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VOORWOORD
Inlichtingendiensten spreken tot de verbeelding en leiden immer tot kritische bedenkingen en
tot wantrouwen bij al diegenen, die a! dan niet terecht menen onderwerp van onderzoek te
zijn. Inlichtingendiensten verbeelden zich overigens niet zelden dat zij de werkelijkheid in
pacht hebben en de vraag is of zulks ook maar ten dele waar is.
Maar inlichtingendiensten zijn nu eenmaal van belang, waar zij in bepaalde gevallen, met
name op het gebied van veiligheid, juiste gegevens aanreiken die in het regeringsbeleid kunnen worden verdisconteerd. Overigens zijn zij ook van belang, maar dan in negatieve zin,
waar zij onvolledige of onjuiste gegevens verstrekken waarop een inefficiënt, zo niet verkeerd beleid, wordt gebaseerd. Daarbij komt dal inlichtingendiensten niet zelden hun boekje
te buiten gaan en datgene tot onderwerp van onderzoek verklaren wat niet binnen hun opdracht kan worden gerekend.
De werkzaamheden van inlichtingendiensten zijn geheim en dat is uiteraard geen gunstige
omstandigheid als het gaat om studies naar hun doen en laten.
De Valk heeft in De BVD en inlich/ingenrapporlages het schrijven van inlichtingenanalyses
centraal gesteld. Het gaat daarbij niet alleen om een beschrijvend onderzoek in de traditionele
zin van het woord, maar ook om de vraag hoe het inlichtingenwerk zich kan ontwikkelen,
waar zich gebreken voordoen en welke verbeteringen wenselijk zijn. En dat is een opgave die
bepaald niet eenvoudig is. Te meer niet, omdat het geheime karakter van inlichtingendiensten
meebrengt dat de onderzoeker per definitie slechts over relatief oud materiaal kan beschikken. Daarbij komt nog dat de vraag hoe inlichtingenanalyses kunnen worden verbeterd het
antwoord op een andere vraag veronderstelt. Die vraag betreft waar de criteria voor een beter
inlichtingenwerk vandaan te halen. En daarmee houden de vragen nog niet op, want de
volgende is dan of een eventueel recept voor betere analyses elders wel aanwezig is en op
een Nederlandse inlichtingendienst van toepassing kan zijn. In dit geval heeft De Valk zijn
toevlucht moeten nemen tot Amerikaanse studies die met het oog op de werkzaamheden van
de CIA zijn geschreven. Hij heeft daarbij gebruik kunnen maken van uniek, in 1993 vrijgegeven bronnenmateriaal dat voor het eerst diepgravend ingaat op de kwaliteit van inlichtingenanalyses. Natuurlijk is de CIA niet identiek aan de BVD en de vraag doet zich dan ook voor in
hoeverre er met een verwijzing naar de Amerikaanse bronnen nog verantwoorde opmerkingen
over de Nederlandse BVD kunnen worden gemaakt. En of dit alles nog niet complicerend
genoeg is, dient bedacht dat de huidige BVD, na een proces van ingrijpende verandering, niet
meer identiek is aan de BVD, waarvan De Valk een kwartaalrapport inzake de antikernenergiebeweging als case-study heeft genomen. Alles bij elkaar geen geringe opgave die de
auteur zich heeft gesteld.
Desondanks — met de genoemde bedenkingen in het achterhoofd - kan worden geconstateerd dat De Valk erin is geslaagd de literatuur over de BVD en met name die over het schrijven van inlichtingenanalyses te verrijken. Met zijn studie heeft hij in eigen woorden een stap
gezet naar een mogelijke ontwikkeling "van een spionagedienst naar een zelfstandige discipline". Die woorden wil ik graag overnemen. De Valk heeft een bijdrage geleverd tot meer
inzicht in de complexe problematiek van het veiligheidsvraagstuk dat steeds minder een
militaire en steeds meer een ecologische, politieke en economische dimensie krijgt. In het

verleden is veelvuldig gebleken dat inlichtingendiensten onjuiste informatie verschaften,
waardoor de beleidmakers op een verkeerd been werden gezet. Dit laat onverlet het feit dat
ook onjuiste informatie, die bijvoorbeeld ter legitimatie van een bepaald beleid van node is,
ook door inlichtingendiensten werd en wordt aangeleverd. Over dat laatste probleem gaat De
Valk's studie echter niet. De kwaliteit van inlichüngenanalyses is het feitelijk onderwerp dat
hij aan de hand van een case study op een minutieuze wijze weet te behandelen. Het betreft
een werkstuk dat naast het gebodene in de reeds voor handen zijnde literatuur één feitelijke
en de ideale inlichtingenanalyse nauwkeurig beschrijft, met tot slot een aantal aanbevelingen.
Zijn boek is niet geheim en zal hopelijk zowel door beleidmakers, leden van inlichtingendiensten als door de geïnteresseerde burger worden gelezen. In dat geval heeft De Valk
wellicht een bijdrage geleverd tot een vernieuwing in het denken over het werken van inlichtingendiensten in het algemeen en over het schrijven van inlichtingenrapportages in het bijzonder.
De kwestie van de veiligheid was en is een uitermate belangrijk vraagstuk in het verleden,
maar ook thans en in de toekomst. Waar het om vrede gaat, gaat het ook om veiligheid als
basisvoorwaarde en het is om die reden dat De Valk met zijn studie niet alleen de beleidswetenschappen of de politicologie, maar ook de polemologie een dienst heeft bewezen.

Leon Wecke
directeur van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken
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ENGLISH ABSTRACT

Publications in the Netherlands
There are two schools in Dutch literature on intelligence services. The first group — the
critical school — publishes about possible abuses of the intelligence community. The
publications of the second group — the descriptive school — are of an encyclopedie or
historical nature.
My publication differs from both schools Contrary to the critical school, I do not
concentrate on abuses, but on work that intelligence services should do: producing estimates
and intelligence analyses. Contrary to the descriptive school, I go beyond describing. I want
to show how intelligence analyses can be improved and what recommendations can be made
for the future.
The goals of my research are to enhance the knowledge on the issue of how one can
make quality intelligence analyses and to give insigh! into the quality of Dutch intelligence
reports.
Theory
In the first part of my research I give a theoretical overview of working with intelligence
reports. My theory is mainly based on an American source, "Studies in Intelligence" from the
Central Intelligence Agency (CIA). Contrary to the Netherlands, in the United States there are
more sources available, due to a policy of openness. Therefore, the theoretical part is based
on these documents from the CIA. Attention is paid to every detail in writing intelligence
analyses. Causes and effects of problems are elucidated; solutions are suggested. It is possible
lo make recommendations concerning the Dutch situation using the "Studies in Inlelligence".
In "Studies in Intelligence", it is stressed that a sound organization and strict surveillance
of the executive and legislative powers lead to high quality in intelligence reports. In making
analyses the objective is not to confirm assumptions, bul to discredit hypotheses. This
method is optimal, and leads to high quality analyses. In some cases, reports are not geared
forward use for policy makers. However, in "Studies in Intelligence", guidelines are given on
how to transform information into relevant analyses for policy makers. Insight is given into
the different causes and effects of biases in intelligence reports. Possibilities to improve the
quality of intelligence analyses are based upon experienccs in the United States and Israël.
Case study
In the second part of my research, I give insight into the problems of the Dutch intelligence
community, especially the Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD; Domestic Security Service).
The BVD is the most important intelligence service in the Netherlands. By retricving these
problems, we get an idea of the setting that evenrually will influence the quality of intelligence reports. I limit my research to problems that will influence the quality of HVD's
intelligence reports. Due to the difflculty to gain access (o recent sources, most of the
material concerns the period before 1990. In 1990 the BVD was reformed profoundly. This
means that the following conclusions do not necessarily apply to the period after 1990.

The BVD has had the following serious problems that influenccd the quality of reports:
• it went beyond its competence;
• prioriües and criteria to start inquiries were too vague, or were not kept;
• there were deflciencies in running informants;
• inadequate methods of analyses were uscd;
• and the cooperation with other services was not optimal,
Lack of control by both the executive and legislalive powers led to an accumulation of
problems.
Bascd on this information, I do research on a part of an intelligence report written by the
BVD. One gets an idea of the problems that can occur in making intelligence analyses through
in-depth research. Publicaüon of Dutcli intelligence reports is extremely rare. The report that
is then subject of my research is a quarterly confidential report of the BVD from 1981. It was
leaked to the press in 1987, and published in the left wing periodical Bluf'. The report
consists of eight sections. I pay parucular attention to one of these sections entitled, "The
anti-democratic developments within the anti-nuclear energy movement".
The in-depth research of this BVD report leads to the following conclusions. The BVD has
great difficulties to restrict itself to its target group. The service also inquires and reports on
groups that are — by Ihe BVD its own words — "bona fide". The data chosen to report about
is disputable. The BVD has great difficulties to reproduce facts in an accurate way. The
service does not succeed to make analyses that is relevant for policy makers, and gives no
insight into possible future cievetopments.
The BVD-report is primarily meant as background information. However, if a policymaker
would have used this report, there was a chance that the low quality of this report would
have lead to extra costs for the security policy on a whole, rather tlian saving money through
accurate measures. Sometimes intervenüons of informants for the BVD lead to unreported
influence in a movement, such as violent actions within a target group. Thus, a policy maker
cannot be sure if hè gets an impression of activities of the target groups, or of the reality that
is transformed by the BVD. The report's integrity is at stake. If these problems are repetitive,
then the long term effects on these three issues — not serving the security, unnecessary extra
costs, and putting a manipulated reality as the real one — will lead to a decreased legitimacy
of the BVD.
The causes of these problems are partly due to the lack of a sound organization and partly
due to the inadequate control of the executive and legislative powers within the Dutch
governmental system.
If it turns out that the BVD report on "The anti-democratic developments within the antinuclear energy movement" represents the quality of BVD reports, it is recommended that
more rigid control will bc cstablished. Above that, the executive and legislative powers need
to formulate transparent criteria for establishing a target group. Within the BVD a group
should be formed thal monitors the quality of intelligence reports: a review section (2.7.9).
Employees nced to be trainee! in making analyses. These recommendations will — if
implemenled — lead to a higher quality of analyses in particular and better quality within the
intelligence community in general.

/ know of no safe depository of the it/limate powers of Ihe society
but the peaple themselves; and if we i/iink them not enlightened
enoitgli to exercise iheir control wiih a wltolesome discretion, the
remedy is not to lake control from them, but to inform their
discretion.
Thomas Jefferson

HOOFDSTUK l
INLEIDING

Relevantie en relatie van dit onderzoek tot andere publicaties
De afgelopen jaren zijn inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland — en met
name de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) — steeds vaker het onderwerp van
publicaties. Naast de berichtgeving door de media, die vaak een signaalfunctie vervult, zijn er twee stromingen te onderscheiden.
De eerste groep is een kritische stroming. De auteurs concentreren zich op mogelijke misstanden bij inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De gemeenschappelijke
noemer van deze publicaties is de spanning tussen ethiek en methodiek. Er is grote
aandacht voor zaken als overschrijdingen van bevoegdheden, het gebruik van dubieuze methoden, het nastreven van oneigenlijke doelen, spanningen met privacy en de
noodzaak van controle hierop. Publicaties komen van groepen als Amok en het
Onderzoeksbureau Jansen & Janssen. Daarnaast zijn er anonieme publicaties die
bijvoorbeeld via uitgeverij Ravijn te verkrijgen zijn.
Een tweede groep publicaties kan worden aangeduid als de beschrijvende stroming. In deze stroming loopt het karakter van de publicaties uiteen van encyclopedisch tot historisch beschrijvend. Tot deze stroming horen bijvoorbeeld de auteurs:
Dirk Engelen, Bob de Graaff, Frans Kluiters en Cees Wiebes.1
Dit onderzoek gaat over de kwaliteit van inlichtingenanalyses, met een case-study
over de BVD. Deze benadering onderscheidt zich van beide voorafgaande stromingen.
In tegenstelling tot de eerste groep wordt datgene onderzocht dat primair wél tot de
taak van de BVD hoort: het schrijven van inlichtingenanalyses. In tegenstelling tot de
tweede trend is dit onderzoek niet slechts beschrijvend, maar wordt aangegeven hoe
het inlichtingenwerk zich kan ontwikkelen, waar zich gebreken voordoen en welke
verbeteringen wenselijk zijn.
De gekozen invalshoek van mijn onderzoek komt voort uit het idee dat het inlichtingenwerk zich langzaam ontwikkelt van een spionagedienst tot een zelfstandige
discipline. Daarbij is het maken van inlichtingenanalyses niet slechts voorbehouden
aan een selecte groep ambtenaren, maar kan een ieder die zich hierin schoolt tot deze
'markt' toetreden. Twee zaken bevorderen deze ontwikkelingen. Ten eerste leven we
in een samenleving waarin steeds meer informatie voor steeds meer mensen toegan-

1. Enkele voorbeelden zijn:
Dirk Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Den Haag: Sdu, 1995.
Bob de Graaff en Cees Wiebes (red.). Hun crisis was de ome niet, Den Haag: Sdu, 1994.
Frans Kluiters, De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Den Haag: Sdu, 1993.
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kelijk wordt. Ten tweede is er een accentverschuiving binnen het inlichtingenwerk.
Van oudsher namen het communisme en de militaire veiligheid een zeer prominente
plaats in. In de toekomst zullen de economie en het milieu steeds meer op de voorgrond treden. Dit betekent dat het inlichtingenwerk vaker op het terrein komt van de
'normale' politiek.
Als gevolg van deze twee ontwikkelingen verwacht ik dat in de toekomst het
monopolie op informatie steeds minder een rol speelt, terwijl de methoden om zo
goed mogelijke analyses te maken steeds centraler zullen staan. Dit onderzoek moet
worden gezien als een onderdeel in deze ontwikkeling tot een zelfstandige discipline
en valt daarmee buiten de genoemde kritische en beschrijvende stroming. De accentverschuiving van het inlichtingenwerk richting 'normale' politiek benadrukt de noodzaak van een bezinning over de plaats, taak en werkwijze van dit werk binnen onze
democratische samenleving.
Overigens dragen beide stromingen in de literatuur bij aan het beter functioneren
van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De kritische stroming geeft bijvoorbeeld
inzicht in misstanden en zet aan tot het verbeteren van controle ter voorkoming hiervan. De beschrijvende stroming levert materiaal dal noodzakelijk is voor reflectie. Dit
kan zelfs een uitgesproken doel zijn. Dirk Engelen geeft bijvoorbeeld als reden voor
het instellen van zijn onderzoek "dat de op dat moment in gang gezette fundamentele
reorganisatie van de BVD reflectie op het verleden van de dienst wenselijk maakte."2
Hoewel Engelen aangeeft wat sterke punten van de BVD zijn — bijvoorbeeld de inzet
van menselijke bronnen3 — ontbreekt een nadere beschouwing van de zwakke
kanten.

Toch is het vreemd dat de kwaliteit van rapportages nauwelijks aandacht heeft gekregen. Dit onderwerp is immers een scharnierpunt in verschillende discussies. Ten
eerste zijn inlichtingenanalyses van centraal belang voor het veiligheidsbeleid. Met
behulp van goede analyses kunnen nieuwe ontwikkelingen worden gesignaleerd. Zij
dragen bij aan de mogelijkheid om op politiek niveau te anticiperen op toekomstige
ontwikkelingen en om middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Kortom, inlichtingcnanalyses zijn een belangrijk hulpmiddel voor het ontwikkelen van
nieuw beleid en het nemen van concrete maatregelen.
Ten tweede kan onderzoek naar de kwaliteit van rapportages nieuw licht werpen
op discussies binnen de kritische stroming. Aanhangers van deze stroming hebben
vele malen de beschuldiging geuit dat de BVD mensen en groepen in de gaten houdt
die niet object van onderzoek mogen zijn. Als mogelijke verklaring wordt wel eens
beweerd dat de BVD dit moedwillig doet. Met andere woorden: er zou een gebrek aan
democratisch vermogen binnen de BVD zijn. Mijn onderzoek biedt de mogelijkheid
om alternatieve hypotheses ter verklaring te formuleren. Een oorzaak van het overschrijden van de bevoegdheden kan ook gelegen zijn in bijvoorbeeld een analytisch
onvermogen van de dienst.
Het onderzoeksbureau Andersson Elffers Fetix heeft in opdracht van de overheid
de BVD doorgelicht. Een deel van dit rapport is vrijgegeven voor publicatie.5 In dit
rapport is vernietigende kritiek geuit op het functioneren van de BVD.6 Het gebrek
aan aandacht voor de kwaliteit van inlichtingenanalyses wekt des te meer bevreemding omdat het rapport van dit onderzoeksbureau aanleiding geeft tot een dergelijk
kwaliteitsonderzoek.

In het algemeen kan worden gesteld dat er in Nederland geen publicatie is die als uitgangspunt heeft dat het inlichtingenwerk zich ontwikkelt tot een zelfstandige discipline. Binnen een dergelijke discipline zal de methode van het maken van veiligheidsanalyses een belangrijke plaats innemen. Deze aandacht voor het maken van deze
analyses kan met name bestaan uit zowel het ontwikkelen van theorievorming hierover als het uitvoeren van case-studies met behulp van bestaande rapportages. Tot op
heden is in alle publicaties in Nederland een uitvoerige bestudering van de methodiek
en de kwaliteit van inlichtingenanalyses een opvallend afwezig element. Enkele losse
opmerkingen' van Hylke Tromp uit 1970 zijn niet alleen een van de weinige maar
ook nog steeds een van de meest rake over inlichtingenrapportages van de laatste 25
jaar. Tromp stelt dat openheid de mogelijkheid geeft van controle op zaken als onderzoeksmethoden, materiaalselectie en conclusies.4

Mijn onderzoek naar de methodiek en de kwaliteit van Nederlandse inlichtingenrapportages poogt te voorzien in dit hiaat. Zowel algemene inzichten als de dagelijkse
praktijk komen aan de orde. Een dergelijk onderzoek draagt bij aan kennisvorming.
Ten eerste is er een aanzet voor de discussie over de vraag hoe een methode voor het
maken van inlichtingenanalyses kan worden ontwikkeld. Ten tweede geeft de casestudy inzicht in de praktijk zoals die bij de BVD voorkomt. Deze combinatie van
algemene inzichten en case-study heeft als resultaat dat niet alleen kan worden aangegeven dat er iets fout zit, maar — zoals uit mijn onderzoek blijkt — dat er soms
zelfs tot op de persoon en functie kan aangeven wie welke fouten heeft gemaakt. Dit
vergroot de mogelijkheid maatregelen ter verbetering te nemen.
Er is echter ook een beperking. Een probleem van het onderzoek naar de kwaliteit
van rapportages is dat documenten moeilijk toegankelijk zijn. Pas de laatste jaren
verschijnen er openbare verslagen en rapporten van en over de BVD. Ouder materiaal
wordt af en toe vrijgegeven. Rapportages en analyses — zeker van recente datum —
blijken echter nauwelijks voorhanden. Ook in mijn onderzoek doet zich dit probleem

2. Dirk Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, p. 9.
3. Ibid.. p. !14.
4. Zie 3.3.

5. Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 819, nr. 2.
6. Zie 3.3.
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voor. Hel gevolg is dat er slechts een kleine selectie van het materiaal kan worden
onderzocht. De vraag of deze selectie representatief is voor het niveau van BVD-rapportages in het algemeen kan ik daarom niet beantwoorden. Conclusies moeten derhalve — bij het eerste onderzoek in Nederland op dit gebied — met enige voorzichtigheid worden getrokken. In versterkte mate geldt dit voor het doen van aanbevelingen. Hopelijk is dit onderzoek een aanzet tot een breder publiek debat over de kwaliteit en de methode van het maken van Nederlandse inlichtingenanalyses.
Onderzoeksvragen
Het onderzoek richt zich op de volgende vragen:
• Welke factoren en welke methoden bevorderen het schrijven van een kwalitatief
hoogwaardige inlichtingenrapportage?
• Wat zijn in Nederland de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van BVDrapportages?
• Wat is de kwaliteit van het onderzochte BVD-verslag en wat zijn de oorzaken en
gevolgen van eventuele gebreken?
• Welke maatregelen ter verbetering kunnen worden genomen?
Opzet en indeling onderzoek
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van archiefmateriaal uit Nederland en de
Verenigde Staten. Daarnaast is aan de auteur een aantal originele DVD-documenten
ter inzage gegeven. Verder zijn er interviews afgenomen met betrokkenen. Dit betreft
zowel personen die in het BVD-verslag onderwerp van onderzoek waren, als een medewerker van de dienst zelf. Ook is gebruik gemaakt van kamerstukken, literatuur
over het veiligheidsbeleid en documenten van de antikernenergiebeweging. Een laatste bron betreft publicaties door de media over inlichtingendiensten en actiegroepen.
Het doel van dit onderzoek is pogen bij te dragen aan kennis over de vraag hoe
analisten kwalitatief hoogwaardige inlichtingenrapportages kunnen maken alsmede
inzicht te geven in de stand van zaken hiervan bij de BVD.
In hoofdstuk 2 wordt een algemene inventarisatie van problemen gegeven die zich
voor kunnen doen in het inlichtingenwerk. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de
eerste onderzoeksvraag: de factoren en methoden die het schrijven van een hoogwaardige inlichtingenrapportage bevorderen. Voor deze inventarisatie wordt gebruik
gemaakt van Amerikaanse bronnen. Anders dan in Nederland is hierover in de Verenigde Staten — waar een veel grotere cultuur van openbaarheid is — veel materiaal
beschikbaar. De algemene inzichten zijn gebaseerd op ClA-documenten: "Studies in
Intelligence". In deze studies besteden de auteurs aandacht aan de vraag hoe inlichtingenanalyses te maken. In deze documenten geven deze auteurs tevens aan wat de
oorzaken en gevolgen van bepaalde problemen zijn. Hierdoor is het mogelijk aanbevelingen te doen.
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In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van problemen die er in Nederland
zijn bij het inlichtingenwerk. De nadruk ligt op de kwaliteit van rapportages van de
BVD. Getoond wordt met welke soort rapportages de BVD problemen heeft. Het sluit
aan op de tweede onderzoeksvraag: wat zijn in Nederland de factoren die van invloed
zijn op de kwaliteit van BVD-rapportagcs.
Na de bovengenoemde situatieschets wordt de tekst van een BVD-rapportage
onderzocht. Door een dergelijke analyse wordt gepoogd de lezer een gedetailleerd
inzicht te geven in problemen die zich bij een rapportage kunnen voordoen. Centraal
staat het onderzoek naar de kwaliteit van dit verslag. Op deze wijze wordt de derde
onderzoeksvraag beantwoord: wat is de kwaliteit van hel onderzochte BVD-verslag.
Voor deze analyse is een kwartaalverslag van de BVD als onderwerp genomen. Het
betreft het vierde kwartaalverslag van 1981, dat door het actieblad Bluf! is gepubliceerd. Het deel uit dit kwartaalverslag dat wordt onderzocht gaat over "antidemocratische ontwikkelingen" binnen de anlikernenergiebeweging (AKB). Om de lezer met
dit onderwerp vertrouwd te maken, worden eerst de verwikkelingen rond de publicatie van dit kwartaalverslag weergegeven (hoofdstuk 4). Daarna wordt ingegaan op de
achtergronden van de antikernenergiebeweging (hoofdstuk 5). Vervolgens wordt
nagegaan hoe de nvo met feiten omgaat, welke conclusies de dienst trekt en op
grond van welke materiaalselectie dit geschiedt (hoofdstukken 6, 7 en 8). In deze
casc-study wordt een verband gelegd met de algemene inzichten uit hoofdstuk 2.
De conclusie bevat naast een samenvatting ook thesen voor verder onderzoek.
Daarnaast zijn er drie bijlagen. De eerste bijlage bevat de volledige tekst van het deel
van het kwartaalverslag van 1981 dat gaat over "antidemocratische ontwikkelingen"
binnen de antikernenergiebeweging. In de tweede bijlage is mijn onderzoek herschreven alsof het een inlichtingenrapportage betreft. Hierbij is gebruik gemaakt van de
kennis en inzichten uit hoofdstuk 2. In de derde bijlage zijn naar aanleiding van de
resultaten uit de case-study een aantal aanbevelingen ter verbetering geformuleerd.
Deze aanbevelingen sluiten aan op de vierde onderzoeksvraag: welke maatregelen ter
verbetering kunnen er worden genomen.
Korte samenvatting van het onderzoek
In hoofdstuk 2 wordt gesteld dat een goede organisatie en een strenge controle van
een dienst de kwaliteit van rapportages bevorderen. Bij het maken van analyses is
van groot belang dat een analist niet zozeer hypotheses probeert te bevestigen, maar
dat hij ze juist dient te ontkrachten. Op deze wijze kunnen kwalitatief hoogwaardige
analyses worden geproduceerd. Daarnaast wordt aangegeven op welke wijze een
analist beleidsrelevant kan schrijven. Tevens wordt er inzicht gegeven in de verschillende oorzaken en gevolgen van vertekeningen in inlichtingenrapportages. Mogelijkheden ter verbetering van de kwaliteit van het inlichtingenwerk zijn ontleend aan
praktijkvoorbeelden uit de Verenigde Staten en Israël.
Vervolgens komt de Nederlandse situatie aan de orde. Onderzoeksmateriaal is
slechts beperkt aanwezig. Dit probleem doet zich vooral voor bij materiaal van na
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1990. In dat jaar is de BVD ingrijpend gereorganiseerd. De navolgende conclusies, die
voornamelijk op gegevens van voor 1990 zijn gebaseerd, zijn daarom niet zonder
meer van toepassing op de periode na 1990. Reflectie op het verleden kan echter een
hulp zijn voor verbeteringen in de toekomst.
Op verschillende terreinen dienden zich bij de IIVD problemen aan die van invloed
konden zijn op de kwaliteit van inlichtingenrapportagcs. De dienst had zijn bevoegdheden overschreden, prioriteitenstelling en criteria om onderzoeken te starten waren
te vaag of de dienst hield er zich niet aan, er waren gebreken in de omgang met
informant-provocateurs, er was gebruik gemaaki van gebrekkige analysemethoden en
de samenwerking met andere diensten was verre van optimaal. De gebrekkige controle door de wetgevende en uitvoerende macht zorgden ervoor dat de problemen zich
ophoopten.
Uit het onderzochte kwartaalverslag blijkt wat de gevolgen van dergelijke problemen kunnen zijn voor concrete analyses. De BVD had bij het schrijven van deze
rapportage moeite zich te beperken tot het object van onderzoek. Ook bonafide
groepen bleken tot in detail onderwerp van onderzoek te zijn. De materiaalselectie
van de dienst was dubieus. Daarnaast had de BVD grote problemen om feiten juist
weer te geven. Het lukte de dienst niet een beleidsrelevante en toekomstgerichte
analyse te maken.
Het doel van de BVD was om door middel van kwartaalverslagen beleidmakers van
achtergrondmateriaal te voorzien. Het stond een beleidmaker echter vrij om de informatie uit het kwartaalverslag te gebruiken voor het ontwikkelen van een bepaald
beleid. Indien deze beleidmaker tot handelen zou zijn overgaan op grond van de
onjuiste en vertekende informatie in de rapportage, dan had het onderzochte BVDverslag niet voldaan aan twee functies die inlichtingen dienen te vervullen: het
signaleren van bedreigingen en het verlagen van de kosten voor het veiligheidsbeleid.
Soms bleek er zelfs sprake van dusdanige manipulaties dat een beleidmaker er niet
van op aan kon of hij een weergave van de beschreven groepen kreeg of dat deze
werkelijkheid door de BVD was getransformeerd. Indien deze problemen met rapportages — te weten: het niet voldoen aan de veiligheids- en kostenfunctie en het weergeven van een getransformeerde werkelijkheid — zich bij voortduring herhalen kunnen deze op de langere termijn leiden tot een verminderde legitimiteit van de dienst.
De oorzaken van deze problemen zijn deels van organisatorische aard en liggen
deels bij de gebrekkige controle door uitvoerende en wetgevende macht. Indien het
onderzochte BVD-verslag model staat voor de kwaliteit van de rapportages in het
algemeen, is een versterkte parlementaire controle aan te bevelen. De wetgevende en
uitvoerende macht dienen in dat geval heldere criteria op te stellen waaruit blijkt
wanneer iemand of een groep cnder de onderzoeksbevoegdheid van de BVD valt.
Daarnaast moet er binnen de BVD een groep komen die zich richt op de bewaking
van de kwaliteit. Medewerkers dienen zich bij te laten scholen in het maken van
analyses. Deze maatregelen zullen de kwaliteit van de analyses verhogen.

HOOFDSTUK 2
INLICHTINGEN EN RAPPORTAGES

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het inlichtingenwerk in het algemeen en de kwaliteit van rapportages in het bijzonder. Hoofdstuk 2 sluit aan op de eerste onderzoeksvraag: 'Welke factoren en welke methoden bevorderen het schrijven van een kwalitatief hoogwaardige inlichtingenrapportage?'
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Ten eerste wordt uitgelegd wat inlichtingen
zijn. De plaats van het inlichtingenwerk in de samenleving wordt aangegeven. De
interactie met de samenleving is van belang omdat de wijze waarop dit geschiedt van
invloed is op de kwaliteit van rapportages. Met name het punt van de controle is
belangrijk.
Vervolgens komen zaken aan de orde die meer direct met rapportages te maken
hebben. Dit betreft zaken als het stellen van doelen en prioriteiten en de verschillende fases en cycli in het inlichtingenwerk, die als doel het produceren van een rapportage hebben. Hoe optimaler deze zaken zijn geregeld, des te beter zal de kwaliteit
van de uiteindelijke rapportage zijn.
Tot slot is er aandacht voor de kwaliteit van de rapportages zelf. Ten eerste is
aangegeven waar zich problemen kunnen voordoen door vertekeningen, verkeerd
woordgebruik, gebrekkige schrijfstrategieën of een verkeerde wijze van waarschuwen.
Vervolgens komen de mogelijkheden tot verbetering aan de orde door het hanteren
van een goede structuur, het correct omgaan met hypotheses en beleidsrelevant en
toekomstgericht schrijven. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal opmerkingen over mogelijke verbeteringen in de organisatie, scholing en de relatie met de
media.
Hoofdstuk 2 dient — naast het geven van een algemeen inzichten — als analysekader voor het onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op het inlichtingenwerk in Nederland in het algemeen en een case-study van een BVD-rapportage uit
1981 in het bijzonder.
Voor hoofdstuk 2 is gebruik gemaakt van de "Studies in Intelligence" van de CIA.
Deze documenten zijn in het najaar van 1993 vrijgegeven. Veel inzichten die in deze
studies naar voren worden gebracht zijn in andere sectoren van de wetenschap terug
te vinden. Het bijzondere van deze studies is echter dat ze speciaal voor het inlichtingenwerk zijn geschreven. Deze concrete inzichten hebben daarom meer waarde voor
dit werk dan andere, theoretische verhandelingen. Een voorbeeld is Richard Heuer
die in de "Studies in Intelligence" (in het artikel "Strategies for Analytical Judg-
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ment") de relevantie toon! van de Popperiaanse benadering van het falsificeren van
hypotheses voor inlichtingenanalyses (2.7.3).
De studies zijn in de eerste plaats geschreven voor het inlichtingenwerk voor het
nationale veiligheidsbeleid. Veel zaken uit deze studies zijn echter ook voor binnenlandse inlichtingen relevant. De CIA heeft deels dezelfde problemen met analyses en
vertekeningen als de BVD. Uit de studies blijkt hoe de CIA hiermee omgaat en welke
oplossingen deze dienst aandraagt. De afwezigheid van vergelijkbare Nederlandse
literatuur' en de hoge kwaliteit van de studies maken ze zeer waardevol.
Elke bron kent haar vertekeningen. Het feit dat al het materiaal afkomstig is uit
een periodiek van de CIA zal tot vertekeningen leiden. Zo kunnen bijvoorbeeld opvattingen van maatschappelijke stromingen die zeer kritisch staan tegenover inlichtingenwerk onderbelicht blijven. Dergelijke eventuele vertekeningen worden grotendeels
ondervangen indien de lezer zich bewust is van de bron. Op een enkel punt is de
discussie reeds zo veel verder voortgeschreden dat een aanvulling noodzakelijk is. Op
deze plaatsen wordt verwezen naar beschikbare literatuur (2.9 en 2,10).

2.1 PLAATS VAN INLICHTINGEN IN HET VEILIGHEIDSBELEID
Het eerste deel van deze paragraaf is bedoeld als een introductie in het inlichtingenwerk. Vervolgens komt de relatie tussen het inlichtingenwerk en het politieke krachtenveld aan de orde. Het is niet alleen van belang om inzicht te krijgen in de verschillende verwachtingen en visies. Het is tevens van belang voor de kwaliteit van
inlichtingenrapportages. Met name de controle door zowel de uitvoerende als wetgevende macht spelen hierin een centrale rol. Adequate controle vormt met name op de
lange termijn een waarborg voor kwalitatief hoogwaardige rapportages.
Wat zijn inlichtingen; uitgangspunten
Wat zijn inlichtingen? Inlichtingen zijn gecommuniceerde informatie2 ten behoeve
van het veiligheidsbeleid. De verworven informatie moet op de juiste plaats terecht
komen. Het doel van deze informatie is het ondersteunen van besluitvorming van de
overheid.'
Voor het instellen van een inlichtingenapparaat moet over twee uitgangspunten
overeenstemming bestaan. Ten eerste dat het beschermen van de samenleving een

1. Goede literatuur is slechts beschikbaar op aanverwante terreinen. Men kan hierbij denken aan:
Dan iel M.L. Janssen, Schrijven aan beleidsnota's. Schrijfprocessen van beleidsambtenaren empirischkwalitatief onderzocht, Groningen: Wokers-Noordhoff, 1991.
2. Ludwell Lee Montague, "The Origins of National Imcmgence Estimating". Spring 1972. Box 5, 542, eerste pagina van het artikel. "Studies in Intelligence", RG 263; Records of the CIA; NN 3-263-93006;
Declassified NND 947003; National Arcnives, Washington DC. Alle artikelen uit de reeks "Studies in
Inteltigenee" zullen hierna worden aangeduid met: "RG 263; CIA/NA".
3. [naam auteur niet vrijgegeven], "Geographic Intelligence". Fall 1963. Box 3, 25-6, p. 2. RO 263;
CIA/NN.

isuomNOEN EN RAPPORTACES

»

9

doel is dat hel nastreven waard is. Ten tweede dal voor een adequate bescherming
accurate inlichtingen nodig zijn." Hoewel over dc/x uitgangspunten vrij brede overeenstemming bestaat, is de invulling ervan onderhevig aan discussie. Het betreft hier
zaken als doelen, middelen en bevoegdheden.
Onderscheid binnenlands en nationaal veiligheidsbeleid
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen inlichtingen voor de binnenlandse
en nationale veiligheid. Het nationale veiligheidsbeleid verwijst naar het terrein van
de buitenlandse politiek. Binnenlandse veiligheid verwijst naar de veiligheid binnen
de landsgrenzen. Uiteraard zijn er overlappingen. Bij inlichtingen voor nationale
veiligheid kan worden gedacht aan de verificatie van wapenakkoorden, het waarschuwen voor oorlogen en internationaal terrorisme, strategische planning, de aard, mogelijkheden en intenties van buitenlandse opponenten. 5 Bij binnenlandse veiligheid kan
worden gedacht aan het bestrijden van spionage, terrorisme en politiek gewelddadig
activisme.
Andere middelen veiligheidsbeleid
Inlichtingen zijn geen zelfstandig fenomeen, maar staan in dienst van handelen. Dit
handelen hoeft niet noodzakelijkerwijs door leger of politie te worden uitgevoerd.
Tussen grootschalig gewapend ingrijpen en niets doen ligt een reeks van mogelijkheden. Bij nationale veiligheid kan bijvoorbeeld worden gedacht aan economische,
humanitaire, diplomatieke en financiële middelen.* Voor binnenlandse veiligheid kan
— analoog geredeneerd — worden gedacht aan bijvoorbeeld subsidieverlening en het
instellen van overlegstructuren. Inlichtingen kunnen derhalve meer activiteiten dienen
dan slechts het optreden door politie of leger.
Het veiligheidsbeleid dient op zijn beurt te worden bezien als een onderdeel van
de politieke totaliteit. Binnen inlichtingenkringen wordt erop gewezen dat de veiligheid het beste wordt gegarandeerd door een welvarende economie en het welzijn van
het volk, en niet door een sterk leger of een grote politiemacht. 7

4. John P. Langan, s.j., "Moral Damage and Uie Jusiification of Intelligence Collection from Human
Sources". Summer 1981. Box 8, 90-6. pp. 59-61. RG 263; CIA/NA.
5. Reed R. Probst, "Inteiligence as a Force Enhancer" Winter 19S7. Box 10, 116-2, pp. 64-66. RG 263;
CIA/NA.

6. Walter Laqueur, "The Future of Intelligence". Spring 1986. Box 9, 109-1. p. 54. RG 263; CIA/NA.
Lee H. Hamilton, "View From The Hul". Summer 1987. Box 10, 114-4. p. 71. RG 263; CIA/NA.
7. Oleg Kalugin, "Intelligence and Foreign Policy". Winter 1989. Box 11, 124-2, p. 42. RG 263; CIA/NA
(Kalugin was directeur-generaal van de KGB en de eerste KGB/GRU topambtenaar, die in het CIA-blad
"Studies in Intelligence" publiceerde).
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Functie van inlichtingen
Inlichtingen zijn een geïntegreerd onderdeel van planning en beleid.8 Inlichtingen
zijn essentieel voor het beoordelen van een politieke situatie en het nemen van juiste
beslissingen. Inlichtingen kunnen derhalve verstrekkende gevolgen hebben. Daarom
moet men hoge eisen stellen aan de kwaliteit van inlichtingen.'
De functie van inlichtingen is het voorzien van de consument — een beleidmaker —
van kennis over situaties die voor hem van belang zijn. De verlangde kennis is zeer
divers en complex, net als de belangen van de staat.™ De rol van inlichtingen verwijst naar het versterken van macht. Daarom moeten beslissingen gebaseerd zijn op
informatie die correct, tijdig en adequaat is geïnterpreteerd."
Hoewel inlichtingen een eerste vereiste zijn voor een effectief beleid of een effectieve strategie, zijn ze nooit een vervanging ervan. Soms is een beleidmaker simpelweg in een positie waarin deze niet kan handelen, zelfs al staat hem alle informatie
ter beschikking.12
Een goed functionerend inlichtingenapparaat leidt ten minste tot een betere politieke analyse of politiek debat. Daarmee kan worden voorkomen dat het niveau van de
argumentatie naar een bedenkelijk peil zakt."
Inlichtingendiensten maken fouten en zullen altijd fouten blijven maken. Dit is
eigen aan het werk. Het is echter van belang dat de diensten rapportages maken op
grond van accurate informatie uit de eerste hand in plaats van op allerlei vrome
bespiegelingen.14

wordt uitgegaan van een weinig ontwikkeld inlichtingenbeleid. Men weet niet wat
men kan venvachten, maar wil toch adequaat kunnen reageren. Men ondervangt dit
door extra middelen aan te wenden voor het veiligheidsbeleid, bijvoorbeeld door
meer politie en strijdkrachten in dienst te nemen. In het tweede geval wordt uitgegaan van een hoog ontwikkeld inlichtingenbeleid. Men weet wat men kan verwachten
en kan de middelen hier zeer nauwkeurig op afstemmen. Met een hoog ontwikkeld
inlichtingenbeleid kunnen op de andere middelen van het veiligheidsbeleid kosten
worden bespaard. Tussen deze uitersten bevindt zich een reeks tussenvormen.
Er zijn varianten die niet tot een optimale kosten-batenrelatie leiden. Een variant
kan zijn dat er weliswaar een relatief groot inlichlingenapparaat is, maar dat de kwaliteit van deze inlichtingen laag is. Bij een voortdurend lage kwaliteit van deze inlichtingen zijn er twee ongewenste ontwikkelingen mogelijk. Ten eerste kunnen beleidmakers ervoor kiezen geen extra middelen in te zetten. De overheid is onvoldoende voorbereid of zet middelen verkeerd in. Het gevolg zijn onaangename verrassingen, waarbij belangen van de staat ernstig kunnen worden geschaad. Dit werkt kostenverhogend. Ten tweede kunnen beleidmakers overgaan tot een verhoging van de
uitgaven voor de middelen van het veiligheidsbeleid. Zij willen op alles voorbereid
zijn. De kosten van het inlichtingenapparaat nemen echter niet af. In het beste geval
leidt dit tot extra, onnodige kosten. In het slechtste geval wordt de legitimiteit van
het inlichtingenbeleid aangetast. Dit kan een uitstraling naar andere delen van het
veiligheidsbeleid tot gevolg hebben.

Kos ten-ba ten
De vraag hoe veel geld de overheid besteedt aan het veiligheidsbeleid wordt bepaald
door de schatting die men maakt van de mogelijke dreigingen en intenties van opponenten. Deze schatting is gebaseerd op inlichtingen. 15 Goede inlichtingen kunnen
zijn voordelig omdat de eigen middelen op de meest effectieve manier kunnen worden ingezet.16 De totale kosten blijven dan zo laag mogelijk.
Vanuit het oogpunt van toebedeling van middelen zijn er twee vormen te onderscheiden in de relatie tussen het inlichtingen- en veiligheidsbeleid. In het eerste geval

Gevaren van inlichtingen
Inlichtingendiensten kunnen ook gevaren met zich brengen. Het is gevaarlijk als een
dienst van zijn koers afraakt en departementale belangen gaan overheersen. In deze
situatie bepaalt een dienst tot op grote hoogte het niveau van de kwaliteit van de
inlichtingen waarmee hij de beleidmakers informeert. De dienst krijgt de neiging
informatie te monopoliseren en in het geheim aan beleid te werken. Een overmatig
gevoel van eigenbelang en onfeilbaarheid — zeker bij succes — leidt uiteindelijk tot
een vernauwde horizon en een houding waarbij de eigen doelen verworden tot politieke doelen.17

8. [naam auteur niet vrijgegeven], "Coordination and Responsibüity". Fall 1957. Box l, 2-5, p. 19. RO
263; CIA/NA.
9. Lt- Colonel James Murphy and Dr. K. Wayne Smith, "Making Intelligence Analysis Responsive to
Policy Concerns". Summer 1973. Box 6, 58-1, p. 1. RG 263; CIA/NA.
10. George Allen, "The Professionalization of Intclligence". Spring 1982. Box g, 93-1, p. 25-26. RG
263; CIA/NA.
11. Proost, "Intelligence as a Force Enhancer". p. 66.
12. Laqueur, "The Future of Intelligence", p. 57.
13. Robert Jervis. "Strategie Intelligence and Effective Poücy". Winter 1989. Box 11, 124-1, p. 27. RO
263; CIA/NA.
14. Probst, "InteHigence as a Force Enhancer", pp. 66-67.
15. Representative Lucien N. Nedzi (D-Mich.), "Oversight or Overlook: Congress and the u.s.
Intelligence Agencies". Summer 1974. Box 6, 62-2. p. 15. RC 263; CIA/NA.
16. Probst, "Intelligence as a Force Enhancer", p. 66.

Toekomst inlichtingen
Het inlichtingenapparaat ontwikkelt zich van een spionagedienst van de regering tot
een volgroeide intellectuele discipline. In toenemende mate zal men een onafhankelijke status krijgen en hen dienen die professioneel met informatie te maken hebben.
Met het oog op deze ontwikkeling vond William E. Colby — directeur van de CIA
van 1973 tot 1976 — dat inlichtingen te belangrijk waren om deze alleen aan de
regering over te laten. Hij stelde:

17. Kalugin, "Intelligence and Foreign Policy", pp. 42-43.
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"The multiplicity of these centers will provide the incentives of competilion to research, develop,
and produce more useful innovations than an official bureaucrucy would generale alone.
But an essential element of a successful revolution of this sorl is lacking: a philosophy around
which its elements can be formed and a future objective clcarly described. In the absence of such a
philosophy, threatening shadows of an inevitable '1984' totalitarism will appear t...]."18

2.1.1 RELATIE INLICHTINGEN-POLITIEK
Uitgangspunten in de relatie inlichtingen-politiek
Goede basisinformatie leidt niet zonder meer tot goede inlichtingen. Goede inlichtingen leiden niet zonder meer tot goed beleid." Deze relaties liggen gecompliceerd.
De theorievorming is gebrekkig. Vooral bij de relatie tussen inlichtingen en politiek
zit een gat in de theorievorming dat slechts langzaam wordt opgevuld.20 Toch zijn
er zinnige opmerkingen over te maken. Slechte inlichtingen kunnen een beleid ruïneren dat anders succesvol zou zijn geweest. Goede inlichtingen kunnen daarentegen
slechts ten dele een zwak beleid compenseren.
Factoren die van invloed zijn op een goed of zwak politiek beleid hebben vaak
ook hun uitwerking op inlichtingen.21 Inlichtingen en politiek zijn geen onafhankelijke fenomenen. In de praktijk is het inlichüngenapparaat het kleine broertje van de
politiek.22 Een beleidmaker heeft het volste recht om adviezen van het inlichtingenapparaat naast zich neer te leggen. Er kunnen voor hem andere overwegingen in het
spel zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de beleidmaker deze overwegingen te
evalueren en er zijn eigen prioriteit aan te geven.23 Het bovenstaande geeft niet
alleen de beperkte speelruimte van het inlichtingenwerk aan, het verwijst ook naar de
grote politieke gevolgen van foute inlichtingen. Werken met inlichtingen is geen
eenvoudige taak.
De relatie tussen de BVD en beleidmakers is als volgt beschreven:
"Het is de taak van de Dienst om te waarschuwen, te informeren en om te adviseren; vervolgens is
het aan de verantwoordelijke autoriteiten - primair bestuur, wetgever. Openbaar Ministerie en
opsporingsinstanties - om op basis van de door de BVD uitgebrachte adviezen die maatregelen te
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Een gepropageerd zelfbeeld van inlichtingendiensten is die van een instantie die zo
veel mogelijk 'objectieve' informatie aan beleidmakers verschaft. Een inlichtingendienst zou daarbij makkelijker in staat zijn minder vertekende informatie te leveren
dan bijvoorbeeld pressiegroepen, die zich rond beleidmakers bewegen.25
In de politiek en bij het inlichtingenwerk doen zich vergelijkbare problemen voor.
Beide kennen de druk tot collectieve consensus.26 Anderzijds is het inlichtingenapparaat — net als de politiek — geen monolitisch blok. Het kent zijn factiestrijd.21 Dit
maakt samenzweringstheorieën — zoals geponeerd door Rudie van Meurs — onwaarschijnlijk.28 Andere overeenkomsten met de politiek zijn: vertragingen, het willen
delen van risico's en de neiging tot marginale verbetering.29 Een groot probleem
kan de politisering van inlichtingen zijn. Dit heeft een negatieve uitwerking op het
moreel en kan ook de analyses verstoren.'" Ondanks het gepropageerde zelfbeeld
van verschaffers van 'objectieve' informatie, blijken inlichtingendiensten en hun rapportages niet vrij te zijn van vertekeningen (zie 2.7.1)
Verschillende werelden van verwachting
Politici en inlichtingenmcdewcrkers denken vaak dat ze dezelfde taal spreken. Dit is
een misverstand. Een inzicht in de verschillende posities, belangen en werkwijzen
kunnen tot een beter begrip voor eikaars wereld leiden. Allereerst wordt ingegaan op
de meest voorkomende verwijten, vervolgens op de punten die inzicht geven in
eikaars wereld.
De producent
De producent is hel inlichtingenapparaat. De consument is de beleidmaker. Collega's
binnen het inlichtingenapparaat kunnen echter ook consument zijn van inlichtingenrapportages. Hoe groter het inlichtingenapparaat is, des te meer is dit laatste het
geval.
Producenten hebben hun eigen manier van werken. Dit leidt soms tot kritiek van
consumenten. Zonder naar volledigheid te streven, volgen hier een aantal van de

treffen die zij noodzakelijk achten."24

IS. William E. Colby, "Intelligence in the 1980s" Summer 1981. Box 8, 90-3, p. 38. RG 263; CIA/NA.
19. Jervis, "Strategie Intelligence and Effective Policy", p. 18.
20. [naam auteur niet vrijgegeven], "Intelligence and Policy - The On-going Debate". Winter 1980.
Box 7, 88-2, p. 9. RG 263; CIA/NA.
2t. Jervis, "Strategie Intelligence and Effective Policy", p. 19.
22. G. Murphy Donovan, "Intelligence Rams and Policy Lions". Fall 1986. Box 9, 111-5, p. 64. RO
263; CIA/NA.
23. Shlomo Gazit, "Intelligence Estimates and the Decisionmaker". Pail 1988. Box 10, 119-2, p. 32. RG
263; CIA/NA.
24. Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 463. nr. 3, p. 7.

25. John Whitman, "On Estimating Reaclions". Summer 1965. Box 4, 32-1, pp. 2, 4. RG 263; CIA/NA.
26. Donovan, "Intelligence Rams and Policy Lions", p. 63.
27. Robert M. Gates, "The CIA and American Foreign Policy". Fall 1987. Box 10, 115-!, p. 30. RG
263; CIA/NA.
28. Rudie van Meurs, De BVD. Samenzwering legen ambtenaren, studenten, journalisten, dominees, en
andere democraten, Amsterdam: Van Gennep, 1978. In Nederland is een aantal andere aanwijzingen voor
mijn bewering te vinden. Het voormalig PE-hoofd — Sjoerd Bos — uitte kritiek op de methodiek (3.2.3).
Daarnaast is volgens onbevestigde berichten de te volgen koers van de BVD onderhevig aan pittige interne
discussies. Bron: "Partij wil toelichting op BVD-rapport over CPN", de Volkskrant, 11 maart 1992.
29. David D. Gries, "New Links Between Intelligence and Policy". Summer 1990. Box 11, 126-1, p. 4.
RO 263; CIA/NA.
30. Robert M. Gates, "Guarding Against Politicization". Spring 1992. Box 11, 133-1, p. 2. RG 263;
CIA/NA.
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belangrijkste punten van kritiek." Een verwijt is dat inlichtingenrapporten falen in
het verminderen van onzekerheid over ontwikkelingen in de toekomst. Dit verwijt is
niet terecht indien de consument in het rapport een accurate analyse kan vinden van
de verschillende mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Een goed inlichtingenrapport
is geen orakel.
Een ander verwijt is dat inlichtingenrapporten mogelijkheden ontnemen aan beleidmakers. Dit verwijt is onterecht indien uit een correcte analyse blijkt dat een beleidmaker daadwerkelijk geen ruimte heeft. Het verwijt is terecht indien de analist in het
rapport niet is uitgegaan van de juiste doelen. Ter illustratie: het blijkt dat een
regering een bepaald onwenselijk regime niet met een olieboycot op de knieën kan
krijgen. Een inlichtingendienst komt tot deze — op zich correcte — conclusie. Toch
blijkt de beleidmaker tot actie over te gaan en een boycot in te stellen. De reden
hiervan is dat deze beleidmaker aan de eigen achterban de bereidheid tot optreden
wil tonen. In dit geval is niet het buitenlandse regime, maar de binnenlandse publieke
opinie het dominante doel.
Verder kunnen een regering en een inlichtingendienst van mening verschillen.
Beleidmakers kunnen dan het gevoel krijgen dat hun beleid wordt ondergraven.
Een ander probleem doel zich voor indien een rapport openbaar wordt en het
dubbelzinnige feiten bevat. Dit kan een politieke controverse uitlokken. Beleidmakers
zijn daar niet blij mee. Zij vrezen dat een dergelijke discussie leidt tot een oplossing,
waarbij in hel politieke debat wordt gekomen voor het ergste denkbare dreigingsscenario. Daarnaast bevatten inlichtingenrapporten vaak vage begrippen en omschrijvingen. Dit heeft soms te maken met ccn zwakke analyse, soms met onzekerheid
over de toekomst. Controverse en vaagheid zijn punten van wrevel bij consumenten.
Tot slot zijn sommige rapporten wijdlopig. De producent wil zijn ei kwijt over
wetenswaardigheden. De beleidmaker wil — met zijn volle agenda — een zo bondig
mogelijk verslag. Soms kan een producent volstaan met de mededeling dat er op een
bepaald gebied geen veranderingen zijn opgetreden die het vermelden waard zijn.
De consument*2
Bezwaren die producenten tegen consumenten maken overlappen deels bovengenoemde punten. De invalshoek is echter anders:"

31. Hans Hcymann, Jr., "The Intelligence-Policy Rclalionship". Wimer 1984. Box 9. 104-2, p. 61-65.
RG 263; CIA/NA. Mark M. Lowenlhal, "Tribal Tongues: Iniclligcnce Consumers, Intelligence Producers".
Summer 1992. Box: 19-21, 134-2, p. 13. RG 263; CIA/NA.
32. De BVD maak! hierbij een onderscheid tussen afnemers en doelgroep. Deze laatste groep wordt
ongevraagd met BVD-informatie geconfronteerd. Bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991. 21 819, nr.
5, p. 2.
33. Donovan, "Intelligence Rams and Policy Lions", pp. nS-fifi. Hamilton, "View From The HUI", p.
fiX. Gates, "The CIA and American Foreign Policy", pp. 33-35.
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Een verwijl van producenten is dat beleidmakers onbekendheid en onzekerheid
vrezen, niet aan hun beperkte speelruimte willen worden herinnerd en niet houden
van informatie die hun beleid ondergraaft.
Daarnaast verwijten producenten van inlichtingen beleidmakers dat zij inlichtingen
willen om het publiek te overreden. Producenten vrezen dat opponenten daarbij
inzicht krijgen in het inlichtingenwerk. Een dergelijk verwijt was te horen na het
tonen van luchtfoto's door president John F. Kennedy tijdens de Cuba-crisis. Door
het tonen van de foto's wist de Sovjetunie dat de Verenigde Staten zeer gedetailleerde luchtfoto's kon maken. Het verschafte de Sovjetunie de mogelijkheid eventuele
tegenmaatregelen te nemen.
Verder bedienen beleidmakers zich — tot ergernis van de producent — van verschillende methoden om onwelgevallige rapporten te blokkeren: ze vragen door, versmallen of verbreden de vraagstelling of intimideren simpelweg de betrokken analist.
Soms gebruiken beleidmakers inlichtingen om hun beleid er beter uit te laten zien
en niet om tot beter beleid te komen. Medewerkers van de CIA stoorden zich aan het
feit dat bijvoorbeeld beleidmakers wel melding maakten van mensenrechtenschendingen in Nicaragua door de Sandinistas, maar niet van schendingen door de Contra's.
Een inlichtingendienst kan zich hiertegen niet altijd verdedigen omdat hij anders zijn
betrouwbaarheid verliest tegenover zijn bronnen. Het zich niet kunnen verdedigen is
een interessant punt in verband met een BVD-rapport over de vredesbeweging. Enerzijds ontkende de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Ed. Van Thijn dat
Stop de N-Bom onderwerp van onderzoek was van de BVD, anderzijds noemde de
dienst in een rapport Stop de N-Bom een mantelorganisatie. Volgens dit BVD-rapport
— dat Van Thijn had gelezen — was Stop de N-Bom wel degelijk onderwerp van onderzoek (3.2.5).
De korte periode dat bestuurders aan het bewind zijn kan tot gevolg hebben dat
het lange-termijnbeleid te weinig aan bod komt. Het gevolg is dat deze bestuurders
slechts oog hebben voor crisissituaties.
Een laatste klacht is dat beleidmakers te weinig feedback geven aan inlichtingendiensten.34
Inzicht in en begrip voor eikaars wereld
Verwijten over en weer zijn voor een groot deel terug te voeren op de verschillen in
de rol die men vervult en de onbekendheid — soms onbegrip — met de rol van de
ander. Een inlichtingendienst maakt deel uit van het permanente deel van de uitvoerende macht en zal daarom niet snel genegen zijn wisselend beleid te verdedigen.35
De verschillen hebben — volgens sommige auteurs — niet alleen te maken met een
verschil in positie, maar ook met verschillen van de pei'sonality-ciiltatii van beide

34. Gries, "New Links Between Intelligence and Policy", p. 5.
35. Lowenthal, "Tribal Tongues: Intelligence Consumers, Imeiligence Producers", p. 13.
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groepen. Bc geef hier de kenmerken van beide groepen. Deze beschrijving vertoont
soms trekken van een ideaaltype.
Beleidmakers bekijken zaken van de top. De instelling die hierbij hoon is eerder
besluitgericht, doortastend en vol zelfvertrouwen, dan reflectief, introspectief en
twijfelend. Beleidmakers hebben een groot belang bij het doorzetten van hun beleid.
Ze staan onder druk van een voortdurende stroom van kritiek. Dit draagt niet bij aan
een enthousiaste voedingsbodem voor reflectie en voor inlichtingenrapporten die voor
meer dan één uitleg vatbaar zijn. Bovendien zijn politici — door hun positie —
kwetsbaarder voor fouten dan inlichtingenmedewerkers. De beleidmaker staat midden
in het politieke machtsspel. Een inlichtingendienst staat aan de zijlijn. Een beleidmaker gebruikt inlichtingenanalyses voor een bureaucratische machtsstrijd. Beleidmakers besteden veel tijd aan onderhandelen, het doen van concessies en manoeuvreren.
Beleidmakers bekijken inlichtingen vanuit het oogpunt hoe nuttig ze zijn voor het
beschrijven van situaties, het geven van commentaar op opties, hel voorspellen van
obstakels en het vergroten van invloed over anderen.
Inlichüngenmedewerkers zijn meer vraaggericht, onderzoeken een zaak uitgebreid
en zijn minder ingesteld op het actief nemen van besluiten. Dubbelzinnigheden en
onzekerheden geven inlichtingenmedewerkers in hun rapporten in detail weer. Analisten verlangen naar een vorm van 'objectiviteit'. Inlichtingenrapporten waarschuwen
vaak in een vorm die leidt tot besluiteloosheid. In deze verslagen vertelt een analist
niet zozeer wat er zal gebeuren, maar geeft hij weer waar een beleidmaker zich de
meeste zorgen over dient te maken.36 Deze wijze van rapporteren staat op gespannen voet met het verlangen van beleidmakers om snel beslissingen te kunnen nemen.
Een beleidmaker wil juist een situatie kunnen beïnvloeden." Waar bij beleidmakers
politiek bijna verpersoonlijkt is, identificeert een inlichtingenmedewerker zich eerder
met de problemen.38 Verwachtingen sluiten hier niet op elkaar aan.
In een Amerikaans onderzoek over beleidmakers komt men uit op de volgende persoonlijkheidskenmerken van hun presidenten: ze denken in het heden, zijn actiegericht, geven zelden een doel geheel op, geven zichzelf de tijd een doel alsnog te
bereiken en laten daarbij zoveel mogelijk opties open. Een analist daarentegen voelt
zich veel minder comfortabel bij een situatie van niet-verenigbare doelen. Een analist
ontleedt de doelen van een beleidmaker tot subdoelen. De analist legt daarbij prioriteiten aan. Een probleem doet zich voor als doelen met elkaar samenhangen. Dit is
vaak het geval. De analist wil dan niet-verenigbare doelen identificeren en de ene

36. Voor een uitwerking zie 2.7.7 ('Toekomstgericht').
37. Slechts indien een beleidmaker rust aan het front wil. zal hij blij zijn met dergelijke adviezen.
Jervis, "Strategie Intelligence and Effective Policy", p. 23. Whitman, "On Estimaling Reaetions", pp. 5, 6.
38. Heymann, "The Intelligence - Policy Relationship", p. 60. L. Keith Gardiner, "Dealing wich
Intelligence-Policy Disconnects". Summer 1989. Box 10, 122-1, pp. 1-2, 6. Rü 263; CIA/NA.
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opofferen ten koste van de andere op grond van de gestelde prioriteiten. Er is derhalve verschil in de manier waarop beide groepen met beleidsproblemen omgaan.
Beleidmakers blijken veelal vooruitgang te benaderen door het nemen van kleine
stapjes in plaats van door grote veranderingen. Inlichtingenmedewerkers willen
daarentegen eerder het grote geheel in ogenschouw nemen. Zij denken abstracter.
Beide groepen hebben de neiging een bepaald soort persoonlijkheid uit te filteren.
De kracht van beleidmakers is dat zij zich hebben aangeleerd om te kunnen gaan met
bureaucratieën. Inlichtingenmedewerkers daarentegen zijn in hun hart critici, Inlichtingenmedewerkers kunnen zwakheden van beleidmakers blootleggen.™
Voor een inlichtingenmedewerker is het van belang ie weten wanneer een beleidmaker het meest open staat voor informatie en analyse. Bij de ontwikkeling van een
politiek vraagstuk kunnen we vier fases onderscheiden. In de eerste fase vestigt een
inlichtingenrapport bij een beleidmaker een belangstelling die er voordien niet was.
In de tweede fase wil de beleidmaker de/.e belangstelling verdiepen: hij staat nu het
meest open voor informatie. In de derde fase staat de beleidmaker voor ogen wat hij
wil en is hij slechts geïnteresseerd in ondersteunende informatie. In de vierde fase
concentreert een beleidmaker zich op de beleidsuitvoering. Een analist die met kritische rapportages in de vierde fase twijfel oproept kan erop rekenen dat de beleidmaker hem bij het oppositionele kamp indeelt. Fase twee is het meest geschikt ideeën te
promoten.40
Om effectief te zijn is het van belang dat de analist de informatie op een zodanige
wijze presenteert dat het aansluit bij de behoefte van de beleidmaker. Een analist
dient er zich bovendien van bewust te zijn dat een beleidmaker over meer bronnen
voor informatie beschikt dan slechts een inlichtingendienst. 4 '
Bovenstaande inzichten kunnen onnodige verwijten en misverstanden voorkomen.

2.1.2 TRADITIONALISTEN - ACTIVISTEN
Er zijn twee visies op de vraag hoe dicht het inlichtingenapparaat bij de politiek moet
staan. De ene groep — de traditionalisten — vindt dat een dienst zo veel mogelijk
afstand moet bewaren vanwege de objectiviteit. De andere groep — de activisten —
vindt dat een dienst veel dichter bij beleidmakers moet staan. Dit is volgens deze
groep noodzakelijk om beleidmakers te kunnen voor/.ien van relevante rapportages.

