mogelijk mensen aan de kant • 

Indien, aldus spreker, tot het voortzetten van de sta 
king wordt besloten, dan zal er onmiddellîjk op brede ba
sis een stakings-comité moeten worden gekozen. D•i:e zal er
anders uit zien dan d*'4! tijdens de staking van enige weken
geleden. Dit comité zal tevens de financiën regelen./"'"' 

Hierna werd tot een schriftelijke stemming overgegaan 
De uitslag was: Tegen varen 72, voor varen 25. 
Na deze stemmingnam"Jaap Roning\Yëër het woord en 

deelde het volgende mede: Nu 72 kameraden zich uitgespro
ken hebben niet te gaan varen moeten wij direct tot actie 
komen. Er zal op brede basis een actie-comité moeten wor
den gekozen. Wie van de aanwezigen is bereid in dit comité 
zitting te nemen. Elf van de aanwezigen gaven zich op n.l. 
3 uit Scheveningen, 1 uit Katwijk, 1 uit Zandvoort, 1 uit 
Beverwijk, 1 uit E�ond aan Zee en 4 uit IJmuiden. 

\ 
Uit dit comite, aldus Koning, zal één persoon worden 

gekozen die belast wordt met de steunuitkering. Deze zal 
door een ander lid worden bijgestaan. Wij zullen met steun 
lijsten moeten werken. Uitsluitend het comité zal deze 
lijsten uitgeven en controleren. Het zal niet zo gaan als 
tijdens de jongste Hoogovenstaki.ng, waarvan vóigens bewe
ring van Koning bekend is, dat gelden zijn ingezameld zon
der dat deze terecht kwamen op de plaatsen waarvoor deze 
gelden waren gegeven. Mocht blijken, dat er gecollecteerd 
wordt met lijsten die niet van het comité afkomstig zijn, 
ontmasker dan deze lieden. De kameraden die tegenstemden 
moeten wij voor de zaak zien te winnen. Openbare vergade
ringen zullen worden belegd te Egmond aan zee, Katwijk en 
Scheveningen. Onmiddellijk zal een onderhoud worden aan
gevraagd bij het College van Rijksbemiddelaars. Wij zullen 

' dit college inlichten hoe de zaak werkelijk zit. Wij zul
len dag en nacht moeten werken. Spreker nodig�de de leden 
van het aétie-comité uit na de vergadering in de zaal te 
blijven en sloot te omstreeks 13 uur dB vergadering. 

(X" Einde.

r;,at de machinisten van de bii het conflict betrokken 
trawlers betreft en die thans aan het werk zijn;haalde 
spreker het besluit aan van de j.l. gehouden ledenverga
dering, waar bepaald werd dat tegen het werken geen be
zwaar bestond. 
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Onderwerp: 

Dienstgeheim. 
8.11.51. 

�I Sprekers: 1 Jaap de Niet uit Noordwijk. 

gehouden 
te IJmui-

2. Jacob Koning, geb.15.5.07 te Den Haag.

Aanwezig: Ongeveer 60 personen. d��� /. ru) · 

Stemming: Rustig. . 
\ 

,·,2 MOV 1951 
.;?����d 

R A P P O R T� -AC_B_//2.�l/LJ 
Nadat de pers de toegang tot de vêrgadering gewei-

gerd was en de C.P.N.er Dirk den Holla b.28.10.09 
uit de vergader ng was verwijderd, opende voorzitter 
Jaap de Niet te omstreeks 11 uur de vergadering. 

De voorzitter gaf direct het woord aan Jaap Koning 
(A.N.B.Z.(OVB) 

Spreker betoogde dat niet hij maar de vissers zelf 
zouden moeten besluiten wat er verder in dit conflict 
zou moeten gebeuren. HiJ zou zich uitsluitend beperken 
tot het geven van v0orlichting1 Uitvoerig besprak hij 
hierna het vorige conflict en daarna het ontstaan van de 
huidige. De uit de vergaderzaal verwijderde, den Hollan
der tekende hij hierna als een marionet van de C.P.N., 
die zelf niet dacht, maar voor zich liet denken en zich 
dienstbaar maakte voor de belangen yan een b"itenlandse 
mogendheid, zulks ten koste van zijn medearbeiders. 

