HULP

AAN ONDERDUIKERS

Een relatie van Iman van den Bosch in het illegale werk, de Haagse bankier
mr. eh. H. J. F. van Houten, ontsnapte eind mei '43 via de Zweedse Weg
naar Stockhohn en vloog vandaar naar Londen waar hij een functie kreeg
bij het Bureau Inlichtingen. Van Houten had niet aan het werk van de
'Zeemanspot' deelgenomen, maar van den Bosch had hem daar wel van
verteld. Het kan zijn dat van Houtens mededelingen er toe bijdroegen dat
minister-president Gerbrandyen de minister van oorlog, jhr. ir. O. C. A.
van Lidth de Jeude (onder hèm ressorteerde het Bureau Inlichtingen), in juli
via de 'Zweedse Weg' een bedrag van f 30000 aan de Nederlandse organisator van de Zweedse Weg, A. L. Oosterhuis, deden toekomen; het bedragwas
voor Filippo bestemd. Oosterhuis gafhet aan Filippo door. Het bedrag was
aan de lage kant en ook eigenlijk overbodig: Gerbrandyen van Lidth de
Jeude hadden kunnen aannemen dat de garantie die minister Steenberghe in
april '41 publiekelijk uitgesproken had, nog voldoende effectief was. I
De gehele zomer van '43 door vernam men in Londen niets omtrent de
opbouw van het Nationaal Steunfonds, maar eind oktober kwam er een
telegram binnen van de geheime agent G. A. van Borssum Buisman die
enkele maanden tevoren met zijn werk als verbindingsman met de Ordedienst een aanvang gemaakt had; van Borssum Buisman was in aanraking
gekomen met een groep die de zorg voor de gezinnen Vall ondergedoken
ambtenaren en ex-militairen op zich genomen had. Kon hun, zo vroeg hij,
ondersteuning worden betaald? Het telegram vervolgde:
'Worden deze bedragen na de oorlog door de Nederlandse regering gegarandeerd terugbetaald? Voldoende geld kan hier op leningsbasis verkregen worden ... Zo ja, Radio Oranje-bericht verzocht: 'Wij garanderen het voer dat
de kippen moet worden verstrekt." 2
Twee weken later kon het hoofd van het Bureau Inlichtingen het volgende
antwoorden:
'Regering gaat accoord met de verlening van gevraagde garantie, echter onder
restrictie slechts redelijke bedragen uit te keren. Tevens mag het totaal van het
bedrag-uitkeringen voorlopig f 200000 niet overschrijden. Na uitputting van dit
bedrag moeten opnieuw gelden worden aangevraagd waarna deze aangelegenheid hier opnieuw zalworden overwogen. De gevraagde boodschap over kippen1 Vrezend dat hem door de Sicherheitspolizei
een val gesteld werd, heeft Filippo het
bedrag van f 30000 niet gebruikt maar in een safeloketgedeponeerd. 2 Telegram,
20 okt. 1943, van G. A. van Borssum Buisman aan het Bureau Inlichtingen (Vollgraff: Overzicht telegrammen, p. 27).