39. Gardiner, "Dealing witrj Intelligence-Policy Disconnecls", pp. 3-5.
40. Ibid., pp. 5-6.
<" )
41. Arthur S. Hulnick, "The Imelligencfe- Produccr-Poltcy Consumer l.inkage". Winter 1985. Box 9.
108-7, pp. 73-74. RO 263; CIA/NA. Ren beleidmaker kan ook door verschillende diensten worden geïnformeerd. Uit de veelheid van informatie hoeft dan niet altijd de juiste conclusie te worden getroklcen of zijn
verschillende interpretaties mogelijk. Deze problematiek konu bijvoorbeeld aan de orde in Roberla
Wohlstetter, Pearl Harbor: Waming and Decision. Stanford: Stanford University Press. 1962.
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Bij de traditionalisten moeten beleidmakers zelf opties formuleren en conclusies
trekken over de bedoeling van pure feiten. Er is geen directe interactie tussen de
politiek en het inlichtingenwerk.
Bij de activisten staat de dialoog centraal. De activisten stellen dat zij slechts op
deze wijze op de hoogte kunnen blijven van de reacties en behoeften van de consument. Inlichtingen worden aangedragen voor specifieke beleidsproblemen. Tevens
willen de activisten dat analisten onderzoeken wat de effecten zijn van de verschafte
inlichtingen op het beleid. Activisten blijven ook na de besluitvorming het beleid
volgen. Zij besteden veel aandacht aan de presentatie/2
Activisten verwijten de traditionalisten dat zij — door een ver doorgevoerde
scheiding — inlichtingen aandragen die niet relevant zijn. Bovendien zou een dienst
bij een activistische benadering fouten eerder kunnen corrigeren.43 Omgekeerd
wijzen traditionalisten op het gevaar dat activisten te veel het beleid proberen te
dienen. Dit kan tot de onwenselijke situatie leiden dat een dienst zich degradeert tot
het vertolken van een bepaalde politieke visie.44 Een te grote participatie bij het
beleid kan ertoe leiden dat een dienst fouten en gevaren negeert.45 Activisten op hun
beurt werpen tegen dat dit ongewenste effect grotendeels valt te voorkomen, indien
een dienst ook die informatie blijft doorgeven die voor beleidmakers onwelgevallig
is.46
Elementen van deze discussie waren van toepassing op de inmiddels opgeheven
IDB (Inlichtingendienst Buitenland). De vraag was of de IDB slechts informatie mocht
verwerven of dat deze dienst ook informatie mocht verwerken. De regering stond een
zekere mate van verwerking toe. Het accent bleef overigens — conform het Koninklijk Besluit — op verwerven liggen.
De BVD verwerkt informatie. Dit volgt uit het feit dat de BVD het maken van
risicoanalyses tot zijn werkterrein rekent. Bij een risicoanalyse maakt een analist een
schatting van toekomsüge risico's. Dit houdt automatisch een interpretatie van feiten
in, dat wil zeggen het verwerken.47
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2.1.3 WETGEVENDE MACHT EN INLICHTINGEN
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben in vrijwel alle landen de nauwste contacten met de uitvoerende macht: de regering. Regeringen zijn niet alleen de belangrijkste ontvangers van rapportages, maar bepalen het feitelijke beleid en voeren een
groot deel van de controle uit. Dit geldt ook voor Nederland.
In het buitenland — bijvoorbeeld Australië, Canada en de Verenigde Staten — is er
sinds enige tijd ervaring opgedaan met een versterkte rol van de wetgevende macht
bij het inlichtingenbeleid. In de Verenigde Staten vonden deze veranderingen plaats
sinds het midden van de jaren zeventig naar aanleiding van een aantal schandalen.
Deze veranderingen betreffen niet alleen de controle, maar ook de budgettering en
rapportages. De doorgevoerde veranderingen leidden tot tevredenheid bij zowel de
CIA als in politieke kringen. Het is daarom interessant te onderzoeken wat de gevolgen waren. Het kan materiaal vormen voor een herbezinning inzake de beperkte rol
die de wetgevende macht in Nederland heeft bij het inlichtingenbelcid (3.4).
Noodzaak van verbeterde controle
De noodzaak van controle van inlichtingendiensten kent een aantal oorzaken. Ten
eerste gaat er een dreiging uit van speciale diensten — om het even of dit een inlichtingendienst is of niet — die niet worden gecontroleerd. Controle is daarom noodzakelijk.48 Een tweede argument sluit met name aan bij de politieke traditie in de
Verenigde Staten: inlichtingendiensten moeten — om hun taak te kunnen uitvoeren —
de steun hebben van de bevolking en de volledige participatie van de wetgevende
macht.49 William H. Webster — directeur van de CIA van 1987 tot 1991 — benadrukte de noodzaak van controle door de wetgevende macht. 50
In het proces van controle is sprake van een voortdurend en voortgaand definiëren
en verfijnen van normen.51 Krachtig toezicht door de wetgevende macht voorkomt
dat problemen zich opstapelen.52
Wat controleert men?
Onderwerp van controle zijn de kwaliteit en misbruik. 53 Misbruik slaat op zaken als
het toepassen van onwellige middelen, het nastreven van onwettige doelen en moedwillige taakoverschrijding. De kwaliteit staat in relatie met de roep om een effectief

42. [naam aneur niet vrijgegeven), "Imelligence and Policy - The On-going Debaie", pp. 11-13.
Hulnick, "The Inielligence Producer-Policy Consumer Linkage", pp. 73. 85.
43. [naam auteur niet vrijgegeven], "Inielligence and Pjlicy - The On-going Debate", pp. 14, 15.
44. Heymann, "The Intelligence-Policy Relationship", p. 66.
45. Gazit, "Imelligence Estimates and the Decisionmakcr". pp. 38-39.
46. Laqucur, "The Future of Imelligence", p. 61.
47. "Verslag van de vasie commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten omtren! haar
werkzaamheden, vastgesteld 7 juni 1977", Tweede Kamer, vergaderjaar 1976-1977, 14 515, nr. l, p. 12.
Zie ook: "Verslag van de vaste commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten omtrent haar werkzaamheden, vastgesteld 6 maart 1985", Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 895, nr. l, 5, . BVD,
Jaarverslag 1991, p. 82.

48. Kalugin, "Intelligence and Foreign Policy", p. 39.
49. [naam auteur niet vrijgegeven], "Congress. Oversight and the U.S. Intelligence Community".
Summer 1981. Box 8, 90-4, p. 49. RG 263; CIA/NA.
50. William H. Webster, "With Fidelily to the Conslitution". Summer 1987. Box 10, 114-6, p. 85. RG
263; CIA/NA.
51. [naam auteur niet vrijgegeven], "Secrecy and Inielligence in a Free Society". Summer 1975. Box 6,
67-1, p. 1. RG 263; CIA/NA.
52. Nedzi, "Oversighl or Overlook: Congress and the u .s. Intelligence Agencies". p. 17.
53. Laqueur, "The Future of Intelligence", p. 54.
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en efficiënt functionerende overheid. Effectiviteit en efficiency slaan op het adequaat
aanwenden van het budget.54
Hoe ver gaat men in de controlefunctie? De Amerikaanse ervaring is dat verbeterde controle leidde tot een gedetailleerde en grotendeels openbare code voor het
gedrag van inlichtingendiensten." Leden van de controlerende commissies bestuderen zelfs geheime delen van de begroting.56 Het kan zijn dat een parlementslid in
zijn controlerende functie niet alles wil weten, om niet gecompromitteerd te raken.57
Resultaten van geïntensiveerde controle en samenwerking
In de Verenigde Staten leidde de geïntensiveerde samenwerking met de wetgevende
macht tot een aantal opmerkelijk resultaten. Door een beter begrip van het inlichtingenwerk groeide het budget gedurende een aantal jaren zelfs sneller dan dat van
Defensie. Door het Amerikaanse systeem waarbij de leden van de wetgevende macht
die in de controlerende commissies zitten wisselen, groeide de vraag naar inlichtingenrapporten. Bovendien bleek de legitimiteit van het inlichtingenapparaal ermee
gediend: de volksvertegenwoordigers gaven status aan het inlichtingenwerk en het
belang ervan in de samenleving. Het inlichtingenapparaat raakte steviger in de
samenleving verankerd.58
Een ander resultaat is een versterking van de wetgevende macht. Er wordt zelfs
geopperd dat het met de bombardementen op Cambodja — tijdens de Vietnam-oorlog
— wel eens heel anders had kunnen lopen indien de ClA-rappotten reeds toen door de
wetgevende macht waren bestudeerd.
Een gevolg is dat de relatie tussen de uitvoerende macht en het inlichtingenapparaat onder grotere druk komt te staan.59 Het feit dat het inlichtingenapparaal niet
meer het exclusieve speeltje is van de regering kan een verhoging van het niveau van
het politieke debat tot gevolg hebben. Meer mensen raken beter geïnformeerd over
zaken die de veiligheid van de staat betreffen. Het inlichtingenapparaat weet zich
bovendien verzekerd van een grotere onafhankelijkheid jegens de uitvoerende macht.
Waken voor neveneffecten
Er kunnen zich problemen voordoen. Reeds genoemd is de grotere spanning tussen
het inlichlingenapparaat en de uitvoerende macht. Een ander vraagstuk betreft de
geheimhouding. Meer mensen hebben kennis van geheime documenten. De kans op
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het uitlekken van deze informatie kan toenemen. Toch stellen medewerkers binnen de
CIA vast dat geen enkel lid van de wetgevende macht in staat is het functioneren van
het inlichtingenapparaat ernstig te beletten.60 In de Verenigde Staten blijkt bovendien de uitvoerende macht vaker te lekken dan de weigevende. Een zaak waarvoor de
wetgevende macht moet waken is dat zij intensieve controle niet over mag laten gaan
in micromanagement.61
Een verbeterde controle hoeft niet op alle punten tot meer duidelijkheid te leiden.
Kritiek kan bijvoorbeeld door partijbelang zijn ingegeven.62 Ook kan kritiek slechts
een lippendienst blijken te zijn. Deze problemen doen zich reeds voor bij beperkte
controle. Een voorbeeld uit de tijd voorafgaand aan de verbeterde controle betrof
ClA-operaties in Laos tijdens de Vietnam-oorlog. Hoewel deze publiekelijk werden
bekritiseerd door leden van het Congres, feliciteerde een aantal van hen achter de
schermen de CIA met de effectieve uitvoering.''' Dergelijke praktijken zullen ook bij
een versterkte controle blijven voortbestaan.
De positieve ervaring die in de Verenigde Staten is opgedaan met geïntensiveerde
controle betekent niet dat schandalen definitief tot het verleden behoren. Een recent
schandaal betreft Aldrich H. Ames die ClA-geheimen aan Rusland doorgaf en daarmee het werk en het imago van deze dienst aantastte. Het werken aan de kwaliteit
van een inlichtingendienst en zijn producten is een voortdurend proces en niet een
statisch doel.M

2.2 DOELEN, PRIORITEITEN, TIJD, BENODIGDHEDEN
Voordat over kan worden gaan tot het verzamelen en het analyseren van inlichtingen
dient er duidelijkheid te zijn over de doelen, prioriteiten en benodigdheden. Hoe
nauwkeuriger deze zaken zijn geformuleerd en worden nageleefd, des te beter zal de
kwaliteit zijn van de rapportages die door deze organisatie worden geproduceerd.
Doelen65
Het doel van het inlichtingenwerk is niet zozeer invloed, maar geloofwaardigheid.
Absolute geloofwaardigheid van de analyses is een voorwaarde. De gepresenteerde
visie van de dreiging en de maatregelen ertegen moet — goed of fout — de beste en
de meest 'objectieve' van dat moment zijn. Indien een dienst invloed wil zonder dat
deze competent is, zullen beleidmakers eerder kennis en inzichten afwijzen. 66

54. [naam auteur niet vrijgegeven], "Congress, Oversight and ihe !i.s. Inteüigence Community", pp- 4142.
55. Daniel B. Silver. "The CIA and Ihe Law: The Evolving Role of the CIA's General Counse!".
Summer 1981. Box 8, 90-5. p. 52. RG 263; CIA/NA.
56. HamJHon, "View From The Hill", p. 67.
57. Nedzi, "Oversight or Overlook: Congress and the U.S. Imelligence Agencies", p. 18. Zie de opmerking van Joop den Uyl in 3.4.
58. David Gries, 'The CIA and Congress: Uneasy Partners". Summer 1987. Box: 10, 114-5, pp. 78-79.
RG 263; CIA/NA.
59. Gates, "The CIA and American Foreign Poliey" pp. 31-32.

60. John M. Maury, "CIA and the Congress". Summer 1974. Box 6, 62-1, p. l RG 263; CIA/NA.
61. Gries, "The CIA and Congress: Uneasy Partners", p. 81.
62. Laqueur, "The Future of Intelligente", p. 55.
63. Maury, "CIA and the Congress", p. 6.
64. 2.2, 'Benodigdheden'.
65. Zie ook 3.1 en 2.1.
66. Sherman Kent, "Estimates and Influence". Summer 1968. Box 5, 44-1, p. 12. RG 263; CIA/NA.
Gates, "Guarding Against Politicization", p. 9.
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Het inlichtingenapparaat formuleert niet du doelen, evenmin maakt het beleid of
plannen. Inlichtingen hebben een dienende functie. 67 Wat een dienst produceert is
zekerheid en het verminderen van onzekerheid ten behoeve van beleidmakers. ^
Prioriteiten
Er moeten prioriteiten worden gesteld in het inlichtingenwerk. De prioriteitenstelling
is van groot belang om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van de beperkte gemeenschapsgelden en arbeidskrachten.69 De prioriteitenstelling dient niet
alleen met de mond te worden beleden, medewerkers moeten deze ook feitelijk uitvoeren.
Optimaal is de situatie waar beleidmakers de prioriteitenstelling aangeven. Een
probleem is dat een beleidmaker niet altijd het inlichtingenapparaat hierover informeert.™ Niet optimaal — en mogelijk zelfs politiek onwenselijk — is de situatie
waarin een inlichtingen- of veiligheidsdienst zelf zijn prioriteitenstelling vaststelt. Dit
geldt des te sterker als dit niet vrij is van eigenbelang.
Het onderzoeken van corruptie onder ambtenaren — iets dat de BVD zichzelf toedacht — droeg elementen in zich van deze niet-optimale situatie. Het idee stuitte op
krachtige weerstand van bijvoorbeeld Ed Nijpels (3.3).
Het werken met ad hoe-groepen — zeker voor zaken die een lagere prioriteit hebben — wordt in de literatuur aangemoedigd." De BVD is op dit punt de laatste jaren
de goede weg ingeslagen.
Tijd
De tijdspanne waarbinnen beleidmakers beslissingen nemen wordt, steeds korter.
Analisten moeten steeds vaker rapporten binnen een periode van één tot enkele dagen
afleveren. Dit maakt het werk er niet makkelijker op. Er is overigens geen algemene
regel over de relatie tussen snelheid en accuratesse. Bij de ontdekking van bijvoorbeeld een mol 72 in de eigen organisatie neemt een dienst soms lang de tijd, zeker
als het tot een reorganisatie leidt.73
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Benodigdheden
Goed personeel is van groot belang voor een inlichtingendienst. Professionalisme
staat voorop. Professionalisme dient te worden opgevat als een voortdurend proces en
niet als een statisch doel. Het slaat op een mentaliteit. Bij een professionele houding
wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de verdere ontwikkeling ervan. Tegenover professionalisme staat het gebrek aan professionalisme: een tekort aan expertise, ondermaatse prestatie en het veronachtzamen van
maatschappelijke behoeften.74
Informatie komt via tal van wegen binnen. Het belangrijkste zijn de openbare
bronnen. De BVD krijgt op deze wijze zeventig tot tachtig procent van zijn informatie
binnen.75 De media vervullen een belangrijke rol bij het vergaren van informatie uit
openbare bron.76
De computer gaat een steeds belangrijkere rol spelen. De BVD heeft reeds geïnvesteerd in een stand alone netwerk.77 De computer vervult verschillende functies. Een
analist gebruikt hem voor het verwerken van gegevens en het schrijven van analyses.
Daarnaast slaat een dienst er informatie in op die op dal moment nog een lage prioriteit heeft. Voor een adequaat gebruik ervan door analisten is training een vereiste. Zij
leren daarbij informatie zo goed mogelijk uit te splitsen. Bovendien kan een dienst
via elektronische post informatie sneller ter plekke krijgen. Dit is van belang omdat
we toegroeien naar een situatie waarin beleidmakers de klok rond over informatie
moeten kunnen beschikken.
Inlichtingenmedewerkers die niet geschoold zijn in de politieke en bureaucratische
realiteit zullen het steeds moeilijker krijgen.78 Dit inzicht is van belang voor het
debat tussen traditionalisten en activisten, waarbij activisten de noodzaak van nauwer
contact omwille van de relevantie van rapportages zullen benadrukken.
Het inlichlingenapparaal is gedwongen zijn prestaties voortdurend te verbeteren.
Zo niet, dan is het gedoemd te ontaarden.7* Het initiatief om de impact van analyses
te verbeteren ligt bij de diensten zelf.80

2.3 WELKE INLICHTINGEN ZIJN NODIG?
Inlichtingen komen in verschillende vormen voor. In deze paragraaf wordt een indruk
gegeven om welke soorten inlichtingen het kan gaan. In dit onderzoek concentreer ik
me uiteindelijk op inlichtingenanalyses, 'estimates'.
67. (naam auteur niet vrijgegeven], "Intelligcnce and Policy - The ün-going Debate", p. 10.
68. Lawrencc T. Milelman, "Preface to a Theory of Imeliigence". Fall 1974. Box 6, 63-2, p. 21. RO
263; CIA/NA.
69. Bernard Drell, "Intelligence Research. Some Suggested Approaches". Fall 1957. Box l, 2-6, p. 79.
RG 263; CIA/NA.
70. Gazit. "Intelligence Esümates and the Decisionmaker", pp. 36-38.
71. Reed R. Probst. 'Triage in Intelligence". Spring 1990. Box 11, 125-1, p. 4. RG 263; CIA/NA.
72. Iemand die zich langdurig in je eigen organisatie ophoudl. om op termijn voor een opponent actief
te worden.
73. [naam auteur niet vrijgegeven], "The Repons Otïicer: Issues of Quality". Spring 1983. Box: 8, 972, p. 15. RG 263; CIA/NA.

74.
75.
76.
77.

Allen, "The Professionalization of Intelligence", p. 24, 29-30.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 819, nr. 2, p. g.
Gates, "The CIA and American Foreign Policy", pp. 25-27.
"Docters van Leeuwen wil gaan adverteren voor zijn BVD". Vrij Nederland, 21 december 1991, p.

36.
78. Gries, "Intelügence in the 1990s". Spring 1991. Box 11. 129-1. pp. 10-11. RG 263; CIA/NA.
79. Laqueur, "The Future of Intelligence'', p. 60.
80. Donovan, "Intelligence Rams and Policy Lions", p. 74.
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Soorten inlichtingen
Er zijn verschillende soorten inlichtingen:
• Het eerste type inlichtingen waarschuwt: 'warning intelligence'. Beleidmakers
willen dal het inlichtingenapparaat crises ontdekt. Een dienst kan hiervoor een lijst
indicatoren ontwikkelen. Met deze lijst voert een dienst reguliere controles uit om
te zien of er veranderingen hebben plaatsgevonden. Afhankelijk van het belang
worden sommige zaken voortdurend in de gaten gehouden, andere periodiek.
• Daarnaast zijn er de dagelijkse inlichtingen: 'current intelligence'. Hiervoor moeten inlichtingenmedewerkers weten wat de hete hangijzers zijn. Deze inlichtingen
dragen een meer journalistiek karakter.
• Het derde type inlichtingen is een compilatie van encyclopedische feiten: 'basic
intelligence'. Ze zijn nuttig voor het ontwikkelen van beleid. Er zit een aspect van
terugkoppeling aan: beleidmakers kunnen aangeven waar zij meer informatie nodig
hebben voor het opzetten van hun beleid.
• Het vierde type inlichtingen betreft 'estimative intelligence'. In deze verslagen
spreekt een analist — op grond van een analyse — een verwachting uit voor toekomstige ontwikkelingen. Daarbij geeft hij beleidsopties aan: aanbevelingen.
• Ten slotte zijn er ruwe, ongeëvalueerde inlichtingen: 'raw intelligence'. Deze
komen in verhouding minder vaak bij een beleidmaker terecht.81
Beleidmakers waarderen 'basic intelligence' over het algemeen het meest. De meeste
kritiek krijgen de 'estimales'.82
Bij alle types inlichtingen zijn drie zaken voor een beleidmaker van belang: bondigheid, stiptheid (het op tijd beschikbaar zijn) en relevantie, en wel in die volgorde.
Producenten van inlichtingen draaien die volgorde wel eens om.8' In het door mij
onderzochte deel van het kwartaalverslag van de BVD is de bondigheid afwezig:
slechts 33 procent is direct relevant (6.2). Bovendien ontbreken beleidsrelevante
inzichten, zoals het handelen van de eigen overheid.
Er bestaat ook een andere indeling van types inlichtingen. Er wordt dan een onderverdeling gemaakt op grond van de bestudeerde onderwerpen: biografische, politieke,
sociologische, geografische, militaire, economische en wetenschappelijke inlichtingen.84 Het deel van het kwartaalverslag dat over ontwikkelingen binnen de antikernenergiebeweging (AKB) gaat — de case-study in hoofdstuk 6, 7 en 8 — is een combinatie van sociologisch-politieke (AKB) en biografische inlichtingen (Joost van
Steenis).

81. Hulnick, "The Intelligence Producer-Policy Consumer Linkage", 79-85.
82. Helene L. Boalner, "The E-valualion of Intelligence". Slimmer 1984. Box 9. 102-2, p. 69. RG 263;
CIA/NA. Kent, "Estimates and Influence", pp. 12, 13.
83. Hulnick, "The Intelligence Producer-Policy Consumer Linfcage", pp. 79-85.
84. [naam auteur niet vrijgegeven], "Geographic Intelligence", p. 2.
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Over welke zaken gaan de inlichtingen?
Voor het formuleren van een goede strategie voor het te voeren beleid is hel nodig
over een aantal zaken van de opponent inlichtingen te verzamelen. Een analist moet
zijn kracht en bedoeling inschatten. Daarvoor is hel van belang doelen en prioriteiten
van een opponent te achterhalen. Daarnaast onderzoekt hij welke krachten en factoren
van invloed zijn op de besluitvorming van een opponent. Essentieel voor de analyse
is in te schatten waar deze factoren toe leiden: wat wil de betreffende opponent doen
of wat zou deze kunnen doen? Een analist moet weten wat de dreigingen zijn en de
eigen mogelijkheden tot handelen aangeven.85 Inzicht in deze elementen is de basis
van een beleidsrelevante rapportage (zie 2.7.7).
Om van een dreiging te kunnen spreken, moei aan drie zaken zijn voldaan: een
aanname van de vijandigheid van een opponent, hel vitale belang van de kwestie die
speelt en een subjectief gevoel van kwetsbaarheid. 86

2.4 FASES: VERZAMELEN, VERWERKEN, ANALYSEREN, RAPPORTEREN EN BELEID
In relatie met het schrijven van een rapportage zijn verschillende fases te onderscheiden: verzamelen, verwerken en analyseren. Vervolgens plaatst een analist zijn analyse
in een breder kader87 zodat het bruikbaar is als rapportage voor beleidmakers.
Verzamelen88
Het verzamelen van inlichtingen is een zeer belangrijke stap. Het verzamelen legt
beslag op een groot deel van het totale inlichtingenbudget. 8 ' Het verzamelen heeft
grote invloed op de uiteindelijke rapportage. Een competente wijze van verzamelen
draagt bij aan een hoge kwaliteit van de uiteindelijke analyse. Competent verzamelen
houdt in dat een analist in de volgende fases de handen vrij heeft voor het eigenlijke
schrijven.90
Een dienst moet feiten niet willekeurig verzamelen. Binnenkomende informatie
moet een verzamelaar afzetten tegen het nut van de bijdrage die het levert bij het
beantwoorden van de gestelde onderzoeksvraag." Degene die informatie verzamelt

85. Lieutenant General John A. Samford, "The Imclligence Necessary to Uie Formulalion of a Sound
Strategy". Fall 1955. Box: l, 2-1, p. 2. RG 263; CIA/NA. Colby, "Intelligence in the 1980s", p. 33. Charles
D. Crcmeans, "The Agency and the Future". Spring 1970. Box 5, 51-4, p. 82. RO 263; CIA/NA.
86. Raymond Cohen. "Early Waming Syslems". Fall 1989. Box 10, 123-1, p. 45. RO 263; CIA/NA.
Vergelijk dit mei J.D. Singer: afschrikking is de geschatte capaciteit maal de geschatte intentie.
87. [naam auteur niet vrijgegeven], "Intelligente and Policy - The On-going Dcbate", p. 14.
88. De BVD heeft het over "vergaring". Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 819, nr. 2, p. 11.
89. Gaïcs, "The CIA and American Foreign Policy", pp. 25-27.
90. Allen. "The Professionalization of Intelligente", p. 30.
91. Drell, "Intelligence Research. Some Suggcsicd Approaches", pp. 88, 89.
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moet aan mensen uit de volgende fases in hel proces92 vragen om behoeften en
prioriteiten te formuleren. Dit bevordert het effectief gebruik van de beschikbare
middelen.
Hoewel de verzamelaars het eerst met de neus op de feiten worden gedrukt, ligt
de verantwoordelijkheid van effectief verzamelen ook bij andere fases in het proces
(bijvoorbeeld de analyse). Het werk van een analist lijdt er immers onder als er
verkeerd wordt verzameld.93 De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de beleidmaker, die aanwijzingen dient te geven waar de prioriteiten liggen en wat een dienst
niet moet verzamelen.94
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manipulaties. De geloofwaardigheid is aangetast en in ieder geval is het betreffende
rapport waardeloos. Als binnen dezelfde groep van analisten zich een tweede of
derde keer een soortgelijk geval voordoet, is de geloofwaardigheid van deze groep
definitief verloren. Elke volgende rapportage zal worden afgedaan als propaganda.
Zowel de directe als indirecte invloed op het beicid ligt definitief buiten bereik.101
Wanneer kan een analist besluiten over te gaan tot 'sturing'? Het kan bijvoorbeeld
zijn dat het resultaat van een bepaalde analyse ertoe leidt dat het budget voor de
eigen afdeling afneemt, omdat een dreiging niet zo erg blijkt te zijn als werd aangenomen. Een andere reden om tot 'sturing' over te gaan kan zijn dat uit de analyse
een beleid rolt dat de analist niet voorslaat. De analist heeft voor zijn 'sturing' de
beschikking over methoden, waarbij hij niet makkelijk kan worden beschuldigd van
manipulatie. Hij kan bijvoorbeeld een rapport simpelweg niet afmaken. Hij kan ook
opnieuw beginnen — desnoods met een iets gewijzigde vraagstelling — waardoor hij
nieuwe feiten in ogenschouw neemt die beter in zijn kraam te pas komen. Het resultaat is een analyse met een uitkomst die de analist als minder bedreigend ervaart voor
zijn eigen baan.102
Het is duidelijk dat we met deze methoden terecht zijn gekomen in het schemergebied van eigenbelang, groepsdenken en manipulatie. Ik zie het als mijn doel te
beschrijven hoe een analist de kwaliteit van rapporten kan verbeteren, niet hoe hij
kan manipuleren. Het aangeven van mogelijkheden van manipulatie leidt echter tot
een beter inzicht in de wijze waarop rapportages tot stand kunnen komen en daarmee
tot een beter inzicht in de kwaliteit ervan.

Verwerking en analyse
Analisten vervullen een sleutelrol in het inlichtingenproces. De analist weet van de
beleidmaker waarover deze rapportages wil hebben. Omgekeerd kunnen analisten
prioriteiten aan verzamelaars doorgeven, zodat ze op tijd aan de slag kunnen.95 Voor
het maken van analyses is weten wat je niet weet even belangrijk als weten wat je
wel weet. Het wapent je tegen vertekeningen.*
De analist verwerkt" informatie tot een analyse. Bij een analyse moeten de
aannames en methodiek expliciet en verdedigbaar zijn.98
De kwaliteit van analyses wordt niet bepaald door het aantal analisten, maar door
de technieken die ze gebruiken om gegevens te verwerken en de analyüsche hulpmiddelen die aan deze analisten ter beschikking staan.99
Rapportage
Bij elke fase bestaat de mogelijkheid dat er fouten en vertekeningen optreden bij het
omzetten van informatie. Daarom verdient het aanbeveling om in het uiteindelijke
rapport zoveel mogelijk het originele document te verwerken. Problemen kunnen zich
voordoen indien een analist gedwongen is een langere tekst samen te vatten.100
De ergste kritiek die men op een inlichtingenrapport kan geven is dat het rapport
misleidend is. Indien een analist hiervan terecht wordt beschuldigd, moet hij deze
kritiek zeer, zeer serieus nemen. Deze analist is betrapt op zijn eigen domheid en

Reactie beleidmakers
Optimale beleidsbeslissingen hangen mede af van inlichtingen en de acceptatie ervan
door beleidmakers. Voor een goede acceptatie van rapportages door een beleidmaker
is effectieve communicatie noodzakelijk. Een (begeleidende) briefing is een van de
meest effectieve vormen.103 Er zijn obstakels voor de acceptatie van rapportages
aan beleidmakers: politieke beloftes van beleidmakers kunnen de waarneming vernauwen en de werkdruk kan het vermogen tot reflectie beperken.104
Een beleidmaker kan op verschillende manieren op een onwelkome analyse reageren. Net als de analist beschikt de beleidmaker over methoden om te 'sturen':
• kritisch de uitgangspunten van de analyse onderzoeken en het uit de context
lichten van feiten,

92. Dit kunnen analisten zijn, maar ook anderen uit het apparaat. Indien de BVD — op grond van de
aanbevelingen van het organisatiebureau Andersson Eltfers Felix — een kwaliteitsmanager heeft ingesteld,
kan ook deze hierin een rol spelen.
93. Ludwell L. Montague, "Priorily National Imelligcnce Objectives". Spring 1961. Box 2, 15-1, p. 1.
RG 263; CIA/NA.
94. Lowentha!, "Tribal longues: Intelligence Consumers, Imelligence Producers", pp. 15-17. Zie ook
opmerking van len Dales: 3.3.
95. Hulnick, "The Intelligence Producer-Policy Consumer Linkage". pp. 79-85.
96. W.D. Howells, "Intelligence in Crises". Fall 1983. Box 8, 99-1, p. 1. RG 263; CIA/NA.
97. De BVD heeft het niet over verwerking, maar over "veredeling". Tweede Kamer, vergaderjaar 19891990, 21 819, nr. 2, p. 11.
98. Donovan, "Intclligcnce Rams and Policy Lions", p. 70.
99. David S. Brandwein, "Maxims for Analysts". Winter 1978. Box: 7, 80-2, p. 35. RG 2f>3; CIA/NA.
100. Drell, "Intelligence Research. Some Suggcsted Approaches". pp. 85, 86.

101. Kent, "Estimates and Influence", pp. 19-20.
102. Kent, "Estimates and Influence", p. 17. Een variant hierop is dat een analist een dreiging te zwaar
aanzet om een bepaald beleid uit te lokken. Een voorbeeld uil 1949 waarbij de BVD een rapportage te
zwaar aanzette betrof de extreem-rechtse 'Volksweerbaarheid'. Engelen. Geschiedenis van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst, p. 131.
103. Donovan, "Intelligence Rams and Policy Lions", pp. 70. 72.
104. Richarct K. Betts, "Analysis, War and Dccision: Why Imelligence Failures are Inevitablc". Fall
1979. Box 7, 83-3. p. 35. RG 263; CIA/NA.
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• het rapport afbranden door aan te tonen dat de analist geen analyse heeft gemaakt,
maar heeft beschreven wat hij wil zien,105
• de overbodigheid of irrelevantie van het rapport benadrukken,
• en het beschuldigen van misleiding bij punten die de beleidmaker niet aanstaan.
Deze verwijten komen vaker voor bij rapporten waarbij men een schatting maakt van
toekomstige ontwikkelingen, dan bij encyclopedische inlichtingen. 106
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In het nieuwere model wordt er evenwel vanuitgegaan dat de acht stappen deels synchroon optreden. Er is sprake van terugkoppeling tijdens het doorlopen van de verschillende slappen. Daarbij wordt afgeweken van de chronologie. Zo ontstaat er een
matrix, waarbinnen drie functionele gebieden kunnen worden onderscheiden:
1. verzamelen,
2. productie,
3. ondersteuning en diensten (bijvoorbeeld: veiligheid, bibliotheken, propaganda en
vertaling).
Het verzamelen en de productie — de eerste twee gebieden — kennen een aantal
overeenkomsten:
a. de medewerker moet nagaan waar witte vlekken zitten en waar vraag naar is,
b. noodzaak van management, planning en het verschaffen van middelen,
c. hij verzamelt (ook analisten),
d. hij analyseert. Ook verzamelaars analyseren: bijvoorbeeld om een indruk te krijgen
van het belang, de betrouwbaarheid, de accuratesse en de dubbelzinnigheid van
informatie,
e. productie. Het kader van de productie is ook van invloed op de verzamelaars:
betreft het eindproduct een publicatie, een mondelinge rapportage of een audiovisuele overdracht?
f. verspreiding. De juiste informatie moet op de juiste plaats, bij de juiste consument, komen. Verzamelaars kunnen rechtstreeks betrokken zijn bij het verschaffen
van ruwe inlichtingen aan consumenten. Er spelen hier mechanismen die veel op
marketing lijken,
g. evaluatie.
Het model van deze inlichtingenmatrix is meer product- dan /«ncfj'egericht, zoals bij
de klassieke inlichüngencyclus. De CIA prefereert het model van de inlichtingenmatrix als de meest werkbare.109

2.5 MODELLEN OVER HET PRODUCEREN VAN INLICHTINGEN
In deze paragraaf worden drie modellen gepresenteerd die elk op hun manier inzicht
geven in de verschillende stappen van het inlichtingenproces. Het verschil schuilt in
het soort inzicht dat men wil verkrijgen: functiegericht (inlichtingencyclus), productgericht (inlichlingenmatrix) of actiegericht (waarschuwingscyclus). Deze modellen
zijn een hulp bij het formuleren van activiteiten en producten. Dit bevordert de
prioriteitenstelling, voortgang, planning en sturing. Uit het rapport van het Utrechtse
organisatiebureau Andcrsson Elffcrs Felix bleek dat de BVD op al deze punten problemen kende.107 Dit duidt op een grote mate van relevantie van de modellen voor de
dienst.
De inlichtingencyclus toont de verschillende stappen bij het produceren van inlichtingen. Dit is een andere indeling dan de fases (2.4), waarbij het primair om de soort
werkzaamheden gaat. De acht stappen van de inlichtingencyclus zijn/u/icfiegericht:
1. identificatie van het probleem en het vaststellen van de benodigde middelen,
2. formuleren van de opdracht,
3. verzamelen van gegevens,
4. analyse,
5. productie van het rapport,
6. verspreiding naar de consument,
7. de consument neemt op grond van de rapportage een beslissing of geeft aan op
welke punten aanvulling nodig is,
8. management en coördinatie van inlichtingen. Deze stap valt een beetje buiten het
voorafgaande kader en verwijst meer naar een algemene voorwaarde.
De acht stappen zijn uiteraard een simplificatie van de werkelijkheid.108 In de
vroege theorievorming ging men ervan uit dat deze stappen chronologisch zouden
optreden.

105.
uitkomst
106.
107.
108.

•

De waarschuwingscyclus is uit een andere invalshoek ontwikkeld. Het model van de
waarschuwingscyclus is afkomstig uit de psychologie en ontwikkeld voor situaties als
natuurrampen. Waar de inlichtingenmatrix prodwcrgericht is, is de waarschuwingscycius acriÉgericht. In de waarschuwingscyclus staan vragen centraal als 'wanneer ga
ik over tot waarschuwen' en 'hoe hereik ik de beleidmakers die tot actie moeten
overgaan'? In de waarschuwingscyclus worden zes stappen onderscheiden. De eerste
vier betreffen het inlichtingenapparaat, de laatste twee het beleid:
1. herkenning. Vroege herkenning kan een probleem zijn omdat de informatie in die
fase een hoge mate van dubbelzinnigheid kan bevatten,

Daarbij toont de beleidmaker aan dal de analist tijdens het schrijven vooruit heeft gekeken naar de
van de rapportage.
Kent, "Estimaies and Influence", pp. 17-19.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 8!9, nr. 2, p. 8-9.
Hulnick, "The Intelligence Producer-Policy Consumer Linkage", pp. 75-76.

109. [bid., pp. 76-79.
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2. vaststellen van de geldigheid van het gevaar. Het ingeschatte gevaar mag geen
product zijn van verbeelding. Enig verzamel- en analysewerk is meestal noodzakelijk. Soms moet een medewerker aannames bijstellen,
3. definiëren. Een medewerker vult de witte vlekken in: wat is de aard en ernst van
de dreiging; hoe waarschijnlijk is het dat de dreiging werkelijkheid wordt; wat is
de timing; wat is de duur van de dreiging,
4. communicatie. Een dienst moet de beleidmaker niet alleen waarschuwen, maar
tevens aansporen tot handelen,
5. evaluatie. De beleidmaker blijft onafhankelijk in de evaluatie van de aangedragen
inlichtingen,
6. handelen. De beleidmaker treedt handelend op.
Hoewel de zes stappen chronologisch zijn weergegeven, treden ze vaak tegelijkertijd
op, zijn ze interactief en herhalen ze zich voortdurend.110 In dit opzicht lijkt de
waarschuwingscyclus op de inlichtingenmatrix. In 2.7.4 wordt teruggekomen op de
waarschuwingen.

2.6 VERSCHILLEN WETENSCHAPPELIJK EN INLICHTINGENRAPPORT
Het inlichtingenwerk heeft een groot aantal raakvlakken met methoden en technieken
van exacte en sociale wetenschappen. Er liggen hier nog meer mogelijkheden dan
waar diensten tot nu toe gebruik van maken. Ook ontwikkelingen binnen denktanks,
het zakenleven en de industrie kunnen van nut zijn.111
In de literatuur over inlichtingen worden academische concepten bepleit als vrij
onderzoek (door grondig onderzoek van originele bronnen), 'objectiviteit' en nauwkeurige documentatie.112 Het strekt niet alleen de beleidsplanning maar ook het inlichtingenwerk zelf tot voordeel."5 Ondanks deze mooie voornemens zal de analist
in de praktijk te maken krijgen met een beperkte hoeveelheid tijd en middelen voor
zijn onderzoek. Toch zijn bovengenoemde punten belangrijk als leidraad voor een
analyse. Ze voorkomen een amateuristische benadering van het inlichtingenwerk.
Behalve overeenkomsten met de wetenschappelijke wereld zijn er ook verschillen.
Deze verschillen komen voort uit de andere soort functie die inlichtingenrapportages
vervullen dan academische onderzoek. Bij een wetenschappelijk verslag staat de
juistheid en het navolgbaar zijn van de bewijsvoering en conclusies voorop. Een
inlichtingenrapport daarentegen is primair dienend aan het veiligheidsbeleid. Het
inlichtingenrapporl voorziet in antwoorden op concrete problemen. Het is daarbij niet

110. John F. McCreary. "Waming Cycles". Fall 19S3. Box 8, 99-6, pp. 72-74. RO 263; CIA/NA.
111. Bemard Drell, "Intelligente Research. Sotne Suggested Approaches". Herfsl 1957. Box: l, 2-6.
Pagina: 80. RG 263; CIA/NA. R.A. Random, "Intelligcnee as a Science". Spring 1958. Box l, 3-5, pp. 7879. RG 263; CIA/NA.
112. A. John Alexantler, "An Imelligence Role tor Ihc Fooinote". Summer 1964. Box 3, 28-1, p. 8. RG
263; CIA/NA.
113. [naam auteur niet vrijgegeven], "On Warning". Winter 1965. Box 4, 34-1, p. 21. RG 263; CIA/NA.
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de bedoeling de stand van kennis over een onderwerp uit te breiden, zoals bij een
academische verhandeling. Het dienend zijn aan een beleidmaker komt neer op drie
functies:
1. De analist voorziet in het geven van antwoorden op specifieke vragen, die overigens veelal slechts ten dele door de beleidmaker zijn gesteld.
2. Hij schetst een kader dat aangeeft welke krachten aan het werk zijn en de factoren
waarop dit berust. Dit leidt tot een beter begrip en betere verwerking van de informatie bij de beleidmaker.
3. Indien nodig waarschuwt de analist.114
Daarnaast zijn inlichtingen een collectief product. Dit heeft een ander karakter dan
het meeste wetenschappelijke werk.11''
Zoals gesteld vervullen inlichtingenanalyses een andere functie dan wetenschappelijk
werk. Een aantal verschillen vallen daarbij op. Ten eerste oordeelt een analist bij
inlichtingen over de toekomst. Hij maakt een taxatie van de te verwachten ontwikkelingen. Hij gaat bij het maken van deze taxaties veel verder dan bij academische
rapporten. Bij inlichtingenrapporten gaat het er niet om dat je gelijk hebt, maar dat je
het best mogelijke antwoord formuleert in het licht van de tijd en het materiaal dat je
ter beschikking staat. Iemand transformeert van academicus tot inlichtingenmedewerker als hij stopt met denken in termen van 'wat is er geheurd' en begint te denken in termen van 'wat betekenen de feiten met het oog op toekomstige ontwikkelingen'. De inlichtingenmedewerker mag en moet daarbij meer speculeren dan de academicus. Deze toekomstgerichte speculaties dienen echter zo goed mogelijk te zijn
onderbouwd (zie 2.7.7).
Ten tweede: academici zijn experts. Een analist is eerder een generalist. Academici worden minder vaak met de politieke gevolgen van hun product geconfronteerd
dan analisten, die een verwachting uitspreken.
Ten derde staan lengte, detail en complexiteit — met veel bewijsvoering — van de
academische verslagen tegenover helderheid en bondigheid van inlichtingenrapporten.
Bij het inlichtingenrapport is het voorwerk van de bewijsvoering reeds gedaan. Het
bevat alleen de essentie. Bij het maken van generalisaties moet een analist tegenstrijdige informatie met elkaar weten te verzoenen. Uitzonderingen evalueert hij nogmaals.
Tot slot: een academisch verslag eindigt met een conclusie. Deze conclusie vertoont vaak de kenmerken van een samenvatting. Een inlichtingenrapport begint met
de conclusies en onderzoekt de gevolgen daarvan voor de toekomst.116

114. [naam auteur niet vrijgegeven], "Managing/Teaching New Analysts". Fall 1986. Box 9, 111-6. pp.
2-3. RG 263; CIA/NA.
115. Gates, "Guarding Against Politicization", pp. 4-5.
116. [naam auteur niet vrijgegeven], "Managingn'eacriing New Analysts". pp. 2-4.
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Bronvermelding
Een ander punt uit de wetenschappelijke wereld dat in het inlichtingenapparaat tot
discussie leidt is het belang van bronvermelding. Het gaat hierbij niet om het noemen
van namen van geheime informanten, maar om hel kunnen natrekken van informatie.
Zo kan worden achterhaald uit welke bron een analist een bepaald theoretisch inzicht
heeft of waar een citaat vandaan komt. De DVD maakt veel gebruik van open bronnen, die zonder problemen kunnen worden geciteerd. Bij gevoelige bronnen zou de
dienst gebruik kunnen maken van een referentienummer, zodat het in voorkomende
gevallen is na te trekken."7
Bronvermelding komt de kwaliteit ten goede. De marginale extra tijd die het vermelden inneemt, wordt ruimschoots gecompenseerd doordat men geen last meer heeft
van tijdrovend terugzoeken van bronnen omdat leiten niet zijn gedocumenteerd. Er
lijkt een voorkeur te zijn voor een eenvoudig systeem van bronvermelding."8
Het niet vermelden van bronnen is een bescherming van de middelmatige analist.
Zijn werk kan niet gemakkelijk en diepgaand aan een nauwkeurig onderzoek worden
onderworpen.1"

2.7 OVER HET SCHRIJVEN RAPPORTAGES

In deze paragraaf wordt ingegaan op het schrijven van rapportages. Er kan veel fout
gaan bij het schrijven. Fouten kunnen worden veroorzaakt door: vertekeningen,
woordgebruik, niet optimale schrijfstrategieën en problemen bij waarschuwen. Vervolgens wordt aangegeven waar een rapport aan moet voldoen: evenwichtige informatie en een goede structuur. Daarna wordt stapsgewijs getoond hoe een analist een
goede inlichtingenrapportage kan schrijven. Als laatste worden randvoorwaarden —
zoals scholing en productcontrole — besproken die een positieve uitwerking hebben
op de kwaliteit van rapportages.

2.7.1 OORZAKEN VAN VERTEKENINGEN
Vertekeningen kunnen verschillende vormen aannemen. Een vertekening kan een
verdraaiing, onvolledige weergave of fantasie zijn. In deze paragraaf wordt een aantal
verschillende oorzaken van vertekeningen besproken. Niet alle vertekeningen zijn een
inlichtingendienst aan te rekenen, een groot deel echter wel. De oorzaken van vertekeningen zijn zeer divers. Inzicht in de soort vertekening — en de oorzaak ervan —
draagt bij tot het schrijven van kwalitatief betere rapportages. Er zal altijd sprake zijn
van vertekening. Indien een analist vertekeningen herkent zijn ze te gebruiken als

117. Alexander, "An Inielligence Role for the Footnote", p. 7. Zie 7.1; de BVD parafraseert hier Vrije
onjuist.
118./torf., pp. 2.7-8.
119. /Wd.,p. 8.
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bijvoorbeeld een aanname in het onderzoek.120 De winst is dat hij de vertekening
expliciet maakt en deze is na te trekken door de consument.
Zelfoverschatting analist
Een gevaar dat tot vertekening leidt is de analist die zichzelf overschat. Met een
vlotte pen schrijft hij voor de vuist weg het verslag. 121
Organisatie inlichtingendienst en interactie met beleid
De wijze waarop een dienst is opgebouwd — de mate van hiërarchie, centralisatie en
specialisatie — is van invloed op vertekeningen.
Organisaties kennen een eigen bedrijfscultuur. Hylke Tromp ging in op ideologische aspecten van de BVD. Hoewel deze opmerking uit 1971 stamt, blijft ie interessant:
"Evenals elke andere organisatie, bezit de BVD een eigen ideologie, en staat y.e voortdurend onder
pressie om die ideologie ongerept Ie houden; en dat betekent dat ze naar feiten móet zoeken die de
juistheid van die ideologie bevestigen [...]. En evenals elke andere organisatie zal ook de BVD eerder
geneigd zijn de wereld in overeenstemming te brengen met haar wereldbeeld, dan omgekeerd."122

Een ander punt is dat veiligheidsparanoia leidt tot vertekeningen. 123 Een analist gaat
alles in termen van mogelijke dreigingen bezien. Dit leidt tot een vertekening in de
richting van bedreigingen.
Analisten werken voor een bepaalde (groep) beleidmakers). Op het leidinggevend
niveau heeft een beleidmaker zich meestal een beeld gevormd van toekomstige ontwikkelingen. De taxaties van analisten zullen eerder in de richting van deze ontwikkelingen wijzen, dan een andere. Slechts indien een beleidsvoorstel onzin bevat, kan
een analist het voorstel terzijde te schuiven als zijnde gedoemd tot mislukken.12*
Analyses kunnen onderhevig zijn aan een geforceerde consensus. Dit kan tot een
halfslachtig of dubbelzinnig rapport leiden. Dit wordt versterkt indien een analist bij
beleidmakers kennis veronderstelt die niet aanwezig is. Oordelen die niet door feiten
worden gesteund hebben als inherent gevolg de afname van de overtuigingskracht.
De relevantie voor beleidmakers neemt af.125

120. Donovan, "Intelligence Rams and Policy Lions", p. 66.
121. Alexander, "An Inteltigence Role for the Footnole", p. 6.
122. "Waar is de BVD bang voor?", Haagse Post. 26 mei 1971.
123. Donovan, "Intelligence Rams and Policy Lions", p. 6ft.
124. Whitman, "On Estimating Reactions", p. 3. Betis, "Analvsis, War and Decision: Why Inteiligence
Failures are Ineviiable", pp. 39-40.
125. George W. Allen, "Intelligence in Small Wars". Winter 1991. Box 11, 132-3, p. 26. RG 263;
CIA/NA.
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In een verhitte politieke atmosfeer moet een analist een onderwerp soms omzichtig
aanpakken.126 Tijdens een crisis is er een bijzondere soort vertekening: de beleving
van de dreiging neigt de op feiten gebaseerde taxatie te overschaduwen.127
Beleidmakers weigeren soms verslagen te accepteren die tegengesteld zijn aan hun
beleid. Deze consumenten besteden geen aandacht meer aan waarschuwingen. Inlichtingen kunnen gepolitiseerd raken.128
Vertekeningen op beleidsniveau kunnen karakter-afhankelijk zijn. Vertekeningen in
het inlichtingenapparaat hebben eerder institutionele oorzaken.129
Vermenging inlichtingentaak en andere doelen
Indien analyses en operaties binnen één organisatie vallen kan dit tot vertekeningen
leiden. Reeds het gegeven dat de aandacht verschuift van analyses naar operationele
taken kan schade toebrengen aan deze analyses. Bovendien rapporteren operationele
kaders vaak te optimistisch over de eigen acties. Een dienst die niet verbonden is aan
een operatie formuleert eerder een te pessimistische verwachting. Een dienst stelt
meestal een evaluatie door een andere, onafhankelijke dienst niet op prijs.
Voor beleidmakers is een onafhankelijke evaluatie echter van belang om niet een
speelbal te zijn van zichzelf dienende rapportages die afkomstig zijn van de dienst
die de operaties uitvoert.130 Scherpe controle op vertekeningen verkleint de marges
ervan. Hierbij kan behalve de uitvoerende ook de wetgevende macht een belangrijke
rol spelen.131
Aannames van een analist en causale verbanden
Aannames kunnen zo fundamenteel zijn en gedeeld worden door grote delen van de
samenleving dat ze doordringen in inlichtingen- en beleidsbeslissingen. Dat wil nog
niet zeggen dat deze aannames altijd valide zijn. Opmerkelijk is dat gebeurtenissen
die aannames feitelijk ontkrachten niet altijd leiden tot een verandering van deze
fundamentele aannames.152
Een tweede factor die versterkend werkt op het volharden in een (foutieve) veronderstelling is het causale verband. Dit werkt als volgt: indien iemand een aantal

126. Jervis, "Strategie Intelügence and Effective Policy". pp. 20-21.
127. Cohen. "Early Waming Systems", p. 36.
128. Laqueur, "The Pulure of Intelügence", p. 58.
129. Donovan, "Intelligenee Rams and Policy Lions", p. 66.
130. Hamilton, "View From The Hill", p. 69. Allen, "Imelligence in Small Wars", p. 22. Betts,
"Analysis, War and Decision: Why Intelügence Failures are Inevitable", p. 37. Montague, "The Origins of
National Inletligence Estimaling", p. 6.
131. Gales, "The CIA and American Foreign Policy", p. 31. Zie ook 2.1.3. In de Verenigde Staten
hebben zowel de progressieven als de conservatieven bezwaar legen taakvermenging van operaties als
covert actions, en hel inlichtingenwerk. De conservatieven zien dergelijke operationele taken als een extra
last, die het inlichtingenwerk afleidt van het doel. erodeert en corrumpeert. Het is in hun ogen een obstakel
voor succesvol inlichtingenwerk. Bron: Maury, "CIA and the Congress", p. 7.
132. Jervis, "Strategie Intelligenee and Effective Policy", pp. 20. 22.
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feiten onder ogen krijgt, legt hij causale verbanden. Hoe sterker hij de relatie tussen
de feiten die tot dat causale verband leiden inschat, des te sterker ervaart hij dit
verband. Indien de afzonderlijke feiten in het ongerede raken, dan nog blijft het
causale verband dat op deze feiten is gebaseerd plausibel.
Zelfs indien de informatie uit onbetrouwbare bron afkomstig is, die je zelfs mogelijk wil manipuleren, dan doet dit nog niets af aan de invloed van de causale verbanden die deze analist heeft ontwikkeld op grond van de feiten die afkomstig zijn uit
deze bron.1" Dit laatste kan van belang zijn voor gevallen waarin informatie van
informanten afkomstig is, zeker indien de hoogte van de beloning mede afhangt van
de soort geleverde informatie. Het kan tot een situatie leiden dat informanten gebeurtenissen opkloppen, omdat het tot een hogere beloning leidt.
Zoeken naar consistentie
Een vertekening die gerelateerd is aan het voorafgaande is het zoeken naar consistentie. Het belangrijkste vertrouwen dat wij in oordelen hebben is gelegen in de interne
consistentie van bewijsmateriaal. Deze samenhang kan misleidend zijn. Materiaal kan
bijvoorbeeld consistent zijn doordat het onderling in hoge mate van elkaar afhankelijk is. Bij een overvloed van dezelfde informatie lijkt een bevestiging op te treden,
ofschoon het slechts meer van hetzelfde is. Eén rapportage is in dat geval even informatief als vele.
Het materiaal kan consistent zijn omdat een analist slechts een zeer klein deel van
het aanwezige materiaal gebruikt. Het kan zijn dan hij zijn oordeel baseert op vertekend materiaal dat daardoor consistent lijkt, maar het niet is. Deze laatste twee
punten ziet een analist vaak over het hoofd. Te veel vertrouwen leggen in een klein
deel van het beschikbare materiaal gaat zelfs op voor wetenschappers die een uitgebreide training hebben in statistieken. De overmaat aan vertrouwen om conclusies te
baseren op een klein deel van het materiaal wordt versterkt indien de gebruikte feiten
consistent lijken te zijn.134
Overgevoeligheid voor consistentie kan worden gecombineerd met een te laag
ontwikkeld besef van de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal (zie onder: 'dubbelzinnige en niet-perfecte gegevens'}. Weinig betrouwbaar materiaal kan aldus worden gebruikt ter ondersteuning van het zoeken naar consensus. Deze combinatie
vergroot de mogelijkheid van vertekening.135

133. Richard Heuer. "Biases in Evaluation of Evidence". Winter 1981. Box 8, 92-3. p. 31. RG 263;
CIA/NA.
134. Ibid, pp. 41-42.
135. Ibid., p. 31.
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Nadruk op bepaalde soorten feiten
De invloed van informatie die op levendige wijze wordt gepresenteerd is onevenredig
groot, net als concrete of persoonlijke details. Hierbij kan worden gedacht aan anekdotes en concrete gebeurtenissen.
Een analist neigt ertoe abstracte en statistische informatie over het hoofd te zien,
ofschoon deze van grotere waarde kunnen zijn als ondersteuning en bewijsvoering.
Abstracte generalisaties die een kans of waarschijnlijkheid uitdrukken negeert hij
vaak, tenzij ze een oorzakelijk verband verklaren. De neiging om dergelijk achtergrondmateriaal te negeren is zo groot dat hij het niet gebruikt, tenzij de concrete
informatie in een specifiek onderzoek waardeloos is. Een analist zal slechts de relevantie van materiaal waarbij een kans of een waarschijnlijkheid wordt uitgesproken
herkennen en gebruiken indien concreet materiaal, dal tot bewijs kan leiden, geheel
afwezig is.
Achtergrondinformatie dat licht werpt op een kans of waarschijnlijkheid is zeer
informatief en een analist dient het te gebruiken, zelfs als het niet direct een relatie
van oorzaak en gevolg verheldert. Hoe incompleter het materiaal in een concreet
onderzoek is, des te meer dient de uitkomst van de analyse te liggen bij achtergrondinformatie waarin een kans of waarschijnlijkheid wordt uitgesproken. Indien dit niet
gebeurt zal een analist niet het meest optimale antwoord formuleren.
De opvatting dat elke te analyseren situatie uniek is, is een oorzaak van de vertekening ten gunste van concrete informatie. Informatie die een analist zelf heeft
achterhaald, heeft een grotere uitwerking dan informatie die hij uit de tweede hand
heeft. Het gevolg is dat hij meestal de voorkeur geeft aan persoonlijke observaties
boven een abstracte theorie of een rapport uit de tweede hand.
Analisten dienen geen of geringe waarde te hechten aan anekdotes en persoonlijke
details, tenzij het duidelijk is dat deze typerend zijn voor een situatie.136
Een analist richt zich vaak op uitspraken van personen en vergeet een analyse te
maken van de rol van de organisatie, partij of beweging waarin deze personen zich
ophouden. Deze aanpak heeft als zwakte dat de spreker niet altijd even competent is.
Bovendien kan deze spreker een verborgen agenda hebben. Een analyse van de rol
van een organisatie verschaft meer inzicht. Hieruit kan een analist prioriteiten, kracht
en zwakte afleiden. Eveneens komt hij te weten of de opponent zijn prioriteiten op
een rijtje heeft en het politieke spel weet te spelen."7
Hel benadrukken van bepaalde soorten feiten treedi niei alleen op bij het maken van
een analyse. Het kan in een veel eerdere fase optreden. Verzamelaars kunnen hieraan
bijdragen, bijvoorbeeld door zich te concentreren op inlichtingen die met technologische middelen zoals satellieten zijn verzameld en tegelijkertijd inlichtingen uit

136. Ibid,. pp. 31, 32-34, 35-39.
137. Howells, "Imelligence in Crises", p. 6.
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menselijke bron te verwaarlozen. Feitjes en cijfers krijgen in een dergelijk geval
meer aandacht dan het analyseren van trends, het inschatten van situaties en intenties
en het analyseren van een totaalbeeld. Er is in dit geval sprake van kwantiteit ten
koste van kwaliteit. Dit heeft gevolgen voor de uitkomsl van een analyse.138
Een laatste punt betreft veiligheidsparanoia. Deze paranoia leidt er soms toe dat een
analist bepaalde — openbare — informatie uitsluit. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een
dienst maatregelen neemt om te voorkomen dat geheime informatie wordt vermengd
met openbare bronnen. Het voedt hel — onjuiste — idee dat geheime informatie waardevoller is dan openbare."9
Afwezigheid van en overvloed aan gegevens
Een kenmerk van het inlichtingenwerk is dat de sleutelinformatie in het algemeen
afwezig is. In het ideale geval weet de analist welke informatie hij mist en betrekt dit
bij zijn analyse en taxatie. Hij gaat na op welke variabelen de afwezige gegevens
invloed kunnen hebben en neemt alternatieve hypotheses in overweging. De analist
onderzoekt of de afwezigheid van informatie duidt op een normale of juist abnormale
situatie. In het laatste geval vormt de afwezigheid van informatie een aanwijzing
voor een ongebruikelijke (in)activiteit. Helaas gaan analisten niet altijd zo te werk.
Meestal besteedt een analist te weinig aandacht aan informatie die hij mist.140
Omgekeerd kan de gigantische hoeveelheid aan gegevens een analist overweldigen. Ook dit leidt tot vertekeningen, zeker ais hij materiaal negeert dat moeilijk in de
lijn van zijn betoog past en slechts dat materiaal kiest dat het betoog ondersteunt..141
In 2.7.3 en 2.7.7 laat ik zien dat analisten zich juist moeien richten op materiaal dat
een hypothese ontkracht en niet op materiaal dat een betoog ondersteunt. Bij het
inlichtingenwerk — en dit komt ook in de wetenschappelijke wereld voor — combineert men te vaak een klein aantal feiten met een klein aantal clichés.142
Dubbelzinnige en niet-perfecte gegevens
Materiaal kan dubbelzinnig zijn. Een analist moet in zijn analyse tot een oordeel
komen. Het oordeel zelf is daarmee niet vrij van dubbelzinnigheden. Door een slag
om de arm te houden kan de analist zich indekken. Vaagheden werken echter politiek
contraproductief.143
In het onderstaande wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van materiaal waarop
een analist in zijn analyse een oordeel vormt. Bewijsmateriaal komt uit verschillende

138. Laqueur, "The Future of Intclligcnce", pp. 57-58. Donovan, "Imelligence Rams and Policy Lions".
pp. 66-67. Cohen, "Early Waming Systems", p. 43.
139. Donovan, "Imelligence Rams and Policy Lions", pp. 66-67.
140. Heuer, "Biases in Evaluation of Evidence", pp. 40-41.
141. Donovan, "Intclligcnce Rams and Policy Lions", pp. 66-67.
142. Ibid., pp. 66-S7.
143. Bells, "Analysis, War and Decision: Why Imelligence Failures are Inevitable". pp. 39-43.
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bronnen, die ieder hun unieke kracht en zwakte hebben. Alle bronnen hebben hun
eigen specifieke mogelijkheden van vertekening of kwetsbaarheid voor misleiding.
Analisten moeten vaak rapportages maken op grond van elkaar tegensprekende feiten.
Een factor die dit werk verder bemoeilijkt is dat zelden al het materiaal op tijd
binnen is.144
Een analist moet materiaal beoordelen op betrouwbaarheid. In hoeverre is materiaal
bruikbaar? De praktijk is dat analisten — indien zij materiaal afwijzen — dit meestal
geheel afwijzen. Bij acceptatie aanvaarden analisten materiaal vaak als volledig betrouwbaar. De mate van betrouwbaarheid van materiaal valt daarmee buiten het gezichtsveld. Zelfs de betrouwbaarheid van de beste inlichtingen zit ergens tussen 'wie
weet' en negentig procent zekerheid. Hiermee dient hij rekening te houden bij zijn
analyse.
Een combinatie van feiten kent een lagere betrouwbaarheid dan de oorspronkelijke
afzonderlijke feiten. Een analist kan twee feiten elk inschatten als 75 procent betrouwbaar. Als hij deze combineert, biedt het gecombineerde resultaat slechts voor 56
procent (75 procent x 75 procent) zekerheid.145
Hier volgt een uitgebreider voorbeeld. Stel dat bij een blokkade van een kerncentrale 85 procent van de demonstranten uil Nederland komt en vijftien procent uit
Duitsland. Aanwezig is een agent in burger: een 'stille'. Deze 'stille' is getraind in
het herkennen van het verschil tussen Duitse en Nederlandse activisten, door te letten
op verschillen in haardracht en kleding. In tachtig procent van de gevallen herkent hij
een activist correct; twintig procent van de keren zit hij ernaast. Deze tachtig procent
van correcte herkenning geldt voor zowel de Duitse als Nederlandse activisten afzonderlijk.14* De 'stille' beweert dat de enige die een steen gooide — bij de verder
vreedzaam verlopen blokkade - een Duitse activist was. Hoe groot is de waarschijnlijkheid dat de stenengooier een Duitser was? Op grond van de informatie uit de
vorige alinea zult u reeds onder de tachtig procent gaan zitten.
Het antwoord luidt als volgt:
• de 'stille' herkent in tachtig procent van de keren 85 op de honderd Nederlanders
correct als een Nederlander: 68.
• De 'stille' herkent in twintig procent van de gevallen een Nederlander ten onrechte
als een Duitser: zeventien.
• De 'stille' herkent in tachtig procent van de keren vijftien op de honderd Duitsers
correct als een Duitser: twaalf.