Hierna noemde hij voorts de actie van de Centrale 
Bond aan het adres van de o,y.B.er de Njet (voorzitter 
der vergadering) vuilspuiterij, welk geval volgens Kon· 
zich als volgt zou hebben toegedragen. Reder Krijger 
stond de Niet te woord over het conflict. De Niet zou 
aan Krijger verklaard hebben, dat er over een oplossing 
van het geschil gesproken kon worden. De Centrale Bond 
en de reders zijn, volgens spreker, zeer ontstemd over 
de bereidheid van reder Krijger om met de o.v.B. te gaa 
praten. Dientengevolge heeft de secretaris van de Reder 
vereniging en Hartman, bestuurslid van de Centrale Bond 
rond verteld, dat de Niet bereid zou zijn geweest om 
de staking op te heffen, mits de o.v.B. door de reders 
erkend zou worden. 

Teneinde dit te onderzoeken 
voor o.a. e F. v.c.er en an de entrale 
Bon was uit e. i d bij de reder Krj_jger geweest. 

Hartman heeft aan deze uitnodiging geen gevolg ge 
geven) Deze reder heeft ontkend, dat de Niet dit heeft 
gezegd en noemde dit een grove leugen. 

Voorts nam hij stelling tegen het door de Reders
vereniging en Centrale Bond bij het College van Rijksbe 
middelaars bindend doen verklaren van de omstreden pool. 

Spreker noemde dit een messteek in de rug van de 
vissers. Koning vond deze bindendverklaring onbegrijpe
lijk omdat daarmede bereikt was datLde 1! millioen 
winst van de vismeelfabrieken thans ·nog geld van de ar
beiders werd bijgebracht. 

Van de vergaderingen door de Centrale Bond o_.._.i.....a.... .......... 
...2.l_gehouden, deelde spreker mede, dat de vergadering in 
IJmuideli11JI!et 36 v.,óór en 4 te�en.yaren�besloten had te 
gaan varen maar dat tergelijkertijd een motie was aan

genomen, 
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aangenomen om niet te gaan varen als medeopvarenden o.v.

B.ers door bleven staken. De uitslag van de vergadering 
in Egmond �ou geweest zijn 67 personen voor varen en 7 
tegen. Koning raadde hierna de vergadering aan om 5 mi
nuten na te denken en dan te besluiten of men door zou 
gaan met staken of weer te gaan varen. 

Hierna kreeg de vergadering het woord. 
Een der aanwezigen was van menine dat deze vergade

ring niet vroeg genoeg uitgeschreven was, waardoor velen 
niet bekend waren met deze vergadering. Hij achtte het 
daarom niet goed om nu te stemmen, maar achtte het jui
ster om deze vergadering de volgende dag opnieuw te hou
den met alle bij het conflict betrokken vissers. 

Hierna besloot het bestuur om deze vergadering de 
volgende dag opnieuw te houden op dezelfde tijd in de
zelfde zaal. Toegezegd werd dat op kosten van de o.v.B.

vanuit Scheveningen en Egmond bussen de stakers zouden 
vervoeren. 

Te omstreeks 13.30 uur werd de vergadering gesloten. 

o<.. Einde • 
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Onderwerp: Vi sseri j-conflic -,R: 

Vertrouwelijk. 

13.11.1951. 

r -- 'y'J -::� i
--

.� l I 

/ e-+J- 1.. I: 

:BERICHT. 
�...,, . --

Situatie 10.11.1951:
,,..-?' · ..< A'JJr/;l.32-

�· 11 NOV 1951 

� � -----

Aan de z.z.vissershaven, de ligp1:äats van de bij het 
conflict betrokken trawlers, was alles rustig. Er waren 
geen trawlers die die dag moesten varen. 

Door de A.N.B.Z.(OVB) werden in het gebouw van de Ver 
eniging zeemansrust, Trawlerkade 71 te IJmuiden, de sta
kingsuitkering aan de stakers uitbetaald. De uitkering be
droeg F.30.-._ 

De stakers die als lid zijn aangesloten bij de Unie
bonden hebben van hun organisatie geen uitkering ontvangen. 

Situatie 12.11.1951: 

De Alkmaar van de N.V.Visserij Mij.Petten, een traw
ler die in de z.g.pool heeft gevaren, zou die dag naar zee 
vertrekken. Op punt van varen weigerde een matroos mee te 
gaan. Getracht werd �en andere matroos te vinden. Tot twee 
maal toe heeft een matroos zich bereid verklaard met de 
Alkmaar mee naar zee te gaan. Deze werd door de walschip
per naar het kantoor van de Mij.verwezen om zich aldaar te 
laten inschrijven. Op het kantoor zijn deze personen niet 
geweest en zijn vermoedelijk naar huis gegaan. De Alkmaar 
is niet naar zee vertrokken. 

