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voorbereiding (want bij zulke maatregelen komt heel wat kijken)', en door
die vordering was bereikt dat de inkomsten der rederijen nu bij de overheid
zouden belanden - een grote verbetering! Immers, voordien had, zei hij,
een rederij met haar geldmiddelen kunnen doen wat zij wilde: 'er nieuwe
schepen voor ... kopen onder eigen of vreemde vlag, maar ook ieder ander
artikel: een fabriek, een kledingmagazijn of wat dan ook. Dit was wel een
der ernstigste bedenkingen tegen de oude toestand dat vrije redersdirecties
naar eigen goeddunken beschikken konden over geld, verworven door
schepen, bemand met mensen die onder strafsanctie varen moeten in dage-
lijks doodsgevaar.' Hij sprak verder over de noodzaak, naoorlogse werkloos-
heid in de scheepvaart te voorkomen en invalide schepelingen, alsmede
eventuele weduwen en wezen hulp te bieden en hij eindigde met als 'de
bedoeling' van zijn uiteenzetting aan te geven:

'in u de overtuiging te vestigen of te bevestigen dat de regering voortdurend
bedacht is op het bewakenvan de toekomst onzer koopvaardij: op het aanvnllen
en vernieuwen onzer handelsschepenen eventueel op hulp aan de reders, zeer
zeker. Maar ook en evenzeer en tegelijk op de beschermingvan uw arbeid en
uw bestaan, zomede op dat uwer gezinnen en nabestaanden.Met meer recht
dan tevoren durf ik u aan te sporen en toe te roepen: zet door! vaart door!
voor een geWOlmenoorlog en een beter beschermdevrede!'

Het spreekt vanzelf dat deze woorden, voorzover zij op de schepen
beluisterd werden (dat was lang niet overal het geval), bij de opvarenden
van de koopvaardij de indruk wekten dat Kerstens zich tot het uiterste
voor hun belangen wilde inzetten - de indruk bij de reders was, wat hunzelf
betrof, precies het tegendeel: 'eventueel' zou de regering ook hulp aan hen
geven (was Kerstens soms van plan, de staatsexploitatie van de vloot te
bestendigen?) en vooral de passage waarin hij gesuggereerd had dat reders
de exploitatiewinsten zouden kunnen beleggen in 'een fabriek, een kleding-
magazijn of wat dan ook', griefde hen diep. Zonder enig salaris te ontvangen
hadden de tien bestuursleden van de Shipping twee jaar lang de aan hun
zorgen toevertrouwde schepen bekwaam geleid; zij hadden vaak buiten-
sporig lang gewerkt; zij hadden hun kantoren tweemaal in vlammen zien
opgaan - en nu was daar een minister die hen jegens de schepelingen
min of meer afschilderde als kapitalisten die geen greintje verantwoor-
delijkheidsgevoel hadden jegens diegenen die in hWI dienst werkzaam
waren!
Onmiddellijk na zijn toespraak vertrok Kerstens naar de Verenigde

Staten waar, aan de westkust, een staking dreigde van Nederlandse beman-
ningen die geconstateerd hadden dat op de Amerikaanse schepen veel hoger
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