144. Heuer, "Biases in Evaluation of Evidence", p. 31.
145. Ibid. p. 43. Howells, "Intelligence in Crises", p. 13.
146. Hier schiet hel artikel van Richard Heuer ie kon. Heuer steil de totale kans op herkenning op
lachtig procent, zonder een onderverdeling te maken voor de groepen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de
'stille' van de ene groep meer dan lachtig procent correct herkent en van de andere groep minder dan
tachtig procent en voor het totaal uitkomt op een score van tachtig procent. Hel navolgende voorbeeld zou
er dan geheel anders uitzien. Vergelijk: Heuer, "Biases in Evaluation of Evidence". p. 36.
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• De 'stille' herkent in twintig procent van de gevallen een Duitser ten onrechte als
een Nederlander: drie.
Dit geeft in 71 procent van de meldingen een Nederlander als waarneming en 29
procent een Duitser. Slechts twaalf van de 29 keer zijn de waarnemingen als Duitser
correct. De andere zeventien keer betrof het een incorrecte waarneming van een feitelijke Nederlander. Daarom is de kans dat de bewering van de 'stille' dal de Duitse
stenengooier feitelijk een Duitser was slechts twaalf negenentwintigste, oftewel een
kans van 41 procent. Dit ondanks het feit dat de 'stille' in tachtig procent van de
gevallen juist waarneemt.
Nu is er geen reden om aan te nemen dat de 'stille' voor verschillende groepen
een even hoog percentage van herkenning heeft. Hier volgt een ander voorbeeld. Het
kan zijn dat de 'stille' — na training met politiefoto's — bijvoorbeeld meer 'harde
jongens uit Amsterdam' correct als 'harde jongens uit Amsterdam' herkent dan
doorsnee 'softe' actievoerders als 'softe' actievoerders. Ik wil dit illustreren met het
volgende rekenvoorbeeld. Tijdens de blokkade van de kerncentrale in Dodewaard in
1981 - deze blokkade staat centraal in de analyse uit hoofdstuk 6, 7 en 8 - hielden
de commandanten van politie een dagbespreking in Dodewaard. Tijdens deze bespreking deelde commandant Van Kampen mee: "A'dam demo's gaan vanavond naar
huis, vermoedelijk zullen dit zo'n 140 ü 150 man zijn, (zitten harde jongens
bij)." Om het bovenstaande om te zetten in een rekenvoorbeeld ga ik uit van de
volgende — fictieve — aannames:
• Stel: bovenstaande opmerking is gemaakt op grond van een observatie.
• Stel: de betreffende agent komt - na training met politiefoto's — op de volgende
percentages van herkenning uit: de agent herkent 'harde' Amsterdammers met 95
procent zekerheid als 'harde' Amsterdammers; de agent herkent de overige actievoerders voor negentig procent zekerheid als overige actievoerders.
• Ik ga uit van een totaal van tienduizend demonstranten, waaronder 150 'harde
jongens uit Amsterdam'.
Hoe groot is de kans148 dat een als 'harde jongen uit Amsterdam' herkende actievoerder inderdaad een 'harde jongen uit Amsterdam' was?
Het antwoord luidt als volgt:
• De agent herkent in negentig procent van de keren 9.850 op de tienduizend
overige actievoerders correct als overige actievoerders: 8.865.
• De agent herkent in tien procent van de gevallen overige actievoerders ten onrechte als Amsterdammers: 985.
• De agent herkent in 95 procent van de keren 150 op de tienduizend een Amsterdammer als een Amsterdammer: 142,5.

i-r
i . ixui|j.>
iMjfo|.n;ituG, "Periodieke
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147.
Korps Rijkspolitie,
diverse commandanten, 20 september 1981 te 20.00
uur• in het commandocentrum. Nr. 15", blad 3.
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"
hier worden opgevat als een gemiddelde. Een kansberekening is niel meer dan een
schatting.
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• De agent herkent in vijf procent van de gevallen een Amsterdammer ten onrechte
als overige actievoerder: 7,5.
Dit geeft in 8872,5 keer van de gevallen een overige actievoerder als waarneming en
1127,5 keer een Amsterdammer. Slechts in 142,5 van de 1127,5 keer was de waarneming als Amsterdammer correct. De andere 985 keer betrof het een incorrecte waarneming van een feitelijk overige actievoerder. De kans dal de bewering van de agent
dat de als Arasterdammer herkende persoon feitelijk een Amsterdammer was is
142,5/1127,5ste, oftewel een kans van correcte herkenning van slechts dertien procent.
Analyse
Een oorzaak van vertekening kan analytische inertie zijn: de onbeweeglijkheid van
patronen die analisten gebruiken bij de analyse van een wereld die in verandering is.
Het gevolg is oversimplificatie.149
Opponent
In relatie tot een opponent zijn er drie vormen van vertekeningen. Een eerste vorm
doet zich voor indien een analist een opponent aan zichzelf spiegelt. Hetzelfde geldt
voor een gebrek aan invoelingsvermogen van de analist. In het eerste geval gaat de
hij ervan uit dat de ander zijn kenmerken vertoont en zich net zo gedraagt als hijzelf.
In het tweede geval is de analist niet in staat zich in de ander te verplaatsen. Het
gevolg is dat de analist soms onterecht aanneemt dat de opponent vreemd gedrag
vertoont, om vervolgens betrokkene in een kwaad daglicht te stellen. De analist herkent niet dat het gedrag een gevolg kan zijn van de situatie waarin betrokkene zich
bevindt.
Het gebrek aan inlevingsvermogen kan worden gecombineerd met de verschillen
tussen inlichtingenmedewerkers en beleidmakers. Een analist is in zijn denken analytisch gericht en niet machtsgericht. Zo kon het gebeuren dat president John F. Kennedy tijdens de Cuba-crisis een doeltreffender taxatie maakte dan de CIA. Kennedy
redeneerde niet volgens verwachtingen die waren opgebouwd door het handelen van
de Sovjetunie in de voorafgaande jaren. De CIA volgde deze weg. Kennedy dacht net
als Chroesjtsjov in machtstermen en kwam zo tot een effectievere analyse van diens
intenties over het stationeren van raketten.
Een complicerende factor is dat het eigen beleid in hoge mate interactief is met de
opponent. Beleid heeft directe gevolgen voor het handelen van de andere partij. Het
uitsluiten van het eigen beleid gaat bijna onbewust, maar leidt tot beperkingen bij het
maken van accurate analyses. Een gevolg kan zijn dat een analist opinies van de
eigen beleidmakers over opponenten simpelweg overneemt zonder de opponent te
begrijpen en te analyseren."0 De analist moet zich als het ware in een metapositie
149. Donovan, "Inïctligence Rants and Policy Lions". pp. 66-67.
150. Jervis, "Strategie Imeliigence and Effective Policy", pp. 24-26.
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verplaatsen om de situatie te kunnen overzien. Daarbij heeft de analist niet altijd
even goed inzicht in de verborgen en persoonlijke agenda's van de eigen beleidmakers,' M Een onderdeel van deze analyse bestaat ook uit het weergeven van hoe
een opponent het beleid van de tegenstander — je eigen partij — inschat. In zijn
analyse geeft de analist weer waar steun en kritiek is.152
Een tweede oorzaak van deze vorm van vertekening betreft irrationaliteit. Inlichtingendiensten laten zich bij hun oordeel meer leiden door de rationaliteit dan de irrationaliteit van opponenten.153 Henry Kissinger — minister van Buitenlandse Zaken van
de Verenigde Staten van 1973 lot en met 1977 — stelde dat inlichtingendiensten de
neiging hebben de rationaliteit van de besluitvormingsprocessen die zij analyseren te
overschatten. De vraag is echter: kan een analist hiervan afwijken? Nee, er valt weinig te analyseren indien hij moet uitgaan van irrationaliteit bij besluitvorming. 154
Toch is het noodzakelijk irrationele kanten en 'abnormaal' gedrag in de gaten te
houden. Anders zit een inlichtingendienst er steeds naast met zijn analyses. Niemand
kan echter van een inlichtingendienst verwachten dat hij een handeling van een opponent voorspelt die zo onlogisch is dat deze handeling voor de opponent fataal is. Een
analist is niet opgeleid om een opponent te onderschatten.155
Deze oorzaak van vertekening — dat de opponent niet altijd rationeel gedrag vertoont — roept een schijnbare tegenstelling op met het betoogde uit de eerste alinea.
Daarin wordt immers beweerd immers dat een vreemde handeling niet altijd vreemd
hoeft te zijn, maar kan passen in de waarden en normen van de opponent. Indien een
handeling als vreemd wordt ervaren, is het daarom noodzakelijk na te gaan of dit een
gevolg is van het gebrek aan inlevingsvermogen van de analist of van daadwerkelijk
irrationeel handelen van een opponent. Uiteraard is een combinatie van beide factoren
mogelijk. Het vakmanschap van een analist beslaat eruit hier helderheid over te
verkrijgen.
Een derde oorzaak van deze vorm van vertekening heeft te maken met het onderschatten van factoren die typisch zijn voor zwakkere opponenten. Zwakkere opponenten nemen eerder hun toevlucht tot verrassingsacties dan een meer gelijkwaardige
tegenslander. Toch slaan deze verrassingsacties vaak als een boemerang terug op de
zwakkere opponent. Hij kan misschien een tijdelijk voordeel behalen, maar vaak verliest deze opponent terrein ten aanzien van het bereiken van de uiteindelijke politieke
doelen.

151. Zie 'Nadruk op bepaalde soorten feiten'.
152. Harold P. Ford, "The Primary Purpose of National F.stimaiing". Fall 1991. Bon 11, 131-3, pp. 7678. RG 263; CIA/NA.
153. Howells, "Intelligence in Crises", p. 3.
154. Boamer, "The Evaluation of' Inlelligence", p. 68.
155. Sherman Kent, "A Crucial Estimale Rclivcd". Spring 1964. Box 3, 27-1, p. 15. RG 263; CIA/NA.
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Waarom zoeken zwakkere opponenten dan toch hun toevlucht tot verrassingsacties? De zwakkere opponent ziet het als een van de weinige mogelijkheden om een
machtsbalans in zijn voordeel te doen doorslaan. De druk waaronder deze opponent
staal vergroot diens marges voor het maken van fouten en daarmee voor onbezonnen
acties.
Verrassingen en fouten vormen een ernstig te nemen combinatie van oorzaken van
vertekeningen. Het betoogde uit de eerste alinea — de ander aan zichzelf spiegelen —
kan een nog verdere vertekening teweegbrengen. De kans op misrekening neemt toe
naarmate de betrokken (sub)culturen verder uit elkaar liggen.156

de kans dat het paard met de drie benen niel wint is overweldigend groot.161 In een
goed verslag komt dit tol uildrukking in het woordgebruik, doordat de analist de mate
van waarschijnlijkheid ondubbelzinnig naar voren brengt.
De verschillen in betrouwbaarheid kan de analist lot uiting brengen in zijn terminologie: 'verdachte* informatie, iets is 'mogelijk', iets is 'waarschijnlijk'. Elke term
geeft een andere indicatie voor de hardheid van de informatie. Een vast gebruik van
specifieke woorden voor een bepaalde mate van waarschijnlijkheid leidt tol grotere
inzichtelijkheid voor de consument.162

Afsluitende opmerking
Sommige rapportages zijn makkelijker te schrijven dan andere. In sommige soorten
rapporten doen zich eerder vertekeningen voor dan in andere. Het makkelijkst zijn
rechttoe-rechtaan rapportages over legerverplaatsingen, beleid en acties van groepen
die functioneren in een open samenleving, en gegevens over productie en objecten.
De belangrijkste taak ligt hier bij het verzamelen. De moeilijkste soort analyses zijn
politieke analyses. Analyse van intenties blijft uniek, onzeker en dubbelzinnig.157
In hoofdstuk 7 en 8 — de case-study — wordt teruggekomen op de vertekeningen
in de BVD-rapportage. Ik geef aan wal mogelijke oorzaken kunnen zijn.

2.7.3 MINDER OPTIMALE SCHRIJFSTRATEGIEËN
Er zijn verschillende schrijfstrategieën die minder dan optimaal zijn. Deze leiden
over het algemeen tot eindproducten die minder dan optimaal zijn. Daarom is het van
belang deze schrijfstrategieën te leren herkennen, om ze vervolgens te vermijden. De
meest voorkomende zijn:
1. 'Satisficing'. Een analist kiest de eerste zich aandienende oplie die goed genoeg
schijnl Ie zijn als verklaring. Dit staat in tegenstelling lot hel onderzoeken van alle
alternatieven om vervolgens uit Ie maken welke stand kunnen houden. Een analisl
richl zich bij 'satisficing' op bewijsmateriaal dat de hypothese ondersteunt. Voor
een goed onderzoek moet hij zich echter richten op bewijsmateriaal dat een hypothese ontkracht.
2. Marginaal schrijven ('incrementalism'). Een analist richt zich op een beperkt aantal alternatieven die slechts op een marginale verandering betrekking hebben. Hij
bestudeert niet eventuele ingrijpende wijzigingen.
3. Het zoeken van consensus. Een analist zoekt dat alternatief uit wal de meeste
ondersteuning zal krijgen. Het groepsproces is de dominante factor, niet de logica.
4. Redeneren door analogie. Een analist kiest een alternatief dat de meeste kans lijkt
te bieden om eerdere fouten te vermijden en vroeger succes na te bootsen.
5. Een analist baseert zich op een aantal aannames en uitgangspunten die hij gebruikt
voor het maken van een onderscheid tussen een 'goed' en een 'slecht' oordeel.
6. Een analist speelt op veilig. Hij beschrijft slechts de situatie, maar geeft geen
oordeel.'"
De eerste vijf strategieën hebben met elkaar gemeen dat de analist de zaak niet in
zijn totaliteit onderzoekt, doordat hij bij voorbaat een aantal alternaiieven uitsluit van
onderzoek. Deze voorselectie is in meerdere of mindere mate arbitrair. Bij de zesde
strategie ontlrekt hij zich aan zijn verantwoordelijkheid door geen oordeel te geven.

2.7.2 WOORDGEBRUIK
Een analist moet de eerste keer dal hij een term gebruikt deze definiëren.158 Een
goede aanduiding is van essentieel belang. Een verkeerde benaming leidt tot een
verkeerd begrip en geregeld tot gebrekkige analyses.159 Duidelijkheid, accuratesse,
bondigheid en directheid zijn van fundamenteel belang voor goede inlichtingen.160
In een inlichtingenverslag moet een analist zijn bevindingen zodanig weergeven dat
duidelijk wordt wat enerzijds vaslstaande kennis is en anderzijds een onderbouwd
oordeel. Bij de onderbouwde oordelen moet hij aangeven wat de mate van zekerheid
ervan is. Analisten dienen vage terminologie te vermijden.
Ter illustratie: Er staan tien paarden in de starthokken bij het paardenrennen. Eén
paard heeft drie benen. Iemand kan beweren: 'Het is mogelijk dat elk van de paarden
wint.' Dit is op zich niet fout, zelfs het paard met de drie benen kan winnen. Maar

156. James J. Wirtz. "Miscalculalion, Surprise and IJS Inlelligence". Slimmer 1991. Box 11, 130-1, pp.
6-7. RO 263; CIA/NA.
157. Boatncr, "The Evaluation of Intelligence", p. 68. Cohen "Early Waming Systems", p. 45.
158. Drell. "Inlelligence Research. Some Suggesced Approaches", p. 93.
159. [naam auteur niet vrijgegeven], "Hu's A Reformist. Hu's aConscrvative". Winter 1987. Box 10, 1161. p. 49. RO 263; CIA/NA.
160. [naam auteur niet vrijgegeven], "Slyle and Stereotypes in Imelligence Studies". Spring 1964. Box
3. 27-3, p. A4. RG 263; CIA/NA.

161. Sherman Kent. "Words of Eslimative Probabilily". Fait 1964. Box 3, 29-1, pp. 50, 51 en 53. RG
263; CIA/NA.
162. Ibid., p. 61. {naam auteur niet vrijgegeven], "The Definition of Some Estimative Expressions".
Fall 1964. Box 3, 29-2, eerste en enige pagina. RG 263; CIA/NA.
163. Richard Heuer, "Strategies for Analylical ludgment". Summer 1981. Box 8, 90-7, pp. 74-75. KG
263; CIA/NA.
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De meeste feiten ondersteunen verschillende hypotheses. Het verdient daarom aanbeveling dat de analist een zo volledig mogelijke set van elkaar beconcurrerende
hypotheses ontwikkelt. Bij het onderzoeken van deze hypotheses dient hij zich te
concentreren op die feiten die de grootste diagnostische waarde hebben. Dit betreft
niet zozeer bewijsmateriaal dat een hypothese ondersteunt, maar juist materiaal dat
een hypothese ontkracht. Deze aanpak vertoont duidelijke overeenkomsten met de
ideeën van Popper: het falsificeren van hypotheses. Voor zijn onderzoek maakt de
analist gebruik van theoretische inzichten, inzicht in de feiten van de concrete zaak
en vergelijkingen.
Een analist blijkt nogal eens materiaal dat een hypothese ontkracht te ontlopen
door het af te doen als onbelangrijk. Het is overigens niet altijd mogelijk om een
hypothese geheel af te wijzen. Er is altijd wel enig materiaal ter ondersteuning te
vinden. Daarom kan hij nog wel een uitspraak doen over de waarschijnlijkheid ervan.
De schaarse analyses die een groot succes waren bleken te zijn gebaseerd op het
zoeken naar materiaal om alternatieve, elkaar beconcurrerende hypotheses te verwerpen. Deze aanpak stelt analisten in staat systematischer en objectiever te analyseren
dan door gebruikmaking van de bovengenoemde zes strategieën. Uiteraard is het wel
een voorwaarde dat de juiste hypothese ertussen moet zitten. Daarom moeten analisten er reeds in een vroeg stadium van hun onderzoek voor zorgen dat ze inderdaad
ook alle opties meenemen. 164 Hierop wordt teruggekomen in 2.7.7.
Tot het midden van de jaren vijftig werkte de BVD met overtrokken hypotheses
over de CPN.165 Over interpretaties van feiten door de BVD schreef Dirk Engelen:
"Bovendien lag het in het klimaat van de Koude Oorlog voor de hand, uitspraken en
handelingen van de communisten bijna bij voorbaat als subversief te beschouwen en
elk gegeven daarover in overeenstemming daarmee te interpreteren."166 De oorzaak
van deze overtrokken hypotheses lijkt te liggen in het gegeven dat de BVD feiten
beoordeelde met de vraag in hoeverre ze deze hypotheses bevestigden en niet in
hoeverre ze werden ontkracht. De dienst analyseerde niet volgens een bepaalde theorie of methode. De gedachte achter het opzetten van een onderzoek was "beginning
from the known".167

2.7.4 FOUTIEF, SELECTIEF, HERHAALD EN NEGATIEF WAARSCHUWEN
Er zijn drie soorten waarschuwingsuitkomsten: succes, mislukking en vals alarm.
Succes draagt vaak het karakter van een zichzelf ontkennende voorspelling. Indien er
gevaar dreigt en er op beleidsniveau adequate maatregelen worden genomen, zal het
gevaar worden afgewend of beperkt. Daarom kan men een succesvolle waarschuwing

164. Ibid., pp. 75-78.
165. Engelen. Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, p. 249-251.
165. lbid.,p. 251.
167. Interview mei Dirk Engelen door de auteur, 14 maart 1996.
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het beste omschrijven als een waarschuwing die beleidmakers in beweging heeft
gezet om weloverwogen maatregelen te nemen en aldus verrassingen en schade heeft
voorkomen. Vroegtijdig ingrijpen brengt meestal de minste kosten met zich mee.
Daarom kan men het beste actie ondernemen als het bewijsmateriaal een redelijke
basis voor waarschuwen verschaft en niet pas als er zonder twijfel schade zal worden
toegebracht,168
De ultieme mislukking is het nfet waarschuwen voor een groot gevaar, bijvoorbeeld een oorlog. Daarnaast zijn er ook missers en vals alarm. Een vals alarm betreft
een gevaar dat later geen gevaar blijkt te zijn. Waarschuwen voor een situatie die op
het nippertje goed afloopt, is echter een succes.169
Inlichtingendiensten kennen een vertekening in hun rapporten door een overproductie
van scenario's waarin analisten de slechtst mogelijke uitkomst benadrukken. De oorzaak van deze vertekening is dat een analist de meeste kritiek krijgt als hij een gevaar te laag inschat.170 Scenario's waarin een analist de slechtst mogelijke uitkomst
beschrijft, zien er als volgt uit: hij somt op tot welke verschrikkelijke dingen een
opponent in staat is en deelt mede dat hij ze allemaal ten uitvoer kan brengen. Deze
werkwijze heeft twee nadelen. Ten eerste bestaat de mogelijkheid dat de beleidmaker
moe wordt van de waarschuwingen en daarom geen aandacht zal besteden aan een
rapport wanneer er echt gevaar dreigt. De juiste maatregelen blijven uit. In het tweede geval besteedt de beleidmaker er wel aandacht aan en bestaat het gevaar dat hij
verlamd raakt in zijn handelingen of dramatische en fatale beslissingen neemt.
Kort samengevat: waarschuwen voor de ergste mogelijkheid kan leiden tot apathie
of hysterie. Essentieel is daarom dat een analist selectief waarschuwt. Om selectief te
kunnen zijn, moet hij opties afwijzen. Dit houdt een risico in. Een incidentele misser
is echter te prefereren boven voortdurende overvoorzichtigheid.171
Het is voor een analist heel moeilijk een eenduidige waarschuwing af te geven. Wat
hij bij een waarschuwing kan doen is de zaak belichten, evalueren en kritieke omstandigheden doornemen.172 Hij geeft in ieder geval de meest waarschijnlijke
toekomstige ontwikkeling weer. Daarnaast verdient het aanbeveling andere opties te bespreken.173 Bij een waarschuwing van een feitelijke dreiging dient de analist zich over
drie punten te buigen:
1. Noodzaak. Is de feitelijke dreiging een optie of een dwingend gegeven?

168.
169.
170.
171.

McCreary, "Warning Cycles", pp. 74-75.
Ibid., pp. 75-76.
Donovan, "Intelligence Rams and Policy Lions", pp. 66-67.
Kent, "A Cruciïü Estimate Relived", pp. 10, 11. [naam auteur niet vrijgegeven], "On Warning", p.

18.
172. Howelis, "Intelligence in Crises", p. 8.
173. Boatner, "The Evaluation of Intelligence", p. 73.
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2. Ondubbelzinnigheid. Zijn de activiteiten van de opponent voorbereidingen voor
een vijandelijkheid of kunnen ze ook een andere functie vervullen?
3. Waarneming. Welke indicatoren staan je ter beschikking om de dreiging waar te
nemen?
Antwoord op deze drie vragen geeft de analist inzicht tot op welke hoogte de opponent zich voorbereidt op vijandelijkheden. De taxatie van diens intenties zal het
grootste probleem blijven. Is er bijvoorbeeld sprake van bluf of zal een opponent zijn
dreiging willen waarmaken?174
Problematisch zijn de herhaalde waarschuwingen van een gevaar dat zich geleidelijk
ontwikkelt. Het enkele feit dat de waarschuwing zich herhaalt, leidt tot het verschijnsel dat de betrokken beleidmaker het idee krijgt dat hij het gevaar kan oplossen.
Daarom moet de analist meer doen dan slechts de eerdere waarschuwing herhalen.
Hij moet de groei van de dreiging expliciet duidelijk maken. Indien de analist in een
vroeg stadium het gevaar te erg heeft afgeschilderd, zal het moeilijk zijn het groeiende karakter aan te geven.175
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daarvan door een bepaald belang ingegeven? 178 Ik spreek liever van evenwichtige
informatie. Deze evenwichtige informatie staat tegenover vertekeningen, zoals die in
de voorafgaande paragraaf zijn beschreven.
Vertekeningen zijn nooit geheel te vermijden. Een analist kan ze echter uitdrukkelijk vermelden, zodat de consument zich ervan bewust is. Aldus komt de analist tot
rapportages waarin sprake is van evenwichtige informatie.
Een probleem bij evenwichtige informatie is dat een analist enerzijds nauw betrokken is bij zijn onderzoek en anderzijds afstand dient te houden. 1 ™ Voor een evenwichtig verslag is het van belang dat een analist aangeeft waar de zwakke punten
zitten. Kwaliteit is daarbij van groter belang dan kwantiteit. De meeste beleidmakers
zijn reeds zeer druk bezet. Door minder te rapporteren voorkomt de analist fouten en
ontvangt de beleidmaker de rapportages beier indien er daadwerkelijk iets te melden
valt.180 Een moeilijkheid van het inlichtingenwerk is dat vaak een zo hoog mogelijke kwaliteit in een zo kort mogelijk tijdsbestek tot stand moet komen.181

2.7.6 STRUCTUUR
Ten slotte is er de moeilijkste van alle waarschuwingen: de negatieve waarschuwing.
Bij een negatieve waarschuwing komt de analist tot de conclusie dat er geen gevaar
is. Het vereist zeer grondig onderzoek om te kunnen stellen dat een opponent niet
iets doet dat tot een dreiging leidt.
Een succesvol voorbeeld van een negatieve waarschuwing is de analyse die in de
Tweede Wereldoorlog is gemaakt van het Duitse atoomproject.'76 De analisten
kwamen tot de conclusie dat Duitsland niet over een nucleair wapen beschikte.
Negatieve waarschuwingen zijn van groot belang omdat zij leiden tot besparingen
van bronnen en middelen voor het veiligheidsbeleid, doordat de overheid zich niet
meer op een bepaalde dreiging hoeft voor te bereiden.

2.7.5 EVENWICHTIGE INFORMATIE
In de vorige paragrafen kwamen vertekeningen en problemen bij het maken van inlichtingenanalyses aan de orde. De komende paragrafen gaan over optimaal schrijven.
Het vraagstuk van objectiviteit is alom tegenwoordig, kunnen we lezen in de CIAreeks "Studies in Intelligence".177 Nu is objectiviteit een verraderlijk terrein. Een
ieder zit immers gevangen in zijn cultuur en gedachtengoed. Is objectief waarnemen
wel mogelijk? Is niet elke waarneming bij voorbaat subjectief en elke interpretatie

174.
175.
176.
177.

Howells, "Intelligence in Crises", pp. 9-10.
McCreary, "Warning Cycles", pp- 76-77.
Reginald V. Jones, "Scienlific Intelligence". Sumnier 1962. Box 3. 20-2, p. 71. RG 263; CIA/NA.
[naam auteur niet vrijgegeven], "The Repons Oftlcer: Issues of Quality", p, 12.

In de Verenigde Staten werken de diensten sinds lange tijd met een duidelijke structuur voor de opbouw van inlichtingenverslagen. Een vroeg voorbeeld is een document uit de tweede helft van de jaren veertig van liet State-War-Navy Coordinating
Committee. In dit — enige tientallen pagina's lange — document wordt in detail uiteengezet hoe een producent rapportages dient in te delen. Naast de indeling wordt
ingegaan op zaken als de lay-out en de mate van geheimhouding. Zonder uniformiteit
ontstaat er een chaos in het aanbod. Dit slaat uiteindelijk terug op de producent.182
Elk verslag moet volgens dit document uit de volgende elementen zijn opgebouwd:
1. "THE PROBLEM". Hierin beschrijft de producent kort het vraagstuk.
2. "FACTS BEARING ON THE PROBLEM". Onder dit kopje noemt de analist puntsgewijs, bondig en in een logische volgorde relevante feiten en gevolgtrekkingen.
Hij dient de validiteit van alle opmerkingen zorgvuldig te verifiëren en voldoende
van referenties te voorzien, vooral in relatie tot eerdere documenten.
3. "CONCLUSION(S)". De analist trekt conclusies uit de gepresenteerde feiten. Indien
van toepassing mag hij conclusies weglaten of combineren met aanbevelingen.

178. Kant en Habcrmas hebben hier uitgebreide verhandelingen over geschreven.
179. Drell, "Intelligence Research. Some Suggested Approaehes". pp. 94-95.
180. [naam auteur niet vrijgegeven], 'The Repons Officer: Issues of Quality", p. 14. [naam auteur niet
vrijgegeven], "On Warning", p. 20. [naam auteur niet vrijgegeven], "Inteliigence for the Policy Chiefs".
Winter 1967. Box 4, 42-1, pp. 4, 5. RG 263; CIA/NA.
181. Arthur B. Darling. "Central Intelligence under Souers". Winter 1968. Box: 5, 46-7. RG 263;
CIA/NA, [naam auteur niet vrijgegeven], "Style and Stereotypes in Intelligence Studies". Spring 1964. Box:
3, 27-3. p. Al. RG 263; CIA/NA.
182. [naam auteur niel vrijgegeven], "Style and Stereotypes in Intelligence Studies", p. A3.
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4. "RECOMMENDATION(S)". Dit deel bevat korte en duidelijke uitspraken over opties
die een beleidmaker ter beschikking staan.18'
De Amerikaanse rapportages volgen ook in de praktijk een strakke structuur.184
Overigens is het niet aan te bevelen om een al te rigide systeem door te voeren.
Enige variatie binnen een vast kader kan verfrissend werken en leiden tot meer
aandacht van en betere opname door een beleidmaker.185

2.7.7
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economische analyse is anders dan dat van een beslissingsanalist. Soms heeft een
analist een model nodig voor analyses bij niet-hcrhaalbare situaties.186
Het maken van analyses die zijn gebaseerd op verschillende modellen zullen verschillen in de uitkomsten geven. Dit is geen nadeel, maar een voordeel omdat het
leidt tot aanvullende inzichten. Vooral in tijden van cri.sis is het van belang om een
situatie van verschillende kanten te belichten.'81 In dit kader voert het te ver om de
alternatieve paradigmata verder uit te werken. Het is echter van belang te onderkennen dat hier mogelijkheden liggen.

HOE MEN RAPPORTAGES SCHRIJFT

Alternatieve paradigmata
Een manier om een beperkt blikveld te vermijden is het ontwikkelen van nieuwe
paradigmata. Deze paradigmata moeten gericht zijn op de procedure en niet op de
uitkomst. Daarmee vermijdt een dienst directe calculaties van mogelijke uitkomsten.
Het kan zijn dat dergelijke paradigmata slechts op beperkte terreinen van toepassing
zijn. Verschillende disciplines gebruiken verschillende modellen. Het model van een

183. War Departmen! Office, Chief of Staff, "War Department General Staff Circulair No. 35-16".
Washington, 15 June 1945, p. 3, 8. Zie eveneens: SWNCC-SANACC 1944-1947, Witminglon, Del.: Scholarly
Resources. Inc., !977 (Microform), Paper and Correspondence Manual, 6 January 1948, SANACC 555/2, 6
(enclosure 1) (ongecatalogiseerde microfilms, Amerika Instiluu!, Universiteit van Amsterdam).
184. Als voorbeeld wil ik hier een document voor de Naüonal Security Council (NSC) noemen. De
meeste stukken van de NSC betreffen de nationale veiligheid. Een uitzondering hierop is NSC 17, dat gaat
over de binnenlandse dreiging van het communisme. Ik laat daarbij de inhoud voor wat hij is en concentreer me op de structuur. De indeling van het 36 pagina's tellende document is helder, hetgeen de
toegankelijk en de leesbaarheid bevordert. Dergelijke indelingen maakt men ook. in veel kortere documenten. NSC 17 is als volgt ingedeeld: pagina l is de samenvatting; pagina 2 is de inhoudsopgave:
"The Objective of This Study
Page 3
Origin of and Authority for Uiis Study
Page 3
Discussions of Terms
Page 4
Communism is Üie Greatest Interaal Security Threat at this Time
Page 6
Internal Security Responsibilities are Extremely Diversified
and Widcly Dispcrsed Throughout the Execuüve Drancti of
the Governmenl
Page 22
The ïntemal Security Efforts of the Numerous Responsibïe
Agencies are Presently Uncoordinased
Page 25
Conclusions
Page 34
Recommendations
Page 34"
Volgens de goede Amerikaanse traditie volgen op het rapport aanvullingen, geeft men commentaren op
conclusies (NSC 17/1 en NSC 17/2) en volgen maatregelen (NSC 17/3). Bron: NSC 17, A Report to the
National Security Council by the Executive Sccretary on the Internal Security of the United States. June
28, 1948, Washington, p. 2. Het document is vrijgegeven in 1978. Oorspronkelijk was het document
'confidenliai'. Microfilm, Documents of NSC 1947-1977, Washington DC: Universily Publications of
America, 1980 (microform), reel l, p. 388 en verder (Amerika Instituut, Universiteit van Amsterdam).
185. [naam auteur niet vrijgegeven], "Style and Stereotypes in Intelügence Studies", p. A3.

Werken met hypotheses
In 2.7.3 werd aangegeven dat een analist materiaal moet zoeken dat hypotheses ontkracht en niet materiaal dat hypotheses bevestigt. Hier wordt verder ingegaan op de
rol van hypotheses en modellen en mogelijke methoden om ze te testen,
Drie punten van onderzoek zijn het meest kenmerkend voor inltchtingenanalyses:
1. het verklaren van oorzaken van hedendaagse ontwikkelingen,
2. het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen,
3. het beschrijven van de essentiële kenmerken van een siluaiie.
Voor dergelijke analyses kan gebruik worden gemaakt van een analytisch proces dat
uit de volgende acht stappen bestaat:
1. het definiëren van het probleem,
2. het ontwikkelen van voorlopige hypotheses,
3. het selectief verzamelen van gegevens,
4. het verfijnen van hypotheses,
5. het wederom selectief verzamelen van gegevens,
6. de interpretatie en evaluatie van gegevens,
7. het kiezen van hypothese(s),
8. het continu in de gaten houden van nieuw materiaal dat de gekozen hypothese(s)
kan ontkrachten.
Een hypothese moet men binnen het inlichtingenwerk in iets bredere zin opvatten dan
men gewend is in de wetenschappelijke wereld. Men moet bij hypotheses denken aan
mogelijke verklaringen, mogelijke antwoorden en alternatieve verwachtingen. Drie
punten staan centraal:
1. het ontwikkelen van hypotheses,
2. het evalueren van hypotheses,
3. de keuze van hypotheses.18*
186. Een voorbeeld hiervan /ijn de zogeheten 'decision trees'. Dit analysemodel is erop gericht om met
een minimum aan kosten onderbouwde afwegingen voor toekomstige ontwikkelingen te maken. Voor een
beschrijving hiervan zie: Edwin Greenlaw Sapp, "Decision Trees". Winter 1974. Box 6, 64-7. RO 263;
CIA/NA.
187. Mitelman, "Preface to a Theory of Intelügence", p. 22.
188. Heuer, "Strasegies for Analytical Judgment", p. 66.
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De analist bepaalt de criteria voor selectie. Daarmee bepaalt hij de richting van het
onderzoek. Indien de criteria niet juist zijn leidt dit tot fouten. Daarom is het van
groot belang aandacht te besteden aan het opstellen van deze criteria.
De drie belangrijkste methoden die analisten kunnen gebruiken om hypotheses te
formuleren en te evalueren zijn theorievorming, 'situation logic' en vergelijking. Een
vierde methode is een non-methode. Bij deze vierde methode verdiept een analist
zich in de feiten en laat deze voor zich spreken. In het Engels wordt deze nonmethode aangeduid met de term 'data-immersion'. Daarnaast zijn er vele andere
methoden. Deze bewegen zich vaak op deelterreinen, bijvoorbeeld van de psychologie.'89
De eerste methode is de theorievorming. Een theorie dient hier te worden opgevat
als een generalisatie die is gebaseerd op het bestuderen van vele specifieke gevallen.
Dat betekent niet dat een theorie in alle concrete gevallen opgaat. Een theorie is
echter waardevol, bijvoorbeeld indien er gebrek is aan onderzoeksmateriaal. Een
analist kan dan hypotheses evalueren op grond van deze algemene achtergrondkennis.190
'Situation logic' is een populaire methode. Een analist neemt de concrete feiten als
uitgangspunt en niet een theorie. Hij beschouwt elke situatie als uniek. Hij concentreert zich daarbij meestal op oorzaak-gevolg- en middelen-doel-relaties. De kracht
van 'situation logic' is de brede toepasbaarheid en de mogelijkheid om grote hoeveelheden relevante gegevens tot een geheel samen te voegen.
'Situation logic' heeft evenwel twee zwakke punten. Ten eerste is het een moeilijke techniek, die veel ruimte laat voor het maken van fouten. Ten tweede wordt er
geen gebruik gemaakt van theoretische inzichten. De afwezigheid van theoretische
inzichten leidt ertoe dat een analist de neiging heeft meer fundamentele zaken over
het hoofd te zien. Inzicht in meer fundamentele oorzaken is essentieel voor accurate
uitspraken over toekomstige ontwikkelingen, speciaal voor de langere termijn.
'Situation logic' lijkt daarom het meest geschikt voor korte-termijnanalyses. Een
meer theoretische benadering is geschikt om verder in de toekomst te kijken."1
Een derde mogelijkheid is de vergelijking. Analogie is een vorm van vergelijking. In
tegenstelling tot de 'situation logic' kijkt een analist wel naar vergelijkbare situaties,
die eerder of elders plaats vonden. Het verschil met de theorie is dat een analist
slechts gebruik maakt van één of een zeer beperkt aantal gevallen. Bij een vergelijking hebben generalisaties daarom veel minder waarde.

189. Ibid., p. 67.
190. Ibid., pp. 67-68.
191. Ibid., pp. 69-70.
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Een analist werkt bijvoorbeeld met vergelijkingen indien er onvoldoende feiten
zijn of te weinig theorievorming is. Soms maakt hij er gebruik van omdat het minder
tijd kost. Een nadeel is dat de kans op het maken van fouten groot is. Een analist is
snel geneigd succes van een eerdere situatie te kopiëren, zonder zich af te vragen of
dit kopiëren in dit specifieke gevat gerechtvaardigd is.
Het meest geschikt lijkt deze methode voor het opperen van hypotheses, om vervolgens op zoek te gaan naar relevante feiten. Hel is minder geschikt voor het trekken van conclusies, tenzij twee gevallen inderdaad vergelijkbaar blijken te zijn.192
Bij de vierde werkwijze verdiept een analist zich in de feiten zonder dit in een vooropgezette vorm te gieten. Dit heet 'data-immersion'. Uit de feiten dient zich op een
gegeven moment een patroon aan. De analist gaat vervolgens na in hoeverre de feiten
dit patroon ook daadwerkelijk ondersteunen.
Bij deze methode moeten een paar kanttekeningen worden gemaakt. Het is de
vraag in hoeverre feiten voor zich kunnen spreken. Bij het selecteren van gegevens
spelen bewuste en onbewuste aannames en vooroordelen een rol. Deze zijn van invloed op een analyse en een producent dient deze expliciet te maken. 'Objectiviteit'
is niet gelegen in het uitschakelen van aannames. Het idee aannames geheel uit te
kunnen schakelen is niet reëel. Een analyse wint echter aan 'objectiviteit' indien de
aannames expliciet zijn gemaakt. Een ander nadeel is dat iemand die feiten voor zich
wil laten spreken minder effectief en efficiënt werkt dan iemand die werkt met
hypotheses.193
Tijdens het maken van een analyse kunnen bovengenoemde methoden allemaal aan
bod komen. Een analist kan bijvoorbeeld hypotheses ontwikkelen met behulp van een
theorie en deze via 'situation logic' evalueren of omgekeerd,
Om alle relevante, met elkaar concurrerende hypotheses te formuleren is het wenselijk om in een zo vroeg mogelijk stadium van alle drie de methoden gebruik te
maken: theorie, 'situation logic' en vergelijking. Meestal gebeurt dit niet door gebrek
aan tijd.
Bij politiek georiënteerde inlichtingen maken analisten te weinig gebruik van beschikbare theoretische inzichten. Beleidmakers maken in het algemeen meer gebruik
van theorievorming en vergelijkingen dan een analist. Dit verschil is van belang omdat het een indicatie geeft voor de wijze waarop een beleidmaker een rapportage zal
ontvangen.194

192. Ibid., pp. 70-72.
193. Ibid., pp. 72-73.
194. Ibid., pp. 73-74, 76.
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Beleidsrelevant schrijven
Tot nu toe zijn de hypotheses aan de orde gekomen. Deze zijn van belang voor het
uitvoeren van het onderzoek. In het navolgende staat centraal hoe een analist zo
beleidsrelevant mogelijk kan schrijven. Deze inzichten maken de analisten opmerkzaam op de behoefte van beleidmakers.
De productie van voltooide inlichtingen kan worden voorgesteld als een proces dat
uit vier stappen bestaat.
Stap 1: Het herkennen van het punt van discussie binnen een onderwerp. Het punt
van discussie verwijst naar verandering en beweging, het totale onderwerp niet.
Stap 2: Het herkennen van de vragen die een analist aan de orde moet stellen. Hiermee dient hij drie doelen. Ten eerste herinnert het een analist aan het publiek waarvoor hij schrijft. Ten tweede verhoogt het de politieke relevantie. Ten derde maakt
hij niet slechts een analyse van het verleden. De analist is geen historicus, maar moet
een taxatie van de toekomst maken en aanbevelingen doen.
Politieke relevantie is essentieel. Analisten maken nogal eens de fout dat hun
analyse hen weliswaar intellectuele bevrediging verschaft, maar niet bijdraagt aan het
verhogen van de veiligheid.195
Stap 3: Nadat de analist het onderzoek heeft voltooid moet hij twee of drie kernpunten kiezen die de beleidmaker moet oppikken uit het uiteindelijke artikel. Dit is een
zeer belangrijke fase. De analist moet:
a. zijn onderzoek samenvatten,
b. bepalen wat hij weet, en
c. bondig twee of drie kernpunten weergeven. Van groot belang is dat deze punten
indruk maken op de consument. Als al het voorwerk — het formuleren, toetsen en
evalueren van hypotheses — achter de rug is, bepaalt de analist de kernpunten
waarover hij wil schrijven.
Hoe maakt een analist de stap van b naar c? Hij kan deze slap als volgt maken.
Nadat hij het onderzoek heeft samengevat (a), overdenkt (b) hij de volgende vragen:
• Wat is nieuw of anders?
• Waarom gebeurt het?
• Wat zijn de doelen en/of bredere belangen van de belangrijkste actoren?
• Welke factoren beïnvloeden succes of mislukking? Zijn de actoren zich hiervan
bewust? Hebben zij een strategie of een programma om met deze factoren om te
gaan?
• Wat zijn de vooruitzichten voor succes en — nog belangrijker — wat zijn de gevolgen voor de actoren en hun belangen?
• Indien men deze gevolgen als uitgangspunt neemt; in welke richting ontwikkelen
zich de actoren?

195. Brandwein, "Maxims lor Analysis", p. 31.
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De analist dwingt zich zo te concentreren op het grote geheel. Niet een opsomming
van afzonderlijke feiten, maar het verwerken tot en weergeven van de algemene
hoofdlijnen is de essentie van voltooide inlichtingen.
Stap 4'. Het maken van een concept. De vragen uit de derde stap geven de ordening
aan. Daarnaast heeft de analist zijn twee of drie kernpunten die hij aan de orde wil
stellen. Elk deel van de tekst gaat over een onderwerp dat beleidmakers moeten en
willen weten.'*" Sommige auteurs benadrukken dat de gevolgde methodiek moet
worden uiteengezet, zodat de consument een eigen onafhankelijke controle kan
uitvoeren.197
Toekomstgericht
De Verenigde Staten lopen voorop met de vervaardiging van analyses waarin analisten taxaties maken van toekomstige ontwikkelingen. Het allereerste rapport dat op
deze wijze werd geschreven, betrof Nederlandse belangen. Dit rapport — in het
Engels aangeduid als 'estimate' — uit de Tweede Wereldoorlog ging over de strategische consequenties indien aan Japan de controle over Nederlands-Indië zou worden
toegestaan.198
Het maken van taxaties van toekomstige ontwikkelingen is steeds belangrijker
geworden binnen het inlichtingenwerk. Er zijn overigens nog steeds gebieden waar
het niet gebeurt, bijvoorbeeld bij encyclopedische feiten. Het maken van risicoanalyses is daarentegen bij uitstek toekomstgericht. Dit geldt voor de meeste terreinen
waar sprake is van verwerkte inlichtingen, zoals bijvoorbeeld periodieke verslagen.
Indien een analist slechts het bestaande onderzoekt, draagt dit weinig bij aan de
formulering van een weloverwogen beleidsbeslissing. De ware test is niet of alle
uitgesproken verwachtingen uitkomen, het gaat erom dat een analist in het rapport
alle krachten die in het spel zijn beschrijft. De beleidmaker moet een indruk krijgen
van de snelheid van de ontwikkelingen.199
Periodieke verslagen — zoals de kwartaalverslagen van de BVD — lenen zich goed
voor het maken van taxaties van toekomstige ontwikkelingen. We vinden in de kwartaalverslagen echter geen schatting van toekomstgerichte ontwikkelingen. De reden
hiervan is dat het tot de reorganisatie van 1990 simpelweg niet de gewoonte was om
dergelijke taxaties te maken. Deze gewoonte is reeds ontstaan onder de leiding van
het eerste hoofd van de dienst, mr L. Einthoven. Sinds 1990 maakt de BVD wel
schattingen.200 De dienst ziet het maken van toekomstgerichte taxaties tegenwoordig zelfs uitdrukkelijk als zijn taak. Dit blijkt uit opmerkingen van de BVD over het
maken van risicoanalyses in het jaarverslag van 1991:

196.
197.
198.
199.
200.

(naam auteur niet vrijgegeven], "Managing/Teaching New Analysts", pp. 4-7.
Drell, "Intelligence Research. Some Suggested Approaches". p. 92.
Montague, "The Origins of National Intelligente Esiimaling", derde pagina van het artikel.
Gazit, "Intelligence Estimates and the Decisionmaker", pp. 31, 38, 39.
Interview met Dirk Engelen door de auteur, 14 maart 1990. Zie ook hoofdstuk 4.
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"Bij de bestuurlijk-polilieke afweging mei belrekking tot de inzet van de BVD staan drie vragen
centraal: welk belang is in het geding, door wie en op w/elke wijze dreigt dit belang te worden
aangetast en wat is het bestaande beveiligingsniveau, zowel in fysieke zin als in termen van maatschappelijke weerbaarheid. Aan de hand van door de BVD vervaardigde risicoanalyses van deze
aspecten kunnen de verantwoordelijke autoriteiten zich niet alleen een gefundeerd oordeel vormen
over de betreffende bedreiging, maar ook over de aard en omvang van de schade die daardoor aan
hel betreffende belang kan worden toegebracht en op welke wijze die het beste kan worden
voorkomen."201

inlichtingen vallen. Men geeft aan hoe het idealiter zou kunnen zijn en waar het
misgaat. Bij dit laatste moet men tevens oog hebben voor sociologische en psychologische aspecten.205
Een stichting als de NISA — de Nctherlands Intelligence Studies Association onderkent eveneens de behoefte van academisch onderzoek en onderwijs op het
gebied van inlichtingen.206

Het toekomstgerichte karakter blijkt uit de formulering over de schade die kan
worden toegebracht en de mogelijkheid om dit te voorkomen. Het is zelfs een van de
punten die wordt omschreven als de "toegevoegde waarde van de BVD": "expertise,
met name op het gebied van het voorspellend vermogen met betrekking tot de ontwikkeling van dreigingen en het maatschappelijk weerstandsvermogen."202

Cursusmateriaal
Naast een bibliografie zal men ook in ander materiaal en aanbod moeten voorzien:
case-studies, simulatiespelen, professionele ondersteuning door diensten en conferenties.
Bij de literatuur is er meer behoefte aan conceptueel, analytisch en wetenschappelijk werk dan aan memoires, historisch werk of polemische geschriften. Bij literatuur
kan men inhoudelijk denken aan gegevens over buitenlandse inlichtingendiensten,
internationaal recht, het beheren van een inlichtingencollectie, strategie, studies over
het omzetten van informatie in analyses en studies over omstreden projecten.
Case-studies kunnen bestaan uit readers in combinatie met het schrijven van een
paper. Bij simulatiespelen kan men denken aan war games voor inlichtingen. Men
kan hei een en ander aanvullen met audiovisueel materiaal. Voor het houden van
conferenties of het raadplegen van experts is het handig als er lijsten worden
opgesteld van mensen en instanties waarop een beroep kan worden gedaan. Dergelijke netwerk-achtige lijsten bestaan al op aanverwante gebieden. Denk hierbij aan het
SISWO, het instituut voor maatschappijwetenschappen. Eventueel kan men aan fondswerving werken.207
Kennis moet men bijhouden. BVD-personeel toont zich de laatste jaren steeds
actiever op het gebied van bijscholing en het volgen van cursussen. In 1994 besteedde de dienst ƒ1,2 miljoen - 2,5% van het personeelsbudget - aan vorming en opleiding.208 Dit is een positieve ontwikkeling. Mogelijk kan de BVD dit formaliseren,
zodat een medewerker om de paar jaar een aantal weken buiten de dienst cursussen
volgt.209 Dit contact met de samenleving zal het realiteitsgehalte van rapportages
ten goede komen.

2.7.8 SCHOLING
Het belangrijkste van een inlichtingenmedewerker is diens kwaliteit, voorbereiding,
training en ondersteuning.203 Scholing is daarbij een van de mogelijkheden om tot
verbeteringen te komen.20*
De mogelijkheid tot scholing en opleiding op het gebied van inlichtingen moet er
niet slechts voor analisten zijn. Een breed toegankelijke — bijvoorbeeld universitaire
— opleiding zal leiden tot een algemene verhoging van de kwaliteit van het politieke
en publieke debat over dit onderwerp. Dit heeft op zijn beurt weer een positieve
invloed op de kwaliteit van het inlichtingenwerk zelf.
Opleiding
Inlichtingen zijn onderbelicht wat opieidingsmogelijkheden aangaat. Men kan in
Nederland — in tegenstelling tot de Verenigde Staten — nergens een academische
graad op dit gebied halen.
Een eerste stap zou het opstellen zijn van een bibliografie voor universitair gebruik in Nederland. Materiaal kan worden gebruikt van inlichtingenmedewerkers, beleidmakers, academici, schrijvers en journalisten. Een volgende stap is het opzetten
van een cursus met (gast)docenten, om vervolgens langzaam tot een volledig academisch programma te komen.
Dergelijke programma's kan men onderbrengen bij de vakgroepen bestuurskunde,
politieke wetenschappen, internationale betrekkingen of geschiedenis. Het is van
belang dat er in dergelijke cursussen aandacht is voor het grotere kader waarbinnen

201. BVD, Binnenlandse Veiligl\eidsdiensL Jaarverslag 1991, Den Haag: BVD, (oktober 1992), Bijlage "Ontwikkelingen op het gebied van de binnenlandse veiligheid. Taakstelling en werkwijze van de BVD", p. 82.
202. Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990. 21 819, nr. 2, p. 9.
203. Cremeans, "The Agency and the Future", p. 87.
204. Laqueur, "The Future of Intelligence", p. 59.

205. [naam auteur niet vrijgegeven], "Teaching Intelligence". Winter 1982. Box g, 96-2, pp. 42, 43, 46,
48. RG 263; CIA/NA.
206. Bob de Graaff en Cees Wiebes (red.). Hun crisis was ite onze niet. Internationale crises en
binnenlandse veiligheid 1945-1960, Den Haag: SdU. 1994. p. 135.
207. [naam auteur niet vrijgegeven], 'Teaching Intelligence", pp. 49-50.
208. BVD, Jaarverslag Binnenlandse Veiligheuisdiensl 1994, p. 60.
209. Robert M. Gates, "CIA and the University". Summer 1986. Box 9, 110-1, pp. 30-31. RG 263;
CIA/NA.
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2.7.9 ORGANISATIE EN KWALITEIT
Optimaliseren organisatie
Een andere manier om het inlichtingenwerk te optimaliseren is het verbeteren van de
organisatie. Een goed gecoördineerd inlichtingenapparaat leidt ertoe dat een belangrijk rapport het resultaat is van de bijdrage van alle onderdelen ervan. Op deze wijze
kunnen alle bronnen worden geconsulteerd en bij elkaar gebracht. Verschillende
invalshoeken komen aan de orde. Men kan tevens verschillen van inzicht aangeven
door in het rapport ruimte te maken voor afwijkende meningen. 210 In de Verenigde
Staten zijn hiermee goede ervaring opgedaan. Het weergeven van afwijkende meningen heeft voor een beleidmaker het voordeel dat direct duidelijk is waar de knelpunten zitten.
Voorbeelden zijn de "Dissent of the Office of Naval Intelligence" uit ORE 40-49
en de "Dissent of the Intelligence Organization Department of State" uit CIA/RR 6-50.
Deze rapporten gingen over respectievelijk de gevolgen van de Nederlandse politionele acties in Indonesië' en de terugslag op Nederland van de onafhankelijkheid van
Indonesië.2" In de 'dissent' — afwijkende mening — van ORE 40-49 stelde het
Office of Naval Intelligence vast dat de politionele acties van Nederland leidden tot
een versterking van de positie van extremisten en communisten. De positie van de
gematigden, die de meest capabele lokale leiders zouden zijn en bovendien Amerikaans georiënteerd, zouden door een voortdurende economische en sociale ontregeling worden verzwakt. Het Office of Naval Intelligence plaatste het in de context van
communistische dreigingen in Zuidoost-Azië.312 Deze 'dissent' wees de Amerikaanse beleidmaker onmiddellijk op een belangrijk aandachtspunt.
Een andere mogelijkheid om de kwaliteit te verhogen is een onderzoek dubbel te
laten uitvoeren. Beleidmakers geven niet alleen een opdracht tot onderzoek aan een
inlichtingendienst, maar ook aan een groep wetenschappers. Betrokken beleidmakers
kunnen vervolgens beide rapporten evalueren.

210. Montaguc, "The Origins of National Intelligence Estimating", zevende pagina van het artikel.
211. Consequences of Dutch Tolice Action' in Indonesia. ORE 40-49. 27 January 1949. Central
Intelligence Agency, p. 5. Repcrcussions on the Netherlands of Indonesian Independence. CIA/RR 6-50, 19
December 5950, Central Intelligence Agency. p. 11. Overigens bevallen niet alle rapporten een afwijkende
mening. Een voorbeeld van een document zonder afwijkende mening dal over hetzelfde thema ging was
Basic Dutch-Indonesian Issues and the Linggadjati Agreemcnt. ORE 20, 9 Junc 1947. Central Intelligence
Group.
212. ORE 40-49, p. 5. Deze documenten zijn ook om een andere reden relevant dan het belang van de
afwijkende mening. Hel is interessant ze te vergelijken met Nederlandse documenten uil die periode. Men
kan hierbij denken aan documenten van de Centrale Militaire Inlichtingendienst (CM!), de Dienst voor
Legercontacten (bijvoorbeeld de Onderafdeling Journalistieke Voorlichting), het HGKS-NOI, het Kabinet van
de Legercommandant, het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger (KNIL. bijvoorbeeld Stafkwartier 'T'
Brigade) en de Netherlands Forees Intelligence Service (NEUS).
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Soms is er tijdelijk een grote werkdruk. Dit mag — zeker in een crisissituatie — niet
leiden tot een verminderde kwaliteit van de analyses. Om de werkdruk op te vangen
zou een 'inlichtingenreservoir' kunnen worden gecreëerd. Hierbij kan worden gedacht
aan een groep mensen (bijvoorbeeld voormalige medewerkers) die een aantal —
eventueel eenvoudige — werkzaamheden overneemt. 2 "
Beperking van maatregelen om de organisatie te verbeteren
Er zijn beperkingen aan de mogelijkheid om het inlichtingenwerk te verbeteren door
middel van het aanbrengen van correcties in de organisatie:
• De meeste oplossingen roepen andere problemen op.
• Aanpassingen in het proces van analyse verandert niet de dubbelzinnigheid van
informatie.
• Een grotere rationalisatie kan nooit factoren uitschakelen zoals karaktereigenschappen en beperkte tijd (ook bij beleidmakers).
Deze beperkingen hebben tot gevolg dat er altijd fouten zullen worden gemaakt. Bij
de (marginale) hervormingen verdient de volgende soort maatregelen de voorkeur:
• Aan de zijde van de producent: hervormingen die het formuleren van afwijkende
meningen bevorderen; en hervormingen die de bereikbaarheid van de beleidmaker
vergroten.
• Aan de zijde van de consument: het vergroten van scepsis en nauwgezette kritiek
bij de consument.
Ruimte en tijd voor reflectie is bij deze punten een terugkerende constante.214
Review Section
Een relatief goedkope manier om rapportages te verbeteren is het oprichten van een
groep die gevraagd en ongevraagd commentaren levert en eigen rapporten schrijft. In
Israël is hiermee binnen het inlichtingenapparaat positieve ervaringen opgedaan. Deze
groep heet de Review Section. Deze evalueert geheel onafhankelijk. De Review Section kan bijvoorbeeld de nauwkeurigheid van een analyse met betrekking tot de ingeschatte intenties van een opponent controleren.215 Vaak belicht de Review Section
een probleem vanuit een andere hoek. De Review Section gaat niet in op de vraag of
iets goed of fout is, maar of het betoog sluitend is:
1. Volgen de conclusies uit de beschikbare gegevens?
2. Is een andere belangrijke legitieme conclusie mogelijk?
3. Zijn alle relevante gegevens verwerkt en veranderen de feiten die niet zijn meegenomen de vooronderstellingen van het product?
4. Over- of onderschatten conclusies of taxaties de situatie?

213 Probst, "Triage in Intelligence", p. 5.
214. Heus, "Analysis, War and Decision: Why Intelligence Failures are Inevitable", pp. 52 en 54.
215. Conen, "Early Warning Systems", p. 30.
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5. Is er sprake van incongruentie tussen product a en b dat over hetzelfde onderwerp
gaat?214
De Review Section heeft direct toegang tot de top van beleidmakers en het operationeel gezag. Zij richt zich op militaire en niet-militaire inlichtingen. De Review
Section verricht onderzoeken naar problemen bij het verzamelen van informatie. Zij
becommentarieert analyses die nog niet gepubliceerd zijn. Ook speelt zij wel eens
advocaat van de duivel. Van deze laatste rol maakt ze spaarzaam gebruik, omdat het
standpunten kan verharden en de eigen geloofwaardigheid kan aantasten.
Daarnaast is de Review Section een aanspreekpunt voor andere medewerkers om
hun afwijkende mening te uiten. Deze meningen kan de Review Section meenemen in
rapportages. Het voordeel is dat andere medewerkers zich op deze wijze niet al te
kwetsbaar maken tegenover collega's, terwijl ze toch het commentaar kunnen leveren
dat zo noodzakelijk is voor de verbetering van rapportages.217
Het instellen van een Review Section gaat verder en is specifieker op kwaliteit van
rapportages gericht dan de rol van een kwaliteitsmanager. Bij de BVD is er — naar
aanleiding van de reorganisatieplannen — een kwaliteitsmanager aangesteld.218
Er zijn uiteraard ook nadelen verbonden aan het instellen van een Review Section.
Zo kunnen analisten — bij kritiek op hun rapport — zich op hun tenen getrapt voelen.
Dit wordt verzacht doordat de Review Section zich op de leiding richt en niet op de
analisten zelf. Zelfs mensen met kritiek op de Review Section prijzen deze afdeling
als die hun eigen kritiek op rapporten van collega's verwerkt.219 Alles bij elkaar
genomen is men in Israël positief over de Review Section.

2.8 OPENBAARHEID EN GEHEIMHOUDING
Er is een voortgaand debat over de verhouding openbaarheid-geheimhouding. Deze
discussie is niet alleen van belang voor de acceptatie van het inlichtingenwerk, maar
ook voor de mogelijkheid van controle door derden van de kwaliteit van inlichtingenrapportages.
In de Amerikaanse literatuur wordt benadrukt dat het aantal zaken dat geheim
moet blijven tot een minimum dient te worden beperkt. De gedachte hierachter is dat
bij een overmaat aan geheimhouding er uiteindelijk niets geheim blijft. Een overmaat
aan geheimhouding devalueert de waarde ervan. Als er minder geheimen zijn, kunnen
de echte beter worden beschermd.