De walschipper vermoed\ dat het een vooro:pgezet :pJan 
is geweest..., Volgens de arbeidsovereenkomst is de bemanning 
van een trawler niet ve lich �P n P- e 
leden ontbreekt. Blijft het schip daardoo� liggen, dan is 
de reder verplicht de gages aan de bemanning uit te beta
len. Hij mag alle-en die leden ontslaan die weigeren te 
gaan varen._ 

Situatie 13.11.1951: 
�· 

Q tLl Door Dirk den Hollander, geb. 28.10.09, werden aan de 
l dTï , z. z. visserslïaveif=vanwege de-A

.r,
N t�· z. (EVC) pamfletten (Brul

'V boei No.25) uitgereikt. Door qei;u.V.B. werd de inhoud van 
dit pamflet als leugens beschouwt.De oproep aan de vissers 
het parool van de stakingsleiding "Alle schepen voor de 

°v'Y kant•• en de punten 1 tot en met 3, is niet uitgegaan van 

IA ,e.-..� 
stakingsleiding die tijdens de openbare vergadering van 

� � 
de A.N.B.Z.(OVB) op 9.11.51 is gekozen. 

V..u Voor bedoeld pamflet zie bijlage I. 

n-r 
Te omstreeks 12.30 uur, is de Limburgia van de N.V. 

\/ Visserij Mij .Fram, een trawler die in de pool heeft geva-
J ren, naar zee vertrokken. Bij het uitvaren werd de bema-. ning van dit schip vanaf de walkant door een onbekend per\�\('/\ % soon uit icheveningen uitgescholden voor maffers. Dit vond

�ir· 
ook plaats bij het,te omstreeks 16 uur,uitvaren van de 
trawler Medan van de Visserij Mij.1Vfedan. Bij dit schip 

� werd gescholden door J.Keu1:1., geb.15.6.07, won. van Egmond
�� straat 65 te Den Haag. ' Voor het verkrijgen van financiele steun zijn die dag 

6 vissers vertrokken naar de havens van Rotterdam. 
Aantal bij het conflict betrokken schepen: 
Het conflict is uitgebreid met 1 trawler en 17 personen. 
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A.N".B.Z.(E.V,C.) afdeling IJmuiden. Secr: IVleidoorn.str 26.IJm Tel 4465.

Aan de vissers. 
Op de stakers verg.adering in II Thalia" van Vrijdag j .1. namen 

72, van de 95 aanwezige vissers,het besluit om de staking niet alleen 
met volle kracht voort te zetten,maar tevens om die boten,die ook op 
aanstichten van het O. V.B. be stuur nog varen, tot deelname. aan de staking 

eop te roe pen 
Tevens werd een stakingsleiding gevormd uit 12 Vissers. 

Het parool van de A.W.B.Z.-E.V.C. bij het ui·tbreken van de staking 
word nu door de vissers overgenomen,ondanks de pogingen van het O.V.B. 
bestuur de staking beperkt te houden en daardoor om zeep te brengen. 

Het standpunt van de A.N.B.Z.-E.V.C. is nog: 
Uitbreiding van de staking tot alle trawlers en verdediging van de 
staking door de visser$ 9 onder de eigen gekozen stakingsleiding. 

D�zB stakingsleiding,moet alle pogingen in het werk s·tellen,de 
staking te versterken,ze moet de stakers registreren,de solidariteits
actie in het leven roepen en via de vakbeweging de bedrijfsarbeiders 
tot solidariteit oproepen. 

_ri�evens moet de stakingsleiding de vakbonden die deze actie · 
ondersteunen opr9epenîde uitkeringen die zij hun.leden verstrekke��in.
de stakerskas te stor1ïen, zodat elKe staker, van d1 t geld en de sol1a.ar1-
tei ts gelden een gelijke uitkering ontvangen. 

Daarnaast moet zij de l�.v.v.ers die door hun bestuurders in 

•de steek gelaten worden, in haar midden opne.mcn, zoo ook de ongBorgani
seerden.

De N.V.V.ers moeten blijven aandringen op het openstellen van
de kassen van hun orgànisatie,wanneer de N.V.V.ers via hun organisatie
geen uitkering ontvangen 9 moet de stakingsleiding zorgen,dat deze mak
kers en de ongeorganiseerden,brood op de plank krijgen.

