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Het stuk maakte indruk op de koningin. Zij liet van Tets, de directeur
van haar kabinet, nadere informatics inwinnen bij de bestuursleden van
de Shipping (niet, voorzover bekend, bij de VOOrmaIIDen van de organisaties
van zeevarenden), noteerde voor zichzelf dat Kerstens 'dictatoriale bepa-
lingen' had geredigeerd", en gaf vervolgens van Tets de volgende schrifte-
lijke instructie:

'Mededelen aan de heer Gerbrandy dat Kerstens zich niet te bemoeien heeft
met de regeling van de vloot na afloop van de oorlog, daarmee, dit moet aan
Gerbrandy worden meegedeeld, betreedt hij het terrein van het nieuwe kabinet
dat geheel vrij moet zijn om te kunnen handelen zoals dan (niet zoals men het
nu ziet) noodzakelijk is en dat de getroffen regelingen met name de fmanciële
mij niet verdedigbaar lijken."

Wij nemen aan dat van Tets deze boodschap aan Gerbrandy overbracht.
De minister-president legde ze naast zich neer. Mèt van den Tempel vond
hij misschien wel dat Kerstens wat minder bruusk had kunnen optreden,
maar hij onderschreef de doelstellingen die deze zich gesteld had. Ook
Gerbrandy vond dat de zeeman het volste recht had op een beter bestaan
en tegen een vorm van medezeggenschap (in jonger jaren had hij, 'de rode
advocaat uit Sneek', die zelf bepleit) had hij geen principiële bezwaren.
Wat Kerstens bereikt had, achtte hij bovendien in het belang van de Neder-
landse oorlogvoering - conflicten met de reders hield hij voor onvermijdelijk
maar die conflicten mochten, meende hij, natuurlijk niet zo hoog oplopen
dat een crisis zou ontstaan waar men nauwelijks meer uit kon komen; dat
zou de oorlogvoering kurmen schaden.

Tot zulk een crisis kwam het in de lente van '43 en zij betrof niet een
ondergeschikt punt (dat had bij zoveel animositeit over en weer heel wel
gekund) maar het misschien wel belangrijkste en in elk geval gevoeligste
onderdeel van Kerstens' plannen: het verlenen van medezeggenschap over
de vloot aan vertegenwoordigers der opvarenden. Dat had Kerstens natuur-
lijk op de simpelste wijze kunnen bereiken door de twee colleges die de
schepen beheerden: het bestuur van de Shipping en het Nederlands Scheep-
vaart Comité, met enkele van die vertegenwoordigers uit te breiden. Toen
van Angeren op 4 mei '42 in de ministerraad gezegd had dat die colleges
door de schepelingen beschouwd werden 'als het bolwerk van reders-
belangen', had Kerstens bij interruptie opgemerkt, 'dat dit punt zijn volle
aandacht (had).' Toevoeging dus van vertegenwoordigers van Mentinks
Centrale en Oldenbroeks bond die, gelijk eerder vermeld, een Contact-
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