216. Lieutenant Colonel Shmuel, "The Imperative of Criticism". Winler 1985. Box 9. 108-2. pp. 66-67.
RG 263; CIA/NA.
217. Ibid. pp. 65-69.
218. Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991. 21 819, nr. 5. p 3. Interview met Dirk Engelen door de
auteur, 14 maart 1996.
219 Shmuel. "The Imperalive of Crilicism", p. 70.
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Een complicerende factor is dat een regering het geheimhouden van documenten
kan gebruiken voor politiek eigenbelang. De regering kan:
• een debat doen verstommen,
• voorkomen dat ze in verlegenheid wordt gebracht,
• een beleid uitvoeren waarvan niet vaststaat of dit de steun van het parlement zal
krijgen.220
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de weigering van een minister om niet in te gaan op
een uitgelekt kwartaalverslag mede is ingegeven door de lage kwaliteit ervan.
Het gebruik van de term 'nationale veiligheid' — zonder nadere specificatie — is
een inadequate basis om zaken geheim te houden. 221 De roep om meer openheid —
ook vanuit inlichtingendiensten zelf (CIA) — wordt steeds luider. Het sluit aan bij de
ontwikkelingen in de samenleving naar grotere openbaarheid en beschikbaarheid van
informatie.222 Het veld van het inlichtingenwerk verbreedt zich steeds meer van de
militaire naar de politieke, economische en sociologische arena's. Beleidmakers
hebben ondersteuning nodig van de bevolking om voorgenomen maatregelen en programma's uit te kunnen voeren. Verschuivingen in budgetten moeten worden ondersteund door de kiezer. Informatie zal daarom met een groter wordende groep mensen
worden gedeeld.223
Een meer normatief gegeven is dat openheid de kracht van een democratie boven
een dictatuur is.224 Regeringen die in het geheim opereren leggen geen verantwoording af en verliezen hun oprechtheid bij het dienen van hel volk.225 Dit betekent
nog niet dat het raadzaam is dat alle geheimen op straat liggen. Welke zaken lijken
voor geheimhouding in aanmerking te komen en welke niet?
Geheimhouding
Er zijn vertrouwensrelaties in onze samenleving waarbij sprake is van geheimhouding, zoals advocaat-cliënt en arts-patiënt.22'' Bij inlichtingendiensten kent men ook
geheimhouding, maar is de positie van de vertrouwensrelatie iets anders. Het
uiteindelijke doel is abstracter.
Om een inzicht te krijgen in de noodzaak van geheimhouding is het handig om
een onderscheid te maken tussen de informatie zelf en de wijze waarop deze infor-

220. [naam auteur niet vrijgegeven], "Secrecy and Intelligence in a Free Society", p. 5. Hamilton,
"View From The Hill", p. 72. Katharine Graham. "Secrecy and tlie Press". Winter 1988. Box 10. 120-2, p.
17. RG 263; CIA/NA. Kalugin, "Intelligence and Foreign Policy", pp. 38-39.
221. [naam auteur niet vrijgegeven}, "Secrecy and Intelügence in a Free Society", p. 2.
222. [naam auteur niet vrijgegeven], "Declassification in an Open Society". Fall 1974. Box 6, 63-1, p.
18. RG 263; CIA/NA.
223. Colby, "Intelligence in the 1980s", p. 36.
224. Kalugin gebruikt hiervoor een citaat van Stansfield Turner (Kalugin, "Inlelligence and Foreign
Policy", pp. 38-39).
225. Graham, "Secrecy and the Press", p. 21.
226. John S. Warner, "Where Secrecy is EssentiaT. Slimmer 1987. Box 10, 114-3, p. 45. RG 263;
CIA/NA.
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matie is verkregen. Het beschermen van de bron is een terugkerend thema bij pleidooien voor geheimhouding. Soms kan informatie slechts van één bron afkomstig
zijn. In dat geval brengt het bekend worden van de informatie de bron in gevaar. Het
betreft hier meestal zaken waarin de authenticiteit van de bron bijdraagt aan de
geloofwaardigheid en de overtuigingskracht van de informatie.
Bij het bekend worden van een bron bestaat de mogelijkheid dat ook andere bronnen niet meer toegankelijk zijn. Deze bronnen willen geen risico lopen. Verder moet
er — indien het kanaal via welke de informatie is verkregen bekend wordt — rekening
worden gehouden met een eventuele manipulatie door een opponent. Bronbescherming en bescherming van de methode kunnen legitiem zijn, maar kunnen omgekeerd
tot in het extreme worden doorgevoerd.227
Bij het uitvoeren van operaties kunnen deze operaties eventueel geheim blijven.
Van groot belang is echter dat de uitgangspunten in dergelijke gevallen wél besproken worden.2"8
Er zijn verschillende lijstjes in omloop over wat dient te worden beschermd. Deze
lijstjes zijn afkomstig uit de Amerikaanse literatuur, die werkt in een traditie van
grotere politieke openheid.
Midden jaren zeventig beschermde de CIA het volgende: sommige van de medewerkers die in het buitenland werken of er zullen gaan werken, agenten, methoden
over hoe de dienst inlichtingen verkrijgt, alle informatie over cryptografie en
cryptoanalyse, details over het verwerken en analyseren van inlichtingen en eindrapporten.
De nationale veiligheidsadviseur onder president Kennedy — McGeorge Bundy —
kwam tot een ander lijstje: informatie over defensie, lopende diplomatieke onderhandelingen, 'covert activity', het heimelijk verzamelen van inlichtingen, materiaal dat
tot verlegenheid op het internationale vlak kan leiden en legitieme geheimen in relatie tot betrokken beleidmakers.229
De opsomming van zaken die geheim moeten blijven zijn onderwerp van een
voortdurende discussie.
Openbaarheid
Er is een stroming die ageert tegen geheimhouding en aandringt op (bijna) totale
openheid. Deze stroming was in de jaren zeventig populair en had de volgende
uitgangspunten:
• Inlichtingendiensten kunnen in een democratische samenleving functioneren, vaak
zelfs beter dan in een autoritaire.

227. (naam auteur niet vrijgegeven], "The Reports Ot'ficer: Issues of Quality", pp. 15-16. [naam auteur
niet vrijgegeven], "Declassificaiion in an Open Society", p. 12.
228. [naam auteur niet vrijgegeven], "Secrecy and Intelligence in a Free Society", p. 3.
229. [naam auteur niet vrijgegeven], "Declassification in an Open Society", pp. 13-14.
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• Lekken behoort tot het niet officiële deel van de 'chccks and baiances'.
• Er bestaat geen fundamentele tegenstelling tussen geheimhouding en het recht op
informatie.
• Het is belangrijker burgers tegen misbruik van inlichtingendiensten te beschermen
dan inlichtingendiensten tegen hun tegenstanders.
Deze uitgangspunten leggen een grote nadruk op de waarde van vrijheid. Verder gaan
ze uit van de gedachte dat er geen onmiddellijke dreiging is.230
Daarnaast zijn er praktische redenen om voor openbaarheid te pleiten. De voormalige directeur van de CIA — William E. Colby — pleitte ervoor om de openbaarheid
van rapporten als uitgangspunt te nemen en niet de geheimhouding. Als voordeel van
openbaarmaking zag hij de extra expertise, doordat uit onafhankelijke bron kritiek op
deze rapporten zal worden geleverd. Een dienst haalt daardoor sneller fouten uit
rapporten. De kwaliteit zal stijgen en dientengevolge ook de betrouwbaarheid en
bruikbaarheid.231
Geheimhouding kan ook overbodig zijn, bijvoorbeeld omdat a!le informatie voor
een ieder uit openbare bron is te verkrijgen. Economische informatie is in zo ruime
mate en open voorhanden dat er beleid op kan worden gebaseerd.232
De verschillende opvattingen over openbaarheid en geheimhouding hebben hun
eigen achtergronden en uitgangspunten. Zij vormen de elementen van het voortdurende debat.
Boven alles is de geloofwaardigheid van een rapport belangrijker dan het vermelden — of laten lekken — van een bron. Hiervoor is van belang dat de dienst een
reputatie opbouwt van geloofwaardigheid, waarbij de feiten afkomstig zijn uit
betrouwbare bronnen.2"
De BVD ging in 1972 in zijn drang tot geheimhouding zelfs zo ver dat de dienst
een gepubliceerd besluit — een Koninklijk Besluit over inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat in het Staatsblad verscheen — als dienstgeheim deed toekomen aan de
korpschefs van de Gemeentepolitie.234
Er lijkt in deze houding verandering te komen, zeker ten aanzien van de mogelijkheid van inzage door burgers in hun dossiers. Deze verandering is grotendeels het
gevolg van juridische processen die ertoe hebben geleid dat een deel van de Wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (wiv) voor inzage in de eigen dossiers feitelijk

230. Laqueur, "The Future of Intelligence", p. 50.
231. Colby, "Intelligence in Uie Ï980s", p. 38.
232. Casey, "Economie Intelligence for the Future", p. 52.
233. Colby, "Intelligence in the 1980s", p. 37.
234. Het betreft hier de lage mate van geheimhouding van 'ciiensigeheim'. Het feit dat de BVD aan hel
bewuste schrijven een dergelijke rubricering toekent is veelzeggend. Bron: Brief van het toenmalige hoofd
van de BVD, drs. A. Kuipers, aan de Korpschefs van de Gemeentepolitie cl.d. 25 augustus 1972. No.
1.101.165. "Betreft: Nieuw K.B. betr. de inlichtingen- en veiligheidsdiensten."
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buiten werking is gesteld. Hoe de 'reparatie' van de Wiv eruit gaat zien is nog niet
bekend."5

2.9 INLICHTINGEN EN PUBLICATIES VAN MEDIA EN DERDEN
De relatie tussen enerzijds het inlichtingenwerk en anderzijds de media is van belang
voor het beeld dat de burger krijgt van het inlichtingenwerk, de rapportages en de
daarin beschreven dreigingen. Daarmee krijgt hij tevens een bepaalde indruk van de
kwaliteit van het inlichtingenwerk. Vanwege geheimhouding en het specifieke karakter van het inlichtingenwerk kunnen in publicaties vertekeningen voorkomen.
Voorlichting
Er zijn vele manieren om als inlichtingendienst de pers te woord te staan. Dit kan
variëren van het herhalen van 'geen commentaar' tot het aangaan van intensieve
contacten. Een voorlichter van de CIA — William M. Baker — heeft zijn opvattingen
op papier gezet. Bij inlichtingen werken medewerkers vaak met gevoelige en geheime informatie. Deze zijn geen publiek bezit. Journalisten moeten er daarom op
kunnen rekenen dat de verklaringen van de persvoorlichter correct zijn. Verantwoordelijkheid en waarheidsgetrouwheid zijn hierbij twee kernbegrippen. Door het zo
goed mogelijk geven van informatie voorkomt de voorlichter speculatie. De ervaring
van Baker is dat hierdoor de berichtgeving over de dienst gematigder is dan bij geen
of weinig voorlichting.
Soms corrigeert hij ook artikelen. Hierbij heeft zowel de dienst als de journalist
baat: het bespaart de journalist een hoop werk en het bespaart de dienst indianenverhalen. Journalisten zijn gesteld op een goed contact met de voorlichter. De voorlichter kan voor hen emoties en vertekeningen uit verhalen halen.
Indien een schandaal wordt gepubliceerd, hoort de voorlichter dat graag van te
voren om daarmee de schade beperkt te kunnen houden. Het is niet zo dat een voorlichter in staat is naar believen een publicatie te voorkomen. Het opbouwen van een
goede relatie bevordert wel de mogelijkheid om een publicatie — waarbij de nationale
veiligheid in het geding is — te vertragen, van nieuwe informatie te voorzien of zelfs
te vragen om deze in te trekken. Van belang is dat de voorlichter de relatie professioneel houdt. Vriendschappen kunnen tot ongewenste publicaties leiden.

235. De Raad van State kwam op 16 juni 1994 — in de zaak Van Baggum (R01.91.1588) — tot een
uitspraak waarin hij weigerde de wiv te gebruiken als ioetsingseriterium voor inzageverzoeken bij de BVD.
De Raad van State bouwde voort op een uitspraak van de Europese Commissie in het arrest Vleugels e.a.
(14084/88). Daarin stelde de Commissie dat de wiv niet voldoet aan de minimumvereisten voor wetgeving.
De inzageverzoeken vallen daarom voorlopig onder de Wet Openbaarheid van Bestuur. Bron: arresten;
Vereniging Voorkom Vernietiging, Nieuwsbrief 12, februari 1995. Sinds een uitspraak van de Raad van
State in december 1995 (over inzage in iDB-dossiers voor wetenschappelijk onderzoek) is inzage van
personendossiers door derden niet zonder meer mogelijk. Op dit punt is de wrv 'hersteld'.
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De voorlichter treedt niet alleen naar buiten, maar moet ook binnen de eigen
dienst zijn rol verklaren. De voorlichter werkt in een spanningsveld van enerzijds een
fixatie op geheimhouding en anderzijds de drang tot publicatie. Een voorlichter zit in
een positie waarin hij zich in beide standpunten kan inleven.2'6
Publiciteitscriteria
De pers hanteert criteria voor de publicatie van inlichtingenmateriaal. In de Verenigde Staten bestaat op dit gebied een grotere traditie dan in Nederland. Het is daarom
interessant te zien welke criteria dat zijn. Katharine Graham, uitgever (1969-1979)
van The Washington Post, zei — als gastspreekster op het CIA Auditorium van 16
november 1988 — hierover het volgende.
The Washington Post legt een zaak altijd voor aan beleidmakers of de betrokken
dienst voor commentaar en visie. Deze krant wil een accuraat beeld van de zaak
krijgen en weten wat de eventuele gevolgen zijn voor de nationale veiligheid. Zij
stelde dat de krant eerder weinig dan zeer veel publiceert.
The Washington Post hanteert drie criteria voor publicatie:
• Het mag niemands leven in gevaar brengen.
• De gepubliceerde informatie mag geen nationale belangen in gevaar brengen doordat een opponent er kennis van kan nemen,
• Een journalist wil het publiek informeren. De krant is van mening dat het publiek
het recht op informatie heeft als zij gestuntel, incompetentie, controversiële of
onwettige activiteiten ontdekt.2"
Vertekeningen
Publicaties van inlichtingendiensten kunnen onderhevig zijn aan vertekeningen
(2.7.1), Hetzelfde geldt voor publicaties over inlichtingen. Elke groep die over
inlichtingen publiceert kent zijn eigen specifieke vorm van vertekeningen. Voor de
goede orde: het is niet zo dat elke publicatie eraan lijdt.
Bij publicaties van journalisten is soms sprake van een vertekening naar het
sensationele. Bij wetenschappers is eerder sprake van een andere vertekening. Regelmatig citeren wetenschappers elkaar. Zodra zij elkaar gaan citeren, bestaat er het
gevaar van een 'incestueus' karakter van de publicaties.
Een inlichtingenprofessional zit in een positie om een essentie accuraat weer te
geven. Ook hier kunnen vertekeningen optreden: door iemands specialisatie, door het
compartimenteren van informatie of door de mate van geheimhouding van bepaalde
gegevens. Vertekening kan uiteraard ook optreden in het geval van een voormalig
inlichtingenmedewerker die nog een appeltje te schillen heeft met de dienst.

236. William M. Baker, "Secrecy and the Media". Spring 1990. Box 11, 125-3, pp. 11-17. RG 263;
CIA/NA.
237. Graham, "Secrecy and the Press", pp. 18-20.

64

«

INLICI [TINGEN EU RAPPORTAGES

DE BVD EN INLICHTINGENRAPPORTAGES

De samenwerking tussen een wetenschapper en een inlichtingcnmedewerker die in
het bezit zijn van journalistieke vaardigheden lijkt de optimale combinatie voor een
goede publicatie. Ook publicaties met een vertekening kunnen van grote waarde zijn.
De auteur dient in dat geval het eigen standpunt duidelijk te maken, opdat de
vertekening expliciet is na te trekken."8
Over inlichtingendiensten doen wilde verhalen de ronde. Deze worden vaak
geloofd. Drie factoren zijn hierop van invloed:
• Er is een grote bereidheid wilde verhalen over inlichtingendiensten te geloven.
• Er is wrevel dat er een organisatie is die niet alle geheimen deelt.
• Een dienst kan zich niet altijd verdedigen, bijvoorbeeld als hij dan gevoelige informatie moet vrijgeven.2"
Gebruik van de media door diensten240
Een subtiel en meestal moeilijker te achterhalen fenomeen treedt op als inlichtingendiensten de media gaan gebruiken voor eigen doeleinden. Het is een terrein dat zowel
tot veel speculaties als tot vertekening leidt.
Soms licht een inlichtingendienst het publiek voor over gevaren of subversieve
activiteiten. Dit geschiedt via de media. Het bericht staat niet op zich, maar dient een
maatschappelijke of politieke mobilisatie.341
Soms is het doel derden over een dreiging te informeren. Israël publiceerde over
een mogelijke Syrische agressie in het periodiek Jane's Defence Weekly. Dit gebeurde tijdens de verhoogde spanningen in de periode van september 1985 tot juni 1986.
Het vormde een aanvulling op mededelingen via diplomatieke kanalen om de bondgenoten op de dreigingen te wijzen.242
Via de media kan een dienst ook desinformatie verspreiden met als doel een opponent direct te beïnvloeden. In Noord-Ierland smokkelden vrouwen explosieven in hun
ondergoed. Dit bleek een effectieve methode vanwege beperkingen op de fouillering.
Het was een probleem voor de autoriteiten. De Britse legerleiding verspreidde daarop
het bericht dat deze explosieven af konden gaan door de statische elektriciteit van
panty's. Ook verspreidde de legerleiding geruchten over zwarte magie met als doel
mensen bij geheime observatieposten weg te houden. De samenwerking met de pers

238. Russell J. Bowen, "The Qualily of Intelligenee Lilerature". Winter 1990. Box: 11, 128-3, pp. 3335. RG 263; CIA/NA.
239. Maury, "CIA and Üie Congress", p. 3.
240. Op di! onderwerp doet zich de beperktheid en eenzijdigheid van de gebruikte bronnen (Sludies in
Intelügence) gelden. Er zijn talrijke belangrijke publicaties verschenen. Zonder enig streven naar
volledigheid wil ik hier noemen:
• F.G. Bailey, The Prevalence ofDeceil, Ithaca/London: Cornell University Press, 1991,
• Kathleen Hall Jamieson, Dirty Politics: Deception, Distraaion and Democracy, Oxford: Oxford
University Press, 1992.
241. [naam auteur niet vrijgegeven], "CounlerinteHigence lor National Security", p. 91.
242. Cohen. "Early Waming Systems", pp. 29, 40.
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was soms zeer innig. Een aantal van de journalisten was zo goed als in dienst van de
legervoorlichter.243
Een Nederlands voorbeeld is de desinformatiecampagne die de BVD eind 1956
startte. In deze campagne produceerde de BVD brieven die zogenaamd waren geschreven door een anonieme oppositie binnen de CPN. De Bvn'er Cees van den Heuvel
betrok de pers er actief bij toen hij de eerste van deze brieven vervolgens toespeelde
aan Het Vrije Volk, die het op 7 januari 1957 publiceerde. Het doel van de BVD was
het zaaien van tweedracht in de CPN.244
De complexiteit neemt toe indien de autoriteiten er andere middelen van het veiligheidsbeleid bij betrekken. Begin jaren zeventig bleek in Duitsland de RAF een relatief
grote aanhang te hebben. De autoriteiten startten een grote voorlichtings- en opsporingscampagne, waarin massale controles op de weg door politieblokkades centraal
stonden. De kans dat politieagenten RAF-leden zouden arresteren was minimaal. De
RAF maakte gebruik van scanners om de politieactiviteiten te volgen. Het effect van
de campagne was echter een mobilisatie van de bevolking tegen de RAF. Een dergelijke interactie van inlichtingen, inzet van veilighcidsmiddelen en berichtgeving door
de media kan uiterst verfijnd in elkaar zitten en gebaseerd zijn op uitgekiende strate-

2.10 INLICHTINGEN DOOR DERDEN245
Inlichtingendiensten enerzijds en universiteiten en denktanks anderzijds werken soms
samen. Deze samenwerking kan op verschillende gebieden betrekking hebben: kennis
op specifieke terreinen, missies in het buitenland en contacten met buitenlandse

243. "Britse leger gebruikte nieuwsmanipulatie als wapen tegen IRA", de Volkskrant, 6 september 1994.
Voor meer informatie zie: Seumas Milne, "MlS's Secret War", New Statesman & Society, 25 November
1994, pp. 18-21.
244. Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, pp. 223-224.
245. Net als bij het vorige onderwerp doet zich hier de beperktheid en eenzijdigheid van de gebruikte
bronnen gelden. Zonder naar volledigheid te streven, noem ik een aantal publicaties over de voortgaande
discussie:
• Taco van der Mark, "Onderzoek in opdracht van de DVD. Legitiem of 'prostituering van de welenschap'?", Quod Novum, 23 maart 1994;
• Martha Crenshaw, "Current Research on Terrorism: The Academie Perspective", Studies in Conflict and
Terrorism, vol. 15, 1992, no. 1. Zie ook artikelen van Pluchinsky en Hoffman in dit nummer;
• Arthur S. Hulnick, "Leaming aboul U.S. Intelligenee: Dimcult bul not Impossible", The International
Journal of Intelligenee and CounterimelUgence. 1991;
• Stephen G. Judd, "The CIA and the University: A Problem of Power". International Journal of
Intelligenee and Counterinselligence, vol. 6, 1993, no. 3;
• Christopher Simpson, Science of Coercion: Communicaiion Research and Psychological Warfare 19451960. New York/Oxford: Oxford University Press, 1994;
• Terrorism and Political Violence, vol. 3, 1991, no. l. Special naar aanleiding van Seminar van School
of American Research in Santa Fe, New Mexico, 12-16 October 1987.
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studenten.24* Het universitaire milieu kan behulpzaam zijn door het poneren van
nieuwe uitdagende ideeën of het formuleren van nieuwe hypotheses. Een inlichtingendienst is er niet bij gebaat te horen wat men denkt dat een dienst wil horen.
Kritiek is van groot belang om de analyses zo accuraat mogelijk te houden.2*7
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten zouden meer gebruik kunnen maken van onderzoek dat op universiteiten plaatsvindt. Ook kan een dienst onderzoek uitbesteden aan
universiteiten.
In Nederland zijn van het bovenstaande voorbeelden te geven. Aan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam heeft het RiSBO-instituut in opdracht van de BVD onderzoek
gedaan naar de relatie tussen geloof en integratie.248 Een ander interessant onderzoek in opdracht van de BVD is verricht door Frank J. Buijs en Jaap van Donselaar
van het LISWO, het Leids Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van de
Rijksuniversiteit Leiden. Het was een onderzoek naar extreem-rechts in Nederland.
De onderzoekers werkten met zowel gegevens van de ISVD als van het Fascisme
Onderzoekskollektief (FOK).249
Een voordeel van het laten verrichten van een onderzoek door derden is dat deze
onderwerpen erbij kunnen betrekken die buiten de bevoegdheid van een inlichtingenof veiligheidsdienst vallen. Omdat dergelijke brede onderzoeken zijn verricht door
derden, hoeft een minister zich niet steeds in allerlei bochten te wringen omdat
anders zou blijken dat bevoegdheden door een dienst zijn overschreden. Bij het
inschakelen van analisten van buitenaf — zoals academici — zitten twee problemen,
Ten eerste is er de vraag of een dienst geheim materiaal ter beschikking kan stellen.
Ten tweede is er het probleem dat analisten die bij de dienst werken zich op hun
tenen getrapt kunnen voelen door het inschakelen van mensen van buitenaf.250
Een vraagstuk op zich is de relatie tussen een dienst en een universiteit. Openlijke
financiering van onderzoek verdient de voorkeur om de integriteit van een instituut te
garanderen.25' Een ander voordeel van het openlijk sponsoren van onderzoek is het

246. [naam auteur niei vrijgegeven], "The CIA and Academe". Winter 1983. Box 9, 100-3, p. 37. RG
263; CIA/NA.
247. Gates, "CIA and the University", pp. 30-31.
24g. NSC Handelsblad, 21 februari 1994.
249. Frank J. Buijs en Jaap van Donselaar, Extreem-rechts: aanhang geweld en onderzoek. Leiden:
LISWO, 1994. Intermediair, 20 mei 1994; Leidraad, 1994, nr. 6.
250. Gazit, "Intelligente Estimates and llie Decisionmaker", pp. 38-39.
251. [naam auteur niet vrijgegeven], "The CIA and Academe", p..35. Probsl, "Triage in Intelligence", p.
4. Van deze regel wordt wel eens afgeweken. In de CIA-literatuur worden de volgende redenen genoemd.
Contacten met een inlichtingendienst zijn niet altijd vrij van consequenties. Soms kunnen buitenlandse
contacten eronder lijden als een instituut een opdracht aanvaardt. Daarnaast eist de CIA wel eens inzage
vooraf. De enige reden voor deze controle is (lat de CIA wil voorkomen dat er geheime gegevens naar
buiten worden gebracht. Een universiteit is verder vrij te schrijven wat ze wil. In een enkel geval is de CIA
de enige contractant en wordt er niet tot publicatie overgegaan. In sommige gevallen geeft de CIA een
sponsoring niet openlijk toe vanwege gevoeligheden van een bepaald buitenlands regime of omdat de
dienst niet de indruk wil wekken dat hij de conclusie van de onderzoeker deelt. Soms wil een wetenschapper het contact niet openbaar hebben. De CIA eist in ieder geval dat een wetenschapper zich houdt aan de
richtlijnen die de betreffende universiteit heeft opgesteld voor contacten met inlichtingendiensten. Bron:
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voorkomen van dubbel onderzoek. Een probleem doet zich voor als een dienst niet
openbaar wil hebben dat op een gevoelig terrein onderzoek is uitbesteed. Dit betreft
meestal niet-wetenschappelijk onderzoek. Op aanverwante terreinen van opsporing en
vervolging zijn hier opmerkelijke voorbeelden van te geven. Bob Hoogenboom —
expert op het gebied van de private veiligheidssector — ontdekte dat een privédetective vijf maal dezelfde opdracht van verschillende opdrachtgevers kreeg en
hiervoor telkens opnieuw een factuur verzond.252
Naast het uitbesteden van onderzoek kan een dienst ook werken met een 'peer
group', een groep vakgenoten die kritiek levert op een onderzoek. Het werken met
een adviesgroep met mensen van naam is meestal weinig zinvol. Het zijn vaak druk
bezette mensen, die zelden de tijd hebben om inhoudelijk bij te dragen aan bijvoorbeeld het vinden van feiten. Wel kan een dergelijke groep de status van een onderzoek verhogen.253
De BVD is voorzichtig begonnen om derden commentaar te laten leveren op sommige van zijn onderzoeken. Daarnaast is er een klankbordgroep ingesteld. Ook heeft
de dienst een aantal wetenschappers met zijn eigen teams mee laten lopen. Op deze
wijze hebben deze wetenschappers hun expertise kunnen inbrengen.254
Bij belangrijke onderzoeken kan een dienst zelf onderzoek doen en het onderzoek
kan nog eens extra worden uitbesteed. De verschillende invalshoeken kunnen van
groot belang zijn om goed inzicht in een situatie te krijgen.255 Dit moedigt tevens
competitie aan en heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit van de rapportages.
Wat bij het inlichtingenwerk voorop staat — onafhankelijk van wie het onderzoek
uitvoert — is de kwaliteit van het onderzoek. Een kleine denktank die uitsluitend met
openbare bronnen werkt kan evenveel of zelfs waardevoller materiaal verschaffen aan
beleidmakers dan een grote inlichtingendienst die slecht functioneert en gedemoraliseerd is.256
Inlichtingenrapportages — om het even of die worden gemaakt door een overheidsdienst of derden — dienen van goede kwaliteit te zijn. In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van problemen en oplossingen die in relatie staan met de kwaliteit van
deze rapportages. In hoofdstuk 3 komt de stand van zaken in Nederland aan de orde.

Gates, "CIA and the University", pp. 32-35.
252. Bob Hoogenboom, Het Politiecomplex, Arnhem/Gouda: Quint, 1994, p. 379: "Men betaalt bij de
overheid liever vijf keer, dan dat bekend zou worden dat er bij een particulier bureau vergaande financiële
informatie over mensen en bedrijven wordt opgevraagd."
253. Brandwein, "Maxims for Analysls", pp. 34-35.
254. Zie verschillende BVD-jaarverslagen. Interview met Dirk Engelen door de auteur, 14 maart 1996.
255. Probst, "Triage in Intelligence", p. 3. Zie 2.7.9.
256. Laqueur, "The Future of Intelligence", p. 61.
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HOOFDSTUK 3
PROBLEMEN BIJ HET NEDERLANDSE INLICHTINGENWERK

Dit hoofdstuk is een overzicht van problemen die zich voordoen bij het inlichtingenwerk in Nederland. Het hoofdstuk is toegespitst op factoren die van invloed kunnen
zijn op de kwaliteit van rapportages van de BVD. Het sluit aan op de tweede onderzoeksvraag: 'Wat zijn in Nederland de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit
van BVD-rapportages?' Hoofdstuk 3 vormt tevens de achtergrond van de diepteanalyse van het kwartaalverslag van de BVD uit 1981 (hoofdstukken 4 tot en met 8).
Eerst wordt ingegaan op het werkterrein van de BVD (3.1). Vervolgens wordt
weergegeven op welke gebieden de BVD problemen heeft met zijn werk (3.2). Deze
gebieden omvatten meer dan de rapportages. De problemen op deze gebieden kunnen
van invloed zijn op de kwaliteit van de rapportages.
Na een beeld te hebben gegeven van het werk van de dienst in het algemeen
komen de rapportages aan de orde (3.3). Er is een overzicht van de gesignaleerde
problemen. Verder wordt de externe controle besproken. Een strenge controle bevordert een goede kwaliteit van het werk van de dienst. Zowel de minister als het parlement zijn betrokken bij deze controle. In 3.4 wordt de rol uiteengezet van de uitvoerende en wetgevende macht bij het uitoefenen van controle.
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3.1 HET WERKTERREIN VAN DE BVD

Afbakening werkterrein
Het inlichtingenwerk maakt deel uit van het veiligheidsbeleid.' Binnen het veiligheidsbeleid bestaat een tweedeling: nationale en binnenlandse veiligheid. Voor beide
kan een dienst inlichtingen verzamelen. Bij inlichtingen voor nationale veiligheid kan
worden gedacht aan de verificatie van wapenakkoorden, het waarschuwen voor oorlogen en internationaal terrorisme, strategische planning, de aard, mogelijkheden en
intenties van buitenlandse opponenten.2
Bij binnenlandse veiligheid kan worden gedacht aan het bestrijden van spionage,
terrorisme en politiek gewelddadig activisme. Deze laatste groep activiteiten vinden
we ook terug bij de UVD: de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ze zijn geworteld in de
eerste taak van de dienst, die in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(art. 8, lid 2a) uit 1987 staat beschreven. Deze taak bestaat uit het verzamelen van
gegevens van organisaties en personen die door hun doelen of activiteiten het ernstige vermoeden oproepen dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de
democratische rechtsorde, de veiligheid van de staat of andere gewichtige belangen
van de staat. Vooral het derde punt — andere gewichtige belangen — is een rekbaar
begrip.
Niet altijd is de scheiding tussen binnenlandse en nationale veiligheid even scherp
te trekken. Het tegengaan van proliferatie is een taak die behoort tot het werkterrein
van de BVD. Hoewel hier zeker een binnenlandse component bij zit, kan dit verweven
zijn met nationale veiligheidsaspecten.3 De scheiding tussen binnenlandse en nationale veiligheid kent in de praktijk vele overlappingen. Deze overlapping uit zich mogelijk bij de BVD ook op een ander punt dan het tegengaan van proliferatie. Op grond
van een NAVO-verdrag uit 1953, dat in België deels in de openbaarheid kwam, is de

1. Naast de BVD zijn er in Nederland verschillende instanties die inlichtingen verzamelen. Zonder naar
volledigheid te streven volgen hier de belangrijkste.
De Militaire Inlichtingendienst (MID) is opgebouwd volgens de drie onderdelen van het leger: de
Koninklijke landmacht heeft de MID/KL (voorheen Landmachi Inlichtingendienst, LAME), de Koninklijke
luchtmacht de MID/KLU (voorheen Luchtmacht Inlichtingendienst, LUID) en de Koninklijke marine de
ME/KM (voorheen Marine Inlichtingendienst, MARiD). Een onderdeel van de MID/KM is hel Technisch
Informatieverwerkingscentrum (Trvc). Het leger kent zijn eigen opleidingsinstituut in de vorm van de
School Militaire Inlichtingendienst (SMID).
Politie en justitie beschikken over verschillende instanties die inlichtingen verzamelen. De belangrijkste
zijn de Criminele Inlichtingendiensten (cro's), de Regionale Inlichtingendiensten (RID'S, voorheen
Plaatselijke/Politie/Politieke Inlichtingendiensten, PID'S) en de Afdeling Bijzondere Zaken Centrale (ABZR,
voorheen Bijzondere Zaken Centrale [BZC] die op haar beurt weer was ontstaan uit de Informatiecentrale
Bijzondere Zaken [ICBZ] en het Landelijk Bijstandsteam Terreurbesirijding [LBT]) van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI).
Voor meer informatie zie F.A.C. Kluiters, De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Den
Haag: sdu. 1993.
2. Proost, "Intelligence as a Force Enhancer", pp. 64-66.

3. Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-J990, 21 819, nr. 2, p, 9.
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Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) het kanaal voor NAVO-inforrnatie.4 De omschrijving van de NVO kan een aanwijzing zijn dat in Nederland de BVD het kanaal is voor
de nationale veiligheid. Bovendien zal de opheffing van de IDB (Inlichtingendienst
Buitenland) bij de BVD tot een versterking van dit taakgebied — de nationale veiligheid — leiden.
De BVD is meer dan een inlichtingendienst. De dienst is een veiligheidsdienst. De
BVD doet meer dan alleen inlichtingen verzamelen. De dienst heeft tot taak veiligheidsonderzoeken te verrichten en maatregelen te bevorderen voor de beveiliging van
gegevens, waarvan geheimhouding van belang wordt geacht (respectievelijk de tweede en derde taak; zie art. 8, lid 2b en 2c van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 1987).
Analyses
Een deel van het werk van de BVD bestaat uit het maken van analyses. Analyses
kunnen gaan over zaken die in het verleden plaatsvonden, maar ook over het maken
van taxaties van toekomstige ontwikkelingen. Deze schattingen van toekomstige
ontwikkelingen zijn van groot belang, met name voor beleidmakers. Op grond van
dergelijke rapportages kunnen beleidmakers anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dit verhoogt de effectiviteit en efficiency van het gehele veiligheidsbeleid. De
BVD ziet het maken van toekomstgerichte taxaties uitdrukkelijk als zijn taak (2.7.7).

3.2 PROBLEMEN BVD IN EEN BREDER KADER
In deze paragraaf wordt aangegeven op welke gebieden zich in Nederland bij het
inlichtingenwerk problemen voordoen. De meeste van deze problemen zijn reeds in
de publiciteit geweest. Ze omvatten een breder gebied dan de rapportages alleen. De
problemen die aan de orde komen, kunnen van invloed zijn op de kwaliteit van rapportages.
De punten die worden genoemd betreffen zaken als het overschrijden van bevoegdheden, de prioriteitenstelling en de relatie met zusterdiensten. Op deze punten
wordt ingegaan, zonder de pretentie te hebben een afgerond beeld te geven. Zij zijn
een indicatie voor eventueel verder onderzoek. Een aantal problemen is niet unie"k
voor de BVD en komen we ook bij andere Nederlandse diensten tegen. Hier worden
een aantal voorbeelden van gegeven. Het geeft een breder inzicht in de problemen
van deze diensten.

4. België, Parlement. Vragen en Anlwoord Kamer. p. 4947. Antwoorden naar aanleiding van vragen
van mevrouw Vogels (vraag nr. 184) d.d. 17 maart 1987. Hei betreft een Vlaamse vertaling uit het Engels.
Mogelijk is het in Nederland iets anders vertaald.
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3.2.1 SPANNING TUSSEN DE INLICHTINGENTAAK EN DE GEVOLGDE WERKWIJZE
In paragraaf 3.1 is het werkterrein — de drie wettelijke taken — van de BVD weergegeven. Door wetenschappers is erop gewezen dat de BVD doelen of een werkwijze
kan hanteren die niet in de wet zijn terug te vinden. Deze kunnen een spanning
opleveren met de wettelijke taakstelling.5
Terrorisme-deskundige Peter Klerks noemde een aantal mogelijke doelen — en de
daarbij behorende werkwijze — van de BVD die niet in de wet zijn terug te vinden:
"het uitspelen van persoonlijke tegenstellingen en intriges (...], technische sabotage ('storen'),
ontmoediging en intimidatie. Zo heeft hel werven van infiltranten niel alleen hel krijgen van informatie tot doel. maar is ook hel achterdochtig en terughoudend maken van activisten een nevendoel,
soms zelfs het enige doel. Dit heeft een 'afkoelingseffect'. politiek engagement in bijvoorbeeld de
vredesbeweging wordt ontmoedigd."

Daarnaast kan de BVD 'scoren' door een probleem op te lossen dat de dienst eerst
zelf heeft veroorzaakt.
Dergelijke doelen en werkwijze kunnen op gespannen voet staan met rechtsstatelijke uitgangspunten en bovendien de accuratesse van rapportages in negatieve zin
beïnvloeden. Hierna volgen drie voorbeelden waar sprake is van een eventuele spanning tussen de wettelijke taak en deze doelen en de gevolgde werkwijze. Het derde
voorbeeld betreft niel de BVD, maar de CRT. Dit laatste voorbeeld illustreert dat deze
spanningen zich niet beperken tot de BVD.
De man met de kikkerogen
De 'man met de kikkerogen' is een voorbeeld dat zich in 1973 afspeelde in het
milieu van de Rode Jeugd. Deze groep komen we tegen in 7.1 bij analyse van het
BVD-verslag over "antidemocratische ontwikkelingen" binnen de antikernenergiebeweging. Het belangrijkste onderwerp van onderzoek in dit BVD-verslag — Joost van
Steenis — zat zelf bij de Rode Jeugd.
Het klassieke geval is genoemd naar de opvallende 'kikkerogen' van een medewerker van de BVD. Deze BVD'er leverde in dat jaar een informant — Danny Mulders
— een vuurwapen. Het doel was het Rode-Jeugdlid Evert van den Berg te compromitteren door diens vingerafdrukken op het wapen te krijgen. Dit mislukte omdat Danny
Mulders 'omdraaide'. Hij vertelde alles aan Evert van den Berg. De BVD'er werd
vervolgens publiekelijk voor schut gezet.7

5. Een voorbeeld van vroege datum is de 'psychologische oorlogvoering' in de jaren vijftig van de BVD
legen de CPN. Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, hoofdstuk XI (p. 219).
6. Peter Klerks, "BVD onihuli slechts om ie verbergen", de Volkskrant, 10 november 1990.
7. Deze affaire werd door de BVD — lijdens hel hoger beroep van een slrafzaak tegen Lucien van
Hoesel — bevestigd. Bronnen: "De onverwachte arrestatie van Danny Mulders", Vrij Nederland, 17
augustus 1974; "BVD-chef De Haan had graag genuanceerder willen zijn". De Waarheid, 31 december
1981; Frans Dekkers en Daan Dijksman, 'n Hollandse stadsguerrilla. Terugblik op de Rode Jeugd, Amsterdam: Balans, 1988. pp. 64-67.
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John Wood/Gardiner
De BVD heeft meermalen het verwijt gekregen zelf geweld uit te lokken. Een interessant voorbeeld is de affaire John Wood (alias John Gardiner). Hij infiltreerde in 1983
en 1984 in Woensdrecht een groep activisten die actie voerden tegen de komst van
nieuwe kernwapens. Deze groep bestond deels uit een voortzetting van de zogeheten
'Dodewaard Gaat Dicht'-basisgroepen. Deze groepen werden oorspronkelijk opgericht
voor de massale blokkades van de kerncentrale van Dodewaard in 1980 en 1981 (zie
hoofdstukken 4 tot en met 8). In 1983 vormden overgebleven 'Dodewaard Gaat
Dicht'-basisgroepen zich om tot de 'Basisgroepen tegen Kerngcweld en Militarisme'
(BKM). In Woensdrecht ontstond uit de BKM en andere actievoerders het VAK: het
Vredesaktiekamp. Beide groepen — de BKM en het VAK — waren het doelwit van John
Wood. Hij was iemand met een drugsverleden.
Bij de infiltratie van John Wood was de BVD betrokken. Dit blijkt uit de volgende
punten:
• In een procesverbaal stelde John Wood dat een politieagent op een gegeven moment had gezegd: "nu komen we aan de BVD, die in Uw geval verwikkeld is."8
• Het telefoonnummer dat John Wood na zijn ontmaskering aan actievoerders opbiechtte (070-461364) wijst eveneens op de betrokkenheid van de BVD. In een
procesverbaal uit 1984 bevestigde A. Kievits — topambtenaar bij de BVD — dat
John Wood op dit nummer de BVD kon bereiken. Tevens bevestigde Kievits dat
'Hans' de contactpersoon van Wood was.9
• De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken — Rietkerk — meldde in de Tweede Kamer een aantal betalingen aan John Wood: "Betrokkene heeft twee keer
ƒ50,- en één keer ƒ60,- ontvangen."10
Provocatie
Behalve de betrokkenheid van de BVD op hoofdlijnen speelde de dienst mogelijk een
rol bij een diefstal — door John Wood — van granaten van een militaire basis in het
Belgische Florennes. John Wood bracht deze gestolen granaten naar WoensdrecHt.
Volgens John Wood was de BVD op de hoogte van de diefstal. De bewaking in
Florennes was in die mate afwezig dat Wood vermoedde dat de bewaking achterwege
was gebleven als gevolg van een tip van de dienst."
Wood deed uitspraken waardoor we hem niet zonder meer op zijn woord kunnen
geloven. Daarom is het van belang andere punten van deze diefstal te onderzoeken.
Uit stukken zou blijken dat de dag vóór, op de dag zélf en de dag na" de diefstal
enkele hoge Amerikaanse militairen op bezoek waren in Florennes. Hun bestemming

8. John Wood citeerde politieagent in het procesverbaal van voorlopig getuigenverhoor, Den Haag, d.d.
3/10/84, p. 3.
9. Amok, De spion in het vredeskamp. De affaire Gardiner, Ulrechl: Amok, 1985, pp. 19 en 38.
Originele bron: procesverbaal van de politie te Breda, d.d. 27/8/1984.
10. Handelingen Tweede Kamer, Vredesbeweging, 16 mei 1984, p. 4710.
11. Procesverbaal van voorlopig getuigenverhoor, Den Haag, d.d. 3/10/84, p. 4.
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werd omschreven als DM (depot munition). De documenten waarin melding werd
gemaakt van dit bezoek verdwenen plotseling — maar uiteindelijk slechts tijdelijk —
uit het strafdossier dat over deze diefstal handelde. Een betrokken militair — majoor
Deluca — weigerde over de zaak te praten.12
Volgens eigen zeggen wilde John Wood aanvankelijk alle granaten aan zijn BVDcontactpersoon afgeven. Terug in Nederland vergeet hij echter er dertien over te
dragen. John Wood zei hierover: "Ik heb dit gemeld aan mijn BVD-contact, die zei:
'Behoud die granaten, laat die zien aan mensen, en probeer na te gaan wie in staat en
bereid is daarvan bommen te maken.'"1' John Wood liet de granaten ook daadwerkelijk aan andere activisten zien met als doe! uit te zoeken wie ze zou willen gebruiken:
"Voorts was mijn opdracht om uit te vinden wie bereid en/of in staat was deel te nemen aan
gewelddadige activiteiten. Bij het geven van de opdracht is niij niet gezegd dat ik moest proberen
de deelnemers aan het kamp ook medeplichtig te laten worden of deel te laten nemen aan alterlei
gewelddadige acties. Echter voor het uilvoeren van de opdracht om na te gaan wie bereid en/of in
staat was om aan gewelddadige activiteiten deel te nemen, moet men naar mijn mening trachlen
gewelddadige acties te organiseren, omdat men anders niet achter de bereidheid van iemand kan
komen. Ik wil hierbij opmerken dat bij één van mijn ontmoetingen me! mijn BVD-contact is gezegd
dat als ik iets uit ging voeren, ik dit tijdig moest metden, zodat kon worden ingegrepen, mocht ik in
een dergelijk geval gearresteerd worden, dan zou ervoor gezorgd worden dat ik weer in vrijheid zou
worden gesteld "H

John Wood probeerde tevergeefs mensen over te halen om met de springstof uit de in
België gestolen granaten, op l mei 1984 een vliegtuig op te blazen.15
Bij een andere actie van John Wood komt de vraag aan de orde of de BVD hem
ook de opdracht gaf acties te organiseren. John Wood antwoordde: "Op Uw vraag of
mij tevoren was gezegd dat ik die actie moest organiseren, antwoord ik ontkennend,
immers mijn opdracht luidde niet om acties te organiseren, maar alleen om uit te
vinden wie in staat en bereid was om aan gewelddadige acties deel te nemen."16 In
relatie met deze opmerking van Wood staat de volgende bewering van de toenmalige
minister Rietkerk:
"Ik wil (hans volstaan met te herhalen, dat de kortstondige relatie van de BVD meï Wood ertoe
strekte tijdig informatie te verkrijgen omtrent plannen tot gewelddadige activiteiten. In weerwil van
de verklaring van Wood is de relatie tot het bereiken van deze doelstelling beperkt gebleven. Van
enige (poging tot) provocatie is dan ook nimmer sprake geweest; di! geldt met name ook voor de
affaire van de te Horennes gestolen granaten."17

12. Amok, De spion in het vredeskamp, pp. 25, 39.
13. Procesverbaal van voorlopig getuigenverhoor, Den Haag, d.d. 3/10/84, p. 5.
14. Ibid., p. 3.
15. Amok, De spion in hel vredeskamp, p. 15.
16. Procesverbaal van voorlopig getuigenverhoor, Den Haag, d.d. 3/10/84, p. 3.
17. Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, Aanhangsel van de Handelingen, p. 563.
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In het verslag van de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten viel te lezen: "Aan Wood/Gardiner zijn door de BVD geen opdrachten tot het
organiseren van dergelijke activiteiten gegeven, zo voegde de bewindsman toe. De
taak van de BVD is nu juist mede te doen voorkomen dat dergelijke activiteiten
plaatsvinden."18
De uitspraken van Wood en Rietkerk roepen een spanning op. Waar houdt het
tijdig inlichten over gewelddadige acties op en waar begint uitlokking? Het is een
schemergebied. Geen enkele activist die door John Wood werd benaderd voelde voor
een aanslag, dus vond deze niet plaats. Stel nu dat er wél iemand op in zou zijn gegaan. Dat wil niet zeggen dat deze persoon ooit zelf op het idee zou zijn gekomen.
Er zou in dat geval sprake zijn van uitlokking. Is zo'n uitlokking geheel voor rekening van de betrokken informant of draagt ook de BVD hiervoor verantwoordelijkheid? In 8.2 wordt dieper ingegaan op deze vraag. Daar wordt de rol besproken van
Cees van Lieshout, een informant-provocateur die mensen wél zover kreeg op zijn
gewelddadige uitlokkingen in te gaan. Deze Cees van Lieshout was betrokken bij een
actie tegen de kerncentrale in Dodewaard.
Vertekening
De affaire rond John Wood is ook om nog een andere reden dan de provocatie van
belang. Er is namelijk sprake van een situatie waarin de activiteiten van de BVD
leidden tot vertekeningen in rapportages. Gecompliceerd en fascinerend aan deze
vertekeningen is dat een informant-provocateur voor de ene dienst werkte, terwijl een
andere dienst hierover rapporteerde.
John Wood was een informant-provocateur die werkzaam was voor de BVD. Wood
organiseerde zelf een aantal acties. De Luchtmacht Inlichtingendienst (LUID), die
midden jaren tachtig is opgegaan in de Militaire Inlichtingendienst, rapporteerde over
de BKM en activiteiten van John Wood in ISAM 6/84. Had de LUID weet van de rol
die John Wood speelde? Zo ja, dan gaf de LUID willens en wetens acties van een
informant-provocateur weer als acties van de BKM en het VAK. Zo nee, dan leidde het
optreden van John Wood tot vertekeningen in het LUlD-rapport zonder dat deze dienst
zelfs maar het vermoeden had dat de BVD hierin een rol speelde. John Wood had
bijvoorbeeld in Woensdrecht zelf acties op touw gezet. Hij beklom bijvoorbeeld op
11 februari 1984 een ASCON-mast. Deze actie kan worden teruggevonden in Bijlage E
van hoofdstuk IV van het LUlD-rapport.
Een ander voorbeeld is het uitlekken van een actie op de basis Woensdrecht in
februari 1984. John Wood was hiervoor verantwoordelijk. Het uitlekken leidde tot
aanvullende maatregelen van de kant van de actievoerders in de vorm van het achter
de hand houden van een 'reserve-actie'. Dit resulteerde in het ontwikkelen van twee
nieuwe acties voor april 1984. De eerste was de eigenlijke actie en betrof een

terreinbezetting van Woensdrecht. John Wood leverde in de aanloop van de voorbereiding van deze actie de BKM een — foutieve — kaart van de basis Woensdrecht. Hij
deed voorkomen of hij deze kaart tijdens een aanhouding op 15 maart 1984 had
gestolen van de marechaussee." Deze kaart droeg bij aan de oorspronkelijke opzet
van de actie in april: een bezetting van vijf objecten op de basis Woensdrecht. De
actievoerders gingen zoals gezegd uit van de mogelijkheid dat deze actie op Woensdrecht wederom kon uitlekken. Daarom bereidde een kleine groep een 'reserve-actie'
voor die op Volkel zou moeten plaatsvinden. De eigenlijke actie op Woensdrecht
lekte door toedoen van John Wood inderdaad uit en de BKM ging over tot een succesvolle uitvoering van het reserveplan: de bezetting van basis Volkel. Deze gevolgen
van het uitlekken en de maatregelen die de actievoerders daartegen namen, zijn
uitgebreid terug te vinden in het LUiD-vcrslag, punt 9 tot en met 15.20 Interessant is
dat de maatregelen van de BKM in de ogen van de LUID tot een Onkruh-achtige actie
leidden. Het handelen van de informant-provocateur van de ene dienst is terug te
vinden in de beschrijving van de andere dienst.
Een opmerkelijk detail bij de actie in Volkel is het volgende. John Wood en de
BVD waren niet op de hoogte van het feit dat de BKM in het diepste geheim een
'uitwijkactie' in Volkel voorbereidden. De BVD dacht dat de actie in Woensdrecht
door zou gaan en informeerde premier Ruud Lubbcrs, die daarop een unieke handeling verrichtte. Lubbers liet via het journaal van 6 april 1984 weten dat de autoriteiten op de hoogte waren van de komende actie op de basis Woensdrecht.2' De uitwijkactie vond echter ongehinderd doorgang op Volkel. De BVD stond voor schut door de
minister-president een publiekelijke afgang te bezorgen.
Het probleem is dat beleidmakers die kennis nemen van een vertrouwelijk verslag
niet kunnen weten in hoeverre de rapportages van de ene dienst zijn beïnvloed door,
dan wel het gevolg zijn van het handelen van een andere dienst. Bij John Wood is
daadwerkelijk sprake van een dergelijke beïnvloeding doordat hij zelf acties uitvoerde, andere acties liet uitlekken en een nepkaart leverde. Zijn pogingen om een aanslag op een vliegtuig te plegen, zijn in de BKM en het VAK negatief ontvangen. Indien
deze provocaties van John Wood succes zouden hebben gehad, zou er sprake zijn van
een nieuwe realiteit die geheel het gevolg zou zijn geweest van manipulaties van een
voor de BVD werkzame informant-provocateur.
Bij de afhandeling van de affaire John Wood komt ook op een geheel andere wijze
een vertekening in een rapportage aan de orde. Onduidelijk en politiek gevoelig was
een Interpol-dossier dat op 3 mei 1984 aan de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten werd gepresenteerd. John Wood werd hier beschreven
als iemand met een crimineel drugsverleden. Het rapport lekte — opzettelijk? — uit

19. Amok, De spion in hel vredeskamp, p. 13.
20. LUID, ISAM 6/84, IV.3-FV.S.

18. Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 895, nr. l, p. 7.
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21. Amok, De spion in hel vredeskamp. p. 17.
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naar de media. Essentiële persoonsgegevens in het rapport klopten niet: de kleur van
de ogen, het gebrekkige gehoor, de tatoeages op de bovenarm.
De inhoud van het rapport — alsmede het uitlekken ervan — leidde in actiekringen
tot de speculatie dat het Interpol-dossier als afleiding moest dienen: John Wood was
een crimineel en niet een spion. Acüevoerders probeerden tevergeefs Amerikaanse
betrokkenheid te bewijzen.22 Vast staat dat de vaste kamercommissie in ieder geval
was opgescheept met een kwalitatief slecht Interpol-rapport.
Onbeantwoorde vragen
De problemen met de combinatie van vertekening en provocatie benadrukken de
noodzaak van onderzoek naar de volgende vragen:
• In hoeverre zijn diensten op de hoogte van de activiteiten van eikaars informantprovocateurs?
• In hoeverre bestaat de mogelijkheid dat interventies van de ene dienst leiden tot
een ontwikkeling die een andere dienst als staatsgevaarlijk omschrijft?
• In hoeverre zijn de verantwoordelijke beleidmakers en controlerende instanties —
ministers, Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten,
parlementsleden. Ombudsman en rechters — onvolledig of onjuist geïnformeerd?
Vanuit het oogpunt van vertekeningen benadrukken deze problemen de noodzaak om
uiterst terughoudend op te treden met informanten.
Infiltranten kunnen achterdocht opwekken en leiden tot verminderde openheid van
een beweging. Provocaties kunnen leiden tot koerswendingen van een groep. Interventies van de BVD kunnen daarom directe invloed hebben op de werkwijze en de
koers van een beweging. Diensten leggen vervolgens deze koerswending vast in een
inlichtingenverslag. De rol van de BVD kan om redenen van bijvoorbeeld bronbescherming ongenoemd blijven. Het gevaar bestaat dat de dienst afglijdt naar
vertekende en het eigenbelang dienende rapportages. Daarbij is volstrekt onduidelijk
in hoeverre de dienst een beweging beschrijft of de uitwerking van zijn eigen interventies op die beweging.
Het is een probleem dat we reeds in 2.7.1 tegenkwamen. Daarin wordt gesteld dat
indien analyses en operaties binnen één organisatie vallen dit tot vertekeningen kan
leiden. Uit dit voorbeeld blijkt bovendien dat een andere vorm van vertekening mogelijk is. De LUID rapporteerde over een verharding die gestimuleerd werd door een
informant-provocateur, die werkte voor de BVD. De operatie leidde daarom niet
slechts tot de mogelijkheid van vertekening bij de eigen dienst, maar ook bij die van
een andere.
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ring van rapportages die het eigenbelang dienen. Anderzijds verliest de rapporterende
instantie elk zicht op de gang van zaken. Een meldingsplicht van interventies bij een
controlerende instantie is daarom aan te bevelen.
Lex Hester
Een ander voorbeeld in het schemergebied van uitlokking en provocatie is de zaak
Lex Hester. Hij was twaalf jaar actief als informant-provocateur. Lex Hester werd
geworven door de voormalige Zaanse PiD-chef Sjoerd Bos. De Bijzondere Zaken
Centrale van de CRI nam daarna het runnen en betalen van Lex Hester over.
Lex Hester richtte in 1989 het blad Het Info op. Hei Info was op dat moment het
enige blad dat sympathiseerde met politiek gewelddadig extremisme. Het publiceerde
oproepen en verklaringen van Action Directe, de ETA, Grapo, PIRA en de RAF. Het
materiaal — en mogelijk zelfs het initiatief — van Het Info was hoogstwaarschijnlijk
afkomstig van de CRI.
In gesprekken met anderen noemde Lex Hester mogelijke actiedoelen zoals kernenergietechnologie. In andere situaties bood hij explosieven en valse paspoorten aan.
Lex Hester probeerde wapens en explosieven te slijten in de kraakbeweging. Deze
werden echter niet geaccepteerd. Hij probeerde zelfs een aanslag op een politiebureau
uit te lokken (voor een identieke provocatie zie 8.2, Cees van Lieshout). Het herhaald
aanbieden van semtex aan verbaasde activisten leidde tot zijn ontmaskering in
1991."
Een interessante vraag is hoe de BVD rapporteerde over het blad Het Info. Het Info
was immers afkomstig van een informant-provocateur van de CRI. Schilderde de BVD
het blad af als extreem links of als een blad dat was opgezet door collega's van de
CRI? Was de BVD op de hoogte van de samenwerking tussen Lex Hester en de CRI?
Provocaties staan — in combinatie met verschillende diensten die op hetzelfde
terrein actief zijn — de inlichtingenanalyses in de weg. De praktijken van de CRI
vertroebelden het beeld op de gang van zaken. De provocaties — het aanbieden van
valse paspoorten, wapens en semtex en aanslagen willen uitlokken — hadden bij
succes geleid tot een situatie die anders niet had plaatsgevonden. Er was sprake van
uitlokking. De BVD had bij succesvolle provocaties gerapporteerd over aanslagen van
een informant-provocateur die werkzaam was voor een zusterdienst. Wederom zien
we dat de kans zeer groot was dat het werken met informant-provocateurs zou hebben geleid tot vertekeningen en verhullende rapportages. De CRI bevond zich met Lex
Hester op een hellend vlak. De BVD had spoken kunnen zien die door collega's van
de CRI waren gecreëerd.

Betere controle kan deze vormen van vertekening terugdringen. Een volledige
scheiding tussen interventies en inlichtingenanalyses leidt enerzijds tot een verminde-

22. Ibid.pp. 21,36,38, 39 en 51.

23. "Informant CRI trachtte wapens aan kraakbeweging te slijten", de Volkskrant, 12 januari 1991; Peter
Klerks. An Invenlory of European Intelligence Services, Amsterdam: Domestic Security Research Foundation, 1993, p. 43.
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Proportionaliteit en subsidiariteit
De BVD bespreekt in het jaarverslag van 1991 de afweging tussen enerzijds het beschermen van een belang en anderzijds de inzet van middelen. De dienst gaat — bij
onder meer afluisteren — uit van het beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit. In
spreektaal: het middel moet in verhouding staan met het doel. Het is mij volstrekt
onduidelijk hoe de BVD — en ook de CRI — pogingen om wapens en explosieven te
leveren aan mensen die hier niets mee te maken willen hebben in overeenstemming
denkt te brengen met de beleden beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.
Het roept spanning op met hetgeen de BVD als /.ijn wezenlijke taakopdracht ziet:
"De wezenlijke taakopdracht van de BVD is immers het helpen voorkomen van gevaar voor de
democratische rechtsorde en de veiligheid van de staat. Doeleinden en werkwijze van de BVD moeten dus overeenkomen mei de essentiële belangen van onze samenleving en onze rechtsorde."24

Rapportages
Informant-provocateurs kunnen op twee manieren direct van invloed zijn op de geloofwaardigheid van een rapportage:
• In de eigen rapportage beschrijft een dienst een ontwikkeling als een authentieke
ontwikkeling, terwijl deze niet zou hebben plaatsgevonden als de informant-provocateur er niet was geweest. Slechts de betrokken dienst is van deze situatie op de
hoogte.
• In de rapportage van de ene dienst (LUID) komt men de activiteiten tegen van een
informant-provocateur (John Wood) van een andere dienst (BVD). De ene dienst
rapporteert aldus over een realiteit die door een andere dienst is getransformeerd.

3.2.2 BVD EN OBJECTEN VAN ONDERZOEK

Pogingen om wapens en explosieven te leveren aan burgers die hier niet van gediend
zijn vallen zeker niet onder de wezenlijke taakopdracht. Deze pogingen zijn noch in
overeenstemming met de essentiële belangen van onze samenleving, noch met onze
rechtsorde.
Twee mogelijkheden dienen zich aan: of de BVD lokte wel degelijk uit, of de BVD
had zijn informanten niet in de hand en weigerde jarenlang hieruit lering te trekken.
De pertinente opmerking van Docters van Leeuwen dat het aanzetten tot geweld ondenkbaar is (8.2), zou op de tweede optie kunnen duiden. Er blijft echter onduidelijkheid bestaan. Docters van Leeuwen was immers hoofd van de dienst in de periode na
de twee BVD-voorbeelden. Bovendien roept het optreden van de 'man met de kikkerogen' grote spanningen op met de tweede optie. Het betrof hier immers een medewerker van de dienst zelf.
De BVD stelt dat de dienst in besloten overleg over de proportionaliteit en subsidiariteit rapporteert aan de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Door gebrek aan openbare toetsing wijkt de BVD af van "de gangbare
democratische spelregels".25 Bovengenoemde affaires wekten mijn nieuwsgierigheid
naar de kwaliteit van deze rapportages, in hel bijzonder met het oog op vertekeningen.
Ook in mijn analyse van het BVD-verslag over "antidemocratische ontwikkelingen"
binnen de antikernenergiebeweging zien we problemen met informanten en provocateurs. In 8,2 wordt de rol beschreven van 'Arnold', Joop de Boer en Cees van Lieshout tijdens de acties in Dode waard in 1980 en 1981.