Dit bereikt zij,wanneer zij op de juiste wijze de solidariteits 
campagne organiseerd� 

De methode die thans door het O.V.B. bestuur gevolgd wordt 9 door 
het ronselen v�n :r-r.v.v. leden in het O.V.B. middels de stakers uit
kering,wijze wij met alle kracht van de hand. 

Het winnen van de staking wordt niet bereikt door het veilig 
stellen van een stakers uitlrnring van enkeJ.e N.V.V.ers ,via het lid·-· 
maatschap van het o.v.B •••••••••• maar door een eensgezinde met kracht 
g

ê

v'èiè·ra·é· ·sfrij'o.';-origeÏ3.cnf van welke CJrganisatiG To.en lid is 9 terwijl 

z.o.z.



.. - :,. ,'

it ' , .• � ' to, .. i 

• ) �' ,l/ .; �· '-"'. •i 

1r· · :�, t' �;\, * ir 1i;ï,1,�f�'î·f;,,,�p.·v�·='·r\, : ; , 

···'=' ... ,. 

daarnaast het organiseren van de financien noodzakelijk is voor het· 
var��ijgen van de. Uitkeringen. 

?Üj roepen de vissers op,het parool van de !Jtakingsleiding� 

� SCHEPEN VOOR DE KANT 
met kracht te onderste.i.u:i.en. 

No�mäals wijzen wij er de vissers met klam op,dat de ��t.king 4t 
eewonn.en �an worden,wanneer,de vissers er bij de staking.s.J.e1di.ng op 
��ndri�en,de volgende besluiten aan �e nemen� 

1e. Registratie van de stak�rs doo� de stak�ngsleiding. 

2e. Solidariteitsactie organiseren. 

3e, Dat alle stakers via de stakingsleiding een gelijke 
stakingsuitkering ontvangen. 

Vis s ers •••• verdedigd Uw gerechtvaardigde etrijd, voor : 

Onverk�rte uitbetaling van de prijs die aan de afsl�g gemaa.kt.i�, 
met een minimu,m van f.10.- per kist. 

'· 

. l'Uemand me.er naar. zea. alvorens €Ül.e opvarenden volledig be bben 
a:f ge:c�.pd. 

•

• 
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Onderwerp: Openbare vergadering van de A.N.�.Z.(OVB), ge
houden op 14.11.1951 in gebouw Thalia të--r-Jmui-
den. J./

t� � �.,

Sprekers:rl 1. J.Keus, geb.15.6.07,won.van Egmondstraat 65 
te Den Haag. 

2. Jaap Koning, geb.15.5.07 te Den Haag.
p. î î h' 2. �ietse Smi�, Landelijk v�rzi te o.v.B.

���?·v-dl.., � � . ·/ 
IT 8 

- 6 ..Ji(P'/ / Aanwezig: Ongeveer O person :-,� .yJI 
OPKAAU, :-- . \ 

Stemming: Rustig. Arn/ 1 18 MOV 1951· 

/���� J.Keus, die als voorzitter -�ngeerde, opende te om
streeks 11 uur de vergadering. Hij vroeg waar zijn kamera
den waren gebleven toen g�steren de trawlers Limburgia en 
Medan met maffers naar zee vertrokken./Deze zaten zeker bij 
moeder achter de kachel? Spreker was bereid de staking 
voort te zetten, doch niet op de wijze van gisteren. Met 
enkele mensen moest getracht worden deze maffers tot andere 
gedrachten te brengen."Dit gaat niet jongens, daar gaat 
geen kracht van uit; 

Hierna gaf spreker het woord aan Jaap Kopin«, 
\/' Laatstgenoemde had niet gedacht, dat hij reeds zo 

spoedig het woord moest voeren. Het gebeuren aan de kant 
tijdens het uitvaren van de Limburgia en Medan noopte hem 
daartoe. Neen aan de kant waren zij niet de 72 kameraden 
die zich j.l.Vrijdag voor de staking uitspraken, doch zaten 
bij moeders pappot. Ook het lid van de stakingsleiding die 

l,){1 zich zo rap opgaf, och jullie kennen hem wel Jan Plugboer, 
was in geen velden en wegen te bekmm.en. Waar zaten de he

A�{(��ren als Blankensee en Hoiting. Spreker noemde Plugboer een 
·v saboteur van de arbeider's, die niet zelf denkt äocn voor 

zich laat denken. Hij is niet ziek zoals wordt beweerd, 
doch hij mocht niet van zijn hoofdhestuur. Jullie weten he 
niet, maar de leden van de E.v.c. zijn ter verantwoording 
geroepen en zij hebben de opdracht de staking te saboteren. 

