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opgenomen (Burger was daar weer de enige tegenstander van) welke de
koningin hem niet wilde toevertrouwen. Op 2 juni was bekendgemaakt
dat Kerstens het kabinet had verlaten (Scheepvaart en Visserij waren aan
de Booy, tevoren lid van de Nederlandse Scheepvaart- en Handelscom-
missie, toebedeeld, Handel, Nijverheid en Landbouw ad interim aan van
den Broek), dat Burger Binnenlandse Zaken had overgenomen van de
gegriefde van Boeyen (gegriefd omdat hij wegens zijn doofheid onge-
schikt was geoordeeld om tot de Z.g. kwartiermakers te behoren: de
ministers die als eersten naar bevrijd gebied zouden oversteken)' en dat
de ontslagaanvraag van van Angeren voorshands was geweigerd.

Die ministeriële crisis, zich voordoend terwijl kennelijk een climax in
de oorlog op handen was, had bij de Nederlanders in Engeland en ook
in bezet gebied een akelige indruk gemaakt. Bovendien: nadat in novem-
ber '41 de twee vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Staatspar-
tij, Steenberghe en Welter, hun portefeuilles hadden neergelegd, had zich
dus nu weer een scherp conflict voorgedaan met de enige twee ministers
die als katholieken bekend waren (dat ook Michiels van katholieke
afkomst was, was niet algemeen bekend); in Londen werd geprotesteerd
door de katholieke leden van de Buitengewone Raad van Advies en uit
bezet gebied zond het Vaderlands Comité een bezorgd telegram? aan-
gaande 'de wijzigingen in regering ... Geheelontbreken van vertegen-
woordiger van zo groot volksdeel wordt ook door niet-rooms-katholie-
ken pijnlijk gevoeld als versmalling van vertrouwensbasis.'

Toen dit telegram verzonden werd, 17 augustus, was van Angerens
opvolger van Heuven Goedhart ruim een maand in functie als minister
van justitie; deze was evenwel zozeer in tegenstellingen verwikkeld
geraakt dat hij wellicht toen reeds niet zonder nostalgie terugdacht aan
de tijd waarin hij, vervolgd door de 'SD', in bezet gebied redactionele
leiding had gegeven aan Het Parool.

Van Heuven Goedharts eerste weken in Londen

Na een lange, moeilijke en gevaarlijke tocht die twee maanden in beslag
had genomen, was van Heuven Goedhart op 17 juni in Engeland aange-
komen. Voor zijn overtocht uit Spanje naar het in verband met D-Day

I Van Boeyen had Algemene Zaken behouden. 2 Tekst in het verhoor van H. A.
M. T. Kolfschoten, Enq., dl. VII c, p. 466.
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