24. BVD. Jaarverslag 1991. p. 85
25. /bid., pp. 84, 85.

De keuze van de objecten van onderzoek is van invloed op de kwaliteit van een
rapportage. De keuze van de objecten van onderzoek bepaalt immers het materiaal
dat een dienst verzamelt en daarmee het materiaal dat kan worden gebruikt voor een
analyse. Deze keuze dient zo accuraat mogelijk te gebeuren om de schaarse middelen
zo goed mogelijk in te kunnen zetten.
Vakbonden; screening van werknemers
De BVD hield in de loop der jaren veel groepen in de gaten. Tijdens het hoogtepunt
van de Koude Oorlog — de jaren vijftig — betrof het vooral communisten. In die tijd
werkte een aantal vakbonden nauw samen met de BVD en lokale inlichtingendiensten.26
In 1979 maakte het Informatie Centrum voor Ondernemingsraden een instructie
van de BVD aan de PiD's27 uit 1965 publiek. Volgens de instructie moesten PID'S de
kandidaten en ondertekenaars van vrije lijsten van ondernemingsraden noteren. Vol-

26. Hel NVV zocht — volgens Jan de Roos — eind jaren veertig contact met de BVD (hij doelde
hoogstwaarschijnlijk op de voorloper van de BVD: de Centrale Veiligheidsdienst [CVD]). De contacten
vonden voornamelijk mondeling plaats. De dienst screende vele tientallen mensen. Ook andere bonden
hadden hun contacten. Zo werd de Katholieke Arbeiders Bond in verband gebracht met het 'streng
vertrouwelijke' 'Plan M'. De Stichting van de Arbeid stelde hel 'zeer geheime' plan 'Bestrijding van het communistische gevaar in het bedrijfsleven' op. Hierin speelde de CVD een centrale rol. Bronnen: "'Passieve' contacten BVD en vakbeweging zijn er nog steeds", Utrechts Nieuwsblad, 22 maart 1988; "De kraamkamer van
de Koude Oorlog". HP/De Tijd. 7 december 1990, p. 57; Jan Nekkers, Ben Kokkeler, Mary Kolk, Paul
Krijnen, "De Katholieke Arbeidersbeweging en de Koude Oorlog, 1945-1950",In: Mededelingen 24 van de
Subfaculteit der Algemene Politieke en Sociale Welenscllappen. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam,
1982
27. PID's waren lokale inlichtingendiensten die waren ondergebracht bij de politie. De afkorting stond
voor Plaatselijke, Politie of Politieke Inlichtingendienst. Deze lokale diensten hadden één of meer
verbindingspersonen met de BVD. De PK's zijn na reorganisatie bij de politie vervangen door Regionale
Inlichtingendiensten: RID'S.
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gens Hans Wiegel — ten tijde van publicatie minister van Binnenlandse Zaken —
gebeurde dat sinds 1970 niet meer.28
Sommige bedrijven gingen zelfs zo ver dal ze al hun personeel lieten screenen
door de BVD. Een voorbeeld uit de jaren zeventig is Ford Nederland. Personeelsfunctionaris Rein Jansen gaf de lijsten aan het Bureau Marnixstraat. Na een aantal dagen
kwam de lijst terug met nummers van degenen die Ford niet in dienst moest nemen.
Bij navraag bij de overheid werd zowel op lokaal niveau — Klaas Wilting van de
Amsterdamse politie — als nationaal niveau — W.J. Geertsema en W.F. de Gaay
Fortman, ministers van Binnenlandse Zaken respectievelijk van 1971-1973 en 19731977 — de screening ontkend. De Gaay Fortman was zelfs w vriendelijk erop te
wijzen dat het misschien de lokale politie betrof. Uitkomst in deze ontkenningen
bood de BVD zelf. A. Kievits — toen kabinetschef van de BVD — deelde mede: "We
adviseren alleen maar. En we zien regelmatig dat ons advies in de wind wordt
geslagen. Dat er mensen worden aangenomen waarvan wij zeggen: hadden we nooit
gedaan."29
PSP; Rode Jeugd- en Rode Hulp-verleden
De PSP, die tijdens de Koude Oorlog weigerde voor Oost of West te kiezen, mocht
zich jarenlang in de belangstelling van de BVD verheugen. De BVD spoorde vanaf
1958 de PID'S aan om inlichtingen te verzamelen over extremistische elementen in de
PSP.30 De BVD besloot door middel van circulaire nummer 666952 van 21 december
1961 tot registratie van individueel lidmaatschap van de PSP. De BVD wilde een
intensievere observatie door zusterdiensten — PID'S — vanwege een mogelijk nauwere
samenwerking van de PSP met de CPN. In 1965 liet de BVD weten — door het uitvaardigen van circulaire nummer 769150 — geen correspondentie over individuele PSPleden meer te willen ontvangen, tenzij het een vermeend extremistisch karakter
betrof. Op 15 december 1966 vroeg de BVD in circulaire nummer 852190 om zowel
bij registratie als rapportage te voldoen aan een aantal uitgangspunten. Het ging
daarbij — in het algemeen — alleen om registratie en rapportage van mensen met een
communistische, trotskistische of anarchistische achtergrond.31 Op 22 oktober 1979
sloot de BVD het dossier van de PSP formeel af met een geheim dienstbericht.
De BVD verzamelt informatie uit openbare en niet-openbare bron. Informatie die in
de krant staat komt in 'vertrouwelijke' BVD-rapporten terecht.32 De BVD wint ook
informatie in via informanten. Een voorbeeld is een affaire rond de PSP Eindhoven in

28. Gerard Legebeke, "Politie geïnfiltreerd door B.V.D.", KRi-katem, jrg. 12, 5 juni 1982, nr. 5, p. 10.
29. Kievits geciteerd in "In de jaren zeventig liet Ford Nederland personeel screenen door de BVD",
Vrij Nederland, 23 mei 1987.
30. Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, p. 159.
31. BVD, 15-12-1966, Nr. 852190. Onderwerp: PSP, ondertekend door mr J.S. Sinninghe Damsté.
32. "Voor de ijverige BVD-spion was aan de PSP weinig eer te behalen", de Volkskrant, 9 november
1991.
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1982. Twee kandidaten, die voor de PSP op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen stonden, bleken informanten te zijn. Het waren Ine van den Akker (destijds 20
jaar) en Fred van Dijk (destijds 26 jaar). Ze werden benaderd door de "BVD-liaison
bij de plaatselijke politie, Chiel de Kimpe" (in Vrij Nederland gespeld als "Giel de
Kimpe"). De informanten moesten speciaal Eef van den Berg en Theo Engelen in de
gaten houden. Deze twee hadden een verleden als Rode Hulp-activisten (vergelijk
7.1, Joost van Steenis).
De zaak kwam uit na het opbiechten door de informanten van hun activiteiten bij
Eef van den Berg. Er ontstond een politieke rel. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken — Ed. van Thijn — antwoordde de Kamer dat de dienst niet in de PSP
als zodanig is geïnteresseerd. Dit zou in overeenstemming zijn geweest met de circulaire uit 1966. Het PSP-dossier was echter reeds in 1979 afgesloten en deze zaak
speelde pas in 1982.
Onduidelijk blijft eveneens waarom de twee informanten is gevraagd een ledenlijst
en verslagen van discussies van vergaderingen aan de BVD-liaison te verschaffen.
Evenmin verklaart het antwoord van de minister waarom Ine van den Akker een PSPvrouwengroep moest gaan opzetten. Dit is helemaal vreemd als men bedenkt dat
zowel Eef van den Berg als Theo Engelen van het mannelijke geslacht was.33 Deze
laatste zaken waren in strijd met zowel de circulaire uit 1966 als het afsluiten van het
PSP-dossier in 1979. Een ieder zou het bijvoorbeeld dwaasheid vinden als de BVD zijn
informanten in DS'70 de opdracht zou hebben gegeven een vrouwengroep op te
richten, omdat Janmaat er een speech had gehouden (door de afwezigheid van
DS'70'er Nijhof lukte het Janmaat, die destijds tussen zijn lidmaatschappen van de
KVP en CP in zat, zijn opvattingen over het vreemdelingenbeleid in de ether te
krijgen).34
Verschillende ministers mogen beweren dat het noemen van een groep niet betekent dat deze ook onderwerp van onderzoek is. De BVD laadt echter de verdenking
op zich te gemakkelijk onnodig wijdlopige onderzoeken in linkse kringen op te
zetten. Zoals we zullen zien zijn er zorgwekkende parallellen tussen dit PSP-voorbeeld
en het BVD-verslag over de antikernenergïebeweging (hoofdstuk 6). De wijdlopigheid
van de BVD-onderzoeken valt niet binnen de bevoegdheid van de dienst. Hel staat in
contrast met de uitspraak van Van Thijn "dat het BVD-iunctionarissen in het geheel
niet vrijstaat om maar te vragen wat zij willen aan potentiële informanten.' 35

33. Tweede Kamer, vergaderjaar 1981-1982, Aanhangsel, 2027-2028. Vragen 28 april 1982'. Antwoord
17 mei 1982. "psp-leden gaven BVD informatie", NRC Handelsblad, 28 april 1982; "psp-raadskandidaten
blijken BVD-agenten te zijn. Ook vrouwenbeweging in het vizier". De Groene Amsterdammer, 28 april
1982; "BVD kreeg jaar lang van twee PSP'ers inlichtingen". Trouw, 29 april 1982; "Inlichtingen over partij
verstrekt PSP-leden fungeerden als Bvo-informanten", de Volkskrant, 29 april 1982; "De PSP in Eindhoven
doorgelicht". Vrij Nederland, l mei 1982; Dekkers en Dijksman, 'n Hollandse stadsguerrilla, pp. 13, 19,
28,64,87,90,91, 101, 103.
34. John Jansen van Galen, "In de kou", Haagse Post, 24 december 1988, pp. 50, 52.
35. Handelingen Tweede Kamer, 3 december 1981, p. 788.
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De 'wijdlopige' rapportages schaden niet alleen de privacy van burgers, het heeft
ook consequenties voor het werk van de dienst. Een voormalige hoofd van de BVD —
De Haan — zei hierover: "In de loop der jaren is dit bestand uitgedijd tot een onoverzichtelijk en onsamenhangend geheel, waardoor de praktische bruikbaarheid aanmerkelijk is verminderd."36
In 1979 tikte de Vaste Kamercommissie voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten de
BVD op de vingers. Op de Sociale Academie in Den Bosch was een groepje dat zich
bezighield met de 'omsingelingstheorie van Lin Piao'. Het groepje was voortgekomen
uit de Rode Jeugd. Over het in de gaten houden van deze groep meldde De Groene
Amsterdammer het volgende:
"Volgens de Vaste Kommissie voor Inlichtingen en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer valt
het opereren van de BVD binnen instellingen waar op dat moment niets aan de hand is, buiten zijn
taakomschrijving. Dat betekent dat het de BVD volgens de kommissie niet langer is toegestaan informanten te werven die als 'uitkijkpost' moeten fungeren, uitsluitend me! het oog op mogelijke risiko's in de toekomst. Volgens de kommissie schept dat een sfeer van verdachtmaking die in onze
rechtsorde niet is te aanvaarden."J

Deze reprimande stamde uit 1979. Wat is het verschil met Eef van den Berg en Theo
Engelen in 1982? Wanneer spreekt men wel en wanneer niet van een 'uitkijkpost'? Is
een studiegroepje op een Sociale Academie niet staatsgevaarlijk, maar iemand die in
de gemeenteraad zit wel?
Onvoldoende onderzoek: De affaire Khan
In het voorafgaande zagen we dat er kritiek was op te uitgebreide onderzoeken van
de BVD. Er is — omgekeerd — ook kritiek geweest op onderzoeken die de BVD niet of
onvoldoende uitvoerde. Een beruchte misser is de affaire Abdoel Khan. Deze Pakistaanse geleerde wist de geheimen over het ultracentrifuge-procédé naar zijn vaderland door te spelen en bracht Pakistan daarmee dichter bij het bezit van een atoombom. Frits Veerman en Jacques Ros noemden in hun boek over deze affaire een aantal missers:
"niemand (kwam) aan de weet, dat de vrouw van Khan geen Hollandse was, maar een in Rhodesié
[tegenwoordig Zimbabwe] geboren Zuidafrikaanse met een Brits paspoort; zodoende nam geen
enkele instantie de moeite om te controleren of Khan inderdaad hei Nederlanderschap had aange-
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vraagd; en zodoende werd pas ontdekt dal Khan had gelogen en bedragen, toen hij trols in Pakistan
kon laten zien wat hij hier bereikt had."38

De grootste fouten zijn volgens de auteurs gemaakt door de BVD en een beveiligingsambtenaar van Economische Zaken. Khan kreeg toegang tot gevoeliger gegevens dan
zou mogen op grond van het veiligheidsonderzoek. Veerman, die op hetzelfde
instituut als Khan werkte, voelde zich door de BVD als zondebok gebruikt voor de
misser in het veiligheidsbeleid. Veerman werd een aantal malen ondervraagd en zijn
gangen werden nagetrokken. Dit is opmerkelijk, omdat uitgerekend hij degene was
die zijn chef informeerde over het merkwaardige gedrag van Khan. Ook nadat Khan
was vertrokken, wist hij weer ongehinderd Nederland binnen te komen en te verlaten.
Een aantal Nederlandse bedrijven kon zelfs op nucleair gebied zaken doen met Pakistan."
Criteria en prioriteiten
De criteria die bepalen wie onderwerp van onderzoek is zijn onduidelijk. Zo is het
onduidelijk wanneer voormalige Rode-Jeugdleden wel en niet onderwerp van onderzoek zijn. Zijn ze in de gemeenteraad wél gevaarlijk, maar nfet op een sociale academie? Als twee 'staatsgevaarlijke' mannen toetreden tot een politieke partij, waarom
moet een informante dan een vrouwengroep oprichten?
Daarnaast zijn er problemen met de prioriteitenstelling. Dit probleem is ook
geconstateerd door het Utrechtse organisatiebureau Andersson Elffers Felix (3.3).
Prioriteitsstelling is daarom van groot belang. Elke organisatie heeft een beperkte
hoeveelheid middelen, zo ook de BVD. Prioriteitenstelling is een waarborg tegen het
verspillen van middelen aan onbelangrijk of ongewenst onderzoek. Uit de bovengenoemde voorbeelden blijkt dat de prioriteitenstelling niet duidelijk was of dat de BVD
ze niet naleefde. Het is zonneklaar dat atoomspionage een hogere prioriteit heeft dan
het in de gaten houden van een vrouwengroep van een volstrekt legale partij. Opmerkelijk is dat de BVD problemen had deze hogere prioriteit naar behoren uit te voeren.
Het accuraat hanteren van criteria en prioriteiten is van invloed op de kwaliteit
van het inlichtingenwerk. De problemen die zich bij de BVD op dit gebied voordeden,
beïnvloedden de kwaliteit van rapportages in negatieve zin. Een niet onbelangrijk
effect van deze problemen is de inbreuk op de privacy van burgers die niet onderwerp van onderzoek hadden mogen zijn.

36. De Haan geciteerd in "Voor de ijverige BVD-spion was aan de PSP weinig eer te behalen", de
Volkskrant, 9 december 1991.
37. "Vaste Kamercommissie tikt BVD op de vingers. 'HVD-activiteiten zonder aanwijsbare noodzaak in
strijd met rechtsorde'". De Groene Amsterdammer, 10 oktober 1979. Zie ook: "BVD speurt naar steunpunten binnen wereld van sociale academies", Welzijnsweekblad. 5 oklober 1979, p. )7.

38. Frits Veerman en Jacques Ros, Atoomspionage. Hoe Abttoel Khan in Nederland de atoomgeheimen
stal en Pakistan aan de bom hielp, Weesp: Centcrboek, 1988, p. 104.
39. Ibid., pp. 37, 38, 58, 67. 84, 89, 104, 105, 106.
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3.2.3 NETWERK BVD-PID (/RID)
Het netwerk van PID*S(/RID'S) is belangrijk voor hel functioneren van de BVD. Zij
verschaffen de BVD informatie en zijn in dit opzicht de 'ogen en oren' van de dienst.
Doordat zij informatie verschaffen, hebben zij invloed op het materiaal waar de BVD
mee kan werken en daarmee op de kwaliteit van de rapportages.
Er bestaat in de literatuur en de media een spraakverwarring over de PID en de
BVD. Er zijn legio meldingen van uvo'ers die bij burgers aan de deur zouden zijn
geweest, terwijl het PiD'ers betrof. Er werkten echter wel contactpersonen van de BVD
bij de PID. Met de reorganisatie van de politie in regio's zijn de voormalige PID'S
omgevormd tot RiD's: Regionale Inlichtingendiensten.
De spraakverwarring over de vraag of iemand te maken had met de BVD of een
PID kon zich voordoen als het parlement een minister ter verantwoording riep. Op de
vraag of de BVD bij iets betrokken was, kon de minister simpelweg ontkennend
beantwoorden indien het een PID betrof. Dat wil niet zeggen dat de betrokken
minister geen politieke verantwoordelijkheid droeg voor deze PID. De minister was
verantwoordelijk voor de PID, tenzij het de openbare orde betrof. In dat geval was de
betrokken burgemeester verantwoordelijk. Deze laatste verantwoordelijkheid is sinds
de regiovorming — met de RID'S — moeilijker controleerbaar geworden. Doordat de
regionale korpsen verschillende gemeentes omvatten, is niet altijd duidelijk waar een
gemeenteraadslid zijn vragen moet en kan stellen: is zijn eigen burgemeester tevens
de verantwoordelijke korpsbeheerder?
Circulaires
De BVD verschafte PID'S richtlijnen via circulaires. Deze communicatie verliep niet
altijd vlekkeloos. Het leidde tot een situatie waarin PID'S meer groepen in de gaten
hielden dan volgens de richtlijnen was toegestaan. Al midden jaren vijftig was bij de
BVD bekend dat sommige PID'S selectiecriteria — voor de samenstelling van arrestatielijsten bij de dreiging van een bezetting van Nederland — te ruim interpreteerden.40
Een ander voorbeeld is de eerder genoemde 'PSP-circulaire' van 3.2.2. De voormalige chef van de PID te Zaanstad — Sjoerd Bos — stelde dat alle leden van de PSP in
zijn regio tot 1982 werden geregistreerd. Dit ondanks — aldus Sjoerd Bos — de
uitspraak van Wiegel in 1979 dat de registratie alleen gericht mocht zijn op 'infiltratie' door 'antidemocratische' personen.41 Reeds op 15 december 1966 verzocht de
BVD in circulaire nummer 852190 aan de PID'S om zich bij zowel de registratie als de
rapportage slechts te richten op leden met een communistische, trotskistische of
anarchistische achtergrond.42 Sjoerd Bos zou moeten verwijzen naar 1966 en niet
naar 1979, dertien jaar later. Bij elkaar registreerde deze PID niet drie jaar, zoals
Sjoerd Bos beweerde, maar zestien jaar te lang aile leden van de PSP. Er doen zich

40. Engelen. Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, p. 210.
41. Nieuwe Revu, 20-27 december 1990, pp. 50-51.
42. BVD 15-12-1966, Nr. 852190. Onderwerp: PSP, ondertekend door mr J.S. Sinninghe Damsté.
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twee verschillende mogelijkheden voor. De eerste mogelijkheid zou kunnen zijn dat
het voorbeeld exemplarisch is voor de gebrekkige communicatie tussen de BVD en de
toenmalige PiD's.43 De tweede mogelijkheid zou kunnen zijn dat hel duidt op eigengereid handelen van Sjoerd Bos.
Een schrijven waarvan niet vaststaat of het van de BVD dan wel van een PID of
vreemdelingendienst afkomstig is, betreft een "interne 'vreemdelingencirkulaire'"
(omschrijving van KS1). Volgens deze circulaire moest "bij elke bijeenkomst waar
buitenlanders 'in het openbaar op politiek gebied het woord voeren' 'als regel [...]
een politieambtenaar, niet in uniform gekleed' aanwezig zijn."44 Zijn minderheden
of allochtonen die politiek actief waren per definitie een mogelijke bedreiging voor
onze rechtsstaat?
Objecten van onderzoek
De PID'S gingen volgens de voormalige PID-chef Sjoerd Bos vaker buiten hun boekje
te werk dan de BVD. De PID'S deden het vuile werk en moesten scoren. Genoemd is
reeds de PSP die de PID te Zaanstad zestien jaar na de BVD-circulaire nog steeds in
haar geheel in de gaten hield.
Hier volgt een greep uit de andere groepen die de PID destijds in Zaanstad tot de
taakstelling rekende: Vereniging Nederland China, Socialistiesc Partij,45 Werkgroep
Voor Ecologisch Pacifisme en Socialisme, Socialistisch Zelfbeheer, de Japanse Sons
Occupied Land Organisation, Vereniging Voorkomen Is Beter, het sociaal-democratische Internationaal Verbond Voor Vrije Vakverenigingen, Buurtvereniging 'Oit en
Tois' Zaandam, speeltuinvereniging Wormerveer.46
De PID te Zaanstad trok persoonlijke contacten na om deze vervolgens aan onderzoek te onderwerpen. Het resultaat van deze werkwijze was dat deze PID meende een
speeltuinvereniging in de gaten te moeten houden omdat een communist in het
bestuur zat. Communisten trokken immers op naar het maatschappelijke middenveld.
Deze toestanden droegen ertoe bij dat de voormalige PID-chef gedesillusioneerd
raakte over zijn werk. De BVD ontging dergelijke zaken niet en waarschuwde: "Teveel en onjuist gerubriceerde gegevens hebben op de motivatie vaak een funeste invloed."47

43. Dirk Engelen stelde dat binnen de BVD zorgvuldig werd afgewogen o f — en zo ja in hoeverre — de
PSP onderwerp van onderzoek kon zijn. Deze afweging is volgens hem "exemplarisch voor de taakopvatting van de dienst". Deze zorgvuldigheid staat in contrast met het gegeven dat de PID te Zaanstad een
richtlijn hierover pas zestien jaar te laat opvolgde. Bron: Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst, p. 162.
44. Legebeke, "Politie geïnfiltreerd door B.V.D.". p. 10.
45. Tegenwoordig gespeld als Socialistische Parlij.
46. Kees van Beijnum en S. Bos, "De BVD van binnenuit". Nieuwe Revu, 6-13 december 1990, pp. 2930.
47. Kwartaalverslag, p. 49.
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Coördinatie van inlichtingen en werkwijze
In 2.4 zagen we dat het verzamelen van informatie van grote invloed is op de uiteindelijke rapportage. Verzamelen dat op een competente wijze geschiedt, draagt bij aan
een hoge kwaliteit van de uiteindelijke analyse. Voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van informatie is het van belang te weten hoe deze wordt verzameld. De
voormalige PlD-chef Sjoerd Bos stelde dat de controle op het werk van de PID'S door
de toenmalige chef operatie'n van de BVD — Leyendekker — minimaal was. Leyendekker was weliswaar geïnteresseerd in informatie van Pin'ers, maar niet hoe ze aan
die informatie kwamen.48 Toch is dit laatste van groot belang om een oordeel te
kunnen vormen over de betrouwbaarheid ervan en een schatting te kunnen maken
van eventuele vertekeningen. De werkwijze van Leyendekker kan een negatieve
invloed hebben gehad op de kwaliteit van rapportages.
Een dienst kan informatie krijgen door gesprekken op vrijwillige basis met verontruste burgers. Dit verschilt van informatie die is verkregen door illegale telefoontaps
of inbraak. Daarnaast kan een dienst informatie verzamelen door pressie uit te
oefenen op — of door intimidatie van — burgers. Een illegaal die informatie geeft
omdat hij anders het land wordt uitgezet is sneller geneigd om de PID te vertellen wat
hij denkt dat deze dienst wil horen dan een kritisch burger waarop de PID geen druk
kan uitoefenen. Informatie die is vertekend — en we! in de richting van grotere gewelddadigheid — kan optreden bij het werken met een informant-provocateur. Soms
investeerden de PID en BVD grote bedragen in een informant, een enkele keer zelfs
ƒ40.000. De PID gebruikte alle hier genoemde methoden, ook de onwettige.49
Leyendekker was niet geïnteresseerd hoe de PID'S aan informatie kwamen en
verspeelde daarmee de kans hierin inzicht te krijgen. Als hij al niet op de hoogte
was, hoe konden de analisten bij de BVD dit zijn? Het duidt op de noodzaak van het
maken van afspraken voor het verzamelen van informatie en het ontwikkelen van
criteria voor de betrouwbaarheid ervan. Over de rechtsstatelijke gevolgen van
werkwijzen als illegale taps en inbraak heb ik het dan niet eens. Illegale methoden
kunnen overigens op de langere termijn tot lagere kwaliteit leiden door normvervaging, verminderde motivatie en verlies aan legitimiteit.
Samenvatting
In het netwerk BVD-PID waren er verschillende problemen die de kwaliteit van het
inlichtingenwerk in negatieve zin hebben beïnvloed:
• Circulaires kwamen niet door en/of werden niet opgevolgd, met als gevolg
onnpdige registratie, zoals bij de PSP.
• De coördinerende BVD'er — Leyendekker — was niet geïnteresseerd in de vraag
hoe de PID'S aan hun informatie kwamen. Hierdoor konden analisten geen indruk
krijgen van de betrouwbaarheid van of vertekeningen in deze informatie.

48. Nieuwe Revu, 6-13 december 1990, p. 32.
49. Nieuwe Revu, 6-13 december 1990, pp. 31, 32; Nieuwe Revu, 13-20 december 1990, p. 38.
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• Onnodige registratie en illegale methoden leidden tot normvervaging en verminderde motivatie bij het personeel. Tevens kan de legitimiteit van de organisatie in
het gedrang komen. Dit heeft — zeker op de lange termijn — een funeste uitwerking op de kwaliteit van het inlichtingenwerk.
Het is een teken aan de wand dat een voormalige chef van de PID — Sjoerd Bos —
door zijn werk gedesillusioneerd raakte.

3.2.4 ANDERE INLICHTINGEN-/VEILIGHEIDSDIENSTEN
De problemen die zich bij de BVD voordoen zijn niet uniek voor deze dienst. De BVD
wisselt informatie uit met andere Nederlandse diensten. Daarom is het nuttig om te
zien welke problemen zich bij deze diensten voordoen.
'Dossier CID'
Er zijn aanwijzingen dat andere Nederlandse inlichtingen-/veiligheidsdiensten hun
bevoegdheden overschreden door bonafide groepen in hun totaliteit in de gaten te
houden en niet slechts 'antidemocratische' elementen in die groepen. Een voorbeeld
hiervan is het 'Dossier CID'. Het slaat op documenten van de groep militairen: de
ploeg Utrecht van het 450 Contra-Inlichtingen Detachement. De actiegroep Onkruit
publiceerde deze documenten na een inbraak in november 1984.50
Uit de CiD-papers blijkt dat de belangstelling voor pacifisten en vredesgroepen een
lange traditie heeft:
"A! in 1964 was er een 'overzicht van anti-militaristiese en radicaal pacifistiese groeperingen'
uitgegeven door de sektie veiligheid van de Landmachtstaf. In '69 is het vervangen door het
'Handboek Vredesbewegingen'. Zoals de nieuwe ütel aangeeft omvat het 'zoveel mogelijk alle
bewegingen, die zich op enigerlei wijze — hetzij als hoofddoel, hetzij als belangrijk nevendoel of
ook alleen uit opportunisliese overwegingen — met vredesaktiviteiten bezighouden*. [...] Hoewel
'het simpele feit van opname van een bepaalde organisatie in dit handboek niet impliceert dat deze
te beschouwen is als een voor de veiligheid van de staat gevaarlijke organisatie.'"51

De militairen hielden in het handboek bij of er persoonlijke contacten plaatsvonden
en of deze incidenteel of structureel waren. Sjaloom bleek in dit confidentiële document persoonlijk contact te onderhouden met het IKV. Geweldloze Weerbaarheid had
een persoonlijk contact met Vredesopbouw.52
De schema's roepen vragen op. Welke criteria 7.ijn aangelegd om de ene groep
wel en andere niet in de gaten te houden? Zijn de militairen Jehova's getuigen, die
dienstweigeren, vergeten? Waarom is informatie over niet-staatsgevaarlijke groepen
confidentieel?
50. Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, Aanhangsel 1068, l maart 1985. Zie ook: Tweede Kamer,
vergaderjaar 1984-1985, Aanhangsel, p. 2035; vragen 27 juni 1985.
51. Onkruit, Dossier CID 001, p. 8.
52. Ibid., p. 9.
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Uit de cio-papers blijkt dat de militairen veel meer in de gaten hielden dan pacifisten alleen. Uit aantekeningen blijkt dat de belangstelling zich uitstrekte tot de
verkiczingsgegevens van de PvdA en het CDA. Dit veroorzaakte bij kapitein Van
Ooijen enige twijfels:
"Vraag:

Welke verkiezingsgegcvens kenmerken hei operatiegebied? Slechts de extreme en
radicale of bv ook die van CDA, PvdA?
In de huidige bvi [= beoordeling van toestand] zijn opgenomen:
CDA-PvdA-PSP-CPN en [KB,
Voor de bvt: 1981/1982 zou van invloed op het eigen optreden kunnen zijn v eg [tekst van het
origineel is onleesbaar] zouden de gegevens voor bijl/bijv Kl/2 worden verzameld van: PvdA/PPR,
CPN/PSP, SP, SGP/RPF en IKB."55

Dat de PvdA en de christelijke partijen deel zijn van het 'operatiegebied' is zeer
opmerkelijk. Eveneens is het merkwaardig dat de PSP onderwerp van onderzoek was,
ofschoon vijftien jaar eerder de BVD de PSP niet meer als onderwerp van onderzoek
beschouwde.54 Legden de militairen hun eigen — afwijkende — criteria aan?
Bij de door Onkruit gestolen documenten is verder een mededeling aangetroffen
"Artikelen uitknippen en opbergen in map IKV ivm foto's Schouten/Faber."55 Het
IKV is eveneens een groep die niet onderzocht mocht worden (3.2.5).
De VVDM was meerdere malen onderwerp van onderzoek van militaire inlichtingendiensten. Reeds in 1974 veroorzaakten snuffelpraktijken naar de VVDM de nodige
opwinding.5* In 1975 tikte de minister van Defensie de CID op de vingers vanwege
'snuffelen' naar de WDM.57 Ondanks deze waarschuwing van de minister om de
VVDM met rust te laten, kwam het in de daaropvolgende jaren tot een grootschalige
infiltratie bij zowel de VVDM als de AVNM. Dit was het project Fatima. Er bleken elf
infiltranten in de VVDM en de AVNM te zitten. Deze infiltratie vormde mede een
aanleiding voor de complete reorganisatie van de drie militaire inlichtingendiensten.
Ze gingen op in de nieuwe Militaire Inlichtingendienst,58
Oefenden de betrokken ministers voldoende controle uit op het doen en laten van
hun diensten? De reactie bij Defensie op de publicaties van Onkruit is in dit verband
opmerkelijk. In relatie met controle schreef de Volkskrant: "Op het ministerie van
Defensie in Den Haag viel 'off the record' te beluisteren dat men niet echt héél
ongelukkig was met de onthullingen, omdat de CID zo eindelijk eens betrapt kon

53. Aantekeningen van Kapitein van .Ooijen (449 Cldel) over het maken van een beoordeling van
toestand (=bvt) d.d. 25/9/1981.
54. Op 15 december 1966, door middel van circulaire Nr. 852190. Zie 3.2.2.
55. Onkruit, Dossier CID 001, p. 9. Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, A-4; Vragen Van Es en
Lankhorst 18 maart 1985.
56. Twintig, tweekblad VVDM, 4-18 februari 1975, Ibid., l april 1975. Zie ook: "Weer VVDM'ers
'doorgelicht'", de Volkskrant, 20 februari 1975.
57. "Inlichtingendienst snuffelde een keer ten onrechte". Trouw, 26 maart 1975.
58. "De sectie moet stiekem omschakelen", tte Volkskrant, 29 juni 1991.
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worden op eigenmachtig optreden."59 Waren inbraken en publicaties van het 'staatsgevaarlijke' Onkruit (6.1) nodig als katalysator voor noodzakelijke saneringen bij
inlichtingen- en veiligheidsdiensten?
In 1985 zei het PSP-lid Van Es in de Tweede Kamer: "De PvdA heeft mijn motie
toen ondertekend, waarin wordt geconstateerd, dat in tegenstelling tot datgene, wat
wordt beweerd van de kant van de regering, de vredesbeweging in feite wel object
van onderzoek is."*0
De betrokken minister beweerde destijds dat Mient-Jan Faber en anderen niet
werden bespioneerd.61 Dit weerhield de Europese Commissie voor de Rechten van
de Mens er niet van om een aantal bespioneerde slachtoffers een schadevergoeding
toe te kennen. Het destijds geldende Koninklijk Besluit uit 1972 was niet duidelijk
genoeg over de voorwaarden waaronder de militaire inlichtingendiensten de bevoegdheid hadden om personen te bespioneren.62
Lesmateriaal
In de ciD-papers legden de militairen verbanden die waren gebaseerd op persoonlijke
contacten. Deze contacten zeiden niets over de inhoudelijke aard ervan of over
mogelijke beïnvloeding. Daarmee verviel de mogelijkheid om de invloed van deze
'antidemocratische' of 'staatsgevaarlijke' personen binnen deze organisaties na te
gaan. Zeer opmerkelijk is dat personen en groepen die in deze CiD-papers met elkaar
werden verbonden soms juist ruzie met elkaar hadden vanwege hun verschillende
opvattingen.63
In verband met het bovenstaande is een onthulling van het KRI interessant. Het
KRI wist de hand te leggen op lesmateriaal dat bij een PID was aangetroffen. Het
ging om lesmateriaal uit het begin van de jaren zeventig, dat eind jaren zeventig nog
in gebruik was. In dit lesmateriaal legde men via schema's verbanden tussen mensen
in links Nederland.
Zo liep in een schema een lijn van André van der Louw (oud hoofdredacteur van
uitweek, oud-minister en oud-burgemeester van Rotterdam) naar Koos Zwart (destijds op de radio met beursberichten over hasjprijzen) en van Koos Zwart naar Jan
Nagel, Nico Haasbroek en Anton Constandse, In het lesmateriaal koppelde men de
hoogleraar criminologie Nagel in een ander schema aan Pieter Herman Bakker Schut.
Bakker Schut verbond men op zijn beurt — als voormalig advocaat van Andreas
Baader — met de RAF. In het lesmateriaal koppelde men Bakker Schut aan Johan van
Minnen (voormalig journalist in Duitsland en oud-Europarlementariër). Bakker Schut

59. Cor Groeneweg, "De kortste lijn tussen de RAF en VVDM", de Volkskrant, 16 februari 1985.
60. Handelingen Tweede Kamer, 2 mei 1985, Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, p. 4808.
61. Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, Aanhangsel, 1067, vragen 3 december 1984; p. 1068,
antwoord l maart 1985.
62. "Klacht activisten over spionage gehonoreerd", de Volkskrant, 16 april 1993.
63. Cor Groeneweg, "De kortste lijn tussen RAF en VVDM", de Volkskrant, 16 februari 1985. Zie ook:
Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, A-4. Vragen Van Es en Lankhorst, 18 maart 1985.
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en Van Minnen hadden samen deelgenomen aan een forum. Wat men met deze schema's wilde bewijzen of verduidelijken ontgaat mij. Eveneens ontgaat mij het gevaar
voor de staatsveiligheid van bijvoorbeeld een oud-minister en -burgemeester (Van der
Louw).
In het lesmateriaal legde men op deze wijze ook een verband tussen organisaties:
de SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) en het TNI (Trans
National Institute). In De Groene Amsterdammer kunnen we hierover lezen: "De
enige relatie tussen de SOMO en het TNI is in werkelijkheid dat de benedenverdieping
van het gebouw van het TNI in Amsterdam aan SOMO is verhuurd."54 Gerard Legebeke merkte over deze schema's op:
"Het beeld dat politieagenten voorgespiegeld krijgen, is nog steeds dat van het grote komplot {,..].
Opmerkelijk en pikant detaii: André van der Louw bleef als 'verdachte' voorkomen in de BVDiessen aan de politie, toen (leze al burgemeester, d.i. hoofd van de politie, in Rotterdam was. Het
gevaar dringt overal binnen."65

Ik wil twee opmerkingen maken op het commentaar van Legebeke. Ten eerste: mocht
met dit lesmateriaal inderdaad een dergelijke kennisoverdracht voor ogen hebben
gestaan, dan voorspelt dit niet veel goeds over het niveau van de analyses. Via
persoonlijke contacten kan je door middel van vijf tot zes stappen alles en iedereen
over de hele wereld met elkaar in verband brengen. Verwerk dit in een schema en de
grote dreiging schijnt een feit. Het verdient daarom aanbeveling de heilloze weg te
verlaten van analyses die zijn gebaseerd op 'contacten' en analyses te maken op een
wijze zoals deze in 2.7.7 zijn uiteengezet.
Ten tweede, Legebeke schreef het lesmateriaal toe aan de BVD. Dit is geen vreemde gedachte. Het materiaal dook immers op bij een PID. Een vluchtige blik in het
BVD-lesmateriaal leert ons echter dat deze dienst geen gebruik maakte van schema's.
Een logische veronderstelling is daarom dat dit materiaal uit militaire hoek afkomstig
was. Dit valt niet uit te sluiten, omdat de PiD's en militaire inlichtingendiensten
onderling materiaal uitwisselden. De gevolgde methode van analyse en de vele personen- en organisatieschema's in de CiD-papers wijzen eveneens in die richting.66
Er zijn overigens aanwijzingen dat de BVD met relationele analyses werkt. Er zou
nu een geautomatiseerde versie van zijn. Het informatiesysteem werkt op basis van
relationele database-technieken. Het programma zou zowel gebruikt worden voor
contraspionage als terrorismebestrijding, bijvoorbeeld bij Rara67. Of daarbij ook de
inhoudelijke aard van de contacten aan de orde komt is mij onbekend. Alles overwe64. "BVD-lesmateriaal onthuld. Hoe snel is iemand voor de BVD staatsgevaarlijk". De Groene
Amsterdammer. 30 juni 1982. Zie ook: Gerard Legebeke. "De schema's van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Is André van der Louw staatsgevaarlijk?", ö?/-katern. jrg. 12, juni 1982, nr. 5. 1982, pp. 11, 12.
65. Legebeke, "De schema's van de Binnenlandse Veiligheidsdienst", p. 12.
66. Zie ook interview met Dirk Engelen door de auteur, 14 maart 1996.
67. Wil van der Schans, "Waar vuur is, is rook. De inval bij Opstand", in: Buro Jansen en Janssen,
Welingelichte Kringen: Inlichtingenjaarboek 1995, Amsterdam: Ravijn, 1995, p. 20.

PROBLEMEN BIJ HET NEDERLANDSE INLICmiNGENWERK

«

91

gende acht ik de kans groter dat het materiaal van een Contra-Inlichtingen Detachement afkomstig is dan van de BVD.
Luchtmacht Inlichtingendienst (LUID)
De LUID rapporteerde in de jaren tachtig eveneens over de vredesbeweging: "Ook
over de aard en samenstelling van de legale vredesbeweging werd in ISAM 4/84 reeds
het een en ander geschreven. In Bijlage B en c wordt de samenstelling, hun doel,
kenmerken en strategie nog eens in het kort samengevat.'<ia Het betrof organisaties
als het IKV, Pax Christi en zelfs de FNV en de ABOP. Er werd in de bewuste passages
in ISAM 6/84 met geen woord gerept over onderzoek naar 'antidemocratische' elementen in deze organisaties. Ook de samenvatting duidde erop dat het rapport ging
over de vredesbeweging als vredesbeweging. Dit was in strijd met de verklaringen
die verschillende ministers hadden afgelegd (3.2.5). Rietkerk was vlak na het
verschijnen van LUID ISAM 4/84 nog zeer stellig:
"Op 29 september 1981 heeft mijn ambtsvoorganger in antwoord op een desbetreffende vraag van
de geachte afgevaardigde mevrouw Van Es de Kamer de garamie gegeven dat de Nederlandse
inlichtingendiensten en in het bijzonder de BVD zich, al of niet in contact met buitenlandse inlichtingendiensten, niet zullen bezighouden met personen en activiteiten van de Nederlandse vredesbeweging."69

Rietkerk wekte de indruk niet te weten of te willen weten waarmee inlichtingen- of
veiligheidsdiensten zich bezig houden.
Falende controle
Net als bij de PID (3.2.3) bleken militaire inlichtingendiensten zich met zaken bezig
te houden die niet onder hun bevoegdheid vielen. Ook hier zagen we ministers die de
indruk wekten te falen in hun controle of onwil tonen richting parlement Deze
praktijken werken negatief uit op de kwaliteit van het inlichtingenwerk omdat er
sprake is van een verkeerde aanwending van middelen, een verminderde legitimiteit
en een afnemende geloofwaardigheid van de politiek verantwoordelijken. In 3.4
wordt dieper ingegaan op de noodzaak van een verbeterde controle in.
Uitwisseling van informatie tussen zusterdiensten
Een goede coördinatie tussen inlichtingendiensten is noodzakelijk om inefficiëntie en
een improductieve concurrentiestrijd te voorkomen.70 Er deden zich op dit terrein

68. LUID, ISAM 6/84, iv.5 punt 17. Zie ook: IV, bijlage B en c.
69. Handelingen Tweede Kamer, 16 mei 1984, Vredesbeweging, pp. 4704-4705.
70. Hamiïton. "View From The Hill", p. 73.
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problemen voor. In de jaren tachtig waren er botsingen tussen de CRI en de BVD.71
De laatste jaren lijkt op dit gebied de rust te zijn weergekeerd. Verschillende
reorganisaties zijn afgerond en het werk van een aantal commissies lijkt positieve
resultaten te hebben gehad.
Inlichtingendiensten zijn niet alleen producenten van inlichtingen, maar ook
consumenten. Dit gebeurt zowel intern als tussen diensten onderling. Medewerkers
lezen eikaars materiaal en gebruiken het voor verdere verwerking. Het overnemen
van materiaal door zusterdiensten is niet ongebruikelijk. Een voorbeeld hiervan is de
overname van BVD-materiaal over Onkruit door de LUID.72 Een dergelijke overname
van feiten kan alleen tot goede resultaten leiden indien de originele rapporten correct
zijn.73
Niet altijd geschiedt overname van eikaars materiaal tot een ieders tevredenheid.
Zeker niet als een zusterdienst het overgenomen materiaal gebruikt voor doeleinden
die de dienst waarvan het materiaal afkomstig is als oneigenlijk beschouwt. Een
voorbeeld is een aanvaring in 1982 tussen de BVD en de Koninklijke Marechaussee
(KMAR):
"449 haalt een verschenen artikel aan (dd 22-5-1982 in het Reformatorisch Dagblad): 'Staatsbelang
gaat voor publiciteit' (2e deel van artikel).
Vz [= majoor J. Fase, Hoofd B-l Sectie Veiligheid] geeft in het kort weer dat de situatie van de
KMAR momenteel zo lig! dat de KMAR alles aanpakt om in de publiciteit te komen mbt de specifieke
taken die voor het publiek nog niet zo duidelijk waren.
Tijdens iKOT-vergadering is dit artikel besproken en aangekaart door de BVD. In het desbetreffende
artikel heeft KMAR over Onkruit letterlijke passages overgenomen uit het laatste kwartaaloverzicht
van de BVD.
Dit heeft de BVD niet zo op prijs gesteld."74

3.2.5 BUITENLANDSE CONTACTEN
Informatie blijft niet alleen binnen de landsgrenzen. Ook bij informatie die over
landsgrenzen gaat is een goede kwaliteit van groot belang. Over burgers of organisaties kunnen anders in het buitenland onjuiste feiten worden opgeslagen. Daarnaast
71. Op initiatief van de directeuren van de beide diensten werd in 1990 een commissie ingesteld die
zich dat jaar met de competentiegeschillen bezighield. De commissie bracht een bindend advies uit en
stond onder voorzitterschap van de Groningse hoofdofficier van justitie mr J. Blok. Achtergrondinformatie
van meer algemene aard over de samenwerkingsstructuur lussen de politie en de BVD is te vinden in het
"Verslag van de gezamenlijke werkgroep van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en het Coördinerend
Politie Beraad 'Samenwerkingsstructuur Politie/BVD'". Deze commissie is bekend geworden onder de naam
Commissie-Bakker.
72. LUID, ISAM 6/84. hoofdstuk III.
73. Jervis. "Strategie Imelligence and Effective Policy", p. 26. Gezien de problemen die de BVD met de
kwaliteit en het weergeven van feiten heeft, is enige voorzichtigheid op zijn plaats (zie onder meer 7.1).
74. Sectie Veiligheid, Bureau B-l, verslag van de vergadering met de plv en (plaatsvervangende
detachementscommandamen met de Sectie Veiligheid) d.d. 10/6/1982 te Den Haag, p. 3, punt 3b. Het is
mij niet duidelijk of deze informatie liep via de Grensveiligheidsdienst, de inlichtingendienst van de
Marechaussee.
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kunnen er vragen zijn over de betrokken zusterdienst. Is deze omstreden of hanteert
ze merkwaardige normen? Is het uitwisselen van informatie wenselijk? Zo nee, dan
kunnen daaruit (legitimiteits-)problemen voortvloeien. Dit kan weer zijn uitwerking
hebben op de kwaliteit. Deze punten zijn het onderwerp van 3.2.5.
Apartheid en kolonelsregime
Een voorbeeld van omstreden samenwerking is die lussen de voormalige IDB en de
Zuidafrikaanse geheime dienst Boss. De samenwerking leidde tot 167 rapporten over
de SWAPO. 165 rapporten werden door de IDB onder het trefwoord 'Namibië" opgeborgen en verzwegen bij Tweede-Kamervragen over het aantal uitgewisselde rapporten.75 Peter Klerks maakte in zijn boek Terreurbestrijding in Nederland 1970-1988
melding van contacten tussen Nederlandse en Zuidafrikaanse diensten. Deze betroffen
onder meer geheime afluisteractivitciten.™
Er zijn met andere dubieuze regimes contacten geweest. De Utrechtse politie had
in de eerste helft van de jaren zeventig uitstekende contacten op inlichtingengebied
met de Griekse Arbeidscommissie, die nauw gelieerd was aan het toenmalige kolonelsregime.77 Deze contacten krijgen een extra dimensie wanneer men de vreemdelingencirculaire uit 3.2.3 ernaast legt (elke buitenlander die in het openbaar spreekt
moet in de gaten worden gehouden).
Publicaties van rapporten over de vredesbeweging begin jaren tachtig
Begin 1982 brachten De Telegraaf en de TROS delen van BVD-rapporten in de
openbaarheid. Deze rapporten gingen over vermeende Oosteuropese infiltratie in de
Nederlandse vredesbeweging.78 Deze publicatie kent een langdurige voorgeschiedenis. Er gingen debatten aan vooraf over andere rapporten over de Nederlandse
vredesbeweging, die afkomstig waren uit Amerikaanse bron. Hier volgt een overzicht
van deze geschiedenis.
Het CDA-lid Alting von Geusau kwam met 'onthullingen' over vermeende Oosteuropese beïnvloeding van de vredesbeweging. Hij noemde als bron de Amerikaanse
Subcommittee on Oversight of the Permanent Select Committee on Intelligence. Het
betrof een verslag van de hoorzitting van 6 en 19 februari 1980 en een appendix van
een ClA-studie over Soviet Covert Action and Propaganda, voorbereid door de
Deputy Directer of Operations van de CIA John McMahon. In totaal gingen 22 regels

75. Michel Thomassen, "Al jaren heibel bij geheime dienst". Algemeen Dagblad, 30 juli 1982; Kees
Kalkman, "Heibel in het iDB-kasteel", Amok, jrg. 9, 1991, nr. l, p. 19. Voor ontwijkende beantwoording
van de vragen zie: Tweede Kamer, vergaderjaar 1982-1983, Aanhangsel p. 303; vragen 8 oktober 1982,
antwoord l november 1982.
76. Peter Klerks, Terreurbesmjding in Nederland 1970-1988. Amsterdam: Ravijn, 1989, p. 102. Zie:
Haagse Courant, 30 maart 1985.
77. Legebeke, "Politie geïnfiltreerd door B.v.D.", p. 10.
78. "IKV: beschuldiging is anderhalfjaar oud". Trouw, 25 september 1981.
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over Nederland. Uit de tekst wordt niet duidelijk welke groep geld zou krijgen.™
Over dit rapport stelde het RPF-kamerlid Wagenaar vragen. Van Thijn — de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken — liet welen dat hij de beschuldigingen tegen
het IKV een lastercampagne vond zonder sluitende bewijsvoering. Van Thijn zei dat
"in het geval van het IKV geen bewijzen bestaan, noch spijkerhard noch boterzacht."
Van Thijn zei over de 22 regels, die over Nederland gingen:
"Ik ben zeer veronlrust over de zeldzame oppervlakigneid van die passages. Het is mij een raadsel
hoe die enkele onsamenhangende zinnen in dat 'belangwekkende' rapport de geachte afgevaardigde
[Wagenaar) hebben kunnen inspireren lot zo'n groot aantal vragen |...)."80

Amerikaanse bronnen bevestigden de uitspraken van Van Thijn:
"Staflid Herben Komerstein van de bewuste subcommissie ('On Oversight of the Permanent Select
Cornmittee of Intelligence') desgevraagd: 'Wie deze studie gebruikt als bewijs voor Sovjei-conirole
op de Nederlandse anli-kemwapenbeweging wil er meer in leien dan erin staat.' "81

In het rapport werd melding gemaakt van contact tussen Nederlandse parlementariërs
en Zagladin, de ondersecretaris van het Sovjet Politbureau. Aan deze ontmoeting
blijkt niets geheimzinnigs te zijn. De pers schreef over de ontmoeting. Ook kamerleden van de VVD waren aanwezig. Ter Beek deed over deze ontmoeting verslag aan
iemand die zich uitgaf als een Amerikaanse journalist. Ter Beek vond vervolgens zijn
verhaal terug in bovengenoemd Amerikaans rapport. Waarschijnlijk was een deel van
de informatie voor het Amerikaanse rapport — ongewild — afkomstig van Relus ter
Beek.82 Er lijkt geen direct verband te zijn tussen het Amerikaanse rapport en de
BVD-rapportages, die in 1982 De Telegraaf e,n de TROS in de publiciteit brachten.
De discussie over beïnvloeding van de vredesbeweging door Oost-Europa sudderde door met beschuldigingen tegen een lid van de Werkgroep Oost-Europa Projecten.
De beschuldigingen zouden zijn gebaseerd op rapportages van de BVD en de Utrechtse politie. Op grond van de informatie van diezelfde BVD weersprak Van Thijn die
beschuldigingen.83
Volgens journalist N. van Nieuwenhuijsen waren er ook andere rapporten over communistische infiltratie in het IKV. Hij doelde op in het Engels samengevatte rapporten
79. "Professor Alting von Geusau: 'Het document is mij toegestuurd, ik weet niet door wie'", Vrij
Nederland, 26 september 1981.
80. Handelingen Tweede Kamer, 29 september 1981, p. 78.
81. Paul Rusman en Feifce Salverda, "De spijkerharde bewijzen over de band tussen Moskou en de
vredesbewegingen", Vrij Nederland, 3 oktober 1981.
82. "De rechtse kampagne tegen de vredesbeweging. Hoe terroristisch is een gebedsronde", De Groene
Amsterdammer, 30 september 1981; "Ter Beek blijkt "bron" van aantijging van Von Geusau", Hel Parool,
28 september 1981.
83. "Van Thijn houdt gegevens achter over Oostduitse inlichtingendienst". De Telegraaf, 8 oktober
1981.
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die de BVD aan buitenlandse zusterdiensten zou hebben overhandigd. 84 Paul Rusman
en Feike Salverda lukte het niet om voor Vrij Nederland bewijzen over BVD-rapporten die deze beweringen bevatten boven tafel te krijgen.85 Een woordvoerder van
Van Thijn verklaarde dat BVD-rapporten waren betrokken bij de beantwoording van
de vragen door de minister. Er stonden geen bewijzen in.86 De zaak ebde vervolgens
eind 1981 langzaam weg, maar keerde in 1982 in volle hevigheid terug.
De verhalen over BVD-rapporten doken weer op in juni 1982 naar aanleiding van
een vertrouwelijk stuk van het Duitse Bundesamt für Verfassungsschutz. Het bevatte
volgens Hans Graf Huyn passages over het IKV. Het bewuste Duitse rapport was
getiteld: "Links extremistische Einflussnahme auf die 'Fricdensdemonstration' am 10.
Oktober 1981."87
Wagenaar (RPF) beweerde dat het Duitse verslag was gebaseerd op twee BVDrapporten.88 De zojuist aangetreden minister Rood gaf geen commentaar: "De
vragen hebben betrekking op een voor intern gebruik van de Westduitse overheid,
vertrouwelijk gerubriceerd, rapport. Het past mij niet op een dergelijk stuk enig commentaar, van welke aard ook te geven."89 Over eventuele onderzoeken door de BVD zei
hij: "Die informatie beperkte zich tot resultaten van onderzoek naar activiteiten van
enkele Oosteuropese landen in verband met de kernwapendiscussie in Nederland. De
Nederlandse vredesbeweging als zodanig is daarbij nimmer in het geding geweest."90
In het najaar van 1982 stonden de rapportages van de BVD opnieuw in de schijnwerpers door publicaties in De Telegraaf en een uitzending van TROS Aktua. De
Telegraaf citeerde uit de twee uitgelekte BVD-rapporten. Deze zouden in het najaar
van 1981 aan de NAVO zijn aangeboden.91 Ze waren in de Engelse taal geschreven.
Een van deze rapporten is waarschijnlijk een Engelse vertaling of samenvatting van
het rapport dat Van Thijn aan de Vaste Kamercommissie voor Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten overhandigde.92 Naast de genoemde Nederlandse en Engelse

84. "Raadsman van journalist: 'BVD rapporteerde over contacten IKV", de Volkskrant, l oktober 1981;
"IKV verdacht gemaakt in West-Duitsland", de Volkskrant, 9 oktober 1981.
85. Rusman en Salverda, "De spijkerharde bewijzen over de band tussen Moskou en de vredesbewegingen". Vrij Nederland, 3 oktober !9gl.
86. "Van Thijn zag rapporten BVD over IKV", de Volkskrant, 8 oktober 1981.
87. "De zware beschuldigingen en geringe bewijskracht van een Duitse graaf'. De Tijd, 25 juni 1982.
88. "Westduiise veiligheidsdienst: Geld uit Moskou voor 'Stop de Neutronenbom'", De Telegraaf, 3
juni 1982.
89. Tweede Kamer, vergaderjaar 1981-1982, Aanhangsel, p. 2443; vragen 4 juni 1982, antwoorden 7
juli 1982.
90. Tweede Kamer, vergaderjaar 1981-1982, Aanhangsel, p. 2443. Antwoord 7 juli 1982.
91. Het is mogelijk dat De Telegraaf hier doelde op de zesmaandelijkse multilaterale vergaderingen.
Andere mogelijkheden zijn echter beslist niet uitgesloten. Zie ook: België, Parlement. Vragen en Antwoord
Kamer. p. 4947. Antwoorden naar aanleiding van vragen van mevrouw Vogels (vraag nr. 184) d.d. 17
maart 1987.
92. Handelingen Tweede Kamer, 16 december 1982, p. 1288. Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,
18 895, nr. l, p. 3.
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versie blijkt er ook een Duitse versie te bestaan.93 Na de onthullingen door de TROS
en De Telegraaf ontspon zich een discussie over de vraag of — en zo ja in hoeverre —
de vredesbeweging beïnvloed of gefinancierd werd door de Sovjetunie. De journalist
Van Nieuwenhuijsen uitte bijvoorbeeld beschuldigingen over infiltratie in het IKV.
Ook deden er geruchten de ronde over financiering. Van Thijn — oud-minister*4 —
werd in een interview herinnerd aan zijn eerdere uitspraken. Hij bleef in TROS-Aktua
bij zijn uitlatingen:

•
•
•

•

93. Dit kan men concluderen op grond van de volgende overeenkomsten:
Nederlandse titel: "Een verhulde factor in de kemwapendiscussie".
Duitse titel: "Ein verborgener Faktor in der niederlandischen Diskussion über Nukleanvaffen".
Nederlandse datum: februari 1981.
Datum op Duitse versie: 15. Februar 1981. Bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 895, nr.
l, p. 3. "Ein verborgener Faktor in der niederlandischen Diskussion über Nuklearwaffen", p. 1.
Deze 26 pagina's (het is niel uitgesloten dat de Engelse versie langer was. TROS-Aktua maakte melding
van een 38 pagina's tellend rappor!. Dit kan ook het tweede rapport betreffen. De periode waarover het
onderzoek ging — van augustus 1977 tot februari 1982 — komt overeen met de inhoud. Zie ook: de
Volkskrant, 17 december 1982) tellende vertaling draag! als titel "Ein verborgener Faktor in der
niederlandischen Diskussion über Nuklearwaffen". Dit is een letterlijke vertaling van de titel die De
Telegraaf van het Engelse rapport geeft: '"De verborgen factor in de Nederlandse discussie over
kernwapens'". Bron: "Sovjetrol in vredesbeweging bewezen". De Telegraaf, 6 november 1982.
De twee citaten van De Telegraaf uil het rapport zijn erin terug te vinden:
"Daarbij ging het om 'versluierde, maar niettemin na de zomer van 1977 aantoonbare geïntensiveerde Sovjel-pogingen om de publieke opinie en daardoor de mening van politiek verantwoordelijke personen in Nederland te beïnvloeden in een richting ten gunste van de Sovjet-belangen in
kerawapenaangelegenheden.'"

en
"Op 12 augustus 1977 — na een verhit intern conflict — had de CPN eindelijk haar hoeder voorzitter
De Groot van zich afgeschud en zag de partij in de neutronenbomcampagne, die de Sovjet-Unie zo
graag wilde, een unieke kans om zich van Moskous steun te verzekeren en zich (na een 14 jaar
durend isolement) in de communistische wereldbeweging te rehabiliteren." Bron: "Sovjetrol in
vredesbeweging bewezen". De Telegraaf, 6 november 1982.
In de Duitstalige versie komen deze overeen met de volgende citaten:
"Wir sprechen hier von verdeckten, aber nach Mitte 1977 trotzdem aufzeigbar verstarkten sowjetischen Bemühungen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, und damit die Meinung der politisch
Veramwortlichen in jenen Landem in eine Richtung, die für die sowjetischen Interessen in der
Angelegenheit von Nuklearwaffen gunstig ist." Bron: BVD "Ein verborgener Faktor in der niederlandischen Diskussion über Nuklearwaffen", p. 2.
en
"Als nach einem erregten inneren Konflikt die KPN am 12. August 1977 schlieBlich die mehrere
Jahrzehnie lange Vormundschaft de Groots abgeschüttelt hatte, sah sie in der 'N-Kampagne', an der
der Sowjetunion so viel gelegen war, eine einzigartige Chance, sich Moskaus Unterstülzung zu
versichem und sich selbst in der kommunistischen Weltbewegung zu rehabilitieren." Bron: BVD,
"Ein verborgener Faktor in der niederlandischen Diskussion über Nuklearwaffen", p. 6.
• De extra tekst in het citaat uit De Telegraaf— over het veertien jaar durend isolement — komt uit de
voorafgaande alinea: "und damit eine internationale Isolierung von 14 Jahre beendete".
• De lay-out is vrijwel identiek aan die van de kwartaalverslagen (titelpagina: identieke onderstreping, het
gebruik Romeinse cijfers, de positie van de rubricering vertrouwelijk/Vertraulicn rechtsboven en
rechtsonder op iedere pagina en de lay-out van kopjes in de tekst).
Ik ga ervan uil dat op de burelen van de BVD zowel een Nederlandse als een Engelse als een Duitse versie
van het rapport is gemaakt.
94. Ook zijn opvolger Rood is reeds afgetreden en vervangen door Rietkerk.