11Kameraden'�riep spreker luidkeels ui t/1 dit is het doel 
van deze verraders van de arbeiders. Middels hun kranten 
en pamfletten trachten zij het Nederlandse volk te vergif
tigen. Leest hetgeen zij van Jaap Koning in De Waarheid, 
een blad dat niet anders dan leugens vertelt; beweren. Nie 
in de editie die te IJmuiden verschijnt, doch in de editie 
van omstreken Den Haag. Daarin wordt beweerd, dat Koning. 
ti dens de ver aderin van 9.11.1951 was vast ena eld: Is 
dit juist kameraden?,. geroep uit de zaal "leugens". 

De A.N.B.Z.(EVC) werd over de inhoud van het pamflet 
VJ('.J dat op 13.11.1951 door Dirk den Hollander aan de z.z.vis-
V sershave� werd verspreid, door spreker fel aangevallen. 

Hij noemde de inhoud leugeruen bedrog. 
�Indien straks: ging spreker verder,llwordt beslist te 

gaan varen, dab moeten wij de kameraden die zwakker waren 
niet met de nek aanzien, doch wij moeten deze kameraden 
voor onze bedrijfsgedachte zien te winnen. Is de beslissin 
staken, dan allen meewerken en niet thuis blijven zitten. 

Mocht men trachten schepen me� maffera naar zee te 
krijgen, dan moeten wij deze lieden, desnoods met geweld 
in de haven drijven. De O.V.B. staat achter jullie/ 
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Hierna riep spreker de aanwezigen op naar voren te 
komen om van gedachte te wisselen, ongeacht of zij voor 
dan tegen voortzetting van de staking waren. Vier perso
nen gaven zich op. 

Een van hen, een zekere �ok. vermoedelijk afkomstig
uit Egmond asn Zee, deelde me e, dat hij lid was van de 
A.N.B.Z.(EVC) en deel uitmaakte van de stakingsleiding. 

Hij verdedigde zijn orBanisatie tegen de beschuldi
gingen door Jaap Koning geuit. Volgens spreker zou hij 
telefonisch bericht ontvangen wanneer er iets te IJmuiden 
gaande was. Van het uitvaren van de Limburgia en Medan 
heeft hij geen bericht ontvangen. Hij beriep zich op het
destijds door Koning gegeven parool van zo weinig moge
lijk mensen aan de kant. Spreker verweet Koning, dat de 
solmdariteit�actie zo slecht was geregeld. Koning zou 
voor steunlijsten zorgen. Waar zijn deze g�bleven? Tot 
op heden is dit vraagstuk nog niet geregeld. 

Spreker was van mening, dat de staking nog niet ver
loren was, al waren er dan twee schepen met maffers naar 
zee vertrokken. 

De andere drie spr�kers b.eperkten zich er toe de 
vergadering roede te delen, dat de staking nog niet ver
loren was. 

Jaap Koning antwoordde Kok en deelde hem mede, dat
het niet zijn schuld was, dat de steunlijsten nog n�et 
aanwezig waren, doch dat dit de schuld van Plugboer was. 

Toen tijdens een vergadering van de stakingsleiding 
de vraag naar voren kwam welke steunlijsten gebruikt zul
len worden, werd besloten andere lijsten te nemen dan die 
van de A.N.B.Z.(OV13). PluF,boer zou voor het drukken van 
deze lijsten zorgen. Het wachten is dus op Plugboer. 

Koning hekelde de wijze waarop door de �.v.c. met
steunlijsten wordt gewerkt en stelde als voorbeeld de 
steunactie die tijdens de HoogovP.nstaking werd gevoerd. 

Bij de �.v.c. is het zo, ging spreker verder, F.300.
vangen, F.100.-. uitgeven. Yoning gaf toe, dat hij had 
gezegd, dat er zo weinig mogelijk mensen aan de kant 
moesten komen, maar dat wilde niet zeggen, dat zij bijde
kachel moesten blijven zitten. 

Hierna werd het woord gevraagd door de in de verga
derzaal aanwezige Wietze SrnitiJ. De vergadering stond dit 
toe en Jaap Koning deelde mede, dat Smi� landelijk voor
zitter van �efo.v.B. was. 

