
GEHEIME DIENSTEN

Namen, bekende dat hij de in- en uitgaande stukken van de Zwitserse Weg
steeds aan mej. Kohlbrugge (die inmiddels door de Politieke Commissie
geheel terzijde geschoven was) getoond had, en het bewijs voor de spionage
was geleverd toen in mei een microfilm van het voor Londen door mej.
Kohlbrugge opgestelde rapport (met allerlei citaten uit de betrokken stuk-
ken) als gevolg van haar arrestatie (zij was in opdracht van Six met het
rapport naar Spanje onderweg) aan het zwerven raakte en tenslotte bij
Slotemaker belandde.
De Zweedse Weg heeft nimmer tot politieke verwikkelingen geleid - de

Zwitserse wèl. Ten dele heeft dat samengehangen met de tijdsomstandig-
heden (het conflict tussen de Politieke Commissie en Six heeft vooral te
maken gehad met de regeringsplannen voor het Militair Gezag waar
koningin Wilhelmina pas op 2 september '43, zes weken na het 'oprollen'
van de Zweedse Weg, met duidelijkheid over gesproken had), maar belang-
rijker achten wij het dat, al was dan in de aan Visser 't Hooft verstrekte
opdracht sprake geweest van 'geestelijk contact', in werkelijkheid daarmee
bedoeld werd: staatkundig contact in de ruimste zin deswoords. Stelde men
zich namelijk, zoalsGerbrandyen de koningin deden, de vraag: 'Wat denkt
de bevolking in bezet gebied?', dan was geen punt belangrijker dan dit:
'Wat denkt zij dat ten tijde van de bevrijding gebeuren moet ?' Welnu, de
groepen die van de ZweedseWeg gebruik maakten, waren spionagegroepen
die er naar streefden, de Geallieerden zo goed mogelijk te helpen, maar de
Politieke Commissie en Visser 't Hooft zagen verder. Zij waren geharnaste
tegenstanders van gezagsuitoefening door militairen. De stukken die
Londen van hen ontving, werden niet met eenzijdigheid uitgekozen - er
werden wèl (dat was ook het goed recht der Politieke Commissie) commen-
taren aan toegevoegd waaruit een duidelijke politieke voorkeur sprak. De
Politieke Commissie had het gevoel dat zij van bezet gebied uit een ver-
bindingslijn in handen had die ter beïnvloeding van de regering van grote
betekenis was, en Visser' t Hooft die van de zomer van '42 af met regelmaat
tientallen en van die van '43 af met nog groter frequentie honderden stukken
naar Londen zond, kreeg de overtuiging dat zijn bureau in Genève de belang-
rijkste informatiebron was voor de regering, met name voor Gerbrandy.'

1 'Men kan natuurlijk de vraag stellen', schreefVisser 't Hooft in februari '44 aan
van Haersma de With in Londen, 'ofwij dan werkelijk met alle relevante politieke
groepen in contact staan. Onze mensen verzekeren' (die verzekering kwam dus
van de Politieke Commissie) 'dat dit inderdaad het geval is. De BS-groep' (de groep
van jhr. 111r.L. H. N. Bosch ridder van Rosenthal), 'het comité van vijf oftewel
nieuwe G[root] B[urger] C[omité]' (het Vaderlands Comité dat veel beperkter van
samenstelling was dan het in januari '42 gevormde GBC), 'de groep van Paul
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