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regering' te vernemen; dat zou de minister-president uitspreken, 'omdat',
zei Kerstens, 'daardoor tot uitdrukking gebracht wordt, dat de gehele
ministerraad achter dienswoorden staat.' In scherpe termen sprak Gerbrandy
toen zijn afkeuring uit over de dreiging met 'staking'. Kerstens zeivervolgens
(hij zal dat wel met Gerbrandy afgesproken hebben) dat hij wenste dat de
brief van 24 mei 'vóór I2 uur op zaterdag a.s.' 'onvoorwaardelijk' inge-
trokken zou worden. Hudig, die kookte van woede, vroeg toen of het
teveel gevraagd was indien de Booy die er zich op voorbereid had, het
standpunt van het bestuur van de Shipping zou toelichten. Kerstens ant-
woordde dat discussie niet toegestaan was. Dat was de Booy toch te bar.
Hij zei dat hij persoonlijk iets wilde zeggen en nadat Gerbrandy dat, tot
Kerstens' ergernis, met een hoofdknik goedgekeurd had, betoogde de
Booy dat hij en zijn medebestuursleden er niet aan dachten, te gaan 'staken';
zij waren geen ambtenaren, zij waren bestuurders met eigen verantwoorde-
lijkheid en zij hadden het recht, die verantwoordelijkheid neer te leggen.
Kerstens zei te betreuren dat de Booy het woord had kunnen nemen (daarmee
viel hij Gerbrandy af - die tegenstelling bleef niet onopgemerkt) en her-
haalde dat hij vóór zaterdag I2 uur bericht verwachtte dat de brief van
de zaste ingetrokken was. Hiermee was Hudigs geduld ten einde; het was
niet nodig, zei hij, tot zaterdag te wachten, het bestuur van de Shipping
kon nu reeds 'met stelligheid verklaren, dat de brief niet wordt ingetrokken. '
Gerbrandyen Kerstens verlieten het vertrek, opnieuw zonder enige

groet - Gerbrandy (hij had nog nooit een bespreking van Kerstens met de
reders bijgewoond) met het gevoel dat Kerstens de zaak wel erg op de
spits gedreven had en bovendien de verhoudingen verkeerd had beoordeeld.
'Zij geven toe', had Kerstens, zelfverzekerd als steeds, hem voorspeld - de
reders hadden niet toegegeven.
Nog diezelfde dag deden de bestuursleden van de Shipping aan de raad van

ministers een brief toekomen waarin zij hun mandaat ter beschikking stelden;
zij waren bereid, hun taak te blijven uitoefenen totdat voor het verdere
beheer van de koopvaardijvloot de nodige voorzieningen getroffen waren.
Daags daarna, I juni, kwam het kabinet voor zijn gebruikelijke dinsdag-

ochtendvergadering bijeen. Er werd aan Kerstens gevraagd, wat hij nu
ging doen. Had hij daar al plannen voor? Neen, 'hij had gedacht dat de
leden der Scheepvaartcommissie zouden toegeven.'!
Wat nu?
Enkele dagen lang overwoog Kerstens, het Vaarplichtbesluit in die zin

uit te breiden dat hij het ook op de bestuursleden van de Shipping kon

1Ministerraad: Notulen, I juni I943.
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