PROBLEMEN BIJ HET NEDERLANDSE INLICHTINGENWERK

«

97

"u heeft ook nog geen enkel citaat kunnen uitzenden waaruit enig bewijs voortvloeit dat de
Sovjetunie, ik ben niet zo naïef om te veronderstellen dat de Sovjetunie niet aliertei pogingen doet
om de openbare mening Ie beïnvloeden, maar dat de Sovjetunie — en dat was de bewering van de
heer Alting von Geusau en dat was de vraagstelling van de heer Wagenaar — vanuit Moskou een
rechtstreekse invloed had op het reilen en zeilen van het IKV en zelfs die vredesbeweging zou
financieren."95

De Duit.se versie van het BVD-rapport bevestigt het beeld dat Van Thijn schetste.
Hierin stonden twee zaken centraal:
• het veelvuldige overleg tussen de CPN en vertegenwoordigers van de Sovjetunie,
• het gebruik van mantelorganisaties door de CPN.
Contacten tussen de CPN en de Sovjetunie hoeven op zich geen verbazing te wekken:
ze vloeiden voort uit onze open democratie. Het punt dat aan kritiek bloot stond was
de verhulde wijze waarop dit geschiedde.96 Het gebruik van mantelorganisaties door
de CPN was een fenomeen dat in links Nederland en bij de vredesbeweging — ook op
lokaal niveau — bekend was. Dit verminderde het gevaar van deze verhulde methode.97
Een paar punten in de affaire zijn interessant:
'>
• Er is een opmerkelijk verschil tussen de activiteiten die jusütie ondernam tegen
publicaties van enerzijds Onkruit en Bluf! en anderzijds De Telegraaf en TROS.
Stoffelen (PvdA) constateerde dat een publicatie door Onkruit zeer snel — binnen
24 uur — justitieel optreden tot gevolg had.98 Toen Stoffelen met zijn kritiek
kwam was de openbaarmaking door de TROS en De Telegraaf reeds vijf weken
oud: "Ik heb in mijn bijdrage geprobeerd aan te tonen dat wij ons inderdaad
zorgen maken over het lekken en ook over de indruk die helaas ontstaat, dat de
Regering aarzelt in het voortvarend verrichten van onderzoek."99 Maanden later
bleken een medewerker van de BVD en de LUID verantwoordelijk te zijn geweest
voor het lekken. De BVD'er had in het kader van 'ambtelijke contacten' het
rapport aan een medewerker van de LUID gegeven, zonder hiertoe gerechtigd te
zijn. Door toedoen van de medewerker van de LUID was het bij de TROS terecht
gekomen. Tegen deze medewerkers werden disciplinaire maatregelen genomen. Zij

95. TKOS-Aktua, 9 november 1982, Nederland 2, 22.15 uur. Niet gecorrigeerde tekst uit Beleid
Beschouwd 4658, pp. 7-8.
96. Handelingen Tweede Kamer, 16 december 1982, 1287, opmerkingen Rietkerk: "Dat brengt met
zich dat andere, ons minder welgezinde instanties daarvan gebruik en op een verhulde manier misbruik
kunnen maken. Wij hebben te leven met die realiteit. Er is echter geen enkele reden om onze democratische verhoudingen daarom te wijzigen. Het is wel van belang dat wij de waakzaamheid op dit punt niet uit
het oog verliezen."
97. Zie bijvoorbeeld "IKV waakzaam tegenover invloed uit Oost-Europa en BVD", NRC Handelsblad, 18
december 1982.
98. Handelingen Tweede Kamer, 16 december 1982, p. 1283.
99. Ibid.. p. 1288.
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werden tevens overgeplaatst. Justitie stelde tegen de TROS en De Telegraaf geen
strafvervolging in.100
• Vooral het IKV was het slachtoffer van de affaire. De beschuldigingen van Van
Nieuwenhuijsen tegen het IKV hielden geen stand. In de media was het IKV, dat
geen enkele blaam trof, meer dan een jaar lang verdacht gemaakt. Peter Lankhorst
(PPR) zei in de Tweede Kamer over de gevolgen van de affaire:
"Een vergelijking met de situatie in de jaren vijftig dringt zich op. Ook toen werden de
activiteiten van de vredesbeweging verdacht gemaakt (...)
Een derde weg was onmogelijk, werd althans onmogelijk geacht [...]
De vredesbeweging in zijn totaliteit wordt wei degelijk in een kwaad daglicht gesteld, natuurlijk
in de hoop en verwachting verdeeldheid te zaaien, de vredesinitiatieven te verzwakken en de
plaatsing van de kruisraketten er straks door te kunnen drukken." 101

De affaire leidde bij het IKV tot de constatering dat het voortaan niet alleen waakzaam zou zijn "voor beïnvloeding vanuit Oost-Europese landen maar ook voor
activiteiten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) in zijn gelederen."
Volgens het IKV schiep Rietkerk met zijn antwoord de mogelijkheid van dergelijke
BVD-activiteiten.102
• Op één punt is er een belangrijk verschil tussen wat Van Thijn beweerde en wat
in het rapport stond. De BVD omschreef in de Duitse versie Stop de Neutronenbom
als "eine echte Tarnorganisation" — een onvervalste mantelorganisatie — en stelde
dat de Neutronenbomcampagne van Sovjetoorsprong was.10' Stop de Neutronenbom kwam dan ook uitgebreid aan bod in het rapport Dit is in tegenspraak met
de uitlatingen van Van Thijn dat de BVD deze organisatie niet in de gaten zou
houden:
"De vredesbeweging bestaat uit een aantal organisaties die zich toespitst op de bestrijding van
het militarisme en de kernbewapening — dat is het IKV, 'Stop de neutronenbom' en nog een
paar. Van die organisaties, met naam en toenaam, heb ik mij in de Kamer garant verklaard dat
die niet de belangstelling hebben van de BVD."IW

In relatie tot de buitenlandse zusterdiensten is het een interessante vraag op welke
beeldvorming van Stop de Neutronenbom deze diensten af zouden gaan: die van
het BVD-rapport ("Tarnorganisation" en onderwerp van onderzoek) of van Van
Thijn (niks aan de hand en de garantie dat deze organisatie geen onderwerp van

100. ANP 115 4 bin 173 819-bp. bvd., tk-bvd-vredesbeweging. 271506 jun 83.
101. Handelingen Tweede Kamer, 16 december 1982, p 1281.
102. "IKV waakzaam tegenover invloed uit Oost-Europa en BVD". NRC Handelsblad, 18 december 1982,
103. BVD, "Ein verborgener Faktor in der niederlandischcn Diskussion über Nuklearwaffen", p. 9. Zie
ook p. 25.
104. VARA, In de Rooie Haan, 20 december 1982, Hilversum I, 13.03 en verder. Gesprek tussen
minister Van Thijn en journalist Van Hoorn. Tekst overgenomen uit Beleid Reschouwd, 23 apri! 1982, nr.
4540, p. 10.
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onderzoek was)'.' Uiteraard is er ook de vraag of Van Thijn het parlement wel
correct voorlichtte.
In maart 1985 verscheen ten slotte de volgende mededeling in het verslag van de
Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten:
"De minister zette in de commissie nader uiteen het standpunt van de regering dat de Nederlandse
vredesbeweging geen object van onderzoek door de BVD is en kan zijn, maar dat het wel tot de
laken van deze dienst behoort onderzoek te doen naar activiteiten van vertegenwoordigers van
Oosteuropese landen, in het bijzonder van Oosteuropese landen, in het bij/onder van Oosteuropese
inlichtingendienst, ook als die activiteiten gericht zijn op de kernwapendiscussie in Nederland. Hel
onderscheid tussen het een en het ander luistert nauw, aldus de bewindsman, maar is zeer reëel.
Omtrent heimelijke pogingen van Oosteuropese landen tot beïnvloeding van de kernwapendiscussie
in Nederland heeft de BVD aan de regering gerapporteerd. Een van februari 1981 daterend rapport
hierover, getiteld: 'Een verhulde factor in de kernwapendiscussie', is door de ambtsvoorganger van
Minister Van Thijn, de heer Wiegel, ter vertrouwelijke kennisneming toegezonden aan de leden van
de vaste commissie in haar toenmalige samenstelling." 105

Nederlandse inlichtingen voor de Verenigde Staten
Bovengenoemde formulering — dat niet de vredesbeweging maar de Oosteuropese
beïnvloeding onderwerp van onderzoek was — luistert inderdaad nauw. In de loop der
jaren bleken inlichtingendiensten zich hier niet aan te hebben gehouden (3.2,4: CIDpapers, LUiD-rapport). Ook uit Amerikaanse rapportages blijkt dat medewerkers van
Nederlandse diensten in hun rapportages aan Amerikaanse zusterdiensten zich niet
aan deze formulering hielden. In deze rapportages zijn concrete aanwijzingen te
vinden dat medewerkers van Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten de
vredesbeweging als vredesbeweging in de gaten hielden en dat zij deze informatie
vervolgens aan een buitenlandse dienst doorspeelden.
Het hierna geciteerde document werd vrijgegeven na een aanvraag voor informatie
— op grond van de Freedom of Information Act — bij de CIA. Het document zelf is
afkomstig van de Air Force Office of Special Investigations. Er staat informatie in
over het besluit van het Komitee Kruisraketten Nee (KKN) dat leidde tot een grote
handtekeningenactie (het volkspetitionnement).106 In het document van de Air Force
Office of Special Investigations staat eerst informatie die uit de krant afkomstig is.
Het gaat over de volgende zaken: het Komitee vraagt iedere Nederlander te tekenen
tegen de kruisraketten en de actie zal meer dan een miljoen gulden gaan kosten. De
daaropvolgende informatie is afkomstig van een opmerkelijke bron:
"SOURCE, A FREQUENT AND RELIABLE REPORTER, WHO IS A MEMBER OF DUTCH SECURITY, ADVISED
THAT BOTH SALES AND SIGNATUREN (REF PARA 2) Idit is de informatie over het KKN die hierboven
is weergegeven] WOULD BE SOLICFTED DURING THE 14 - 15 PEACE FESTIVAL TO BE HELD ADJACENT

105. Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985. 18 895, nr. 1. p. 3.
106. Zie ook: "Vredesgroepen willen massademonstratie 'Petitionnement kan leiden tot niet-plaatsen
raketten'", de Volkskrant, 28 mei 1985.
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TO SOESTERBERG, AB, NL. THE ACTIONS FOI.LOW PREV1OUS ANNOUNCEMENTS BY ((FABBER)) THAT
THE PEACE MOVEMENT NEEDS MONEY. THE INTERCHURCH PEACE COUNC1L (IKV) IS ASKING
CHURCHES TO SUPPORT THE SALE AND SIGNATURK ACIÏONS AS WELL AS CONTRIBUTE MONEY TO
THE ANTI-CRUISE MISSILE MOVEMENT. THE APPEAL BY ICTO ASKING CHURCHES NOT TO SUPPORT
THE ACTIONS IS AN INDICATION OF A SPLIT WITH THE MORE POWERFUL IKV. AND ALSO AN INDICATION OF THE PEACE MOVEMENT LOSING SUPPORT."107

Ook maakt de Air Force Office of Special Investigations in hetzelfde document
melding van een vredesmanifestatie van 14-15 juni 1985. De stuurgroep Soesterberg
organiseerde voor de achtste keer het festival. Er waren sprekers uit de Tweede
Kamer: Marcel van Dam van de PvdA en Ria Beckers van de PPR. Over deze manifestatie wordt bericht door een "SOURCE, A FIRST TIME REPORTER, WHO is A MEMBER
OF DUTCH LAW ENFORCEMENT WITH FIRST HAND KNOWLEDGE OF THE INFORMATION

REPORTED" en wederom een "SOURCE, A FREQUENT AND RELIABLE SOURCE, WHO is
A MEMBER OF DUTCH SECURITY." De omschrijving "member of Dutch security" slaat
op een medewerker van een Nederlandse inlichtingen- of veiligheidsdienst. Uit de
omschrijving blijkt dat het gaat om een bron die de Air Force Office of Special
Investigations geregeld raadpleegde of uit eigen beweging informatie doorgaf.
Drie achtereenvolgende ministers — Van Ulijn, Rood en Rietkerk — beweerden dat
de vredesbeweging niet als vredesbeweging in de gaten werd gehouden, hoogstens
eventuele beïnvloeding uit Oost-Europa.108 In het onderhavige voorbeeld is hiervan
geen sprake. Het gaat over de vredesbeweging als vredesbeweging, met als belangrijk
thema de financiële armslag. Het document van de Air Force Office of Special
Investigations toont aan dat een Nederlandse medewerker van een inlichtingen/veiligheidsdienst informatie over de vredesbeweging als vredesbeweging aan een
buitenlandse zusterdienst doorgaf. Kennelijk was de vredesbeweging — in tegenstelling tot de verzekering die drie ministers op rij gaven — wél onderwerp van onderzoek.
Wat is het staatsgevaarlijke of 'antidemocratische' gehalte van het volkspetitionnement, waarover werd bericht? Het is er niet. In het comité van aanbeveling
voor deze actie zaten mensen als prinses Irene, bisschop H.C.A. Ernst van Breda en
prof.dr. Tinbergen.109 Diende een medewerker van een Nederlandse dienst informatie over een volstrekt legale handtekeningenactie — die werd ondersteund door een
prinses — door te geven aan een Amerikaanse dienst?

107. Air Force Office of Special Investigations. 25/06/85. 20:18 uur. "MSGNO g (MJIR) ISG «25/06/85*
'20:18* ZCZC 01:16:44z (MI) (dassified) 85 7672553 MCR NC 7672553 TOR: 250210Z JUN 85". UU:
National Security Archives, Intemaiional Terrorism VI; box l & 2. Box !: direct action Nethertands.
108. Van Thijn: VARA, In de Rooie Haan. 20 februari 1982, Hilversum I, 13.03 en verder. Gesprek
tussen minister Van Thijn en journalist Van Hoorn. Tekst overgenomen uit Beleid Beschouwd, 13 april
1982, nr. 4540, p. 10. Rood: Tweede Kamer, vergaderjaar 1981-1982. Aanhangsel, p. 2443; antwoord 7 juli
1982. Rietkerk: Handelingen Tweede Kamer, 16 mei 1984, Vredesbeweging, pp. 4704-4705.
109. "Irene in comité petitionnement tegen plaatsing kruisraketten", NRC Handelsblad, 28 juni 1985;
"Prinses Irene beveelt petitionnement aan". Hel Parool, 28 juni 1985.

PROBLEMEN BIJ HET NEDERLANDSE INLICHTINGENWERK

101

Uit meer berichten kunnen we afleiden dat een grote stroom informatie over de
Nederlandse vredesbeweging naar de Verenigde Staten ging. Het hierna geciteerde
document werd eveneens vrijgegeven na een aanvraag op grond van de Freedom of
Information Act bij de CIA. Over de herkomst wordt in een begeleidend schrijven
vermeld: "Information originatcd by the Air Force Office of Special Investigations
was found in that agency's file" (brief van mei 1990). Het document is gedateerd op
22/09/1980, 07:21 uur. Hoewel het bericht voor zich spreekt, is de beschrijving van
de Nederlandse bron enigszins cryptisch:
"SOURCE, AN OFFICER WITH A DUTCH INTELLIGENCE COLLCCTION AGENCY ADVISED THAT HE HAD
RECEIVED INFORMATION RECARDINO A PLANNED PROTEST OF THE F-16 AIRCRAFT BY DEMONSTRATJON AT VOLKEL RNETH AB, NL, ON 20 SEP 80. THE PROTEST REPORTEDLY WOULD BE A JOINT
EFFORT OF SEVERAL DISSIDENT GROUPS IN NL, BUT OPINED THAT HE nOUHTED IF VIOLENCE WOULD
RESULT."110

Het document van de Air Force Office of Special Investigations over het volkspetitionnement leidt tot de volgende conclusies:
• Een medewerker van een Nederlandse inlichtingen- of veiligheidsdienst — mogelijk de BVD — verzamelde informatie over de vredesbeweging.
• Het betrof geen informatie over beïnvloeding door het Oostblok, maar inzichten in
de financiën van een volstrekt legale handtekeningenactie.
• Deze informatie die bij geen enkele Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst
deel van de taakstelling uitmaakte, werd door een medewerker aan een Amerikaanse zusterdienst doorgegeven.
• Drie ministers op rij beweerden — in strijd met de feiten — dat de vredesbeweging
niet als vredesbeweging in de gaten werd gehouden.
Deze punten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de geloofwaardigheid en legitimiteit van de betrokken dienst en de verantwoordelijke ministers. Tevens wendde de
dienst het budget verkeerd aan en bleef er minder geld over voor zaken die wel
onder de taakstelling vielen. Beide punten — verminderde legitimiteit en verkeerde
aanwending van het budget — hebben hun weerslag op de kwaliteit van het inlichtingenwerk.
Uit de documenten wordt niet duidelijk voor welke Nederlandse dienst de medewerker werkte die als bron fungeerde. Dit kan zowel een militaire inlichtingendienst zijn
als de BVD. Daarom wordt hier meer inzicht gegeven in de uitwisseling van informatie. Na de publicatie van het CIA Diary van Philip Agee verklaarde in 1975 de
minister van Binnenlandse Zaken De Gaay Fortman:

110. Air Force Office of Special Investigations, 22/09/80 07:21. "Ree! number 008(7)080 sequence
number 0009 MSGNO 73 (MIK.) K[?] 01 '22/09/80* "07:21 *zczc 05:03:362 (MI) (classified) 80 5054131
NC 5054131 TOR: 2010472 SEP 80". Uit: National Security Archives, International Terrorism VI; box l & 2.
Box 1: direct action Netherlands.
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"4De binnenlandse veiligheidsdiens! (BVD) onderhoudt relaties met de Amerikaanse buitenlandse
inlichtingendienst CIA en met inlichtingendiensten van andere bondgenoten. Het is daarbij niet uitgesloten, dat de BVD die buitenlandse inlichtingendiensten inlichtingen over Nederlanders verstrekt.'"111

Voormalige ClA-agent Philip Agee schetste een beeld van een BVD, die veel informatie doorspeelde:
'"De Nederlanders verschaften zonder meer namen van door ons gezochte mensen die in Nederland
verbleven of op doorreis waren. Ook de adressen. We kregen rapporten van communistische mantelorganisaties. Informaties waarover de BVD beschikte en waarom we niet eens gevraagd hadden
(maar die wel nuttig voor ons waren) werden, dikwijls uit onze verbazing óók toegezonden. Het
spaarde ons veel moeite en tijd/" 112

Er zijn aanwijzingen dat de BVD de meest waarschijnlijke kandidaat is voor het
doorgeven van informatie over de vredesbeweging. Het betreft een uitlating in 1981
van de directeur van de Directie Voorlichting van het ministerie van Defensie, A.J.
Sligting, Naar aanleiding van de eerder genoemde publicitaire rel over vermeende
financiële banden tussen de vredesbeweging en Oost-Europa zei Sligting over het
doorgeven van informatie:
'"Als er onderzoek is van deze aard dan staat vast dal hoofdaannemer is de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dat is gewoon zo. Zelfs als (het ministerie van) Defensie hierbij betrokken is gaat het
altijd over de band van de BVD. Vaste prik!.'"1"

In de studie van Dirk Engelen vinden we een bevestiging van dit beeld. Engelen
schreef dat de BVD erop stond dat informatie die de CIA wilde hebben van de politie,
militaire inlichtingendienst of de marechaussee liep via de BVD.114 Ook de wijze
waarop werd gerapporteerd — waarschijnlijk mondeling en niet al te formeel — was
niet ongebruikelijk in het contact tussen de BVD en CIA."5
Informatie komt in rapporten en verslagen van buitenlandse zusterdiensten. Deze
verslagen geven soms een opmerkelijk inzicht in de denkwereld van deze diensten.
Als voorbeeld dient hier de "Monthly International Terrorism Summary' van het

111. "De Gaay Fortman: BVD heeft relaties met de CIA", Trouw. 26 juni 1975; Zie ook: Philip Agee, ClADiary. "BVD heeft goede verbinding met de CIA". NSC Handelsblad, 16 januari 1975; Handelingen Tweede
Kamer, 25 juni 1975, 5422-5428.
112. "De minister keurt goed, wat de dienst goeddunk!". Vrij Nederland, 18 januari 1975.
113. Rusman en Salverda, "De spijkerharde bewijzen over de band tussen Moskou en de vredesbewegingen". Vrij Nederland, 3 oktober 1981. Mogelijk is dit ook nu nog het geval. Art. 15 van de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 1987 duidt op een soortgelijke strekking.
114. Er wordt slechts in bepaalde gevallen een uilzondering gemaakt voor Amerikaanse staatsburgers.
Hierover ontvangt de BVD dan een kopie van de rapportage door de marechaussee. Engelen, Geschiedenis
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, pp. 304-305.
115. Ibid., p. 312.
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United States Army Intelligence and Threat Analysis Center. Het verslag gaat over de
periode maart 1983. In dit verslag vinden we een rapportage van twee vreedzame
demonstraties in het weekend van 19 en 20 maart bij het Amerikaanse consulaat te
Amsterdam. Doel van de demonstratie was de herdenking van de dood van vier
iKON-journalisten in El Salvador, In de rapportage staan details als het aantal deelnemers, de meegebrachte houten kruizen en de tijdelijke afzetting door de politie.116
Een vreedzame demonstratie in Nederland kan kennelijk deel uitmaken van een
Amerikaans rapport over terrorisme. Een merkwaardige zaak want vreedzame demonstraties vallen immers in beide landen onder het grondrecht van vrijheid van meningsuiting. De informatie over deze demonstraties was afkomstig van een Amerikaanse bron, namelijk het consulaat. Zoals we zagen voorzien ook Nederlandse diensten de Amerikaanse zusterdiensten van informatie. We moeten er daarom rekening
mee houden dat informatie door buitenlandse zusterdiensten anders kan worden ingedeeld dan volgens onze normen gebruikelijk is.
In Nederland maakten sommige diensten overigens ook wel eens opmerkelijke
indelingen. Zo kwam een vreedzame demonstratie terecht in een "Maandrapport incidenten militaire veiligheid" van de Koninklijke Landmacht. Het betrof een demonstratie tijdens de officiële opening van het Defensiekantoor te Kerkrade. Twintig
mensen deelden pamfletten uit en droegen sandwichborden. 117 Men kan zich afvragen of deze demonstratie de militaire veiligheid bedreigde en zo nee, waarom de
demonstratie in dit rapport werden vermeld. Zo extreem als in het Amerikaanse voorbeeld heb ik ze echter in Nederland niet kunnen vinden.
Hoe is het gesteld met de parlementaire controle op het doorspelen van informatie
aan Amerikaanse zusterdiensten? Joop den Uyl — lid van de Commissie voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten tussen 1967 en 1973 — had "nooit iets gemerkt" van
deze samenwerking.118 Het is een teken aan de wand en baart onrust omdat verslagen op merkwaardige plekken terecht kwamen. De lijn die het voormalig hoofd van
de BVD — Einthoven — zou hebben uitgezet "dat hij, en hij alleen, bepaalde wat er
zou gebeuren met informatie die door zijn dienst aan derden, in casu de Amerikanen,

116. Department of the Army, United Slates Army Imelligence and Threat Analysis Center. "Monlhly
International Terrorism Summary (U) Maren 1983", II-4. 'Declassification' p. 694. Oorspronkelijke was het
document 'secret'. National SecuriEy Archives. International Terrorism, v l, box 1/2.
117. Koninklijke Landmacht. Maandrapporl incidenten militaire veiligheid, d.d. november 1983, p. 5.
118. "De minister keurt goed, wat de diensi goeddunkt". Vrij Nederland 18 januari 1975.
In de jaren vijftig was er bijvoorbeeld in beginsel maandelijks overleg tussen de BVD en de CIA over het
verstrekken van visa. Een ander voorbeeld uit die periode betreft de samenwerking tussen de afdeling voor
contra-spionage — afdeling C van de BVD — en de CIA. Die samenwerking was intensief. Praktisch alle
belangrijke rapportages werden doorgesproken en niet zelden door de BVD ter beoordeling aan de CIA
voorgelegd. Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 305-306. In de Wel op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 1987 is de samenwerking met het buitenland geregeld in art. 13,
lid 2.
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zou worden verstrekt" is niet voldoende als geruststelling."* Het verdient aanbeveling de uitwisseling van informatie met het buitenland nauwgezet in het oog te
houden. Het is mij onduidelijk in hoeverre de controle op dit gebied is verbeterd.
Freedorn of Information Act
Rapportages en inlichtingenanalyses zijn ook in een andere context relevant: de discussie over de eventuele vernietiging van materiaal uit de BVD-archieven. Ik heb
slechts een heel klein Amerikaans deelarchief kunnen raadplegen. Daarom verwacht
ik dat er ten minste vele honderden documenten in de Verenigde Staten zijn te
vinden waaruit blijkt dat een Nederlandse inlichtingen- of veiligheidsdienst zijn
bevoegdheid overschreed. Nederlandse burgers kunnen deze documenten opvragen
door een beroep te doen op de Amerikaanse wet op openbaarheid van bestuur: de
Freedom of Information Act (FOIA).
Daarnaast zijn er nog meer documenten op te vragen die Nederland als onderwerp
hebben. Ook hier kan een Nederlandse dienst als bron hebben gediend, hoewel er
niet per se sprake hoeft te zijn van een overschrijding van de bevoegdheden.
Men kan menig kanttekening plaatsen bij zowel de kwaliteit van het werk van de
BVD (hoofdstuk 7) als de overschrijding van de bevoegdheden door Nederlandse
inlichtingen-/veiligheidsdiensten (dit hoofdstuk). De volgende situatie doet zich voor.
In de Verenigde Staten kunnen Nederlandse burgers documenten opvragen terwijl er
in Nederland een discussie plaatsvindt over mogelijke grootschalige vernietiging van
documenten. Indien de overheid hiertoe besluit, kan er een situatie ontstaan waarin
Nederlandse burgers — 'dissidenten', wetenschappers en politici — in de Verenigde
Staten aan materiaal over Nederland kunnen komen. Een eventuele vernietiging in
Nederland zou ertoe leiden dat de verificatie ervan in ons land in een groot aantal
gevallen definitief zou zijn uitgesloten. Gezien de ontwikkelingen in Nederland —
denk aan de Vereniging Voorkom Vernietiging (vvv) — moeten de verantwoordelijke
politici niet verbaasd zijn als burgers in de toekomst hun informatie in de Verenigde
Staten gaan halen. De vvv voert niet alleen processen voor het behoud van de
archieven,120 maar eist ook schadevergoeding indien blijkt dat iemand door een
dienst is benadeeld.
De situatie kan ontstaan dat burgers in Nederland processen gaan voeren op grond
van documenten die uit Nederland komen of informatie die afkomstig is van Nederlandse diensten en die slechts bij buitenlandse zusterdiensten zijn terug te vinden
omdat ze in Nederland zijn vernietigd. Het gevolg is een merkwaardige en onwenselijke rechtspositie van de Nederlandse burger.

119. Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, p. 297.
120. Zowel om hun leden inzage te geven, als voor behoud voor historisch en wetenschappelijk
onderzoek.
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Rapportages buitenland
In relatie met het buitenland wordt de kwaliteit van het inlichtingenwerk in negatieve
zin beïnvloed door het onderhouden van contacten met dubieuze regimes en het
geven van informatie over onderwerpen waar een Nederlandse dienst zich niet mee
dient te bemoeien. Het tast in beide gevallen de legitimiteit aan.

3.3 PROBLEMEN MET RAPPORTAGES
In 3.2 zijn de problemen bij het inlichtingenwerk in het algemeen weergegeven. Het
ging over zaken als het werken met provocateurs, het overschrijden van bevoegdheden, het niet uitvoeren van taken en onwenselijke contacten met zusterdiensten.
Deze paragraaf gaat over rapportages. Deze zijn opgesplitst in drie groepen:
antecedentenonderzoeken, publiekgericht optreden en niet-openbare documenten.
Stilgestaan wordt ook bij het rapport over de DVD van het Utrechtse organisatiebureau Andersson Elffers Felix.
Problemen met rapportages — en het signaleren van deze problemen — kennen een
lange geschiedenis. Al in 1960 meende het toenmalige lid van de Eerste Kamer LA.
Diepenhorst dat de nauwkeurigheid en de waarheidsgetrouwheid van de BVD-rapportage kon worden verbeterd. Een mogelijke oorzaak van deze problemen zou kunnen
zijn dat binnen de dienst operationele activiteiten meer prestige hadden dan bewerking, analyse en rapportage.121
Antecedenten
Kritiek op antecedentenonderzoeken en aanverwante activiteiten kent een lange
geschiedenis. Een voorbeeld hiervan is een publicatie in 1963 van hel Verbond van
Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO) in Wetenschap en Samenleving. Deze publicatie leidde ertoe dat de spanningen tussen antecendentenonderzoeken en burgerlijke
vrijheden onder publieke aandacht werden gebracht. In 1969 kwam de overheid in de
Beschikking Antecedentenonderzoek aan een aantal bezwaren tegemoet. Een bezwaar
bleef de aantasting van burgerrechten doordat een burger het slachtoffer kon worden
van een verkapt beroeps verbod.122
Een van de bekendste slachtoffers van de BVD uit de tijd van de Koude Oorlog is
de Rotterdamse ingenieur J.T. Wilman. Hij kwam door omstreden BVD-rapportages
niet meer aan het werk. In februari 1994 vroeg de Tweede Kamer eerherstel voor
Wilman.123
V_.

121. Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, pp. 196, 371.
122. '"Ga dan zelf naar Siberië" en 'De BVD'. Linkse intellectuelen in Nederland behandeld als
dissidenten". De Nieuwe Linie, 6 juni 1979. Zie ook: Engelen. Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, pp. 198-199.
123. "Alleen eerherstel is niet voldoende", NKC Handelsblad, 18 februari 1994; "Kamer verlangt
rehabilitatie BVD-slachtoffer", de Volkskrant, 18 februari 1994.
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Bij onderzoek van dossiers uit de Koude Oorlog blijkt de BVD vaker iemand voor
communist te hebben uitgemaakt, ofschoon dit ten stelligste werd bestreden. Zo
verscheen in het voorjaar van 1992 een groot artikel over de zaak Kramers. In het
onderzoek naar deze atoomgeleerde viel de naam van Miep Coster-Wijsman. De
auteurs — Gerard Mulder, Cees Wiebes en Bert Zeeman — citeerden daarbij een BVDinformant die haar als een "overtuigde communiste" had bestempeld.124 De familie
reageerde verontwaardigd. Zij stelden dat zij geen communiste was geweest:
"Tot stomme verbazing van allen die haar gekend hebben bleek dal dr. L.M.. Coster-Wijsman, in
hel artikel aangeduid als 'de weduwe Lina Coster Wijsman', die na het overlijden van haar man
enige tijd gastvrijheid genoot bij de familie Kramers, een belangrijke figuur was in de spionageroman van de BVD. In de archieven staat zij blijkbaar genoteerd als een 'overtuigde communiste' en
zo is het ook zonder commentaar in de krant weergegeven.
Dit feil had met weinig moeite als een puur uitvloeisel van de toen bestaande hysterie kunnen
worden ontmaskerd. Miep Coster-Wijsman ('Lina' werd zij nooit genoemd), was allerminst een
communiste. Zij is nooit lid van een politieke partij geweest; wel bestuurslid van maatschappelijke
organisaties als het Humanistisch Verbond en de Nederlandse Moniessori Vereniging. Haar politieke
overtuiging is misschien het beste te kenschetsen als anti-fascistisch. Evenals haar man, de fysicus
Dirk Coster. sympathiseerde zij met het socialisme, zonder zich geroepen te voelen tot partijpolitieke activiteiten."125

Toen de Koude Oorlog over zijn hoogste punt was, kreeg het terrorisme een hoge
prioriteit.126 De RAF kwam in het vizier. Ook hier leidde het optreden van de BVD
tot een omstreden stigmatisering. Een werkloze lasser uit Leiden — Aat Nieuwkerk —
werd ten onrechte voor een RAF-terrorist aangezien. De BVD en de PID vielen hem
geregeld lastig. Door intimidaties stopte hij met zijn activiteiten in een plaatselijk
werklozencomité.127
Drugshandel is een recent thema. De BVD volgt deze nauwlettend. Zo beschuldigde de BVD de voormalige adviseur voor minderhedenbeleid bij de Amsterdamse
politie — E. Sinester — ervan in Suriname een lezing te hebben gehouden voor het
Nationaal Leger van dat land.128 Ombudsman M. Oosting tikte de BVD op de
vingers: Sinester had geen lezing gehouden. Een aantal andere gegevens in het
rapport klopte eveneens niet. Ook al tastten deze de conclusie van het BVD-rapport
niet wezenlijk aan, volgens Oosting heeft de BVD de extra zwaarwegende plicht in te
staan voor de nauwkeurigheid van de informatie in de rapporten. Het is immers voor
burgers onmogelijk BVD-gegevens te controleren.12'

124. "De Zaak Kr", NRC Handelsblad, 2 mei 1992, Zaterdag Bijvoegsel, p. 2.
125. "De zaak-Kr.(3)", /WC Handelsblad. 9 mei 1992.

126. Staatscourant, nr. 102, 30 mei 1985. F.ngelen, Geschiedenis van df Binnenlandse Veiligheidsdienst, p. 216.
127. Klerks, Terreurbestrijding in Nederland 1970-1988, p. 106.
128. Uit de berichtgeving hierover kan men opmaken dat het Nationaal Leger in die lijd als besmet
werd beschouwd.
129. "BVD-rapporl over politieman ontlokt kritiek ombudsman", de Volkskrant, 8 maart i993. Zie ook:
de Volkskrant, 10 februari 1993.
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Oostings opmerking sluit aan op de wettelijke verplichting — art. 16, lid 4c van de
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 1987 — van de betrokken minister
om voorschriften aan de BVD uit te vaardigen over de controle op de juistheid van de
persoonsgegevens van de dienst. De conclusie dringt zich op dat of deze voorschriften niet adequaat zijn, 6f deze voorschriften niet genoeg worden nageleefd door de
dienst en gecontroleerd op naleving door de betrokken minister.
Dirk Engelen — een medewerker van de BVD — schatte dat "de echte misslagen
waarschijnlijk eerder in promilles dan in procenten [moeten] worden uitgedrukt." Het
gevolg van deze missers is dat betrokkenen een aanstelling of promotie misliepen. De
BVD voerde vele tienduizenden antecedentenonderzoeken uit.130 Engelen noemde
slechts de "echte misslagen"; over het aantal onderzoeken waarin onjuiste feiten
stonden vermeld of anderszins fouten waren gemaakt Hel hij zich niet uit.
Behalve dat de feiten in antecedentenonderzoeken door de BVD soms omstreden zijn,
overschreed de BVD soms de grenzen van zijn bevoegdheden. Het meest opmerkelijke
voorval op dit gebied stamt uit 1956. Een medewerker van de BVD — L. Beukema —
probeerde de belastingambtenaar Van Rij over te halen gegevens te verzamelen van
personen
'"die sleutelposities innemen in de maatschappij'
Zijn gedachten gingen daarbij uit naar medewerkers van TNO in Delft, functionarissen bij het Reactor
Centrum Nederland, kemenergiedeskundigen in het algemeen en directeuren van ondernemingen."131

De poging mislukte omdat Van Rij een brief hierover naar de minister schreef. De
chef van Van Rij keek niet op van het verzoek en stelde slechts:
'"U mag blij zijn niet op het verzoek te zijn ingegaan. Als u er was ingetrapt hadden ze u niet meer
losgelaten. De BVD was u blijven chanteren met het feit dat u die eerste keer uw geheimhoudingsplicht geschonden had.'"132

De BVD heeft dit thema overigens nooit volledig losgelaten en meermalen aangedrongen op een inventarisatie van gevoelige functies en corrupte ambtenaren. Het
leidde in 1992 tot een felle afwijzende reactie van voormalig minister Ed Nijpels, in
zijn hoedanigheid van burgemeester van Breda. Hij kon onder art. 8 van de Wet op
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten "met de beste wil van de wereld geen oriënterend onderzoek naar corruptie bij de overheid onder scharen."133
Het handelen van de BVD staat op gespannen voet met de opmerking van de
voormalige minister van Binnenlandse Zaken len Dales: "de concrete afweging met
130. Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, p. 373.
131. Van Meurs, De BVD, p. 74.
132. Ibid., p. 76.
133. "Regenjassen en gleufhoeden niet welkom in Breda", de Volkskrant. 29 september 1992. Voor een
bespreking van art. 8, zie 3.1.
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betrekking tot de vraag wanneer, op welke terreinen en op welke wijze inzet van de
BVD noodzakelijk is, berust bij de politiek."134 Niet-optimaal — en mogelijk zelfs
politiek onwenselijk — is de situatie waarin een inlichtingen- of veiligheidsdienst zelf
zijn taak- en prioriteitenstelling promoot (2.2).
Publieksgericht optreden
In 1990 is de BVD onzorgvuldigheid verweten bij een presentatie voor de televisie.
De uitzending ging over Russische spionnen die met naam, pasfoto en videobeelden
op de buis werden getoond. In de uitzending werden de beschuldigingen nauwelijks
gespecificeerd. Deze onthullingen ontlokten bij terrorisme-deskundige Peter Klerks de
reactie:
"'Wanneer de BVD spionnen vindt, of het er nu twee zijn of tweeëntwintig, dient men zich met
overtuigende bewijzen tot Justitie te wenden. Verdachtmakingen en trials by television passen niet
in het Nederlandse rechtsstelsel.'"135

Klerks werd hierin bijgevallen door het toenmalige kamerlid Dijkstal (VVD): "Bovendien is het idioot om via de televisie van te voren aan te kondigen dat je sommige
personen wilt uitwijzen.""*
Het is kritiek op de vrijheid die de BVD nam bij het informeren van het publiek
over de spionage. Marcel Haenen stelde in de Volkskrant dat politie en justitie in
vergelijkbare gevallen terughoudender dienden te zijn.
'"Als uitgangspunt bij voorlichting over concrete individuele strafbare feiten dieni terughoudendheid
te worden betracht bij het verstrekken van informatie aan de media met betrekking tot de opsporing
en vervolging hiervan'. Dit valt te lezen in de onder verantwoordelijkheid van minister van Justitie
Hirsch Ballin opgestelde Richtlijnen inzake informatieverstrekking en voorlichting door het openbaar ministerie en de politie over strafzaken. De voorschriften, die enige weken voor de presentatie
van het reorganisatieplan van de BVD verschenen, beogen het verstrekken van inlichtingen over
strafzaken aan de pers nadrukkelijk te clausuleren.
Nadere criteria in de richtlijn vermelden de noodzaak van 'objectiviteit' en het belang van 'een
zakelijke toonzetting'. Het vermelden van kwalificaties als cte nationaliteit en het verstrekken van
personalia van verdachten dient tot hoge uitzonderingsgevallen te worden beperkt, zo is het OM en
de politie te verstaan gegeven."137

Marcel Haenen gaf als reden voor het BVD-optreden: "Aannemelijker lijkt dat de tot
inkrimping gedwongen BVD, waar 60 van de 637 personeelsplaatsen moeten verdwij-
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nen, bezig is — om met Docters van Leeuwen te spreken — het verdwijnen van het
eigen tafelzilver zoveel mogelijk te beperken.""8
Sinds enkele jaren brengt de BVD een jaarverslag uit.13' In het jaarverslag van 1991
bleef de BVD nog steeds vaag met zijn aanduidingen. Er werd gebruik gemaakt van
'container'-begrippen, vage termen waar van alles onder kan vallen. De BVD werkte
twee elementaire termen niet inhoudelijk uit: terrorisme en spionage.140 Zowel in de
wetenschappelijke wereld als bij de overheid zijn vele definities in omloop over
terrorisme. Deze definities lopen behoorlijk uiteen. Het komt zelfs voor dat in internationaal verband geen officiële definitie van terrorisme wordt gehanteerd (Trevigroep).141
Wat heeft dit voor consequenties? Een voorbeeld: Amerikaanse zusterdiensten zijn
traditionele en belangrijke partners van de BVD. 142 Deze hebben soms merkwaardige opvattingen over wat terrorisme is. In 3.2.5 werd een Amerikaans rapport genoemd dat in een maandelijks overzicht over terrorisme aandacht besteedde aan een
vreedzame demonstratie in Amsterdam. Het zou mij bevreemden indien de BVD een
vreedzame demonstratie als een vorm van terrorisme zou zien.
Niet-openbare documenten
Een probleem bij onderzoek naar de kwaliteit van BVD-rapportages is dat bijna al het
materiaal niet openbaar is. Mijn onderzoek beperkt zich daardoor noodgedwongen tot
een klein aantal rapportages. Door de grote mate van geheimhouding valt er weinig
te zeggen over de representativiteit ervan voor de totale productie van de BVD.
Een indirecte aanwijzing van de mogelijke kwaliteit kan worden vinden in het
reorganisatieplan dat in 1990 aan de Tweede Kamer werd voorgelegd. Het plan was
onderdeel van een vernietigend rapport over de BVD van het Utrechtse organisatiebureau Andersson Elffers Felix. Bij de BVD ontbraken:
"- een helder strategisch concept
- een eenduidige formulering van activiteiten en produkten
- goede criteria voor de inzet van mensen en middelen
- afdoende voortgangsrapportages
- een adequate planning op prioriteiten
- een voldoende mate van sturingsinformatie." 143

138. Ibid.

134. Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 463. nr. 3, p. 3.
135. Peter Klerks, "BVD onthult slechts om the verbergen", de Volkskrant. 10 oktober 1990.
136. Dijkstal geciteerd in Marcel Haenen, "Met public relations van de BVD is het hollen of stilstaan",
de Volkskrant, 6 november 1990.
137. Marcel Haenen, "Met public relations van de BVD is het hollen of stilstaan", de Volkskrant, 6
november 1990.

139. In 1991 beloofde de minister dat er jaarlijks drie documenten over de BVD zullen verschijnen: een
openbaar overzicht van de risico's die de binnenlandse veiligheid bedreigen, de begrotingstoelichting, en
een jaarbericht. Bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991. 21 819, nr. 7, p. 1.
140. BVD, Jaarverslag 1991, resp. pp. 21 e.v., 97 e.v., en 27 e.v., 103 e.v.
141. Voor meer informatie zie: Klerks, Terreurbeslrijiiing in Nederland 1970-1988, pp. 19 e.v. Trevlgroep: p. 22.

142. BVD, Jaarverslag 1991, p. 45.
143. Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 819, nr. 2, pp. 8-9.
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De primaire processen waren te zeer verbrokkeld, er was te veel leiding en er waren
knelpunten bij de administratieve discipline. En verder: "De strategische planningsfunctie en de 'bedrijfsbureau'-functie (werkvoorbereiding, planning en voortgangscontrole van operationele activiteiten) ontbreken thans te zeer."144
Deze problemen zullen de kwaliteit van rapportages in negatieve beïnvloeden. De
door Andersson Elffers Felix gesignaleerde problemen waren structureel van aard. De
BVD werd daarop ingrijpend gereorganiseerd en kent nu een meer projectmatige
aanpak. Hoe staat het met de kwaliteit van niet-openbare BVD-rapportages van na de
reorganisatie? Is deze verbeterd, net zoals de kwaliteit van de jaarverslagen verbeterd?
Over recente verslagen van de BVD is weinig bekend. Er zijn aanwijzingen dat de
kwaliteit van deze rapportages nog steeds een zorgenkind is. De zaak-Sinester is
reeds genoemd. Daarnaast was er kritiek op de lage kwaliteit van BVD-rapportages145 tijdens de Golfoorlog.146 Deze kritiek betrof drie punten:
1. De rapportages waren niet concreet genoeg.
2. Betrokkenen kregen de rapportages te laat.
3. Er was een te grote geheimhouding. Door de te grote geheimhouding konden
betrokkenen die de feitelijke taken moesten uitvoeren het verslag niet inzien. Dit
verminderde de werkbaarheid ervan.
De kritiek op de rapportages in verband met de Golfoorlog was binnen de BVD een
punt van zorg.147 Of dit tot verbeteringen leidde is mij onbekend. Ondanks deze
kritiek bleef de toon van de BVD in het jaarverslag van 1991 positief:
"De Golfcrisis en de ontwikkelingen jn Midden- en Oost Europa zijn voorbeelden van gebeurtenissen met een mengeling van niet direct herkenbare consequenties voor onze veiligheid. Het instru-

144. Ibid., pp. 8-9.
145. De BVD leverl drie soorten informatie-produkten: (1) periodieke achtergrondinformatie; (2)
informatie over verschijnselen; en (3) ad hoe-informatie die bestemd is voor actie(s) op korte termijn. Bron:
Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 819, nr. 2, p. 6.
146. Het gaat hier om rapportages in verband met dreigingen naar aanleiding van de Golfoorlog
volgend op de inval van Irak in Koeweit.
147. Een andere aanwijzing dat zich op dit punt problemen voordeden is een bericht in de Volkskrant
van 19 december 1992 ("VN-commissie over Irak ontevreden over hulp uit Den Haag"):
"De speciale VN-commissie die toezicht houdt op de ontwapening van Irak is niet tevreden over de
medewerking die zij krijgt van de Nederlandse regering. Dr Koos Ooms, het Nederlandse lid van de
commissie, zei gisteren in New York dat met name de BVD nies bereid is medewerking te verlenen aan
de pogingen van de commissie het internationale netwerk van mantelorganisaties bloot te leggen dat
Saddam Hussein heeft gebruikt bij de produktie van chemische en kernwapens."
Zowe! uit de achtereenvolgende jaarverslagen als uit de opmerkingen van de minister van Binnenlandse
Zaken — bijvoorbeeld in november 1990 tijdens een zitting van de Vaste Commissie voor Binnenlandse
Zaken — blijkt dat de activiteiten van Irak in de belangstelling van de dienst staan. (Zie bijvoorbeeld
Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 819, nr. 3, p. 9). Deze belangstelling gaat door tot op de dag
van vandaag. Gezien de inspanningen die de BVD op dit lerrein verricht, is het niet waarschijnlijk dat de
dienst geen medewerking kan verlenen. Waar de onvrede precies uit bestaat blijft onduidelijk. Mogelijk
slaat het op de wijze van rapportage, maar hel kan evengoed duiden op een competentiegeschil.
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mentarium en de contacten van de Dienst zijn erop toegesneden zodanige prognoses te maken dat in
een vroeg stadium de mogelijke gevolgen van dergelijke ontwikkelingen op een rij kunnen worden
gezet [,..]."148

Andere recente rapportages — naar aanleiding van de oorlog in het voormalige
Joegoslavië — stemden niet tot optimisme en waren onderhevig aan kritiek van
gelijke strekking. Vooral de vaagheid van de rapportages bleek een terugkerend punt
van kritiek.14' De te lage kwaliteit van BVD-rapportages lijkt zich niet te beperken
tot de periode van voor 1990, maar ook na het rapport van het organisatiebureau
Andersson Elffers Felix voort te duren.
Een interessant punt van kritiek van de consumenten van BVD-rapporten betrof het
pleidooi voor een minder grote geheimhouding. Deze consumenten wezen erop dat
bij een grotere verspreiding rapportages ook terechtkomen bij de mensen die er
feitelijk mee moeten werken. Dil verhoogt de bruikbaarheid.
De meningen over de relatie openbaarheid en geheimhouding zijn verdeeld. Zo
stelde premier Ruud Lubbers in een interview in 1982:
"Dit soort rapporten, die in vertrouwelijkheid opgesteid worden, waarom worden die nie( gewoon
naar buiten gebracht? Dat heeft hiermee te maken dat wij het gewoon nuttig vinden om ook eens
langs vertrouwelijke kanalen informalie proberen bij elkaar te krijgen. Soms komen er voor de
regering belangrijke dingen uil waar je rekening mee houdt. Op het moment dat je eenmaal begint
te publiceren, ga je natuurlijk ieder rapport publiceren. Ik denk dat dan de kwaliteit van die
rapporten, ook bij het verkrijgen van gegevens wel eens snel terug zou kunnen gaan lopen."150

Lubbers was bang dat de kwaliteit terug zou lopen. Hierop was echter reeds lang
kritiek. Hylke Tromp schreef reeds in 1971:
"Maar als de BVD een onderzoek heeft ingesteld naar de verspreiding van drugs en pornografie door
de Russen, waarom wordt dat rapport dan niet gewoon gepubliceerd? De beste controlemogelijkheid
is volstrekte openheid, de openheid die bijvoorbeeld de wetenschappelijke wereld kenmerkt, en
waarin iedereen die iets beweert op zijn vingers getikt kan worden als zijn onderzoeksmethoden
ondeugdelijk, zijn materiaalselectie onvolledig en zijn conclusies aanvechtbaar zouden zijn.
Verder zou ik wel eens willen weten wat nu eigenlijk precies geheim móet blijven. Ik zou b.v. best
eens willen weten wat voor onderzoeken de BVD per jaar uitvoert, naar welke organisaties, welke
personen, om welke reden, met welk doel en met welke resultaten. Daarmee hoeft niets te worden
verraden omtrent sommige methoden van onderzoek, of bepaalde bronnen van inlichtingen — vrijwel het enige waarvan kan worden aangenomen dat het zin kan hebben ze niet aan de openbaarheid
prijs te geven, om dezelfde reden als een journalist wel eens zijn bronnen geheim moet houden. Al

148. BVD, Jaarverslag 1991, Bijlage "Ontwikkelingen op hel gebied van de binnenlandse veiligheid.
Taakstelling en werkwijze van de BVD", p. 83.
149. anonieme bron-1, anonieme bron-2.
150. NCRV, Gesprek met de MP, 17 december 1982, Nederland l, 21.55 uur en verder. Tekst
overgenomen uit Beleid Beschouwd, l februari 1982, nr. 4709, p. 9.
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neemt de geloofwaardigheid af, naarmate de geheimhouding toeneemt — behalve voor acute
paranoialijders."151

Vreesde Lubbers een nóg lagere kwaliteit van Bvu-rapportages? Zaten er steekhoudende elementen in de redenering van Tromp? Buiten Nederland zijn er vanuit
zusterdiensten geluiden te horen die Tromps opvattingen lijken te ondersteunen. Een
voormalig hoofd van de CIA — William E. Colby — pleitte bijvoorbeeld voor het
uitgangspunt van openheid omdat kritiek op rapportages de kwaliteit ten goede komt
(2.8).
Daarnaast kan de BVD zich drie zaken ter harte nemen die Hylke Tromp noemde.
Het betreffen de onderzoeksmethoden, materiaalselcctie en conclusies. Zoals uit mijn
onderzoek naar het kwartaalverslag uit 1981 zal blijken {hoofdstukken 6, 7 en 8),
waren op al deze drie punten ernstige gebreken. Tromp legde al tien jaar voor het
schrijven van het onderzochte kwartaalverslag de vinger op de zere plek.
Conclusie
Bij de BVD tekent zich het beeld af dat de lage kwaliteit van rapportages een
structureel probleem is. De lage kwaliteit uit zich in fouten, vaagheden, gebrekkige
onderzoeksmethoden, onjuiste materiaalselectie, zwakke (of afwezige) conclusies of
het simpelweg te laat beschikbaar zijn van rapportages. Lage kwaliteit komt voor bij
antecedentenonderzoeken en kwartaal- en thematische verslagen.
Bij herhaalde lage kwaliteit van BVD-rapportages lopen we het risico dat het
veiligheidsbeleid in de ongewenste varianten vervalt van enerzijds hoge kosten voor
het inlichtingenapparaat en anderzijds hoge kosten voor het veiligheidsapparaat of —
door calamiteiten — hoge maatschappelijke kosten. In het eerste geval kan het
veiligheidsapparaat niet specifiek genoeg worden aangestuurd en moet de overheid
teveel middelen paraat houden, terwijl zij tevens geld kwijt is aan een veiligheidsdienst. In het tweede geval onderkent de dienst dreigingen niet adequaat waardoor
een opponent schade toe kan brengen (2.1, 'Kosten-baten').
Verder gaf de BVD bij recente rapportages — naar aanleiding van de Golfoorlog —
waarschuwingen af in de trant van 'bewaak alles'. Deze herhaalde en te algemene
waarschuwingen kunnen leiden tot apathie of hysterie bij de betrokken beleidmakers
en politiefunctionarissen. Essentieel is dat een analist selectief waarschuwt. Een
incidentele misser is daarbij te prefereren boven voortdurende overvoorzichtigheid
(2.7.4).
Het probleem van de lage kwaliteit is des te schrijnender omdat de BVD de extra
zwaarwegende plicht heeft in te staan voor de nauwkeurigheid van de informatie in
rapportages. Het is immers vaak onmogelijk BVD-gegevens te controleren. Betrokkenen als Wilman en Nieuwkerk zijn daarbij daadwerkelijk gedupeerd geraakt.

151. Tromp, "Waar is de BVD bang voor?", Haagse Post, 26 mei 1971.
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De BVD veroorloofde zich bovendien een aantal grotere vrijheden dan politie en
justitie bij publieksgericht optreden. Verder bestaat de mogelijkheid dat de lage
kwaliteit werd geflankeerd door overschrijding van de wettelijke bevoegdheden.

3.4 CONTROLE
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben in vrijwel alle landen de nauwste contacten met de uitvoerende macht, de regering. Regeringen zijn niet alleen de belangrijkste ontvangers van rapportages, maar bepalen het feitelijke beleid en voeren een groot
deel van de controle uit. Dit geldt ook voor Nederland.
Daarnaast zijn er banden met de wetgevende macht. De intensiteit verschilt van
land tot land. In Nederland is de belangrijkste verbinding met de wetgevende macht
de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.152 Naast
het uitvoeren van controle krijgt deze commissie ook rapportages. Deze bestaan uit
thematische en periodieke verslagen, mondelinge toelichting en het ter plekke inzien
van documenten.
De kamercommissie kent een aantal beperkingen in haar mogelijkheden. Ten
eerste bestaat deze uit de voorzitters van de grote fracties. De voorzitters kennen een
zeer grote werkdruk. De commissie komt daarom niet vaak bijeen en bestaat
bovendien niet uit specialisten. De leden van de commissie hebben een geheimhoudingsplicht. Dit beperkt verder de invloed. Een teken aan de wand over het functioneren is een opmerking van Joop den Uyl uit 1985 in zijn hoedanigheid als voorzitter
van deze commissie: "Er zijn dingen, die door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
gebeuren, die ik als kamerlid niet zou willen weten."153
Omgekeerd lichtte de BVD de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten niet in over zaken waarin de dienst een manipulerende rol
vervulde. In 1956 en 1957 schreef de BVD brieven die zogenaamd van verontruste
CPN-leden afkomstig waren. Het doel van deze brieven was het zaaien van tweedracht. De dienst lichtte wel de commissie in over de ontwikkelingen en ruzies
binnen de CPN, maar de eigen rol liet de BVD buiten beschouwing "om niet het
verwijt te krijgen dat de BVD 'aan politiek doet'".154 Het resultaat is dat de controlerende instantie — de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten — is ingelicht over een ontwikkeling zonder er weet van te hebben dat
deze ontwikkeling door de BVD werd gemanipuleerd. De motivering van de BVD wijst

152. Bij de uitvoerende macht vindt sturing en coördinatie plaats door de minister van Binnenlandse
Zaken, de MIVIC (Ministeriële Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) en het Comité
Verenigde Inlichtingendiensten Nederland, Klachtenafhandeling vindt plaats via een interne departementale
procedure, door de Vaste Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en door de Ombudsman.
Bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 463, nr. 3, pp. 9-10, 13.
153. Handelingen Tweede Kamer, 2 mei 1985, p. 4815.
154. Engelen, Geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, pp. 233 en 368. Zie ook 2.9.
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in de richting van het ontlopen van de verantwoordelijkheid van de dienst ten aanzien
van de controlerende instantie.

dossier). Een probleem van deze commissie is dat de bijeenkomsten niet openbaar
zijn.

Voordat Van Thijn in 1981 minister werd, was hij een aantal jaren voorzitter van de
Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Op 25 juni
1975 vond een kamerdebat plaats over de BVD. Van Thijn (PvdA) en Bram van der
Lek (PSP) kwamen met elkaar in aanvaring over de DVD. Van der Lek:

De verantwoordelijke ministers toonden zich vrij zeker van hun zaak als hun werd
gevraagd of ze wisten wat er binnen de dienst gebeurde. Was dit terecht? Het vierde
kwartaalverslag van 1981 is geschreven onder de verantwoordelijkheid van Van
Thijn. Uit het onderzoek ernaar — hoofdstuk 7 — blijkt dat de kwaliteit ervan laag
was en de dienst zijn bevoegdheden overschreed door gedetailleerd bonafide groepen
te beschrijven (6.3). Twee maanden na verschijnen van dit kwartaalverslag interviewde Henk Van Hoorn in de Rooie Haan Van Thijn:

"De heer Van Thijn zegt dat niet is gebleken dat ooit de Minister of het hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst zich hebben verschoond voor het geven van bepaalde inlichtingen, expliciet of
impliciet Dal kan natuurlijk ook niet blijken, want als zij die inlichtingen niet geven weet niemand
het. Er is namelijk geen openbaarheid als controlemiddel daarop. Evenmin beschikt zoals de heer
Van Thijn zelf zegt, de commissie niet over een apparaat om zelf een en ander te controleren. Ik
blijf dus bij mijn stelling dat de commissie alleen een aantal uitwassen eventueel tot op de bodem
kan uitzoeken, maar dat zij in feite niet weet wat er gebeurt."155

Van Thijn reageerde met de mededeling dat in de Vaste Kamercommissie voor de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten ook fundamentele zaken aan bod kwamen. Hij
voegde hieraan toe:
"Hij [Van der Lek] heeft nu gezegd: Dat kan zo zijn en ik geloof dat ook wel [dat er ook fundamentele zaken in de commissie aan de orde komen], maar wie garandeert nu de commissie, dal de
informatie, die verstrekt wordt, juist is en dat die informatie volledig is. Ik moet zeggen, dat dit een
wending geeft aan de argumentatie. Dit veronderstelt toch op zijn minst een zekere mate van
manipulatie van informatie, een gebrek aan goede trouw van de Minister dan wel de leiding van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst, in die zin, dat alles, wal er door de commissie zou worden gevraagd, over hel algemeen onvolledig en onjuist zou worden beantwoord, althans dat die mogelijkheid aanwezig zou zijn."15*

Indien informatie niet juist of onvolledig is kunnen andere zaken aan de hand zijn
dan de mogelijkheid van "een zekere mate van manipulatie":
• De kwaliteit van de verslaggeving kan door fouten zo slecht zijn dat de informatie
niet meer juist en volledig is.
• De werkwijze of andere doelen van de BVD kunnen adequate rapportages in de
weg zitten. Hierbij kan worden gedacht aan het 'sturen' van een beweging door
een informant-provocateur of de 'brievenactie' tegen de CPN.
• Het niet op de hoogte zijn van activiteiten van andere inlichtingen- of veiligheidsdiensten kan leiden tot vertekening. Bijvoorbeeld: in hoeverre was de BVD op de
hoogte van de rol van de CRI bij Lex Hester, of de LUID van de rol van de BVD bij
John Wood?(3.2.1)
Daarnaast is het twijfelachtig of alle vragen van de kamercommissie juist zijn beantwoord ('brievenactie' tegen de CPN en — 3.2.1 — John Wood met het Interpol-

155. Handelingen Tweede Kamer. 25 juni 1975, Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, p. 5429.
156. Ibict., p. 5433.

"Van Hoorn Hoe groot is nu de theoretische kans dat er binnen de DVD dingen gebeuren, die u niel
weet?
Van Thijn: Formeel is het zo, dat de BVD onder ministeriële verantwoordelijkheid valt. Praktisch is
het zo, dat voor 99 procent dat gebeurt conform de wensen, de uitgangspunten, de inzichten van de
minister. Maar voor elk ambtelijk apparaat geldt wel eens dat er iets mis gaat Dat zijn incidenten.
Als die aan het licht komen wordt ertegen opgetreden. Voor de Hvo geldt niets anders dan voor
welke ambtelijke dienst ook: men schikt zich in de ministeriele verantwoordelijkheid. De politiek
draag! de verantwoordelijkheid.*' 157

Was de kwaliteit van het kwartaalverslag van 1981 conform de wens van de minister? Waren de terugkerende ontspoorde activiteiten van informant-provocateurs
incidenten (3.2.1)? Was de gebrekkige communicatie in het netwerk BVD-PID een
incident (3.2.3)? Er tekent zich eerder een beeld af van structurele gebreken op
verschillende fronten. Een bevestiging hiervan vindt men in het rapport van het
onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix.
Somber stemt de opmerking van de voormalige PiD-chef van Zaanstad, Sjoerd
Bos. In verband met het schenden van het briefgeheim in 1985 en de ontkenning
ervan door de toenmalige Minister Rietkerk schreef Bos (met Kees van Beijnum als
co-auteur):
"Die minister Rietkerk toch, die zei zomaar dat de BVD slechts geïnteresseerd was in de buitenkant
van de post. Dat was loch wel even anders dan wal zij, de mannen in het veld, regelmatig meemaakten, of liever, hoogstpersoonlijk uitvoerden. De schrijnende ironie wilde dat zij wel degelijk
geïnleresseerd waren in de inhoud van enveloppen, met name in de tekst van de brief die daar
doorgaans in bleek te zitten. Want dat was hetgeen zij altijd kopieerden. Was minisier Rietkerk, zo
vroegen PiD'ers over het hele land zich in 1985 af, een loyale baas die het geheim van de keuken
weigerde prijs te geven om zijn ondergeschikten te dekken of was hij een goedbedoelende, naïeve
politicus die zich, gedwee ais vee voor het abaltoir, alles aan liet leunen wat de BVD-top hem
vertelde. De meeste PiD'ers hielden het erop dat het laatste hel geval was."158

157. VARA, In de Rooie Haan, 20 februari 1982, Hilversum I, 13.03 en verder. Gesprek tussen minister
Van Thijn en journalist Van Hoorn. Tekst overgenomen uit Beleid Reschouwd. 23 apri] 1982, nr. 4540, p.
10.
158. Nieuwe Revu, 6-13 december 1990, p. 32.
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De PID viel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken,
tenzij het de openbare orde betrof.15'
Een betere controle op inlichtingen- en veiligheidsdiensten kan ertoe bijdragen dat ze
rapporten van een hogere kwaliteit gaan produceren. Daarnaast zorgt het ervoor dat
deze diensten minder snel groepen in de gaten houden die niet onder hun taakstelling
vallen. Aan dit laatste wordt ook bijgedragen indien de wetgever voor een betere
regelgeving zorgt. In Australië vermijdt de wetgever bijvoorbeeld in de Australian
Security Intelligence Organisation Amendment Act, die sinds 1986 in werking is
getreden, rekbare begrippen als 'terrorisme' en 'subversie' zelfs geheel.160 Zo wil
de wetgever voorkomen dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten groepen tot onderwerp van onderzoek maakt die niet tot hun taakstelling behoren.
Inlichtingen in rechtszaken
Rapportages van de BVD hebben sinds een aantal jaren een nieuwe toepassingsmogelijkheid gekregen. BVD-informatie kan in een rechtszaak worden gebruikt. In
februari 1992 ontving de Tweede Kamer een notitie van de minister van Justitie —
Hirsch Ballin — over de bewijskracht van materiaal dat via de BVD is verkregen.
BVD-materiaal kan volgens deze notitie rechtstreeks aan het strafdossier worden
toegevoegd. Ook kan het op een meer indirecte wijze worden aangeleverd: "Het door
de BVD aangedragen materiaal wordt ten behoeve van de bronbescherming door een
opsporingsambtenaar in een ambtsedig procesverbaal verwerkt en vertaald."161
Er kunnen zich bij een toevoeging van dergelijk bewijsmateriaal problemen
voordoen. Lage kwaliteit en nevendoelen van de BVD kunnen tot vertekeningen leiden. Zeker bij verwerking en vertaling door een opsporingsambtenaar neemt de
mogelijkheid van controle en de betrouwbaarheid af. Dit heeft tot gevolg dat we —
omwille van de waarheidsvinding — zeer kritisch om moeten gaan met dergelijk
materiaal.
Indien we hier de mogelijke vernietiging van de BVD-archieven bij betrekken doet
zich het volgende voor. Bij een eventuele vernietiging van origineel basismateriaal
verdwijnt de mogelijkheid van controle op omstreden feiten of gebleken fouten. Bij
rapportages en toevoeging aan een strafdossier kunnen burgers daadwerkelijk worden
benadeeld, terwijl het basismateriaal is vernietigd. Dit is uit het oogpunt van rechtsbescherming een onwenselijke situatie. De noodzaak van verificatie is groot gezien
de vele fouten in en de lage kwaliteit van BVD-rapportages.
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Samenvatting
Door het tamelijk krachteloze toezicht van de wetgevende macht ontstond een situatie
waarbij zich problemen ophoopten. In Nederland gebeurde dit niet alleen op het
gebied van de kwaliteit van rapportages. Problemen deden zich ook voor bij provocaties (3.2.1 en 8.2), het bepalen van de doelgroepen (3.2.2, hoofdstuk 6), het toepassen
van illegale middelen (3.2.3) en de coördinaiie (3.2.3). Een voortdurende lage kwaliteit van het inlichtingenwerk leidt tot problemen in de uitoefening van de taken van
de dienst. Het tast de integriteit en objectiviteit van de dienst aan. Dit is uiterst
precair.1*2
Er moet serieus rekening mee worden gehouden dat achtereenvolgende ministers
hun controlefunctie te rooskleurig voorstelden. De stelligheid bijvoorbeeld waarmee
minister Rietkerk meende te weten wat er door zijn ondergeschikten werd gedaan,
werd door diezelfde ondergeschikten gezien als naïviteit.
Zowel de wetgevende als uitvoerende macht zal de controle beter moeten uitoefenen. Deze noodzaak wordt bevestigd door de lage kwaliteit van het inlichtingenwerk en de nieuwe functie van de toevoeging aan het strafdossier.
De voortdurende overschrijding van de bevoegdheden, die in de rapportages over
het KKN (3.2.5) nogmaals is bevestigd, wijst op de noodzaak van een duidelijke
invulling van begrippen en criteria op grond waarvan een dienst een doelgroep in de
gaten mag houden. Aanvullende wetgeving op dit gebied lijkt wenselijk.
Een versterkte rol van de wetgevende macht bij het inlichtingenbeleid strekt tot
aanbeveling. In 2.1.3 kwam de positieve ervaring aan de orde die in de Verenigde
Staten met deze versterkte rol is opgedaan. Krachtig toezicht door de wetgevende
macht voorkomt dat zich op de lange termijn problemen opstapelen. Door een verbeterde controle kan het Nederlandse parlement bovengenoemde problemen in een veel
eerder stadium het hoofd bieden. Het parlement heeft overigens — los van de werkzaamheden van de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten — reeds bevoegdheden als het recht van enquête en het budgetrecht en kan
daarvan zonder aanvullende wetgeving direct gebruik maken.163

3.5 CONCLUSIE
In dit hoofdstuk werd ingegaan op factoren die van invloed kunnen zijn op de
kwaliteit van inlichtingenrapportages.
Informanten en informant-provocateurs. Informanten kunnen — zeker als ze onder
druk staan — vertekende en onjuiste informatie geven. Een dienst kan bij een
informant-provocateur andere doelen nastreven dan het vergaren van informatie. Dit

159. In dat geval is de burgemeester de eindverantwoordelijke.
160. Peter Klerks, "Veiligheidsdiensten in verandering", in Politiezorg in de jaren '90, red. A.E. van
Almelo en N.P.G. Wiewei, Arnhem: Gouda Quint, 1991, pp. 99-f 38
161. Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 463 nr. 4. p. 4.

