
ANDER ILLEGAAL WERK

wandelingetje met van Borssum Buisman maken waarbij zij Six en Gerbrands
passeerden die ietwat achteraf in een café waren gaan zitten. Alles was in
orde: van Borssum Buisman was de man die aan Gerbrands uit Londen
bekend was.
Spoedig kreeg Six nu de vergroting van de door van Borssum Buisman

meegebrachte microfoto te lezen; hij deed dat met grote vreugde en vol-
doening. Zwart op wit stond hier immers dat de regering (van Borssum
Buisman kon meedelen dat de brief van minister van Lidth de Jeude de
volledige instemming van de koningin had) het met 'de algemene strekking'
van alleswat Six aan het eind van de zomer van '42 op schrift gesteld had,
eens was en dat zij het voor mogelijk hield dat de commandant van de OD
namens een nog niet aanwezige opperbevelhebber de openbare orde zou
moeten handhaven, zij het slechts 'voor uiterst korte duur' - misschienmaar
voor luttele dagen of uren. Ja, maar juist in die dagen of uren moest, zo zag
Six het, een herhaling van 'november '18' voorkomen worden! Voor hem
stond vast dat hij nu een schriftelijke regeringsopdracht had om op de inge-
slagen weg voort te gaan, en inderdaad: dat was het geval zolang die op-
dracht niet ingetrokken of gewijzigd werd. Fundamenteel veranderde zulks,
zo meende hij, zijn eigen positie en die van de OD: wat andere illegale
organisaties, zolang de bezetting duurde, ook aan verdienstelijk werk
mochten doen - zijn organisatie was de enige die door koningin en kabinet
gemachtigd was om, mocht het nodig zijn, in de bevrijdingsdagen regelend
op te treden.
De persoonsbewijzen van van Borssum Buisman en Letteboer bleken niet

te deugen. De OD had geen eigen falsificatiegroep maar Gerbrands had
contact moeten leggen met de 'pilotenhulp'<organisatie 'Fiat Libertas' die
nog steedsmet de falsificatiegroepvan Eduard Veterman in verbinding stond;
het was 'Fiat Libertas' die een pb-expert naar van Borssum Buisman en
Letteboer stuurde. Deze constateerde dat in hun pb niet minder dan zes
cardinale fouten zaten. Ze zouden nieuwe krijgen, maar dat nam vrij veel tijd
in beslag: in september bevonden hun nieuwe pb's zich nog bij een mede-
werkster van 'Fiat Libertas', Nel Lind. Dat zou fatale gevolgen hebben;
wij zullen ze nog weergeven.
Ter aanvulling van hun Londense pb's hadden van Borssum Buisman en

Letteboer intussen iets van dekking gevonden doordat een broer van Ger-
brands, drs. A. Gerbrands, ambtenaar van de Centrale Crisis-Controle-
Dienst, hun papieren verschaft had waardoor zij zich alsCCCD-ambtenaren
konden legitimeren; de penning die die ambtenaren moesten kunnen tonen,
werd voor die gelegenheid nagemaakt bij Werkspoor in Haarlem, 'onder
het oog van de Moffen', aldus later Veterman. 'Komt dik in orde', had een


