HULP

AAN ONDERDUIKERS

. een microfoto van de volgende, door Gerbrandy op
kende brief+:

10

januari onderte-

'De Nederlandse regering stelt zich bij deze garant voor de terugbetaling van
een bedrag, groot ten hoogste dertig miljoen gulden, hetwelk bestemd is voor
ondersteuning van ondergedokenen, personen die zich hebben onttrokken aan de
plicht tot melding voor krijgsgevangenschap of arbeid in Duitsland, en hun
gezinnen, en voor andere, met hulpacties verband houdende doeleinden te uwer
beoordeling, met dien verstande dat voorlopig beschikt wordt over een bedrag
van ten hoogste tien miljoen gulden. Over het resterende bedrag van ten hoogste
twintig miljoen gulden zal niet worden beschikt dan nadat uwerzijds gegevens
over de behoeften voor een bepaalde tijdsduur zijn verstrekt en dezerzijds
daaraan goedkeuring is verleend.'
Aan wie moest Steen (die als hoofdtaak gekregen had, als geheim agent
voor Jan Thijssens Radiodienst te fungerenê) die garantie overhandigen?
Homan had op van den Bosch gewezen en op diens naaste medewerkster
(secretaresse/koerierster) van wie hij althans de voornaam kende: 'Miep'
(mej. M. H. J. de Wilde).3 Maar waar in Nederland zaten van den Bosch en
"Miep' ? Het was van Houten die adviseerde, de geheime agent Steen in
eerste instantie naar de directie van het Haagse bijkantoor van de Nederlandse Handel-Maatschappij te laten gaan (voor haar kreeg Steen een
.introductie mee) - van Houten vertrouwde dat van den Bosch en/of'Miep'
via die directie opgespoord konden worden. Steen kreeg de strikte instructie,
de hoogst belangrijke microfoto slechts aan van den Bosch of'Miep' af te
geven.
Waar van den Bosch ondergedoken was, kon de Haagse directie van de
Nederlandse Handel-Maatschappij aan Steen niet vertellen en ze zag ook
geen kans, van den Bosch of'Miep' op te sporen. Nu had Steen als tweede
'aanloopadres' het adres van Walraven van Hall gekregen van wie Linthorst
Homan wist dat hij met van den Bosch samenwerkte. Welwas van Hall
ondergedoken maar heel af en toe bezocht hij nog zijn gezin in Zaandam;

1 Tekst: a.v., p. 26, en Enq., dl. VII a, p. 225.
2 Steen had ten behoeve van die
Radiodienst f 50 000 meegekregen en ten behoeve van de spionagegroep 'Packard',
met welke d' Aulnis, de injuni' 43 gearriveerde geheime agent van BI, samenwerkte,
f 60 000. Toen Steen evenwel medio maart' 44 gearresteerd werd, had hij d' Aulnis
die toen in België zat, nog niet kunnen bereiken. Wat met het bedrag van f I 10 000
gebeurd is, staat niet vast; het is vermoedelijk geheel of grotendeels in Duitse
handen gevallen. S Al bij Philips was zij de secretaresse van van den Bosch geweest;
zij had hem geholpen bij zijn spionagewerk.

