
EERSTE MAANDEN

Voorzover zij niet tot zinken gebracht werden, kwamen ook zij onder het
beheer van het nieuwe Londense lichaam te vallen: de Nederlandse Scheep-
vaart- en Handelscommissie (de NSHC), zoals de officiële naam ging luiden.

Van die commissie maakte Valstar geen deel uit: hij was nog in mei
samen met J. F. van Hengel, directeur van de Stoomvaartmaatschappij
Nederland, naar Amerika vertrokken teneinde in New York een soort
dépendance op te richten van de Nederlandse Scheepvaart- en Handels-
commissie. Hudig bleef daar voorzitter van, Dijkstra werd lid-secretaris
en als leden traden naast diegenen die wij al noemden (Bohlken, van Eenden-
burg en Gischler), nog vier andere reders toe: de Booy, de directeur van de
'Koninklijke'/Shell van wie wij reeds gewag maakten, G. F. Ferwerda, lid
van de groepsdirectie West-Europa van het Unilever-concern, Ph. van
Ommeren, lid van de raad van beheer van van Ommeren's Scheepvaart-
bedrijf (in de Meidagen uit Parijs in Londen gearriveerd), en D. Rahusen,
directeur van de Nederlandse Scheepvaartmaatschappij 'Oceaan' (hij kwam
in juni uit Italië in Londen aan). De commissie had toen dus negen leden;
op verzoek van Indië werd in juli als tiende iemand toegevoegd die des-
kundig was op het gebied van de scheepvaart in en naar Indië: J. Olyslager,
de vertegenwoordiger in Batavia van de Stoomvaartmaatschappij
Nederland.

Ter voorkoming van juridische moeilijkheden formuleerde Steenberghe
op 17 juni een in het Engels gestelde machtiging+ waarin nauwkeurig de
rechten en bevoegdheden van de Netherland Shipping and Trading Committee
Ltd. aangegeven werden, en in een brief van diezelfde datum aan de com-
missie 2 stipuleerde hij dat namens hem door Speekenbrink toezicht uitge-
oefend zou worden op alle scheepvaartkwesties en door de Smit op alle
handelsaangelegenheden. De in het Engels gestelde machtiging werd in de
Nederlandse Staatscourant gepubliceerd, in no. 153 - in nr. 150 (het eerste te
Londen verschenen nummer d.d. 24 mei) had reeds gestaan dat de NSHC
met machtiging van de regering d.d. 22 mei als custodian optrad 'voor alle
zeeschepen, ladingen en andere belangen van geïnteresseerden, die zich
thans in het door de vijand bezette gebied bevinden.' Tussen 22 mei en
17 juni was die machtiging uitgebreid: niet alleen de eigendommen van
geïnteresseerden in bezet gebied vielen er onder maar ook alle goederen
die aan hen verscheept waren en die, als de koopsommen nog niet voldaan
waren, nog niet hifi eigendom waren geworden.

Wat die verscheepte goederen betrof: er waren er bij, granen bijvoorbeeld,
die vóór 10 mei aan de regering geconsigneerd waren, en dan lag de zaak

1 Tekst: Enq., dl. III b, p. 197. 2 Tekst: a.v., p. 198-99.
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