162. Richard Helms, "Intelligence in American Society". Sumnier 1967. Box 4, 40-1, p. 15. RO 263;
CIA/NA.
163. Tweede Kamer, vergaderjaar, 1990-1991, 21 819. nr. 4, p. 2.
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kan tot vertekeningen in rapportages leiden. Dit geldt in versterkte mate voor het
geval dat een andere dienst over deze ontwikkelingen rapporteert. Dit gebeurde bij
John Wood (van de BVD, rapportage door de LUID) en de kans dat het gebeurde bij
Lex Hester (van de CRI, rapportage door de BVD) is zeer reëel. De ene dienst
rapporteerde aldus over een realiteit die door een andere dienst was getransformeerd.
Een extra probleem is dat er tevens sprake was van uitlokking door de BVD of het
weigeren lering te trekken van provocaties door informanten van deze dienst.

kwam voor bij antecedentenonderzoeken, kwartaal- en thematische verslagen. Door
onjuiste rapportages werden burgers daadwerkelijk benadeeld.

Overschrijding bevoegdheden en illegale methoden. Verschillende diensten overschreden aantoonbaar de grenzen van hun bevoegdheden: het netwerk BVD-PID, het 450
Contra-Inlichtingen Detachement en de LUID. Overschrijding van bevoegdheden is
van invloed op de motivatie en het normbesef van de medewerkers en de legitimiteit
van de dienst. Dit heeft zijn weerslag op de kwaliteit van het inlichtingenwerk.
Illegale methoden die zijn geconstateerd bij de PID — zoals inbraak en illegale taps —
versterken bovengenoemde factoren. Bij een taakoverschrijding bestaat bovendien het
gevaar dat een dienst de beperkte middelen niet adequaat aanwendt. Een dienst doet
immers overbodig onderzoek in plaats van het werk dat hij behoort te doen. Er is
sprake van een verkeerde prioriteitenstelling of afwezigheid ervan.

Prioriteiten en criteria. Door het onvoldoende hanteren van prioriteiten en criteria
wendde de dienst middelen niet adequaat aan. Over 'bonafide' groepen deed de BVD
uitgebreid verslag terwijl de dienst onderzoeken met grote internationale consequenties — de affaire Khan — onvoldoende uitvoerde.

Communicatie BVD-PID. De BVD controleerde en begeleidde de PID'S gebrekkig. Dit
betrof het uitvoeren van de inhoud van circulaires en het natrekken van de herkomst
van informatie. Zo kon het gebeuren dat de PID van Zaanstad de PSP — tegen de
richtlijn van de circulaire uit 1966 — nog zestien jaar in de gaten heeft gehouden. Het
gevolg is een taakoverschrijding, verkeerde aanwending van middelen en verminderde motivatie.
Analysemethode. Sommige Nederlandse diensten maakten voor hun analyses gebruik
van het natrekken van persoonlijke contacten, zonder op de aard en inhoud ervan in
te gaan (cio-papers, lesmateriaal). In één geval werden in een schema mensen met
elkaar verbonden die onderling aantoonbaar ruzie hadden. Dergelijke analyses werken
onjuiste gevolgtrekkingen in de hand en dienen daarom te worden vermeden.
Buitenland. Medewerkers gaven informatie die niet binnen de grenzen van de bevoegdheid van hun dienst viel aan buitenlandse zusterdienst door (KKN-handtekeningenactie). Buitenlandse zusterdiensten sloegen informatie op dubieuze wijze op
(vreedzame demonstratie in een rapport over terrorisme). Daarnaast was er sprake
van contacten met dubieuze regimes (Zuid-Afrika - Boss). Het gevolg is een verkeerde aanwending van middelen en verminderde legitimiteit.
Rapportages. Rapportages bleken door de jaren heen van lage kwaliteit. De zwakke
rapportages werden gekenmerkt door een onjuiste weergave van feiten, verkeerde
materiaalselectie en dubieuze conclusies of de afwezigheid daarvan. Lage kwaliteit

Strafdossier. BVD-materiaal mag aan het strafdossier worden toegevoegd. Gezien de
problemen met de kwaliteit verdienen aanvullende waarborgen op de huidige regeling
aanbeveling, zeker indien de BVD verslagen 'vertaalt'. Bij een eventuele vernietiging
van archiefmateriaal moet worden vermeden dat verificatie niet meer mogelijk is.

Controle. Verschillende ministers konden niet voorkomen dat de BVD en andere
diensten hun bevoegdheden overschreden. Veelzeggend is dat tien jaar nadat een
minister snuffelpraktijken in de VVDM veroordeelde het Fatima-schandaal kon plaatsvinden. De kritiek vanuit de PID op minister Rietkerk was vernietigend. Den Uyl, lid
van de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van 1967
tot 1973, merkte nooit iets van samenwerking met het buitenland en wilde niet alles
weten wat er bij de diensten gebeurde. Drie ministers op rij beweerden — in strijd
met de feiten — dat de vredesbeweging niet als vredesbeweging in de gaten werd
gehouden. Ook de BVD was deels verantwoordelijk voor deze situatie doordat de
dienst de kamercommissie bewust niet voorlichtte, zoals bij de 'brievenactie' tegen
de CPN. Het gevolg was dat problemen zich ophoopten, middelen verkeerd werden
aangewend en het gevaar bestond dat de legitimiteit van de diensten zou verminderen. Een verbetering van de controle is noodzakelijk.
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HOOFDSTUK 4
HET VIERDE KWARTAAE. VERSLAG VAN 1981

In hoofdstuk 3 wordt een aantal algemene opmerkingen gemaakt over problemen bij
het inlichtingenwerk. In de komende hoofdstukken wordt een rapportage van de BVD
aan een gedetailleerd onderzoek onderworpen. Het doel is nauwkeurig aan te geven
wat de kwaliteit is. Er wordt nagegaan wat er fout ging, wat de oorzaken hiervan
waren en er worden aanbevelingen gedaan ter verbetering. Dit sluit aan bij de derde
onderzoeksvraag: 'Wat is de kwaliteit van het onderzochte BVD-verslag en wat zijn
de oorzaken en gevolgen van eventuele gebreken?' Dit onderzoek is uitgevoerd met
behulp van een kwartaalverslag uit 1981. Het deel dat is geanalyseerd betreft een
verslag over "antidemocratische ontwikkelingen" binnen de antikernenergiebeweging
(AKB).
In dit hoofdstuk wordt allereerst uiteengezet hoe het kwartaalverslag in de publiciteit kwam en wat de verwikkelingen rond deze publicatie waren. Daarna wordt het
belang van de publicatie van het kwartaalverslag aangegeven. Vervolgens wordt
ingegaan op de afbakening, beperkingen en verantwoording van dit onderzoek. Tot
slot wordt een algemene opmerking gemaakt over de stijl van het kwartaalverslag.
Het kwartaalverslag van 1981 en Bluf!
Een van de weinige uitzonderingen op hel niet in de openbaarheid komen van rapportages is het vierde kwartaaloverzicht 1981 van de BVD. Het betreft een "vertrouwelijk" verslag dat door het Amsterdamse actieblad Bluf! is gepubliceerd.1 De
overheid probeerde de publicatie te voorkomen door een inval van een 45-koppige
politie-eenheid. Deze inval vond plaats op 29 april 1987, op verzoek van de BVD. De
politie nam de ruim tweeduizend exemplaren, die klaarlagen voor verzending, in
beslag. Daarnaast arresteerde de politie drie mensen en nam ook de administratie in
beslag, waaronder het adressenbestand, logboeken en notulen van vergaderingen.
B/H/7-medewerkers beweerden geen idee te hebben hoe het rapport de BVD was
ontfutseld.2

1. Dit kwartaaloverzicht uit 1981 is gepubliceerd als bijlage van Bluf! nr, 267. Er is vaker gepubliceerd
over BVD-documenten. Zo werden een week later in Bluf! 268 enkele passages uit een kwartaalverslag van
begin 1977 weergegeven, In 1981 (3.2.5) ontstond opschudding over twee uitgelekte rapporten over de vredesbeweging. In 1980 liet de BVD een kopieermachine veilen waarin drie geheime stukken waren achtergebleven
(Bron: "BVD moet beier gaan lellen op geheime stukken". Trouw, 18 juni 1980).
2. "Bluf in beslag genomen wegens publiceren van geheime stukken BVD", NSC Handelsblad, 30 mei
1987. Interview met Wijnand Duijvendak door de auteur. 27 oktober 1994.
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De inbeslagneming mocht niet baten. De offsetplaten werden niet gevonden. Op
Koninginnedag 1987 verspreidde Bluf! alsnog het kwartaalverslag. Het feit dat op 29
april 1987 wél — en een dag later niet — tot inbeslagneming werd overgegaan, hield
verband met de openbare orde. Op Koninginnedag is de Amsterdamse binnenstad vol
met mensen. Verder vreesden de autoriteiten dat Bluf! niet alleen over een duplicaat
maar ook een triplicaat beschikte.3
De inbeslagneming betrof volgens Korthals Alles4 de waarheidsvinding en de
veiligstelling van voorwerpen die vatbaar waren voor verbeurdverklaring. 5 De waarheidsvinding stond centraal. Korthals Alles zei over het doel van de actie:
"De huiszoeking ter inbeslagneming had primair de waarheidsvinding len doel en voorts de
veiligstelling van de voorwerpen die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het
verkeer."

Even later voegde hij hieraan toe:
"Het gerechtelijk vooronderzoek, gevorderd tegen onbekende (laders, is nog niet voltooid, zodat het
openbaar ministerie te Amsterdam ttians nog niet heeft kunnen beslissen tegen wie tot verdere vervolging zal worden overgegaan."

Over de uiteindelijke verspreiding op Koninginnedag merkte Korthals Altes op:
"Het openbaar ministerie zal dan maatregelen moeten nemen die straks zullen leiden tot een effectief optieden op de terechtzitting, ook al kan hel openbaar ministerie op dat moment voorzien dat
men het strafbaar feit niet geheel kan voorkomen."6

Niet in alle gevallen hield de BVD een verdere verspreiding van (delen van) een
kwartaalverslag tegen. Het was mogelijk "in bepaalde gevallen [...] doch uitsluitend
na verkregen toestemming van de BVD" een verslag verder ie verspreiden,7 Dit
gegeven laat de mogelijkheid open dal er andere redenen in het spel zouden kunnen
zijn geweest om tot actie tegen Bluf! over te gaan. De volgende punten zouden
mogelijk op andere motieven kunnen duiden:
• Het betrof een verslag met een brede verspreiding en lage graad van geheimhouding. Het verslag was bovendien vele jaren oud.
• Bluf! of anderen werden na de inval niet vervolgd.
• Bij de inval werden zaken als adressenbestanden meegenomen.

3. Handelingen Tweede Kamer, 74-3803. Weekblad Bluf!, 12 mei 1987.
4. Verschillende bewindslieden waren betrokken bij de verwikkelingen rond het BVD-verslag. In 1981
— ten tijde van het maken van het kwartaalverslag — was Van Thijn minister van Binnenlandse Zaken. In
1987 — ten tijde van de publicatie in Bluf! — was Van Dijk minisier van Binnenlandse Zaken. Korthals
Altes was in 1987 als minister van Justitie verantwoordelijk voor de inval bij Bluf!
5. Handelingen Tweede Kamer, 74-3795, 74-3802, 74-3803; Weekblad Bluf!, 12 mei 1987.
6. Handelingen Tweede Kamer, 74-3797 en 74-3804; Weekblad Bluf!, 12 mei 1987.
7. Kwartaalverslag, inleidende pagina met auteursgcgevens.
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Bluf! was de BVD een doorn in het oog. Het blad bewoog zich op de grens van het
toelaatbare met publicaties over gewelddadig activisme en het openbaar maken van
staatsgeheimen. Het valt niet geheel uit te sluiten dat de overheid met de inval
inzicht wilde krijgen in het functioneren van Bluf!. Dat zou het meenemen van de
administratie — adressenbestand, logboeken en notulen — kunnen verklaren. Mocht de
inval inderdaad bedoeld zijn geweest om inzicht in Bluf! te verkrijgen, dan zijn de
strafrechtelijke middelen niet ingezet voor de waarheidsvinding, maar voor het bijwerken van BVD- en politiebestanden.
Juridische verwikkelingen
Op 29 april 1987 werd beslag gelegd op de oplage van Bluf. nummer 267 en delen
van de administratie. Een daaropvolgende procedure door de advocaat van Bluf! ~
mr. Ties Prakken — leidde tot een vordering van de kant van het openbaar ministerie
om de in beslag genomen oplage van Bluf! aan het verkeer te onttrekken. Opmerkelijk is dat Bluf! of andere rechtspersonen of individuen nooit zijn vervolgd. De waarheidsvinding — de primaire reden van de inval — is nooit omgezet in een proces.
De daaropvolgende procedures werden in gang gezet door Bluf!. Via de arrondissementsrechtbank kwam Bluf! bij de Hoge Raad. Beide instanties wezen de verzoeken tot teruggave van de oplage af. Op verzoek van Bluf! startte daarop mr. Ties
Prakken een procedure bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Zij
verzocht in mei 1988 de Commissie de zaak in behandeling te nemen. Na mislukte
bemiddeling door de Commissie geschiedde dit in mei 1993. Met zestien tegen twee
stemmen stelde de Commissie dat er ruimte was voor een procedure die is gebaseerd
op art. 10 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens).8 Op 24 augustus
1994 was de zitting voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Op 9
februari 1995 volgde de uitspraak. Het hof veroordeelde de staat tot een boete van
ƒ60.000. De motivatie was dat het recht op de vrijheid van meningsuiting was
geschonden.9

8. De volgende drie punlen kan Bluf! in deze procedure aanvoeren:
Hel dwangmiddel van inbeslagneming kan oneigenlijk zijn toegepast. De inbeslagneming is geschied
zonder een proces legen betrokkene(n). Bluf! kan aanvechten dat het dwangmiddel van inbeslagneming
niet gebruikt mag worden om — los van elk opsporingsbelang — een publicatie tegen te houden. De
tenlastelegging kan dan namelijk niet in een strafproces worden getoetst. Het zou dan in strijd zijn met
het beginsel van een eerlijk strafproces, 'fair trial'. Men kan een klacht baseren op bijvoorbeeld art. 6
EVRM of 14 NBPR (Nederlands Burgerlijk Procesrecht). Opmerkelijk detail is dat Bluf! door de
Nederlandse gerechtelijke instanties niet als procespartij is erkend.
• De vrijheid van meningsuiting kan zijn geschaad, Btttf! kan een klacht baseren op bijvoorbeeld art. 7
van de Grondwet, art. 10 EVRM (hierover heeft de Commissie gestemd en uiteindelijk de klacht gegrond
verklaard) of artikel 19 IVBPR (Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten).
• Bluf! zou een beroep kunnen doen op het eigendomsbeginsel
9. European Court of Human Rights, Case of Vereniging Weekblad 'Bluf v. The Neiherlands. Press
release issued by the Registrar of the Europcan Court of Human Rights Human Right News 352,
24/8/1994, 1-4; "Bluf! wint zaak bij Europese Hof", NKC Handelsblad, "•> februari 1995.
•
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Echtheid van het rapport
Uit de debatten in de Tweede Kamer blijkt de echtheid van het kwartaalverslag dat
door Bluf! is gepubliceerd. Hieraan kan nog worden toegevoegd dat de BVD op 29
april 1987 aangifte deed bij de hoofdofficier van justitie in Amsterdam. Uit de
aangifte blijkt eveneens dat het gaat om het kwartaaloverzicht van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst, vierde kwartaal 1981. Op basis van deze aangifte is opgetreden. De
BVD vestigde er uitdrukkelijk de aandacht op dat het om oude gegevens ging. Bij de
aangifte beriep de dienst zich op de staatsveiligheid. Korthals Alles werd diezelfde
29ste april via een nota op de hoogte gesteld van de actie tegen Bluf!.w Zoals
gezegd richt dit onderzoek zich op het deel van het BVD-verslag dat over de antikernenergiebeweging ging. Dit zijn de pagina's 29 tot en met 39. In de publicatie van
Bluf! nummer 267 ontbrak pagina 35. Deze pagina 35 wordt wel behandeld in de
analyse."
Belang van de publicatie
Door de publicatie in Bluf! is het mogelijk na te gaan hoe de BVD individuen en
groepen beschrijft, analyseert en hun gevaar inschat. Een kwartaalverslag gaat dieper
op een thema in dan de openbare jaarverslagen, die de BVD sinds enkele jaren publiceert. Destijds wilde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken — Van Dijk —
geen toelichting geven op het verslag. Hij stelde dat een toelichting op de inhoud van
het kwartaalverslag de schade van de publicatie kon vergroten:
"Het zal ons voeren in de mogelijkheden van analyse, deductie en wal je allemaal niet kunt doen
met een kwartaalrapport. Het zal ons voeren in kwesties van organisatie, werkwijze en kennisniveau
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst."

Ook meende hij dat de onderzochte doelgroepen hun voordeel zouden kunnen doen
met het verslag. Minister Van Dijk:
"Dat dit kwartaaloverzicht nu in de publiciteit is gebracht, acht ik zeer betreurenswaardig. Bepaalde
organisaties en personen krijgen hierdoor een hoeveelheid informatie in de schooi geworpen, waaruil zij conclusies kunnen trekken over bij voorbeeld het kennisniveau van de BVD met betrekking tot
de door hen ondernomen activiteiten, waarmee zij hun voordeel kunnen doen, uiteraard ten koste
van het belang van de veiligheid van de staat."12

Het mag misschien verklaarbaar zijn dat de minister geen zin had in een toelichting,
maar het is opmerkelijk dat tot nu toe niemand een grondige analyse van het rapport
heeft gemaakt. Hoewel minister Van Dijk mogelijke schade van de staatsveiligheid

10. Handelingen Tweede Kamer, 74-3802/-3803/-3806; Weekblad Bluf! 12 mei 1987.
11. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de tekst van het originele kwartaalverslag. In Bluf! ontbraken
vele namen en enkele pagina's. De originele tekst van hel kwartaalverslag is door een anonieme bron aan
mij ter inzage gegeven.
12. Handelingen Tweede Kamer, 74-3796 en 74-3802; Weekblad Bluf! 12 mei 1987.
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benadrukte, kan men ook het omgekeerde stellen. Een dergelijke analyse is van groot
belang voor de discussie over het inlichtingenwerk. Het geeft een indruk van de
kwaliteit van BVD-verslagen en kan mogelijk leiden tot noodzakelijke verbeteringen.
Inlichtingen zijn van groot belang voor het veiligheidsbeleid. Daarnaast kan een
dergelijke analyse materiaal aandragen voor de discussie over de vraag of en in
welke mate de BVD de grenzen van zijn bevoegdheden overschrijdt.
In hoofdstuk 3 is aangegeven op welke gebieden de BVD — in het algemeen —
problemen heeft met het inlichtingenwerk. In de komende hoofdstukken wordt een
verslag aan een grondig onderzoek onderworpen. Op deze wijze krijgt men een
gedetailleerder inzicht van problemen die zich bij concrete rapportages voordoen. Na
bestudering van één deel van een kwartaalverslag kunnen echter onmogelijk algemene conclusies worden getrokken voor alle rapportages. Op grond van de gevonden
inzichten worden daarom een aantal thesen opgesteld (hoofdstuk 9). Deze thesen
kunnen in verder onderzoek worden bevestigd of verworpen.
Afbakening onderwerp, beperkingen en verantwoording
Er valt veel te onderzoeken aan een kwartaaloverzicht. Bijvoorbeeld: mag de BVD
een bepaalde groep onderzoeken op grond van zijn bevoegdheden? Zijn de gebruikte
methoden juist (legitimiteit, ethiek)? Onderzoek waarbij de ethische kant van het
werk centraal staat is een zware opgave. Ethische controle van buiten de dienst wordt
in de literatuur als "buitengewoon moeilijk" omschreven. Daarentegen is controle van
buiten de dienst op de kwaliteit van het inlichtingenwerk goed mogelijk."
De aspecten waar deze studie zich op richt zijn relatief makkelijk te onderzoeken:
de kwaliteit van de verslaggeving en analyse. Taakstelling en methoden komen
slechts aan de orde voorzover ze verband houden met de kwaliteit. Aangezien de
publieke discussie beheerst wordt door vragen over de taakstelling, bevoegdheden en
methoden wordt hier de meeste aandacht gegeven aan het nieuwe terrein van de
kwaliteit.
Het meest toegankelijke deel van het kwartaalverslag is uitgekozen voor onderzoek. Het gaat over antidemocratische ontwikkelingen binnen de antikernenergiebeweging. Alle feiten die door de BVD naar voren zijn gebracht waren te controleren
in openbare bron.14 Openheid was het uitgangspunt van de antikernenergiebeweging
(AKB). In de AKB konden actievoerders zich snel inwerken en op coördinerende posities terechtkomen. Verder betrof het een groep van voornamelijk jonge Nederlanders.
Bij deze groep is de kans het grootst dat je vele jaren later feiten kan controleren en
gegevens kan inwinnen.
Een bijkomend voordeel is dat het AKB-deel het langste stuk van dit kwartaalverslag was. Er kan relatief veel materiaal worden onderzocht. Dit wil niet zeggen

13. Laqueur, "The Future of Intelligence". p. 57.
14. Er is hierop één onbeduidende uilzondering: de vermelding dat Joost van Steenis werkloos is. Zie
kwartaalverslag, p. 37, en interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993.
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dat andere delen van het kwartaaloverzicht niet onderwerp van onderzoek zouden
kunnen zijn. We kunnen hierbij met name denken aan het deel over de CPN.
Het door mij gebruikte materiaal is afkomstig uit openbare bron, uit interviews en uit
privé-archicven. Bij het schrijven van dit onderzoek is zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van primaire bronnen.15
In Bluf! zijn alle namen consequent vervangen door nummers. Dit gebeurde uit
privacy-overwegingen. Ik wijk hier van af. De reden is dat betrokkenen via openbare
bron reeds in ruime mate bekend zijn of dat betrokkenen mij toestemming hebben
gegeven. Soms heb ik materiaal onder ogen gekregen waaruit niet geciteerd mocht
worden. In één geval werd mij zelfs uitdrukkelijk verzocht een verband tussen
bepaalde personen en groepen niet uit te diepen. Ik heb deze verzoeken gerespecteerd. Het bovenstaande in acht nemend heb ik — waar mogelijk — namen van personen en organisaties vermeid. Anonimiteit blijkt in bijna alle gevallen overbodig.
Anonimiteit zou onnodig een sfeer van geheimzinnigheid oproepen.
Een bezwaar dat tijdens mijn onderzoek enkele malen ter sprake kwam, is de
mogelijkheid dat ik — ongewild — inlichtingenwerk naar de AKB zou doen. Deze
kritiek treft in zekere zin doel. Wel valt deze kritiek op vier punten te relativeren:
• Mijn onderzoek is openbaar, dat van de BVD niet.
• Ik moet me verdiepen in de AKB, wil ik zinnige uitspraken kunnen doen over de
kwaliteit van de verslaggeving van de BVD over deze beweging en laten zien waar
feiten dienen te worden gecorrigeerd.
• Mijn werk vertoont niet veel verschil met vergelijkbaar onderzoek naar sociale
bewegingen. In mijn geval staat bovendien de BVD centraal en niet de AKB.
• Het betreft een beweging die openheid als uitgangspunt had. De AKB schuwde tot
en met interne discussies aan toe de publiciteit niet en zocht deze zelfs bewust

De verhalende stijl van het BVD-verslag
De stijl van het verslag kan het beste worden omschreven als 'verhalend'. Met
verhalend wordt bedoeld dat er geen strakke structuur in het verslag zit. Er is sprake
van een opeenstapeling van gegevens zonder dat het betoog een duidelijke richting
kent. Deze stijl heeft zijn voor- en nadelen.
Een voordeel van de verhalende stijl is dat de analist van de BVD gemakkelijk
over een gemêleerde beweging kan schrijven zonder zich het hoofd te hoeven breken

15. In Amerikaanse studies over inlichtingen valt het verwijt te lezen dat wetenschappers soms elkaar
in zodanige mate citeren en naar elkaar verwijzen dat men spreekt over het 'incestueuze' karakter van
dergelijke publicaties. Zie 2.9.
16. Zie bijvoorbeeld Mei je hoofd in de wolken en je voelen in (Ie modder (1981). Zie ook; Onderstroom, juni 1980, nr. 30, pp. 18 e.v.
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over de veelheid van stromingen en opinies binnen de AKB." Dit leidt tot nadelen
voor de consument.18 Zo blijft in dit verslag onduidelijk welke groep of stroming
verdacht is in de ogen van de dienst. Niet alleen beschrijft de BVD alles en iedereen,
soms gaat de dienst zelfs dieper in op groepen die hij typeert als bonafide (BAN) dan
op groepen die "antidemocratisch" zouden zijn. Het BVD-verslag hinkl daarmee op
twee gedachten. Beschrijft de dienst de 'democratische' of "antidemocratische"
elementen? Door deze onduidelijkheid (zie hoofdstuk 6) moet in dit onderzoek beide
lijnen worden gevolgd. Een ander nadeel van de verhalende stijl is dat de analist op
veilig speelt door geen oordeel te geven en geen uitspraken te doen over toekomstige
ontwikkelingen."
Er is een aantal algemene oorzaken te noemen die kunnen hebben geleid tot de
verhalende stijl van het kwartaalverslag. Ten eerste is het kwartaalverslag bedoeid als
achtergrondinformatie. Het verslag is niet gericht op specifieke beleidsproblemen. Dit
kan een verklaring voor de verhalende stijl zijn. De verslagen werden in een oplage
van tussen de vier- en vijfhonderd exemplaren toegestuurd naar de consumenten. De
belangrijkste afnemers waren de lokale politiekorpsen. Daarnaast waren er andere
consumenten zoals de Koninklijke Marechaussee. Binnen de korpsen konden de
burgemeester, het hoofd van politie of de PID ervan kennis nemen. Hoewel het
kwartaalverslag achtergrondinformatie was, stond het een beleidmaker — bijvoorbeeld
een burgemeester — vrij om deze informatie mee te nemen in zijn beleidsoverwegingen. De BVD leverde in de hier beschreven vorm tot en met 1989 periodieke achtergrondinformatie. In het begin betrof het weekverslagen, later maandverslagen en nog
weer later kwartaalverslagen.
Een tweede algemene oorzaak van de verhalende stijl kan de opvatting zijn hoe
rapportages dienen te worden gemaakt. Deze opvatting betreft niet alleen kwartaalverslagen, maar bijvoorbeeld ook regeringsbrieven voor de minister. De BVD had —
tot en met 1989 — de opvatting dat de dienst slechts informatie moest aanleveren.
Deze gewoonte vond reeds ingang onder leiding van mr. L. Einthoven, het eerste
hoofd van de dienst. De achterliggende gedachte was "als we nou maar de feiten opschrijven, dan kan de lezer zelf zijn conclusies trekken." Terugkijkend stelt Dirk
Engelen dat deze gedachte "misschien wat naïef was." Sinds de reorganisatie van
1990 is er een breuk met de vroegere opvattingen hierover. De dienst trekt conclusies
en doet tegenwoordig aanbevelingen. Voor 1990 hoorden aanbevelingen niet tot de
'huisstijl' van de BVD.20

17. Naast elkaar beslonden BAN- en DGD-basisgroepen. Ze kenden onderling een steeds grotere
overlapping. Een complicerende factor is dat BAN zich primair als een actiemodel en niet als actiegroep
presenteerde. Bron: Breek Aioomkeien Nederland, het Aktiemodel, februari 1981, p. 1.
18. De consument is degene voor wie de rapportage van de BVD is bestemd.
19. Voor een uitleg zie 2.7.3 en 2.7.7. Hierop wordt teruggekomen in 8.1. De opmerking over te
verwachten sabotagedaden van Wïlly Wortel en de Lampjes valt niet te beschouwen als het uitspreken van
een verwachting van de toekomst, aangezien het feiten betrof die de BVD reeds in de krant kon lezen.
20. Interview met Dirk Engelen door de auteur, 14 maart 1996. Zie ook 2.7.7.
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AKB en BVD: vóór en na 1981
De BVD schreef in het verslag van 1981 over de AKB. De ontwikkelingen rond de
grote Dodewaard-blokkades en de rol van Joost van Steenis hierin stonden centraal.
Het was niet de eerste keer dat de BVD over de AKB rapporteerde. Een eerdere rapportage is bijvoorbeeld te vinden in een kwartaalverslag uit het begin van 1977.
Daarin werd de rol van de CPN in de Almelo-demonstratie, die was gericht tegen de
uitbreiding van de UCN, beschreven. Ook waren er rapportages over individuele
personen. Daarnaast waren er informanten actief in de AKB.
Sommige van deze BVD-activiteiten hebben tol op heden gevolgen voor betrokkenen. Zo kreeg Dodewaard-activist Bert van Baggum, die meent dat de dienst hem in
zijn huidige activiteiten hindert, anno 1994 inzage in zijn BVD-dossier. Ook aan BVDzijde zijn er mensen die tot op heden deze geschiedenis met zich meedragen. Informant-provocateur Cees van Lieshout vluchtte in 1993 naar een Grieks eiland. Aan
deze vlucht ging een gecompliceerde geschiedenis vooraf van provocaties en criminele activiteiten. Cees van Lieshout voerde een provocatie bij Dodewaard uit (8.2).

ACHTERGRONDEN VAN DB ANTIKERNERGEBEWEGING

HOOFDSTUK 5
ACHTERGRONDEN VAN DE ANTIKERNENERGIEBEWEGING

Om een beeld te krijgen van wat er zich afspeelde in de discussie omtrent kernenergie wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de achtergronden van de antikemenergiebeweging. Het is een hulpmiddel voor de analyse van het BVD-verslag in de hoofdstukken 6 tot en met 8.
In dit hoofdstuk wordt allereerst kort uiteengezet welke groepen er in de jaren van
het kwartaalverslag in de AKB actief zijn (5.1). De lezer krijgt hierdoor inzicht in de
belangrijkste actoren van deze beweging. Ten tweede wordt weergegeven wat de
oorzaken zijn van de opkomst van de AKB (5.2). Centraal in deze paragraaf staan de
wijze van besluitvorming en de omgang met internationale verdragen door de overheid. Daarnaast komen ook de veiligheid en de angst voor een 'atoomstaat' aan de
orde. Op deze wijze krijgt men inzicht in diepere oorzaken van de onvrede van de
AKB. Deze zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van deze beweging. Ten
derde wordt de interactie weergegeven tussen de overheid en de AKB bij acties (5.3).
Allereerst wordt ingegaan op de effectiviteit van acties, vervolgens wordt het overheidsoptreden weergegeven. Een belangrijk punt van deze paragraaf is de bespreking
van de uitgangspunten van de AKB en DGD.
Door dit hoofdstuk kan de lezer zich een beeld verschaffen over feiten en ontwikkelingen die in de rapportage van de BVD niet aan de orde komen, maar wel van
belang zijn om zich een beeld van de toenmalige situatie te kunnen vormen.

5.1 INLEIDING
Ter introductie volgt hier een beknopte geschiedenis van de AKB.1 De AKB kende
haar hoogtepunt gedurende het einde van de jaren zeventig en de eerste helft van de
jaren tachtig. Samen met de vredesbeweging, antimilitaristen, vrouwenbeweging en
kraakbeweging was zij in die tijd bij uitstek de exponent van het politieke activisme
in Nederland. Deze vijf bewegingen haalden keer op keer de media door grote of
spectaculaire acties.
In de jaren zeventig groeide het protest tegen kernenergie. Er waren veel demonstraties. Het protest ging eind jaren zeventig over in verzet, met als meest opmerkelijke
trendbreuk de oprichting van Breek Atoomketen Nederland (BAN) in 1979. BAN wilde

1. Deze punten komen uitgebreid in 7.1 aan de orde. Voor de vermelding van de bronnen bij de
afzonderlijke feiten wordt naar deze paragraaf verwezen.
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door het toepassen van geweldloze directe acties het atoomprogramma vertragen, met
als uiteindelijk doel het afschaffen ervan.
In de jaren zeventig — voordat BAN werd opgericht — waren er reeds twee soorten
groepen naast elkaar actief.
Ten eerste waren er de Energie Komitees waarin ook politieke partijen actief waren. Ze waren lokaal georganiseerd, maar hadden ook een landelijk organisatie: het
Landelijk Energie Komitee (LEK). Mede door de deelname van politieke partijen
waren ze meer 'parlementair' gericht dan de Stroomgroepen die zich steeds meer
richting 'verzet' ontwikkelden.
Ten tweede waren er de Stroomgroepen. Dit waren personencomités. Uitgangspunt
was dat men hieraan op persoonlijke titel deelnam en dat een politieke partij niet
mocht domineren. De Gelderse Stroomgroepen gingen begin jaren tachtig een belangrijke rol spelen. Het zwaartepunt van hun aandacht verschoof van Kalkar naar Dodewaard. De Landelijke Stroomgrocp Stop Kernenergie besloot eind jaren zeventig tot
vertegenwoordiging in het LEK.
Tijdens een tentenkamp in het voorjaar van 1980 bespraken actievoerders op initiatief
van de Gelderse Stroomgroepen de mogelijkheden van directe actie tegen de kerncentrale van Dodewaard. Dit tentenkamp viel samen met een omstreden gedoogvergunning voor de opslag van extra splijtstofstaven in deze kerncentrale. Een overweldigende meerderheid van de aanwezigen koos voor een terreinbezetting als eerste optie.
De tweede optie was een geweldloze blokkade. Indien tijdens de maanden van voorbereiding van de actie bij Dodewaard zou blijken dat er bij een terreinbezetting het
gevaar van geweldescalatie bestond, wilden de actievoerders tot een blokkade overgaan. Door de reactie van de overheid in de daaropvolgende maanden koos men voor
de geweldloze blokkade. Ter voorbereiding van de actie organiseerden vele mensen
zich in *Dodewaard-Gaat-Dicht'-basisgroepen.
BAN, die aanvankelijk gereserveerd stond tegenover deze blokkade, sloot zich later
toch bij de voorbereiding aan. BAN'S reserve bestond eruit dat de eis 'Dodewaard
Gaat Dicht' niet reëel werd geacht. BAN volgde een andere strategie: daadwerkelijke
vertraging van het atoomprogramma door direct verzet. Deze vertraging moest uiteindelijk leiden tot afstel. Bovendien vond BAN het eigen model — waarin training een
belangrijke rol speelde — nog niet genoeg verspreid.
De actie 'Dodewaard Gaat Dicht 1980' verliep geweldloos.
Het daaropvolgende jaar — in 1981 — vond er weer een grote actie plaats bij Dodewaard. Deze had een grimmiger verloop. Terugkijkend is hier een aantal verklaringen
voor te vinden. Enerzijds was er onvrede bij veel actievoerders omdat er tot dan toe
weinig direct succes was geboekt. Aan de eis 'Dodewaard gaat dicht' was niet voldaan. Verder ging het dumpen van radioactief materiaal in de Noordzee — dat op
gespannen voet met internationale verdragen stond — nog steeds door. Tijdens de
voorbereidingen voor 'Dodewaard Gaat Dicht 1981' werd de mogelijkheid van barri-
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caden — naast menselijke blokkades — nadrukkelijker naar voren gebracht. Een
duidelijk besluit werd hierover overigens niet genomen.
Anderzijds was er een verharding in het overheidsoptreden te constateren. De
politie trad hard op bij kleinere acties die plaatsvonden tussen de beide grote Dodewaard-acties. Er vielen steeds meer gewonden aan de zijde van actievoerders. Een
burgemeesterwissel in Dodewaard — Goldberg werd de nieuwe man — deed sommige
actievoerders het ergste vrezen, aangezien hij werd beschouwd als iemand van de
harde lijn.
De actie zelf vertoonde veel kenmerken van een veldslag, met een grote inzet van
traangas en ME. Het gevolg was dat er honderden gewonden vielen aan de zijde van
de demonstranten en — na vier dagen — dat de blokkade vervroegd werd afgebroken.
In het daaropvolgende weekeinde was er een grote en geweldloze afsluitende demonstratie in Arnhem.
De AKB was geen monolitisch blok. Het was een verzamelterm voor verschillende
groepen met verschillende achtergronden, strategieën, doelen en middelen. Ook de
aard van de groepen verschilde: van deelname namens een politieke partij tot pcrsonencomités tot 'affinity groups' (7.1, Breek Atoomketen Nederland).
Sommige groepen — zoals de Stroomgroepen — richtten zich expliciet op kernenergie. Bij andere lag dit verband minder direct. We kunnen bij deze laatste groepen
denken aan het antimilitaristische Onkruit, dat enige thematische binding met kernenergie had vanwege de claim dat er militair gebruik wordt gemaakt van civiele
kernenergie. Bij kraakgroepen was het thematische verband tussen kraken en kernenergie verder verwijderd.
Een factor die de overzichtelijkheid verder bemoeilijkt is het gegeven dat er
geregeld groepen actief waren die grotendeels weer uit andere groepen waren samengesteld of een hoge mate van personele overlapping kenden. Vooral bij thematische
groepen — anti-uCN-comité, Stop Borssele en Stop Doodewaard — kwam dit verschijnsel voor.
Daarom lijkt het op het eerste gezicht moeilijk om bij de AKB te zoeken naar een
gemeenschappelijke noemer. Toch zien we bij de samenwerking tussen en de overleggen van de verschillende groenen patronen en afspraken ontstaan. Zo ontwikkelden de actievoerders uitgangspunten voor de grote acties in Dodewaard. Bij de acties
tegen het dumpen in zee van nucleair afval deelden de actievoerders de transportroute
simpelweg in stukken op, zodat een ieder zijn eigen type actie kon voeren. De
uitgangspunten en actiepatronen van de verschillende groepen vormen een houvast
voor het maken van een analyse van — en ontwikkelingen binnen — een pluriforme
beweging als de AKB.
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5.2 ACHTERGRONDEN OPKOMST AKB:
BESLUITVORMING, OPENHEID EN VE1UGHEID
Veel onvrede die tot radicalisering leidde, stamde al uit de jaren zeventig. De meeste
van deze punten zijn uit de actualiteit verdwenen. Ze worden in deze paragraaf tot en
met 1981 weergegeven, omdat de beschrijving van de BVD tot hier liep.
Ik wil er met nadruk op wijzen dat deze paragraaf geen evenwichtig beeld geeft
van de ontwikkelingen omtrent kernenergie. Slechts die zaken worden belicht die
vanuit de optiek van de AKB tot irritatie hebben geleid. Deze invalshoek is om twee
redenen van belang. Ten eerste kan hiermee inzichtelijk worden gemaakt welke
oorzaken ten grondslag lagen aan de radicalisering in de jaren voorafgaand aan 1981.
Ten tweede — en dit is voor mijn onderzoek zelfs belangrijker — betreft het bij
uitstek punten waar er marges liggen voor de overheid in haar interactie met de
antikernenergiebcweging. Veel van de volgende punten gaan over de omgang van
deze overheid met internationale verdragen, besluitvorming en regels en beschikkingen ten aanzien van de kerncentrales. Deze zaken, die in AKB voor onvrede zorgden,
zijn bij uitstek geschikt voor beïnvloeding door de overheid, door het voeren van een
bepaald beleid. Met andere woorden: deze punten zijn in hoge mate beleidsrelevant.

5.2.1 INTERNATIONALE VERDRAGEN
De verdenking van betrokkenheid van de Nederlandse kernindustrie
bij de verwerking van uranium uit Namibië
In 1966 ontnam de Verenigde Naties (VN) het mandaat van Zuid-Afrika over
Namibië. Om druk op Zuid-Afrika uit te oefenen, nam in 1974 de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een decreet aan waarin staat dat alle delving, verwerking en export van natuurlijke rijkdommen van Namibië illegaal zijn. Begin jaren
tachtig voerde Zuid-Afrika nog steeds het bewind over Namibië.
Via de Duitse en Britse kernindustrie bestonden er concrete aanwijzingen dat
Urenco vanaf begin jaren tachtig betrokken zou raken bij de verwerking van Namibisch uranium. Nederland zou in dat geval in strijd met een VN-decreet gaan handelen. De term "uraniumroof' viel.2 W.A. Rooke — van de Engelse tak van Urenco —
gaf in het voorjaar van 1980 toe dat het uranium in Almelo voor een groot deel uit
Namibië zou komen.3
Volgens Ruurd Huisman (in Vrij Nederland) vond de Nederlandse regering het de
taak van de VN-raad voor Namibië het decreet te effectueren: de Raad moest maar
2. Ruurd Huisman, Uraniumroof in Namibië. Hoe Nederland daarbij betrokken is, Groningen: Xeno,
1988. "Kamerlid vindt invoer uranium uit Namibië illegaal", NRC Handelsblad. 8 juli 1980. "Nederland ziet
geen kans Urencoconiract te wijzigen", NRC Handelsblad, 22 oktober 1980; "Nederland schuldig aan
heling. Uranium uit Namibië'", De Groene Amsterdammer, 8 juli 1981.
3. "Britse URENCO-directie geeft toe: Almelo verrijk! Namibisch uranium". De Groene Amsterdammer,
2 april 1980.
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een rechtszaak beginnen.4 Dit proces werd door de Raad ook daadwerkelijk aangespannen.5
Dumpen in zee van Nederlands nucleair afval, afkomstig uit de kernindustrie
Bij het dumpen van afval in zee zat nucleair materiaal dat afkomstig was van de
kerncentrales van Dodewaard en Borssele.6 In 1979 verleende minister Ginjaar pas
een paar dagen voor het dumpen een vergunning aan de Stichting Energieonderzoek
Centrum Nederland (ECN). Natuur en Milieu was verontwaardigd omdat de late verlening van de vergunning beroep ertegen vrijwel onmogelijk maakte.7 Actievoerders
uitten de beschuldiging dat de nucleaire industrie niet alleen laag en midden radioactief afval dumpte, maar ook 'afgekoeld' hoog radioactief afval.8
Nederland heeft het Verdrag van Londen ondertekend over het dumpen van afval
in de oceanen. Deelnemende landen hielden zich volgens Greenpeace op vier punten
niet aan dit verdrag:
• Ze maakten geen milieu-effectrapport.
• Er was geen rapport over de toestand van de zee.
• Ze maakten nauwelijks rapporten over mogelijkheden van opslag op land.
• Er vond geen inventarisatie plaats van de totale hoeveelheid radioactiviteit die in
de oceaan terechtkwam.'

4. "'Zuid-Afrika heeft absoluut geen recht om uranium uit Namibië ie verkopen'. De geheime
contracten met Urenco, de sluiproutes en de Nederlandse minachting voor het VN-besIuit", Vrij Nederland,
19 juli 1980.
5. De ontwikkelingen na 1981 vallen buiten het kader van mijn onderzoek. Toch wil ik — voor een
beter begrip — een paar punten van later datum noemen. De Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties vroeg in 1982 Nederland, de Bondsrepubliek en het Verenigd Koninkrijk het Urenco-verdrag zo te
veranderen dat deze landen geen uranium zouden kunnen verwerken dat uit Namibië afkomstig was. Na
hierin in gebreke te zijn gebleven besloot de VN-raad voor Namibië in 1985 Urenco aan te klagen. Het
proces begon in 1987 voor de rechtbank van Den Haag. De klacht richtte zich tegen de contracten. De
eisende partij was De Raad van Namibië van de VN. De gedaagden waren De Staat der Nederlanden en
Urenco v.o.F. In maart 1990 werd Namibië onafhankelijk. De Raad voor Namibië hield op te bestaan en er
kwam een wettige regering in Namibië. Door de opheffing van de eisende partij verloor het proces rijn
grond en eindigde het zonder uitspraak. Bronnen: "VN vragen Nederland Urenco-verdrag te herzien",
Economisch Dagblad, 29 december 1982; "VN wil wijziging van Urenco-verdrag", NKC Handelsblad, 29
december 1982; "VN vraagt boycot Namibisch uranium. Nederland, W-Duitsland en Engeland in resolutie
genoemd", de Volkskrant, 29 december 1982; "VN: geen verrijking uranium uit Namibië bij Urenco in
Almelo", Trouw, 29 december 1982; "Urenco voor rechter gedaagd". Algemeen Dagblad, 6 mei 1987;
"Urenco-proces over uranium Namibië voortgezet", Twentsche Courant, l juni 1989; interview roet David
de Beer door de auteur, 22 april 1993.
6. "Greenpeace blokkeert haven van Umuiden", NKC Handelsblad, 10 juni 1980; "Ook afval uit
kerncentrales naar oceaan. Stralingsniveau onder norm", NRC Handelsblad, 11 juni 1980.
7. "Natuur en milieu: 'Ginjaar ontduikt beroep tegen dump kernafval'", de Volkskrant, 15 juni 1979;
"Beroep tegen dumpen in zee onmogelijk". Trouw, 15 juni 1979.
8. "ECN dumpt ook hoog radioactief materiaal. Demonstranten op persconferentie". Noord Hollands
Dagblad, 23 mei 1980.
9. "Dumpen radio-actief afval gaat door. Ondanks Verdrag van Londen", de Volkskrant, 10 oktober
1981.
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In de zomer van 1981 begonnen milieu-organisaties met een procedure tegen de staal
omdat Nederland in strijd zou handelen met het Verdrag van Londen. Nederland zou
te weinig onderzoek verrichten naar alternatieven voor dumpen. 10 De Kroon verklaarde in augustus 1981 het beroep ongegrond. De milieu-organisaties verweten de
Kroon een erg soepele uitleg van het Verdrag van Londen."
Er was bezorgdheid over de gevolgen voor de zee. Volgens een Amerikaanse
hoogleraar van de Universiteit van Californië — prof. W. Jackson Davis — zou éénderde van de vaten direct bij storting verbrijzelen. Bij de overige vaten zou in twintig
tot dertig jaar radioactiviteit vrijkomen. Kernenergiedeskundigen ontkenden dit.
Ondertussen verschenen er op het NOS-journaal van 2 en 3 september 1981 beelden
van vaten waarbij kleine scheurtjes in de verpakking waren te zien.12
Geheime contracten over verwerking en opwerking van splijtstofstaven
Frankrijk had bij de verwerking van het Nederlandse afval in La Hague de mogelijkheid twee procent van het plutonium te houden. De AKn was bezorgd. Frankrijk had
begin jaren tachtig het Non-proliferatie Verdrag nog niet ondertekend. Bovendien
bestond de mogelijkheid dat Nederland via het contract verplicht was mee te betalen
aan de bouw van een nieuwe opwerkingsfabriek in Frankrijk en de ontmanteling van
de oude fabriek.13
Vanaf mei 1979 drong zowel de gemeente Borsele als de PPR aan op openbaarheid
van en inzicht in de contracten.14 Met een publicatie in NRC Handelsblad mengde
ook het PvdA-kamerlid K. Zijlstra zich in de discussie over de geheime contracten.
Hij beschuldigde het Franse bedrijf Cogéma van "censuur, die aan de PZEM wordt
opgelegd en die vergaande gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de Nederlandse bevolking." Aan het eind van zijn artikel koppelde Zijlstra de geheimzinnigdoenerij aan de participatie van de burgers in de discussie over kernenergie: "Men
kan in gemoede niet van belangstellende burgers verwachten, dat zij in zulke omstandigheden de maatschappelijke discussie ernstig nemen."15
Omdat Frankrijk volgens het contract resterend kernafval naar Nederland kon
terugsturen vond een meerderheid van de Kamer dat de regering een voorschot nam
op de uitkomst van de Brede Maatschappelijke Discussie (BMD). De Kamer achtte dit

10. Op 9 maart 1981 werd in de Staatscourant, de instelling van de Commissie Heroverweging
Verwijdering Radioactief Afval afgekondigd. Deze moest uiterlijk op l maart 1984 advies uitbrengen.
11. "Radio-actief afval mag alsnog in Atlantische Oceaan worden gestort", Het Finandeele Dagblad,
11 augustus 1981.
12. "Comité: door scheuren in vaten mogelijk gevaar voor straling, 't Kan geen kwaad, zegt
ministerie". Trouw, 7 september 1981.
13. "Borssele krijgt kernafval terug. Contract met fabriek. Meebetalen aan bouw verplicht", de
Volkskrant, 15 mei 1979.
14. "PPR wil inzicht in kemcontract. Beroep op regering", de Volkskrant, 16 mei 1979; "Borsele wil
openbaarheid PZEM-contract", Provinciale Zeeuv/se Courant, mei 1979.
15. "Geheimzinnigdoenerij bij kernenergie is ongewenst", NRC Handelsblad, 2 januari 1980.
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onjuist. 16 Najaar 1980 kwam de zaak in een stroomversnelling. In september werd
de mogelijkheid besproken om de Kamer de contracten vertrouwelijk en onder voorwaarden in te laten zien. Een deel van de Kamer weigerde op deze voorwaarden
inzage. Zij vonden dat de overeenkomst in zijn geheel openbaar diende te zijn.17
CDA-lid Eversdijk vond het "te zot" dat parlementariërs, die een oordeel moesten
geven over een verdrag, een beslissing moesten nemen terwijl ze slechts de samenvatting mochten inzien. Hij toonde aan dat leden van de Duitse Bondsdag volledige
inzage kregen in soortgelijke contracten.
Hierna gaf de Minister van Economische Zaken — Gijs van Aardenne — toestemming voor inzage aan parlementariërs en bepaalde leden van Provinciale Staten.
Reden: het Franse Cogéma verzette zich hier niet langer tegen. Voorwaarde was wel
dat men geen stukken kopieerde of aantekeningen maakte en de inhoud niet naar
buiten bracht.18 Uiteindelijk ging het CDA overstag. CDA'er Van Houwelingen vond
dat een geheime samenvatting van een van de contracten (die met Cogéma) voldoende basis bood om het debat te starten.1''
Na de geheimzinnigdoenerij rond Borssele en het Franse Cogéma bleek in september 1980 wat het geheim gehouden deel van een contract tussen Dodewaard en het
Britse BNFL — over het verwerken van afval — inhield: de Britten konden nucleair
materiaal — inclusief plutonium — naar Nederland terugzenden.20
Een belangrijk bezwaar legen de geheimzinnigdoenerij en de mogelijke terugzending van afval was dat de controle over het kernafval in het buitenland lag en niet in
Nederland. Engeland en Frankrijk konden tot 1995 naar eigen goeddunken beslissen
over de bestemming van de afgewerkte splijtstofstaven die ze tot 1990 vanuit
Borssele en Dodewaard aanvoerden.21
De AKB verbond de onvrede over de besluitvorming aan de wijze waarop zij haar
ongenoegen uitte. Op 22 november 1980 maakte de Aktiegroep Atoomenergie - Nee
Bedankt haar mening aan de Tweede Kamer bekend:
"'Door geheimhouding onttrekt de verantwoorde!ijkc minister zich aan uw controle. Door die
geheimhouding te accepteren onttrekt u, het parlement, zich aan de controle van uw kiezers.
Daarmee handelt u in strijd met alle democratische beginselen en verliest daarmee het recht om
beslissingen te nemen.
Daar het hier beslissingen betreft die gevolgen zullen hebben voor vele generaties na ons en uw
parlement kennelijk niet het middel is om de problemen aan te pakken, ziet een steeds groter deel

16. "Van Aarclcnnc wil de twee kerncentrales openhouden". NRC Handelsblad, 28 februari 1980.
17. "FZEM: wij hebben ander contract voor kernafval dan /.weden", NKC Handelsblad, 15 september
1980; "Opwcrkingsfabrick stemt toe. Contract Itorssclc mag naar Kamer. Bedrijf verbiedt inhoud openbaar
te maken", de Volkskrant. 4 oktober 1980.
18. "CDA wil nu ook volledige inzage kemafvalconlraelen". NKC Handelsblad, 3 oktober 1980; "Kamer
mag afvalcomract Dorsscle inzien", NKC HandelsblaJ, f> nkloher l'M).
19. "Geheimhouding en democratie", de Volkskrant. 2 december l'JSO.
20. "Kernafval uit Dodewaard komt terug", NKC Handelsblad. 12 oktober 1980.
21. "Contracten kerncentrales: Controle kernafval lip! in buitenland", de Volkskrant, !5 oktober 1980.
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van de bevolking het niet meer zitten om via parlementaire weg tot oplossing van de problemen te
komen: De onlangs gevoerde Dodewaard-gaai-dichl-aaie is hiervan een duidelijk voorbeeld.'"22

In januari 1981 verklaarde Van Aardenne dat de contracten definitief geheim zouden
blijven.23 De Eerste Kamer verwierp met 39 tegen 23 stemmen een voorstel om een
parlementaire enquête in te stellen over de kerncontracten. De meerderheid aanvaarde
de geheime contracten.24
De UCN en Brazilië
Ambtenaren en regering spraken elkaar tegen over afspraken met Brazilië over
mogelijke toekomstige nucleaire contracten. De centrale vraag in deze kwestie was of
er voldoende veiligheidsgaranties van Brazilië waren te krijgen, zodat dit land geen
nucleair materiaal kon gaan gebruiken voor de productie van kernwapens. De Nederlandse ambassadeur in Brazilië — mr. G.W. baron Bentinck — beweerde dat er een
veiligheidsakkoord met dit land was. De Nederlandse regering stelde daarentegen dat
er slechts een raamwerk was voor veiligheidseisen.
De toenmalige president van de Verenigde Staten — Jimmy Carter — maakte zich
ondertussen ernstig zorgen over de verspreiding van kernwapens vanwege een
akkoord tussen Brazilië en de Bondsrepubliek. Carter was bezorgd over het feil dal
Brazilië onder meer een opwerkingsfabriek zou krijgen.25
In januari van 1978 kondigde de regering lijdelijk een algemene informatiestop af
over de voortgang van het ultracenlrifuge overleg mei Brazilië.26 Na maandenlang
voortslepende debatlen — waarin de irrilatics doorklonken over het ontbreken van
redelijk vooroverleg tussen de regering en de Tweede Kamer — ging in de zomer van
1978 een meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met het voornemen van de
regering een vergunning af te geven voor de export van verrijkt uranium naar Brazilië'. Er was nog steeds geen absolute zekerheid dat Brazilië geen kernwapens zou
maken van het plutonium dat vrijkwam bij de verbranding van uranium in de kerncentrales.27 Premier Dries van Agt weigerde tijdens de deballen een briefwisseling
tussen hem en de Duitse en Engelse regeringsleiders openbaar te maken. Uit deze
correspondentie zou moeten blijken dat Van Agt niets had gedaan met een door de
Kamer aangenomen motie. Deze motie was ingediend door het CDA-lid Van Houwelingen. Hierin stond dat Van Agt met de partners diende te beraadslagen over

22. "Geheimhouding en democratie", de Volkskrant, 1 december 1980.
23. "Van Aardenne: Cogéma-contract definitief geheim. 'Wegens staatsbelang'", Ulrechls Nieuwsblad,
21 januari 1981.
24. "Meerderheid senaat wil geen enquête naar kemcontracten", NRC Handelsblad, 3 juni 1981.
25. "Wel akkoord met Brazilië gesloten over waarborgen", NKC Handelsblad. 8 april 1978.
26. "Beslissing regering informaliestop inzake Almelo", de Vottstranl, 11 januari 1978.
27. "Ontstemming om akkoord over uranium", de Volkskrant, 14 januari 1978; "Export uranium nu
toegestaan", de Volkskrant, l juli 1978.
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sterkere veiligheidswaarborgen.28 Wel was de regering bereid om drie jaar later — in
1981 — de voorwaarden te toetsen.29
Na de debatten — in augustus 1978 — kregen Tweede-Kamerleden van het CDA en
de PvdA berichten dat de Braziliaanse regering in het geheim opdracht zou hebben
gegeven om een kernbom te gaan maken.30 Brazilië had het non-proliferatie-verdrag
niet ondertekend." In 1979 sloot Brazilië bovendien een nucleair akkoord met Irak.
Brazilië ging nucleaire technologie leveren in ruil voor olie.32 Uiteindelijk kwam er
geen contract met de UCN. Een Engelse fabriek ging het uranium aan Brazilië léve-

Hel uraniumdebat vond plaats in combinatie met de discussie over de uitbreiding van
de ultracentrifuge te Almelo. De voorbereidingen van de uitbreiding, die mede
afhankelijk was van een eventuele levering aan Brazilië, mochten beginnen." Het
anti-TJCN-comité Nederland diende een bezwaarschrift legen uitbreiding in. Het
comité had grote problemen met het feit dat de procedure en de hoorzitting in
vakantietijd plaatsvonden. Verder stelde het comité dat kernenergie een landelijke
kwestie is, terwijl de stukken alleen in Almelo lagen en de hoorzittingen alleen in
deze plaats werden gehouden. Over deze bezwaren stuurde het comité een open brief
met tienduizend handtekeningen naar de betreffende ministeries.35
Volgens het PPR-kamerlid Jansen wist minister Van Aardenne vóór het kamerdebat
in januari 1978 dat er de komende jaren een sterk verminderde behoefte zou zijn aan
verrijkt uranium. Volgens Jansen verzweeg de minister dit omdat deze anders zijn
pleidooi voor de uitbreiding van de ultracentrifuge fabriek zou ondergraven. '"De
minister heeft gegevens achtergehouden, de Kamer belazerd in feite', veronderstelt
Jansen."36
De demonstratie tegen de UCN in Almelo op 4 maan 1978 leidde tot frustratie bij
een deel van de AKB. Activisten die later ook betrokken zijn bij de Dodewaard-acties
schrijven in 1979:
"Stop de uitbreiding van de uc was de leus. Een leus die ver afstaat van de eisen van de AKB. Wij
zijn tegen het kernenergieprogramma en niet alleen tegen uitbreiding [...] De PvdA en de CPN heb-

28. "Briefwisseling Urenco-partners blijft geheim". Trouw, 23 juli 1978.
29. "Urenco akkoord met voorbehoud". Trouw, 2 augustus 1978.
30. "Kamervragen na berichten over kernbom in Brazilië", HRC. Handelsblad, 3 augustus 1978.
31. "Atomic energy agency warns on nuclear material safeguard", Financial Times, 17 juni 1982;
"Brazil struggles with nuclear power", New Scientist, 17 May 1984. p. 32.
32. "Brazilië ruilt nucleaire technologie tegen olie", HRC Handelsblad, 4 december 1979.
33. "Engeland en niet Almelo gaat aan Brazilië leveren". Trouw, l april 1981.
34. "Voorbereidingen 'Almelo' gaan door. Lubbers ziet geen reden tot opschonen". Trouw, 13 januari
1977; "Uitbreiding uc-project in Almelo mag al beginnen", NRC Handelsblad, 6 april 1977.
35. "Nog weinig bezwaren ingediend tegen Almelo. Procedure inspraak gehekeld", de Volkskrant, 3
augustus 1977.
36. "PPR-kamerlid over Van Aardenne bij Almelo-debat. 'Minister verzweeg gegevens'". Trouw, 15
februari 1978.
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ben nauwelijks een bijdrage geleverd aan de mobilisatie. De PvdA, die met alle geweld een spreker
tijdens de manifestatie wilde hebben eiste in de Tweede Kamer niet eens meer dat de uitbreiding
niet door mocht gaan, maar alleen dat er garanties moesten komen van Brazilië voordat er geleverd
zou gaan worden."37

Twee maanden na de Almelo-demonstratie in maart 1978 vond een overgang plaats
naar een ander soort protest. In een ludieke actie groeven een veertigtal actievoerders
van het Twents Energie Komitee (TEK) een graf in het plantsoen van de uc-fabriek.
Het opschrift van de grafsteen luidde: "Het recht ligt begraven van Urenco om voor
het Nederlandse volk te beslissen." Het TEK plantte ook een boompje als teken van
het groeiend verzet. Het boompje hing vol met kaarten voor een handtekeningenactie.
Nog steeds richtten de actievoerders zich in de eerste plaats op het parlement.38 Een
jaar later ging BAN over tot directe actie bij de UCN en was de eigen kracht het uitgangspunt.
Er was in AKB-kringen grote teleurstelling over de afloop van de UCN-demonstratie
in 1978. De teleurstelling leidde uiteindelijk een omslag in middelen en doelen:
'"Een aantal mensen was door deze gang van zaken zeer teleurgesteld en zocht naar andere
middelen. Getolereerde protesten, zoals demonstraties en handlekeningenakties. bleken niet of
nauwelijks resultaat te hebben. Wat nu te doen? Wil je kernenergie en aanverwante zaken
bestrijden, dan moet je blijkbaar de objekten zelf -centrales, transporten, uc-fabriek- aanpakken. Dit
aanpakken kan bestaan uit blokkeren, bezetten, hinderen en/of sabotage.'""

