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Van Lidth daarentegen ging zich gereserveerder opstellen en was bang
(26 juni), 'dat Gerbrandy bezig is, mr. Goedhart over het paardje te
beuren, en daaraan doet iedereen mee." Gunstig oordeelden, merkwaar-
dig genoeg, óók Somer en van Houten na hun eerste gesprekken met de
nieuwaangekomene. Mede namens zijn vriendenjhr. mr. P. Th. Six (niet
te verwarren met de chef-staf van de OD, jhr. P. J. Six!) en mr. H. P.
Linthorst Homan (beiden waren betrokken bij de opbouw van het
Militair Gezag) alsmede namens Somer zei van Houten op I juli tegen
de koningin, 'dat onze indruk van de man goed is en dat hij ideeën
voorstaat, die ons allen steeds bijzonder sympathiek zijn geweest ... Haar
indruk is ook goed', noteerde hij verder,

'en zij is erg blij dat dit het geval is - want zij heeft er (net als wij) om bepaalde
redenen wel een beetje tegenop gezien! ... De man is belangrijk, vervolgt zij
dan, en heeft haar veel geleerd. Zij zegt zich te realiseren dat ook met van Heuven
Goedhart de wind natuurlijk min of meer uit één hoek waait ... , maar acht hem
van voldoende formaat om representatief te zijn voor wat er in grote kringen in
ondergronds Nederland leeft en ook door het Nederlandse volk in het algemeen
verlangd en verwacht wordt. Daarin ben ik het eerlijk ook met haar eens."

Met dat al aarzelde de koningin nog of zij er mee accoord kon gaan
dat van Heuven Goedhart de portefeuille van justitie van van Angeren
zou overnemen; 'dit zoude', noteerde zij voor een gesprek terzake met
Gerbrandy, 'kunnen worden opgevat als vooruitlopen op mijn beleid na
thuiskomst en dit nog wel vóórdat contact voormannen [der illegaliteit 1
die kunnen overkomen mogelijk is'; zou een benoeming van van Heuven
Goedhart voorts niet ook door Duitse represailles diens gezin (hij had in
bezet gebied zijn Noorse echtgenote en twee dochters achtergelaten) en
de illegaliteit in gevaar brengenj?

Op 6 juli bood Burger zijn mede-Engelandvaarder een lunch aan.
Diens komst had hem steun geboden omdat van Heuven Goedhart met
aile welbespraaktheid waarover hij beschikte, een perszuivering had be-
pleit in de door Burger voorgestelde geest. Bij die lunch zat het gehele
kabinet met een aantal andere gasten mee aan tafel, van Houten naast
Gerbrandy's naaste medewerker van Haersma de With, de vroegere
gezant te Berlijn. 'De oude de With', schreef van Houten die avond, 'zegt
tegen mij met een verheerlijkte glimlach: 'Wàt een zegen, vindt u niet,

I Van Lidth: 'Dagboek', 26 juni 1944. 2 eh. H. J. F. van Houten: 'Dagboek', 1 juli
1944. 'Aant. z.d. (1 juli 1944 of een der volgende dagen) van de koningin ('Dag-
aantekeningen', archief kab. der kon.).
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