Smit deelde mede, dat zijn betoog niet ten doel had
invloed uit te oefenen op de stemming. Hij wilde de ver
gadering mededelen, dat indien tot voortzetten van de/"' 
mocht worden besloten zij er zeker van kunnen zijn,dat 
de o.v.B. achter deze strijd staat zowel moreel als fi
nancieel. Verder deelde hij mede, dat de O. V .13. een or
ganisatie was die de bedrijfsgedachte voorstaat. De ar
beiders in de bedrijven moeten zelf beslissen. De E.V.C.
en de Unie-bonden zijn afhan�kelijk van partijpolitiek, 
hetgeen bij de O.V.B. niet het geval is. Zou zij dit 
wel doen, dan zijn zij eveneens gedoemd te sterven. 

Hierna werd tot schriftelijke stemming overgegaan.
De uitslag was: 38 stemmen tegen en 34 voor varen,

2 blanco. 
Nadat de uitslag was bekendgemaakt riepen verschil

lende stelD.I'len uit de zaal "overstemmen". De voorzitter 
J.Keus nam het woord en vroeg of hij voor eP.n frÖbel
school"tje stond en vroeg of zij wel beseften wat zij zo 
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juist gedaan hadden. Hij was tegen ,,ove:c---stemmen: Degenen 
die zojuist voor varen hebben gestemd en nu willen tegen 
stemmen, zien de ernst van de zaak niet in. 

Tot slot nam Jaap Koning het woord. Deze vond het on
verantwoord met deze uitslag door te staken.,,.Er zijn 38
kameraden die tegen varen stemden. Zouden wij de staking 
voortzetten, dat zullen deze mensen geslachtofferd worden. 

Dit moet worden voorkomen. �ij moeten wachten totdat 
de bijl scherper is. Koning stelde voor de staking met 
ingang van 15.11.1951 op te heff'en onder voorwaardet\., dat 
er geen slachtof�ers gemaakt zullen worden. Mochten er 
slachtoffers komen, dan moeten deze verdedigd worden. 

Gaat allen naar de kant en dee]± dit mede .... 
De vergadering ging met dit voorstel zonder stemming 

accoord. 
Tot slot werd door de vergadering aangenomen, dat de 

Limburgia en Medan als besmette schepen zullen worden be
schouwd. Mochten deze schepen in de toekomst zonder per
soneel komen te zitten, dan zullen de leden van de o.v.B.

niet op deze schepen gaan varen. De opvarenden van deze 
schepen werden als maffers beschouwd. 

Te omstreeks 13.45 uur werd de vergadering als ge
sloten beschouwd. 

CX • Einde. 
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Situatie 14.11.1951 :,,,.-:r� � ACD/ /'J..l�, ]

Te omstreeks 11 uur, werd.� de A.N.B. z. ( OVE) een 
openbare vergadering gehouden in gebouw Thalia te IJmui
den (zie verslag G.4/51-5,dd.14.11.51). Deze vergadering 
was belegd nadat het grootste gede8lte der stakende vis
sers van mening war�, dat voortzetting der staking in 
het huidige stadium (de trawlers Limburgia en Medan wa
ren met werkwilligen naar zee vertrokken) geen nut meer 
had. Tijdens de vergadering werd hierover gestemd. 

Uitslag: 38 stemmen tegen, 34 stemmen voor varen en 
2 blanco. 

Besloten werd met ingang van 15.11.1951 de staking 
op te heffen. 

Situatie 15.11.1951: 

In de loop van de dag z1Jn de volgende bij het con
flict betrokken schepen naar zee vertrokken. Haarlem, 
Postboy, Joh.Polderman, Alkmaar, Bergen en De Hoop. De 
andere schepen worden voor de visserij gereedgemaakt. 

Bij het uitvaren deden zien geen moeilijkheden voor 
Van A.N.13.Z. (EVC) zijde waren aan de z. z.vissersha

ven aE1nwezig, ROITING,Dries, hoofdbP-stuurder, SEGERIUS, 
Theo uit Haarlem en HOLLAND�R den� Dirk, geb.28.10.09 te
Katwijk aan Zee. Van A.N.B.Z.(OVBJ zijde, ROOS, Johannes 
Cornelis, geb.13.11.98 te Den Haag. 

De staking kan als geeindigd worden beschouwd. 

ti.· Einde. 
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