5.2.2 VEILIGHEID
KF.MA-afval
De KEMA werkte van eind jaren vijftig tot en met begin jaren zestig zonder vergunning met radioactief materiaal. In de jaren zestig begroef de KEMA het radioactieve
afval op het eigen terrein in Arnhem. Er kwamen klachten en er zouden slachtoffers
zijn.
In december 1978 luidde de conclusie van een rapport van het ministerie van
Volksgezondheid dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat kinderen besmet waren
geraakt door het radioactieve KEMA-afval dat in kuilen lag begraven. In het rapport
stelde het ministerie dat de kans op besmetting gevoeglijk op nul kon worden gesteld
door de lagen aarde die het afval afschermden. Zelfs als het kind in een kuil zou zijn
gevallen zou de straling niet riskant zijn: "Het is duidelijk dat de kans, dat een kind
ïeukemie of een andere vorm van kanker heeft gekregen door een dergelijke bloot-

37. Manus van der Laar en Ruud Bökkerink, "Geen hiërarchie in beweging legen kernenergie!". Vrije,
1979. nr. 2, pp. 18-19.
38. '*TEK delft graf en plant boompje bij UC", Tubamia, l mei 1978.
39. Geciteerd uit: Tien Jaar Venei tegen Kernenergie, Ede/Arnhem: -, 1987, pp. 17-18. Oorspronkelijk: Mariet. Kees en Allard, in Vrij aan de ketting, april 1980.
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stelling aan straling, wegvalt tegen de kans dat hij dit door niet bekende oorzaken
kreeg."40
Bij een hoorzitting in diezelfde maand bleek het KEMA-personeel zwijgplicht te
hebben "in verband met een vergunning aanvraag". Bij het personeel van de KEMA
bestond veel oppositie tegen de proeven met radioactief materiaal. Op deze hoorzitting ontstond enig tumult toen bleek dat er een tiental agenten in burger aanwezig
waren. Pas na lang aandringen liet gedeputeerde Fokkema weten dat de rechercheurs
er waren om een ordelijk verloop van de zitting te garanderen.41
Het echtpaar Bax woonde in de buurt van het KEMA-terrein. Zij meenden dat hun
oudste zoon, die in 1979 aan kanker was overleden, door het afval besmet was geraakt. De familie Bax vertelde dat de kuilen — in tegenstelling tot wat de minister
beweerde — niet meteen waren afgedekt. Ook over de hoeveelheid afval kwamen
telkens nieuwe berichten naar buiten. Het eerste KEMA-rapport maakte melding van
acht kilo afval, het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid van negentig kilo. De
KEMA had jarenlang met een reactor met twintig procent verrijkt uranium gewerkt
zonder hinderwetvergunning.42
In april 1980 doorbrak een KEMA-personeelslid dat anoniem wilde blijven de stille,
ondanks de zwijgplicht en de angst voor ontslag. Het was dit personeelslid na een
VPRO-uitzending van 20 april allemaal te gortig geworden:
"'Wal de familie Bax altijd heeft beweerd over het open en blooi liggen van het radioactieve afval
klopt tot en met de laatste regel. Het is schandelijk zoals de Kema-leiding bij monde van voorlichter
Wasser de verhalen van deze familie bagatelliseert.'"

De gaten bleken pas in 1968 met gaas te zijn afgedekt en later met twee & drie centimeter zand overdekt. Dit had grote gevolgen. Zo was er een hond die op het terrein
groef en dan met afval uit een kuil in zijn bek rondliep. "Het dochtertje van die
familie, dat de hond altijd borstelde, is later aan kanker overleden."43
Alle keren dat het afval met een wagen naar de kuilen werd gebracht had het
KEMA-personeel speciale laboratoriumkleding aan.
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In 1960 bleek een van de toenmalige tuinmannen aan kanker te zijn overleden.45
Daags na de onthullingen van het KEMA-personeelslid melden verschillende kranten dat — na twee jaar van stelselmatige ontkenning — de directie van de KEMA in
Arnhem toegaf dat kinderen moesten hebben gespeeld met radioactief afval. De
KEMA gaf ook toe dat de eerdere schatting dat er acht kilo radioactief materiaal was
begraven onjuist moest zijn. De sterfgevallen van de drie kinderen en een tuinman
werden in verband gebracht met het afval. 46
Ook de fysicus C.D. Andriesse verklaarde dat er waarschijnlijk wel een verband is
tussen de dood van de zoon van de familie Bax en het spelen met radioactief afval.
Het betrof hier zijn privé-mening. Andriesse was werkzaam op het reactor-laboratorium van de KEMA.47
Het openbaar ministerie zag in februari 1981 af van een justitieel onderzoek. De
feiten waren verjaard.48 Zowel de KEMA als het Arnhemse gemeentebestuur was in
de jaren vijftig en zestig uiterst onzorgvuldig geweest, aldus een Arnhemse raadscommissie onder voorzitterschap van de wethouder mevrouw Lavell-De Vries.49
Dodewaard en opslag splijtstofstaven
De kerncentrale in Dodewaard moest in het opslagbassin ruimte vrijhouden voor 164
splijtstofelementen. Dit kwam overeen met de inhoud van de reactor. Deze ruimte
diende voor het kunnen uitvoeren van reparaties. Dit vormde een waarborg voor de
veiligheid van de centrale.
De actiegroep Stop Doodewaard had het vermoeden dat er zich teveel splijtstofstaven in het bassin bevonden en stelde de GKN — eigenaar van de centrale — op 24
maart 1980 in gebreke. Er was een overschot aan splijtstofstaven ontstaan door de
problemen rond de verlenging van het contract met Windscale.
Op 28 maart 1980 — vier dagen later — verruimde Van Aardenne de mogelijkheden van opslag aanmerkelijk met een nieuwe vergunning. Dit geschiedde zonder
tussenkomst van de Tweede Kamer. Ten tijde van DGD '81 was de eis van Stop

'"De tuintieden. die het zand in de kuilen moesten gooien, hadden echter nooit beschermende
kleding aan. Die stonden er gewoon in de normale werkplunje bij. Later heb ik spelende kinderen
met datzelfde gereedschap zien lopen. Ik nam het ze dan weer af. omdat ze dat niet mochten.""14

40. Rapport van het ministerie van Volksgezondheid, geciteerd in: "Radio-actief afval was onschuldig",
de Volkskrant , 23 december 1978.
41. Utrechts Nieuwsblad. 16 december 1978.
42. "Spelen met levensgevaarlijk afval. 'Toen die kuilen dichtgingen, was hel voor onze zoon toch al te
laat'", De Tijd, 15 februari 1980.
43. Anoniem KEMA-personeelslid geciteerd in: "Medewerker doorbreekt zwijgplichl over radio-actief
afval. 'KEMA vertelt pure leugens'", Haarlems Dagblad. 25 april 1980.
44. Ibid.

45. "Medewerker doorbreekt zwijgplicht over radio-actief afval. 'KEMA vertelt pure leugens'". Haarlems Dagblad. 25 april 1980.
46. "Jeugd kon bij nucleair afval KEMA", de Volkskrant, 26 april 1980; "Onderzoek naar dood jongen.
KEMA geeft toe: Kinderen speelden mei besmet afval", Algemeen Dagblad, 26 april 1980; "KEMA komt
terug op eerdere uitlatingen: Kinderen speelden met gedumpt radio-actief afval", Haagse Courant, 26 april
1980.
47. "KEMA-voorlichter tijdens energiediscussie op TH Eindhoven: 'Zeker één dode door KEMA-afvaT",
Brabants Dagblad, 19 maart 1981; "Wél verband kernafval en dood jongen". De Gelderlander . 30 maart
1981.
48. "Fikse kritiek op wethouder Lavell-de Vries. Juslitie ziet af van onderzoek KEMA-afval", Arnhemse
Courant. 24 februari 1981.
49. "Arnhem: justitie inschakelen in zaak KEMA-afval". WC Handelsblad, 28 februari 1980.
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Doodewaard reeds afgewezen voor de burgerlijke rechter. De zaak liep nog voor de
Raad van State.50
Deze omstreden opslag was volgens de Volkskrant zelfs een directe aanleiding
voor het Pinksterkamp in mei 1980, waarop de AKB het dubbelbesluit van bezettingblokkade van de centrale nam. De activisten vonden dat de centrale illegaal draaide.31 De AKB stelde dat Dodewaard een gevaar vormde door de beperkte opslagmogel ij kneden:
"Dodewaard vormt een direkte bedreiging voor de levens van aïle mensen in Gelderland. Daarom:
Dodewaard moet dicht, en Dodewaard gaat dicht- Om dat te bereiken hebben wij voorgesteld het
terrein rond de centrale te gaan bezetten."52

Straling, storingen, ongelukken en veiligheid in Dodewaard en Borssele
In 1972 gaf het Arbeidsbureau in Arnhem een vergunning af voor 35 lassers van de
Rotterdamse Droogdok Maatschappij voor reparatiewerkzaamheden in Dodewaard.
Volgens de vergunning mochten deze arbeiders een maximumdosis van 1,5 rem
krijgen. Dit was drie keer meer dan de maximumdosis van 0,5 rem voor nietradiologische werkers.53
Op 3 maart 1981 ontsnapte via een veiligheidsklep licht radioactieve stoom bij de
kerncentrale in Borssele. De daarmee gepaard gaande herrie veroorzaakte onrust bij
de bevolking.54
In 1980 deden zich 38 meer of minder ernstige incidenten voor in de kerncentrales
van Borssele en Dodewaard. Bij beide centrales moest drie keer het vermogen van de
reactor worden verminderd, dan wel de reactor worden afgeschakeld. Verder was er
in de AKB irritatie over het gebrek aan volledige berichtgeving55 en het ontslag van
een lastige veiligheidsman.
In Duitsland lekten vertrouwelijke notulen uit van de Reaktor Sicherheitskommission. Twee Duitse centrales die leken op de centrale in Borssele bleken gebreken te
vertonen die niet ongevaarlijk waren. De Nederlandse diensten die kerncentrales
controleerden kenden wel Duitse gegevens, maar niet deze vertrouwelijke. Het PvdAkamerlid K. Zijlstra wond zich hierover op: "Kennelijk gaat de Vertraulichkeit zo

50. '"Stop Doodewaard' wil minister als getuige", NRC Handelsblad, 9 april 1980; "Extra opslag
splijtstof mag in Dodewaard. Amsterdam: sluit centrale", AWC Handelsblad, 10 april 1980; "Noodgreep
moest Dodewaard voor sluiting behoeden", NRC Handelsblad, 12 april 1980; "Dodewaard: een staaltje van
hardleersheid", NRC Handelsblad, 12 april 1980; "Dodewaard kan in noodgeval lading reactor niet kwijt",
NSC Handelsblad, 16 april 1980; "Opheldering geëist over Dodewaard", NRC Handelsblad, 18 april 1980;
"Raad van State tegen sluiting Dodewaard", ffRC Handelsblad, 26 juni 1980; GKN, Verslag over het jaar
1981, p. 38.
51. "Opslagvergunning aanleiding. Anti-kern-kamp eist siuiting Dodewaard. Protestactie trekt 6000
deelnemers", de Volkskrant. 27 mei 1980.
52. Onderstroom, mei 1980, nr. 29. 1980, bijlage Nijmeegse nieuwsbrief 2, p. 1.
53. Herman Damveld, Ongelukken met kernenergie, Amsterdam: LEK, 1981, p. 112.
54. Ibid.. p. 115. Tweede Kamer, vergaderjaar 1981-1982, 17 100 hoofdstuk xv, nr. 55, p. 4.
55. Damveld, Ongelukken mei kernenergie, pp. 109. 115.
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ver, dat belangrijke gegevens niet alleen aan Duitse burgers wordt onthouden, maar
ook aan veiligheidsdiensten buiten Duitsland, die kerncentrales van Duitse origine
moeten controleren!."56

5.2.3 OVERIGE BESLUITVORMING EN DEMOCRATIE
De Brede Maatschappelijke Discussie
Vanaf het begin van de Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) was er veel scepsis.
De journalist W.L. Brugsma vreesde in 1978 het ergste naar aanleiding van de keuze
over kernenergie: "als het aan de regering en de atoomlobby ligt, krijgt het volk
daarin slechts de keuze tussen Ja of Ja."57 Veel milieu- en antikernenergieorganisaties toonden zich weinig enthousiast over de BMD, waaraan Van Aardenne het predikaat 'Brede' wilde ontnemen. De discussie zelf liep grote vertraging op.
De regering wekte niet de indruk boven de partijen te staan. Het ministerie van
Economische Zaken weigerde twee als "uiterst deskundig" op het gebied van energieonderzoek omschreven leden voor de BMD die waren voorgedragen door de Stichting
Natuur en Milieu. Directeur-generaal Tieleman liet persoonlijk weten dat men liever
een wetenschapper had die in milieuzaken is gespecialiseerd. De Vereniging Milieudefensie verklaarde niet mee te zullen doen "[zjolang de regering blijk geeft slechts
te willen praten over één klein aspect van het gehele energiebeleid — de uitbreiding
van het aantal kerncentrales."58
De Brauw werd in januari 1981 tot voorzitter van de BMD benoemd. Op de eerste
persconferentie waar De Brauw voorzitter van de BMD was, bleek deze niet te spreken te zijn over de twaalf miljoen gulden kostende plannen van het Verbond van
Nederlandse Ondernemers (VNO) voor een pro-kernenergie campagne.59 Vrij Nederland bleef overigens sceptisch over de keuze van De Brauw, vanwege diens vemneen-

56. "Geheimzinnigdoenerij bij kernenergie is ongewenst", NRC Handelsblad, 2 januari 1980.
57. "Kernenergie: ja of ja?", Haagse Post, 11 november 1978.
58. "Energiediscussie: onmacht overheid breed geëtaleerd", N «c Handelsblad, 8 december 1979;
"Kabinet wijst volksstemming kernenergie af', NRC Handelsblad, 30 januari 1980; '"Een brede maatschappelijke discussie? Dat brede is in officiële stukken al weggelaten'. De atoomlobby pakt Van Aardenne
weer eens in", Vrij Nederland, 9 februari 1980; "Encrgiedebat is geen fundamentele discussie meer", NRC
Handelsblad, 13 februari 1980; "Milieudefensie gekant tegen energiediscussie". NRC Handelsblad, 15 juli
1980 (aan deze laatste bron is het citaat ontleend).
59. "Kernencrgie-campagne. De Brauw tegen plan werkgevers", de Volkskrant, 20 januari 1981; "VNO
loopt te hard in discussie kernenergie. Twijfels NCW over miljoenencampagne". Trouw, 22 januari 3981.
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de pro-kernenergie houding.60 De BMD werd omschreven als een strategie van uitstel.61
De Gelderse Stroomgroepen, die het initiatief tot de grote Dodewaard-acties
namen, vonden de Brede Maatschappelijke Discussie een schijnoplossing. Ze vreesden dat het een zoethoudertje voor de bevolking was, terwijl het atoomprogramma
gewoon door kon gaan. Dit was mede een reden om de Dodewaard-acties te begin-

Overige facetten democratie
In 1974 leidde de zaak Begemann tot opschudding. Begemann — adjunct-technisch
wetenschappelijk attaché van de Nederlandse ambassade in Washington — werd promotie geweigerd. Dit geschiedde nadat het ministerie van Economische Zaken hem
beperkingen oplegde over een publicatie. De reden voor de beperking was dat hij
zich kritisch uitliet over snelle kweekreactoren. Economische Zaken liet Begemann
weten dat bepaalde ontwikkelingen in de kernenergie slechts ter kennis mochten
worden gebracht aan een zorgvuldig geselecteerd gezelschap in Nederland. Vereniging Milieudefensie had in datzelfde jaar een enquête gehouden waaruit bleek dat
veel kamerleden niet wisten waarover ze beslisten als het over kernenergie ging. De
Stroomgroep Stop Kalkar achtte het niet in overeenstemming met de democratische
beginselen dat Economische Zaken zich onvoorwaardelijk pro-kernenergie opstelde
en de nadelen probeerde te bagatelliseren. Het artikel van Begemann werd onder druk
van de Tweede Kamer uiteindelijk gepubliceerd. Begemann verklaarde ontslag te
zullen nemen.63
Vanuit wetenschappelijke hoek waarschuwde men voor risico's van kernenergie. De
voorzitter van de Koninklijke Academie van Wetenschappen — prof.dr. H.B.G.
Casimir — waarschuwde in 1974 dat kernenergie tot een dictatuur kan leiden door de
strenge veiligheidseisen.64
In 1977 schreef de hoogleraar experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit
in Groningen, Ph.B. Smith: "Niettemin zal scherpe surveillance van alle tegenstanders
een onvermijdelijk facet zijn van het leven in welk land dan ook waar kernenergie
een essentiële bijdrage aan de energievoorziening gaat leveren." Mogelijke schendin-

60. "Voor zijn benoeming was De Brauw in ieder geval zeer vóór kernenergie". Vrij Nederland, 7
februari 1981.
61. Reinier de Man, "Energie en informalie. Kernenergie en de brede maatschappelijke discussie/2",
Intermediair, 22 mei 1981. 19.
62. Onderstroom, mei 1980. nr. 29, p. 7.
63. "Diplomaat neemt ontslag na Haagse censuur. Kritisch stuk over reactor tegengehouden", de
Volkskrant, 20 april 1974. "Energie-artikel van attaché alsnog openbaar", de Volkskrant, 25 april 1974;
"Lubbers doorbreekt ambtelijk embargo. Zaak-Begemann brengt kernenergie opnieuw in discussie", NRC
Handelsblad, 29 april 1974; "Winst na rel: Zaak-Begemann startpunt voor brede voorlichting energiebeleid", NKC Handelsblad, l mei 1974.
64. "Prof. Casrnir op congres: Kernenergie kan dictatuur uitlokken", de Volkskrani, 23 april 1974.
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gen van de rechtsstaat konden volgens hem onder meer bestaan uit afluisteren en
postschending."
In 1979 waarschuwde de — inmiddels overleden — Duitse prof. Robert Jungk dat
aantasting van de privacy van betrokkenen bij kernenergie zou kunnen leiden tot een
totalitair systeem. Hij deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid
van het vijfjarig bestaan van de, inmiddels opgeheven. Stichting Waakzaamheid
Persoonsregistratie.15* Jungk genoot bekendheid door de Nederlandse vertaling van
zijn boek De Atoomstaat (1978) waarin Jan Terlouw (066) het voorwoord heeft
geschreven.
Sommige politieke partijen maakten zich druk over de wijze van besluitvorming en
voorlichting. De PvdA en de PPR vroegen in 1977 om openbaarmaking van een rapport uit 1973 van de Rijksgeologische Dienst dat ging over de opslag van radioactief
afval. Ruud Lubbers, die net als in 1973 minister van Economische Zaken was
(tijdens de zaak-Begemann), was hiertoe niet bereid.67
De discussie over de mogelijke opslag van radioactief afval in zoutkoepels
bereikte eind jaren zeventig een voorlopig hoogtepunt. Vooral de mogelijkheid van
een versnelde procedure — terwijl de BMD nog moest plaatsvinden — wekte wrevel.68
In de aanloop van de BMD had Van Aardenne aan gemeenten in en Provinciale Staten
van Groningen en Drenthe laten weten dat de regering van plan was de proefboringen voor het opslaan van kernafval versneld te laten uitvoeren en dat hiervoor medewerking werd geëist. Het argument van de regering was dat de gegevens van belang
waren voor de BMD. Het versterkte het wantrouwen over de diepere motieven van de
regering.69 Op 25 februari 1980 besloot de Vaste Kamercommissie voor Kernenergie dat het besluit moest worden opgeschort tot na de uitkomst van de BMD.™
In het begin van 1980 stelden gemeenteraadsleden kritische vragen over een
videocamera op het terrein van de centrale van Dodewaard. Deze camera was gericht
op de dijk buiten het terrein. Er volgden merkwaardige antwoorden. Eerst mompelde
men dat de NOS die vergeten was. Vervolgens stelde men dat de camera bij een bezoek van de NOS radioactief besmet was geraakt. Dit riep nog meer vragen op. Ten
slotte luidde het verhaal dat de BVD de camera daar had opgesteld. Op deze wijze
kon de dienst iedereen in de gaten houden die belangstelling toonde voor de centrale.
Onderstroom — het blad van de Gelderse Stroomgroepen — noemde dit incident als
een voorbeeld van het steeds duidelijker worden van de 'atoomstaat'.71

65. "Kernenergie verenigbaar met democratie?". Trouw, 5 augustus 1977.
66. "Westduitse prof. Junk: Kernenergie bedreigt bescherming privacy". Trouw, 10 december 1979.
67. "Studie over opslag in zoutmijnen niet openbaar". NKC Handelsblad, 3 augustus 1977.
68. Handelingen Tweede Kamer, 8 november 1978, radioactief afval, p. 1231.
69. Ferdi en René Spit, "Kernenergie en democratie". Intermediair, 12 januari 1979.
70. Herman Damveld, Steef van Duin, Dirk Bannink. Kernafval in zee of zout? Nee fout.', Amsterdam:
Greenpeace, 1994.
71. Onderstroom, juni 1980, nr. 30, p. 39.
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Onder het personeel van de kerncentrale in Dodewaard ontstond in 1980 wrevel. Op
het terrein was afluisterapparatuur aangebracht en telefoongesprekken werden op
band opgenomen. Een chef nam zelfs thuis een privégesprek met een personeelslid
op. Deze chef wilde zo het bewijs krijgen dat dit personeelslid — Walter Huinink —
aan de pers had verteld dat er werd afgeluisterd. Het hoofd van de bewaking van
Dodewaard vroeg Huinink te infiltreren in de AKB. Toen personeelsleden een brief
schreven aan de directie dat door de gehaaste revisie de veiligheid van de centrale in
gevaar kwam, werd de brief samen met alle kopieën ingenomen. Niemand mocht er
eentje houden. Huinink:
'"Toen besefte ik, het gaat niet meer om slroomievcrcn, maar om het instandhouden van het
systeem. De mensen op de centrale zien niet in, dat de problemen die nu opduiken, niet geweten
moeten worden aan één bedrijfsleider, maar aan kernenergie ais zodanig; dit is nou de aioomstaat,
die ik stukje bij beeije in het klein heb zien ontwikkelen. Al die energie die wordt gestoken in het
rechtvaardigen van het eigen bestaan, het onderlinge wantrouwen, het je afsluiten van de buitenwereld, ontzettend is dat.'"

Huinink werd gedwongen te vertrekken.72
De AKB vreesde aantasting van de burgerlijke vrijheden door invoering van
kernenergie:
"Door de invoering van atoomenergie wordt de bevolking voortdurend blootgesteld aan de risiko's
van diefstal en misbruik van splijtstof of sabotage van atoomcentrales. Daarom is er een absolute
beveiliging en bewaking en kontrole nodig van mensen, transporten en installaties. Hierdoor zou een
klimaat kunnen ontstaan dat negatieve konsekwenties heeft voor de burgerlijke vrijheden van mensen en groepen in de samenleving."73

Een journalist van de Winschoter Courant — Dick van der Meijden — kwam terug van
een hoorzitting in Duitsland over kernenergie. Hij had documenten van kritische
wetenschappers bij zich, alsmede materiaal van de hoorzitting. Een Nederlandse
douanier bekeek de documenten en zei volgens Van der Meijden: "Geeft u die maar
af, daar houden we niet van." Van der Meijden vroeg de douanier om zijn naam en
gegevens over waar zijn materiaal terecht zou komen. Daar voelde de douanier niet
voor. Van der Meijden kon daarna zijn reis vervolgen.74

72. "Wrevel in kerncentrale Dodewaard. Personeel ongelukkig met afluisterapparatuur", Arnhemse
Courant, 22 september 1980. "Walter werkte in Dodewaard. Ik heb de politiestaat stapje voor stapje naderbij zien komen", Hervormd Nederland, 18 oktober 1980 (hieraan is citaat ontleend).
73. Almelo-Manifest, punt 9. Het manifest is ondertekend door tientalten groepen, waaronder het LEK,
Stroomgroep Slop Kernenergie, regionale en lokale energiecomités. Tn: Frederik M. den Haan, De Urencokwestie. De leverantie van verrijkt uranium aan Brazilië, Leiden: Rijksuniversiteit Leiden lis, 1985, bijlage
8, p. 96 (ondertekenaars, waaronder de PvdA: pp. 98-99).
74. "Douane en kernenergie", de Volkskrant, 10 april 1979.
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Samenvatting
Er waren verschillende ontwikkelingen die vanuit de optiek van de AKB tot irritatie
leidden. Deze punten omvatten: schending van internationale verdragen, onderhandelingen met een dictatuur die het non-proliferatie-verdrag niet had ondertekend, het als
laag gewaardeerde democratische gehalte van de besluitvorming, de als mager gewaardeerde omgang met inspraak-, beroeps- en bezwaarschriftprocedures, onderdrukken van kritische geluiden, controle en gevaar van de 'atoomstaat', slechte veiligheid
(ongelukken, afval en procedures) en 'atoomdoden'.
Het herkennen van deze punten is van belang omdat zij inzicht verschaffen in de
radicalisering van de AKB en tevens bij uitstek punten blijken te zijn waarop de
overheid invloed heeft. Het zijn daarom zaken die in hoge mate beleidsrelevant zijn.

5.3 ACTIE EN OVERHEID: BEREIKEN VAN DOELEINDEN,
OVERHEIDSOPTREDEN EN UITGANGSPUNTEN

Naast de algemene ontwikkelingen omtrent kernenergie is ook het spanningsveld bij
acties van belang. Dit spanningsveld tussen AKB en overheid is mede bepalend
geweest voor de ontwikkelingen van de AKB. Dit spanningsveld omvat drie facetten.
Het eerste betreft het bereiken van doeleinden door actievoerders (5.3.1). Het tweede
gaat over het overheidsoptreden tegen de AKB (5.3.2). Het derde gaat in op de uitgangspunten van de actievoerders (5.3.3).
De genoemde punten zijn om twee redenen beleidsrelevant: ze verschaffen zowel
inzicht in de radicalisering van de AKB als de mogelijkheden van de overheid om
deze ontwikkelingen te beïnvloeden. In 5.2 ligt meer de nadruk op diepere oorzaken
van de onvrede dan in 5.3 dat primair protest en acties als onderwerp heeft. Toch
komen in 5.3 een aantal meer fundamentele zaken aan de orde zoals de uitgangspunten bij overheidsoptreden en van DGD.

5.3.1

HET BEREIKEN VAN DOELEINDEN DOOR DE AKB

Achteraf gezien heeft de AKB verschillende lange termijn successen behaald, zoals
het langdurige uitstel van besluiten over nieuwe kerncentrales en het laten stoppen
van het dumpen in zee. Deze successen waren in 1981 nog geen feit. Er is dan al
vele jaren gedemonstreerd. Tussen 1980 en 1981 was er sprake van een radicalisering
binnen de AKB, Het keerpunt in de radicalisering was echter 12 mei 1979: de eerste
actie van BAN.75

75. Er vonden overigens voor 1979 incidenteel directe acties plaats. In 1977 bezetten actievoerders een
boortoren uit protest tegen proeiboringen voor opslag van radioactief afval. In 1978 werd de Middensluis in
Velsen bezet om het uitvaren te voorkomen van de Makiri Smits die was geladen met radioactief afval.
Bron: Tien Jaar Verzet, pp. 11. 15 en 16.
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BAN richtte zich niet meer via demonstraties en petities tot de regering en het
parlement, maar formuleerde het recht op verzet en ging over tot directe actie. De
aanleiding om tot directe actie over te gaan valt terug te voeren op de besluitvorming
over de UCN en het protest ertegen in 1978. Na de grote demonstratie in Almelo trad
demonstratiemoeheid op. Actievoerders zetten vraagtekens
"bij hel feitelijke nul van hun kilometers lange wandeling. Was lopen wel genoeg? Tot dan toe had
er eigenlijk vrijwel niemand getwijfeld aan het nut en de funksie van de bestaande aktievormen.
Wel was de A.K.B, verdeeld over de vraag of liet wel of niet zinvol was om eisen te siellen en
verwachtingen te hebben naar het parlement toe. Vast slaat echter dal in de loop der jaren het
wantrouwen naar en het ongeloof in eventuele oplossingen van de overheid behoorlijk gegroeid
is."76

Het wantrouwen en ongeloof had twee oorzaken. Ten eerste besloot — volgens de
AKB — het parlement tot uitbreiding van de UCN omdat de fractiediscipline binnen het
CDA ertoe leidde dat aanvankelijke tegenstanders voor moesten stemmen en nfet
omdat de meerderheid van de Tweede Kamerleden hiervoor was. Het vertrouwen in
de parlementaire besluitvorming nam aanzienlijk af.77 Ten tweede was er onvrede in
de AKB over de leus bij de demonstratie in Almelo: het beperkte 'tegen uitbreiding'
in plaats van 'tegen de uc'.78
In 1979 waren er een paar BAN-acties. Vanaf 1980 barstten in het hele land directe
acties los.79 Directe grote successen waren er nog niet. Er werd nog steeds in zee
gedumpt. Het debat over nieuwe kerncentrales was in volle gang (BMD), In 1981 —
evenals de jaren ervoor — twijfelden activisten in de AKB aan de effectiviteit van
directe acties. Tussen DGD '80 en DGD '81 vond er echter nauwelijks een radicalisering in middelen plaats. Wel verhardde de sfeer bij confrontaties tussen overheid en
AKB (5.3.2).80 De enige trend naar zwaardere middelen waren de sabotagedaden van
de geïsoleerd optredende groep Willy Wortel en de Lampjes.81 Het waren activiteiten die zich in de marge van de AKB afspeelden.
Het bereiken van doeleinden bleef een terugkerend thema en was niet verstomd
met de overgang van demonstraties naar directe acties. Een voorbeeld hiervan is de

76. Onderstroom, juni 1980, nr. 30, p. 4.
77. De oorzaak van de oprichiing van BAN was het gebrek aan vertrouwen in de parlementaire
besluitvorming. Bron: Interview met Abel Herzberger door de auteur. 27 mei 1993.
78. Manus van de Laar en Ruud Bö'kkerink, "Geen hiërarchie in beweging tegen kernenergie!". Vrije,
1979 nr. 2, pp. 18-19.
79. Tien Jaar Verzei, pp. 11-28.
80. De BVD meldt over de radicalisering in de AKB: "de frustratie dat men steeds weer geen directe
resultaten behaalde" (bron: kwartaalverslag, p. 34). Er zijn hier nog meer oorzaken aan ie geven.
81. Daarnaast was er een incident bij de acties legen dumpen van radioactief afval in 1981: een
moloiovcocktail raakte een ME-bus. Een jaar daarvoor had overigens ook een incident met vuur plaatsgevonden bij acties tegen dumpen. Hierbij waren brandende autobanden uil een auto gegooid, hetgeen het
transport uren heeft opgehouden. Anonieme bron 3.
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vraag in hoeverre men bij DGD '80 moest vasthouden aan de eerste optie van terreinbezetting (5.3.3).

5.3.2 OVERHEIDSOPTREDEN
Bij de vier directe acties van BAN in 1979 was het politieoptreden relatief rustig. Het
geweld beperkte zich tot wegslepen aan de haren. In de aanloop naar DGD '81 vielen
er steeds meer gewonden en het letsel werd ernstiger van aard. Het hardere politieoptreden bereikte zijn hoogtepunt tijdens DGD '81.
De frustratie van de AKD over het overheidsgcweld richtte zich op twee punten:
1. de hardheid van het politieoptreden,
2. de afhandeling van het politieoptreden.
Ad 1. Zoals gesteld vielen er vanaf 1979 steeds meer gewonden: bij Borssele in
maart 1980 acht gewonden; bij Dodewaard in april 1981 zeven gewonden, waarvan
één ernstig; bij de UCN in juni 1981 enkele gewonden; en bij de acties tegen dumpen
van september 1981 enkele gewonden.
Behalve het hardere optreden paste de politie nieuwe pijnlijke technieken toe. Dit
gebeurde toen BAN op 26 september 1980 het terrein bezette bij de kerncentrale van
het Interuniversitair Reactor Instituut te Delft. De politie gebruikte een vierkant
stokje. Dit stokje was 37,5 cm lang en had vier zijden van elk 2 cm. Op vragen van
Fred van der Spek (PSP) over het gebruik van dit stokje antwoordde de toenmalige
minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel: "Het stokje wordt of aangelegd
achter het been, boven de hiel ter hoogte van de achillespees of aan de onderzijde
van de arm op het polsgewricht."82
Ad 2. De afhandeling van politieoptreden was niet altijd naar wens van de AKB.
Een voorbeeld is de afhandeling van het politieoptreden tegen BAN/EKZ (Energie
Komitee Zeeland) — die later het samenwerkingsverband 'Stop Borssele' vormden —
bij Borssele in maart 1980. Deze ontruiming speelde een grote rol in de discussie
over de verharding (5.3.3, ad 2).
Er vielen tijdens deze actie acht gewonden door het optreden van de ME, die zich
van lange lat en honden bediende. Zeven gewonden kwamen met hondenbeten in het
ziekenhuis terecht. De achtste — een jongen die spastisch is — werd zo hard geslagen
dat hij tijdelijk in een rolstoel belandde. Tijdens de ontruiming werden de vertegenwoordigers van de media op afstand gehouden. Het was hun zelfs verboden te voet
verder te gaan. Tijdens het ingrijpen was geen enkele hoge verantwoordelijke autoriteit van politie, justitie of de gemeente ter plekke.
Burgemeester Van den Heuvel verklaarde dat het gebruik van geweld bij de
ontruiming in strijd met de instructies was. '"Zo dit gebeurd is, en dat heb ik nog
82. "Volgende keer komt de ME mcl wurgkettingen". Vrij Nederland, 4 oktober 1980; Tweede Kamer,
vergaderjaar 1980-1981, Aanhangsel, p. 883; antwoord Wiegel 6 januari 1981 (hieraan is citaal ontleend).
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niet kunnen nagaan', zo zei hij, 'zal ik dit uitzoeken.'"83 Vervolgens weigerde Van
den Heuvel een onderzoek te vragen aan de commandant van de rijkspolitie in Zeeland. Als reden voerde Van den Heuvel aan: er was nergens vastgesteld dat er
geweld was gebruikt of dat er in relatie tot de specifieke omstandigheden ontoelaatbaar was gehandeld.84 Een medewerker van de conventionele centrale schreef aan
de officier van justitie:
"Ondergetekende is werknemer van de NV de PZEM en werkt op de Conventionele Cailrale Borssele. Collega's van hem, die op de CCB waren, hebben gezien, dat er geweld is toegepast, zij werden
er misselijk van. Letterlijk: er werd door 5 man op l mens ingeslagen. Bedoelde getuigen durven dit
niet naar buiten te brengen omdat zij vrezen voor hun funktie." 85

Men kan deze laatste opmerking naast de zaak Huinink leggen (5.2.3). Veertig
mensen van BAN en het EKZ dienden een klacht in bij de officier van justitie. Dit
politieoptreden zou telkens in de AKB terugkomen bij de vraag hoe te reageren op
overheidsoptreden. De discussies gingen over 'principieel geweldloos' of 'in principe
geweldloos'. Sommige actievoerders opperden prikacties als middel om confrontaties
te vermijden (5.3.3, ad 2).
Tijdens DGD '81 was er sprake van grootschalig en hard politieoptreden met gebruikmaking van nieuwe middelen. Bij de eerste charges op zaterdagmiddag 19 september
raakten meer dan 130 demonstranten gewond. Er waren felle gevechten in de nacht
van zaterdag op zondag.86 De Rijkspolitie voelde tijdens DGD '81 de bui al hangen
over het harde politieoptreden: "Ook over het feit dat er bij charges zo'n 100 &. 150
man demo's gewond zijn geraakt zal nog wel tot nodige vragen leiden."87
Volgens de brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie over
Dodewaard aan de Tweede Kamer waren er op de eerste dag — zaterdag — 606 traangasgranaten afgeschoten.88 Zondag was een nieuwe voorraad van drieduizend grana-

83. "Geweld is legen de instructie geweest", NRC Handelsblad, 17 maart 1980.
84. NRC Handelsblad, 19 maart 1980; "Politie maakt toegang tot centrale vrij. Demonstranten
losgezaagd en 'Geweld is tegen de instructie geweest'". NKC Handelsblad, 17 maart 1980; "Geen autoriteit
bij actie ME in Borsele", NRC Handelsblad, 18 maan 1980; "Burgemeester van Borsele weigert onderzoek
geweld", me Handelsblad, 19 maart 1980.
85. Brief "Driewegen, 18 maart '80", in: Tien Jaar Verzet, p. 22.
86. Tien jaar verzet, pp. 21-36.
87. Korps Rijkspolitie, "Periodieke bespreking diverse commandanten, 20 september 1981 te 20.00 uur
in het commandocentrum. Nr. 15", blad 2.
88. In het dagverslag van de Rijkspolitie gaat men er nog vanuit dat er "circa 1000 traangasgranaten
verschoten" zijn.
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ten aanwezig.89 De ministers spraken in deze brief hun twijfel uit over de massale
inzet van het traangas.90 Op pagina 10 viel te lezen:
"Geconstateerd moet worden dat bij de acties op zaterdagmiddag, met name bij de Waalbandijk in
kort tijdsbestek, een grote hoeveelheid traangasgranaten is gebruikt. Wij hebben er begrip voor dal
daardoor twijfels zijn ontstaan over de vraag of gelet op de situatie een dergelijke hoeveelheid zo
direct al ook geboden was."

Over traangashouders op een stok:
"Indien niet voldoende afstand wordt bewaard, bestaat het gevaar van brandwonden ten gevolge van
de bij de ontsteking vrijkomende hitte. Tevens kan het gevaar bestaan dat mensen op deze wijze
tijdelijk aan voor de gezondheid onaanvaardbaar hoge concentraties worden blootgesteld. Wij zijn
dan ook van mening dat het hanteren van deze houders op stok. gelet op de daaraan verbonden
risico's, kritisch bekeken dient te worden."

Op pagina 10 van hun brief stelden de ministers dat ze het gebruik van traangasspuitbusjes door leden van arrestatieteams niet juist achtten. Uit de dagverslagen van de
commandanten te Dodewaard blijkt dat de politie kritiek verwachtte:
"Er is bij hogerhand en in politieke kringen enig stof opgewaaid i.v.m. gebruik, door één man, van
een busje-traangas, gisteren 19.09.1981, hierover zullen nogwel de nodige vragen over worden gesteld in de kamer. Ook het feit dat Kol. Feijlbrief tijdens een inierv. het gebruik heeft ontkend,
omdat hij toen niet op de hoogte was van dit 'nare' voorval, zullen nog wel voor enige vragen
zorgen.""

Ruim dertienhonderd mensen dienden klachten in over het gebruik van traangas. De
beide ministers lieten een onderzoek instellen naar de gevaren van het traangas. Zij
drongen bij andere bestuurders erop aan zolang dit onderzoek liep "de grootst mogelijke terughoudendheid in het gebruik van traangasverspreidende middelen te betrachten."*2 Niemand mag in oorlogstijd het cs-traangas gebruiken, op grond van een
nieuwe bekrachtiging van het VN-protocol van Genève. Nederland tekende in 1970
dit verdrag inzake het gebruik van chemische wapens in oorlogstijd. Binnenlands
gebruik in vredestijd valt er niet onder."

89. Korps Rijkspolitie, "Periodieke bespreking diverse commandanten, 20 september 1981 Ie 20.00 uur
in het commandocentrum. Nr. 15", blad 2.
90. Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 14 december 1981 getiteld "De
gebeurtenissen bij de demonstratie in Dodewaard in de periode van 19 t/m 22 september 1981". Tweede
Kamer, vergaderjaar 1981-1982, 17 240, pp. 9-10.
91. Korps Rijkspolitie, "Periodieke bespreking diverse commandanten, 20 september 1981 te 20.00 uur
in het commandocentrum. Nr. 15", blad 2.
92. Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 14 december 1981 getiteld "De
gebeurtenissen bij de demonstratie in Dodewaard in de periode van 19 t/m 22 september 1981", Tweede
Kamer, vergaderjaar 1981-1982. 17 240, p. 13.
93. Han Schumacher, "Overheid begaat misdaad met CS-gas", de Volkskrant, 10 oktober 1981.
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De pers roerde zich vanwege aan agent(-en) uitgereikte relkaartXen).94 In de brief
van de ministers stond op pagina 11: "Wij achten de verstrekking van dit soort pasjes/relkaarten aan anderen dan persvertegenwoordigers onjuist."
In het maandblad voor de reclassering — het KRI — stonden nog meer methoden die
in Dodewaard waren gebruikt: de inzet in het donker van politiehonden tegen betogers en de inzet van arrestatieteams tegen antikernenergiedemonstranten. Deze teams
waren opgericht voor arrestaties in vuurgevaarlijke situaties. In DGD '81 was hiervan
geen sprake. Er was infiltratie in het tentenkamp. Deze infiltratie was mogelijk bedoeld als strategie voor het zaaien van wantrouwen.95 In het dagverslag van de
Korps Rijkspolitie stond hierover: "Op het tentenkamp is onrust ontstaan over de
eventuele aanwezigheid van polite-stille-M.H., iedereen kijkt naar iedereen."*"
Bovenstaande punlen gaan in op het geweldaspect van het politieoptreden. Wat was
het beleid waarop het optreden was gebaseerd? Volgens de brief van de ministers
waren er de volgende uitgangspunten:
1. Het recht op betoging mocht niet of nauwelijks worden ingeperkt.
2. De beweging van buurtbewoners moest zo min mogelijk worden gehinderd.
3. De centrale moest blijven draaien.
Hoe stond de politie tegenover het opwerpen van barricaden? In hun brief schreven
de ministers dat de politie aanvankelijk niet ingreep: "Bij deze afweging heeft het
aanvankelijk vertrouwen, dat de demonstranten de spelregels zoals het niet opwerpen
van barricades en het niet effectief blokkeren van de centrale in acht zouden nemen,
een belangrijke rol gespeeld."97 De ministers schoven de oorzaak dat er toch barricademateriaal was meegenomen af op de moeizame communicatie en op de basisdemocratie.
Toch waren er vooraf aanwijzingen dat actievoerders materiaal zouden meenemen.
De mogelijkheid van het opwerpen van barricaden werd in het actieplan aan het inzicht van de deelnemers zelf overgelaten. Een aanwijzing is bijvoorbeeld terug te
vinden in de notulen van 17 mei 1981 ter voorbereiding van DGD '81. De activisten
bespraken de mogelijkheid van de bouw van een anti-atoomdorp. Het anti-atoomdorp,
dat gebouwd zou moeten worden op de toegangswegen was een terugkerend onderwerp. Het kwam bijvoorbeeld terug in de uitnodiging van de persgroep voor de persconferentie van 15 september 1981.98
94. Deze relkaarten worden aan journalisten uitgereikt, zodat zij hun werk kunnen doen bij confrontaties.
95. Gerard Legebeke, "Overheidsgeweld", *TK/-maandblad reklassering november 1981.
96. Dagverslag Korps Rijkspolitie. Nr. 15, 20-09-1981. p. 1.
97. Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 14 december 1981 getiteld "De
gebeurtenissen bij de demonstratie in Dodewaard in de periode van 19 t/m 22 september 1981", Tweede
Kamer, vergaderjaar 1981-1982, 17 240, pp. 12-13.
98. Uitnodiging van 10 september 1981 van de persgroep voor persconferentie 15 september 1981.
Reeds bij DGD '80 werd in de voorbereiding gezinspeeld op het mogelijke gebruik van (lichte) barricaden:
"Als je eventueel barrikade-materiaal meeneemt (het wordt niet aangeraden), neem dan geen spullen mee
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Ook in de noodverordening werd expliciet aandacht besteed aan barricaden Het
betrof de door waarnemend burgemeester Goldberg uitgevaardigde verordening van 9
september 1981. In artikel 3a verbood hij uitdrukkelijk voorwerpen mee te voeren
voor het oprichten van barricaden." Deze noodverordening was opgenomen in
dezelfde brief van de ministers, waar ze ervan uitgingen dat de actievoerders geen
barricaden zouden opwerpen. In bijlage Hl van deze brief is de ervaring van enkele
niet nader genoemde ooggetuigen weergegeven. Deze vroegen zich af "of de
overheid er van tevoren niet meer rekening mee had kunnen houden dat demonstranten massaal het verbod zouden overtreden."100
De BVD hield reeds van te voren rekening met barricaden. In het BVD-verslag
kunnen we lezen hoe de AKB het oorspronkelijke plan om in de barricaden tevens te
gaan wonen uiteindelijk liet varen.101 Ten minste de Pin — en mogelijk de BVD —
waren tot in detail op de hoogte van de voorbereidingen. Informant Arnold hielp mee
aan het fabriceren van rijdende barricaden (8.2). De opmerking in de brief van de
ministers, dat men niet wist dat actievoerders barricaden zouden oprichten, getuigt
van naïviteit of van onwetendheid. In dat laatste geval zou essentiële informatie door
het netwerk BVD-PID aan beleidmakers zijn onthouden. 102
In de bijlage van de brief van de ministers waren ooggetuigen kritisch over het
feil of de drie richtlijnen — recht op betoging, bewegingsvrijheid van omwonenden en
het blijven draaien van de centrale — duidelijkheid waren geweest voor de demonstranten. Deze ooggetuigen stelden dat de politie eerst barricademateriaal doorliet bij
de politieposten en vervolgens zeer hard tegen de bouw van deze barricaden — en
zelfs tegen blokkades — optrad.

waarmee gegooid kan worden. Ook zandzakken worden afgeraden, omdat die daar gevuld moeten worden
met land van de agressieve boeren. Strobalen zijn prima. Lichte barrikades kunnen opgeworpen worden om
te voorkomen dat de politie onverwachts met auto's op de blokkades inrijdt. De barrikades zijn niet bedoelt
om de ME echt tegen te houden." Bron: Verslag vergadering 8 oktober 1980, p. 2.
99. Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 14 december 1981 getiteld "De
gebeurtenissen bij de demonstratie in Dodewaard in de periode van 19 t/m 22 september 1981". Tweede
Kamer, vergaderjaar 1981-1982, 17 240, bijlage II, p. 17.
100. Ibid., bijlage III, p. 19.
101. De barricaden hadden de vorm van een anti-atoomdorp moeten aannemen. Kwartaalverslag, p. 33.
102. Er blijken meer instanties over gedetailleerde informatie te beschikken. Behalve het netwerk van
BVD-PID hield ook de politie individuele groepen in de gaten. Tijdens DOD '81 hielden de commandanten
van politie in Dodewaard dagbespreking. Tijdens deze bespreking deelde Van Kampen mee: "A'dam
demo's gaan vanavond naar huis, vermoedelijk zullen dit zo'n 140 & 150 man zijn. (zitten harde jongens
bij)". Ook de basisgroep Nijmegen wordt met name genoemd:
"v.d. Zalm heeft nog een bijzonder gegeven en dat is het terughalen basis-groep Nijmegen, dit i.v.m.
ongeregeldheden in binnenstad Nijmegen. Het pol.buro aldaar (waar arrcstanten-dodewaard zich
bevinden) is het hoofddoel. Ook zouden er mensen van het tenten-kamp zijn opgeroepen zich naar
Nijmegen te begeven." Bron: Korps Rijkspolitie, "Periodieke bespreking diverse commandanten, 20
september 1981 te 20.00 uur in het commandocentrum. Nr. 15", blad 3.
Het is interessant te zien dat sommige informatie kennelijk niet werd doorgegeven aan andere instanties en
andere informatie wel. Mogelijk deden zich hier coördinatie-problemen voor. Ook zou interessant zijn te
onderzoeken hoeveel verschillende instanties zich met (ontwikkelingen binnen) de AKB bezighielden en in
hoeverre hier sprake was van dubbel werk.
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"Demonstranten mochten in een groter gebied niet meer komen. Tegen menselijke blokkades werd
opeens wel opgetreden, terwijl zulks getolereerd zou worden. De demonstranten wisten toen niet
meer waar ze aan toe waren."

Verderop in deze bijlage van de brief:
"De demonstranten raakten ingeklemd tussen de van twee zijden optredende politie en hun eigen
barricades. Dit is door hen als een door de overheid opgezette val ervaren. Ook heeft dit optreden
van de politie, waarbij gebruik werd gemaakt van traangas, de indruk gewekt dat de overheid en de
politie erop uil waren meteen met harde hand op Ie treden. De daarbij gebruikte hoeveelheid traangas is als onevenredig veel ervaren. Het gebruik van traangas als collectief geweldsmiddel tegen de
hele groep demonstranten, terwijl slechts enkelen gebruik maakten van geweld, is als disproportioneel ervaren. Bovendien vormt hel gebruik van collectief geweld naar de mening van de genodigden
een bedreiging voor de hele groep en leidt dit tot geweldsescalatie. Over de inzet en het optreden
van de aanhoudingsteams, de zogenaamde 'stillen', is scherpe kritiek uitgesproken. Men vond het
afkeurenswaardig dat agenten zich voordeden als demonstranten. Voor wat betreft de communicatie
tussen overheid en demonstranten was men van oordeel dat de overheid onvoldoende rekening had
gehouden met de andersoortige organisatie van de demonstranten. De mening was dat de demonstranten te weinig tijd hadden om tot rust te komen en om beslissingen te nemen. De overheid heeft
er onvoldoende rekening mee gehouden dat de demonstranten democratisch vanaf de basis beslissingen nemen en dat dat enige tijd kost."

We zullen in 6.3 zien dat de BVD in zijn verslag uitgebreid beschreef hoe de AKB
was georganiseerd en hoe de besluitvorming in zijn werk ging. Desondanks deed de
dienst er niets mee toen de dienst de escalatie en het geweld — in relatie met politieoptreden — beschreef. In bijlage III van de brief van de ministers duidden de ooggetuigen de organisatie en besluitvorming van de AKB slechts zeer kort aan. Toch
wisten ze zinvolle opmerkingen te maken over de relatie met politieoptreden en
escalatie. Er was op twee punten duidelijkheid waar de BVD die niet gaf (zie bijlage
1):
• onduidelijkheid over de koers van het politieoptreden,
• de extra tijd die actievoerders nodig hadden voor de besluitvorming in een
basisdemocratische organisatie.
Beide zaken zijn beleidsrelevante inzichten voor een beleidmaker.

5.3.3 UITGANGSPUNTEN AKB EN DGD
Op het Pinksterkamp, dat diende ter voorbereiding van DGD '80, ontwikkelde de AKB
uitgangspunten. Deze punten waren de voorwaarden die de activisten aan de actie
stelden:
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2. Openbaarheid.
3. Brede ondersteuning vanuit de bevolking.
4. Passieve ondersteuning vanuit de Dodcwaardse bevolking voor ons acliemodel."104

In 1977-1986. Tien jaar verzet tegen kernenergie is gekozen voor een iets andere
invalshoek. Men kwam hier op pagina 6 tot de volgende uitgangspunten:
"Het idee voor een massale, langdurige, openbare blokkade van Dodewaard sloeg (dus) enorm aan.
De uitgangspunten voor die aktie geven een goed beeld van die periode van de anti-kernenergiestrijd:
* Openbaarheid — We staan in ons recht en proberen zoveel mogelijk mensen bij de aktie te
betrekken
* Geweldloosheid — Als strategisch middel, maar ook als principe
* Recht op verzet — Als de parlementaire demokratie faalt in hel verwezenlijken van het welzijn,
moet je het zelf doen
* Bosisdemokraüe — van onderop, zelf doen. de verantwoordelijkheid voor je leven niet uil
handen geven (aan het parlement, bestuurders of leiders binnen de beweging)."

De verschillende omschrijvingen — ook uit andere bronnen — van de uitgangspunten
van DGD en de AKB bewogen zich steeds rond de volgende punten:
1. openbaarheid,
2. geweldloosheid,
3. voorkoming van criminalisering,
4. brede ondersteuning bevolking (landelijk en lokaal),
5. basisdemocratie,
6. recht op verzet.
De punten hingen nauw met elkaar samen. Eén discussie sprong er telkens weer uit:
de discussie over geweldloosheid. Bij de discussie over geweldloosheid verwezen
actievoerders steeds naar de andere uitgangspunten van voorkomen van criminalisering, de brede ondersteuning van de bevolking en — in minder mate - openbaarheid.
Ook op andere niveaus stond de discussie over geweldloosheid centraal in het debat:
a. Het verwees naar strategische, tactische en pragmatische overwegingen.
b. Het verwees naar ethische en normatieve overwegingen.
Een complicatie vormde de vermenging van de discussie over geweldloosheid met
persoonlijke wrijvingen. Het conflict in de AKB tussen Joost van Steenis en de
vrouwengroepen vormde daar geen uitzondering op.105 Het in herinnering brengen
van de discussies over geweldloosheid leidt zelfs heden ten dage bij voormalige
actievoerders tot een diepe zucht. Zo lang, met zoveel herhaling en vaak ook zo
muurvast was geen enkel ander debat geweest.

"1. Voorkoming van kriminalisering.

103. Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 14 december 1981 getiteld
"De gebeurtenissen bij de demonstralie in Dodewaard in de periode van 19 t/m 22 september 1981",
Tweede Kamer, vergaderjaar 1981-1982, 17 240, bijlage ra, p. 19.

104. Met je hoofd in de wolken, p. 46. Zie ook: Onderstroom, mei 1980, nr. 29; pp. 2, 6, 12.
Voorkomen criminalisering: Milieudefensie, juni 1980. pp. 4-7. Ook: Onderstroom, juni 1980, nr. 30; pp. 3,
6, 18. Zie ook: "Handboek 'Dodewaard dicht'". Onderstroom, 1980, pp. 5, 10-15.
105. 7.1, Het vervolg van Joost van Steenis in de AKB.
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Hoewel het enigszins kunstmatig is de zes punten te scheiden, is voor de overzichtelijkheid een poging gewaagd. Geheel in de traditie van begin jaren tachtig neemt
het punt over geweldloosheid ook hier de meeste ruimte in beslag.
Bij DGD '80 waren de kaders voor de actie duidelijker afgesproken dan bij DGD '81.
Bij de voorbereiding van DGD '81 was bijvoorbeeld het debat over barricaden nooit
echt afgerond. Barricaden waren opengelaten als een mogelijkheid. De verschuivingen die er zijn geweest betekenen nog niet dat de uitgangspunten waren losgelaten.
Wel zijn er verschillen in accenten aan te geven, vooral in de kracht waarmee bepaalde inzichten naar voren zijn gebracht. Zonder ook maar de schijn van volledigheid te
willen wekken, zal ik verschillen in accenten belichten.
Ad 1. Openbaarheid
Openbaarheid was bij DGD '80 en DGD '81 het uitgangspunt. De actievoerders
presenteerden het actievoorstel in alle openheid en openbaarheid.106 Het uitgangspunt was in 1980 mede een overweging om niet de optie van de bezetting uit te
voeren, maar over te gaan tot de tweede optie, de blokkade: "Bij een bezetting ga je
uit van een soort kommando-aktie en niet van een brede aktie. De mensen die meededen waren geen kommando-troepen en bogen de aktie terug naar wat zij aankonden."107 Een versmalling door een commando-achtige structuur kwam de openbaarheid niet ten goede.
Openbaarheid sloeg altijd op de uitvoering, maar niet altijd op de voorbereiding.
Dit vanwege het verrassingseffect. De Gelderse Stroomgroepen — de initiators van de
grote Dodewaard-acties — hadden kritiek op de geheime voorbereidingen van BAN
(7.1). Door de openheid kon iedereen tot de acties toetreden.
De AKB hield consequent vast aan openheid. Dit blijkt verschillende consequenties
te hebben voor een eventuele radicalisering. Zo stuurde de AKB acties bij tot minder
vergaande vormen: geen terreinbezetting tijdens DGD '80. Omgekeerd konden mensen
met meer radicale ideeën actief deelnemen aan de voorbereiding.
Ad 2. Geweldloosheid
Deze discussie is zo oud als de directe actie en begon dan ook reeds in 1979 naar
aanleiding van de eerste BAN-acties. Bij een actie in Petten van BAN en de Stroomgroep Haarlem/IJmond op 16-17 juni 1979 waren mensen aan de haren weggesleept:
"Niet iedereen is even enthousiast over de aktievorm, vooral de uiterst principiële

106. In het eerste plan van Dodewaard '80 is een aantal aspecten in het begin niet in de openbaarheid
gekomen. De reden is het vermijden van een harde confrontatie. Dit slaat in een ongedateerd stuk van de
plangroep: "Konsept aktieplan 'Dodewaard gaat Dicht'", 2 pp.
107. Pieler (Groningen-Omstemd) geciteerd in Mei je hoofd in de wolken, p. 103.
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keuze van BAN voor geweldloosheid levert enige wrijving op. Een ontwikkeling die
zich de volgende jaren voort zal zetten."108
Er waren ook mensen die juist positief waren over de principiële geweldloosheid.
De actie in Borssele van BAN en het EKZ in maart 1980 — waarbij acht mensen gewond raakten — leidde volgens lokale actievoerders tot de volgende ontwikkeling:
"Juist de gewelddadigheid van de ME en de geweldloosheid van de akticvoerders, daardoor hebben
veel mensen hier in Zeeland gezegd 'dit wordt te gek'. Er zijn veel mensen over na gaan denken en
het is veel mensen duidelijk geworden, ook bij een middenpartij als de PvdA, dat de parlementaire
demokralie niet functioneert op hel gebied van de kernenergie."

Deze acüevoerders trokken de conclusie dat er juist geweldloos moest worden
doorgegaan.109 Zij verbonden het uitgangspunt van geweldloosheid aan het uitgangspunt van verbreding (PvdA).
Het overheidsgeweld leidde tot discussies bij de voorbereiding van DGD '80. Eén
daarvan betrof de discussie over 'principieel geweldloos' of 'in principe geweldloos'
actie voeren. 'In principe geweldloos' werd als volgt omschreven:
'"dat wil zeggen geen aanvallend geweld. We willen zo dicht mogelijk bij de centrale komen, niet
door de hekken heen. We willen niet door het ME-kordon neenbreken, maar we aksepteren het MEkordon ook niet als einddoel. Indien de politie zal overgaan tot een voor ons vroegtijdige beëindiging van de aktie, zullen we ons binnen de kaders van de aktie (in principe geweldloos) hiertegen
verzetten. Variatie en kreativiteit moeten hierin een plaats kunnen hebben, zonder het gezamenlijke
karakter van de aktie uit het oog te verliezen.'"110

Er was in de AKB kritiek op de opstelling van 'in principe geweldloos'. Het zou een
veel te vaag kader zijn:
"'Er moeten duidelijke afspraken komen, niet dat soort vaagheden ais >in principe geweldloos<
want zo kunnen er nog knokpartijen ontstaan bij politiekonfrontaties, omdat dat toch niet aanvallend
was en toch niet anders kon en zo. Voor mij houdt staan (ook al is het omdat iemand jou net een
kiap gegeven heeft) op zich altijd weer een aanval in.'"1"

Tijdens het pinksterkamp bleek slechts een kleine minderheid zich door middel van
beschermende kleding op een harde confrontatie te willen voorbereiden. De meningen
liepen uiteen over de vraag of de organisatie zich moest distantiëren als het tot
geweld zou komen.112

108.
109.
110.
111.
112.

Tien jaar verzet, p. 19.
Mei je hoofd in de volken, p. 148.
Ibid.,p. 102.
Ibid.,p. 102.
"Verslag van de groepsdiscussies". Onderstroom, juni 1980, nr. 30, p. 19.
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De discussie over geweldloosheid hing samen met andere uitgangspunten, zoals de
brede ondersteuning van de bevolking. Ter illustratie volgen enkele uitspraken. Uit
Groningen voerde iemand aan: "We wilden persé geweldloos blijven om ons niet te
isoleren van mensen die sympathiek staan tegenover de anti-kernenergiebeweging."
Stop Borssele stelde: "Door geweld niet uit te sluiten verspeelt de beweging de sympathie van grote delen van de bevolking." Uit Zevenaar: "Ik geloof niet dat de centrale nu dicht gaat, maar dat vooral wanneer de aktie geweldloos verloopt, het toch
weer een boel mensen aan het denken zet en dat daardoor nog meer mensen tegen
kernenergie worden." Uit Dodewaard: "Zelf heb ik als doel van de aktie gezien dat
de AKB nog verder verbreed moest worden."1" In al deze citaten maakten actievoerders een koppeling tussen geweldloosheid en het uitgangspunt van brede ondersteuning door de bevolking.
Ook kunnen we een koppeling terugvinden tussen geweldloosheid en het uitgangspunt van het voorkomen van criminalisering: "Geweldloosheid, liefst algehele principiële, zou het kenmerk van de aktie moeten zijn. Zo zou de gevreesde kriminalisering
ontkracht moeten worden.""4
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voor verzonnen werden! Mensen isoleren. Te gek om los te lopen, toch?!""8 Actievoerders uit Wageningen verspreidden op het tentenkamp een stencil om mensen van
geweld af te houden. Men verbond de oproep om geweld te vermijden aan het verbreden van de steun onder de bevolking.m Een onderdeel van de geweldloosheid
was het informeren van de bevolking over het principe van geweldloosheid,120
Er was tevens een andere discussie gaande over geweldloosheid. Uit Amsterdam
kwam het voorstel om prikacties te houden in plaats van een massale blokkade. Het
voorstel werd onder meer gemotiveerd met de uitspraak: "We weigeren kanonnenvoer te zijn van welke kant dan ook. We hebben vanaf nu de lijfspreuk: WIE NIET
STERK is MOET SLIM ZIIN."'2' De voorstellen voor prikacties kwamen voort uit
zowel de onvrede over een anonieme massa-actie, als de angst voor een dreigende
"matpartij".
"Wij waren ook heel bang, dat moet goed duidelijk zijn, voor aan de ene kant een massale
wandelpartij maar aan de andere kant ook voor een massale matparlij. We wilden geen van beide
alternatieven daar op die drie dijkjes, daar komt ook dat idee vandaan van decentraliseren en de
prikacties."122

Op 5 oktober 1980 maakte de AKB een keuze tussen de opties van bezetting of blokkade: DGD '80 beperkte zich strikt tot een blokkade. Het was de organisatie er alles
aan gelegen om 'infiltranten', die de geweldloosheid in gevaar zouden kunnen brengen, te weren of onder de duim te houden. De organisatievorm van basisgroepen
moest hieraan dienstbaar zijn.115 De reden hiervoor stond in direct verband met de
uitgangspunten: "Een bezetting kan helemaal niet zonder geweld, dus zijn we teruggevallen op een blokkade.""6 In het Handboek "Dodewaard dicht!" van Onderstroom stond hierover: "Een verstandig besluit, want een veldslag zal niet duidelijk
maken waar het over gaat: het stoppen van kernenergie. Wij moeten duidelijk maken
dat het geweld niet van ons komt, maar juist van de andere kant.""7
Tijdens DGD '80 bleven de actievoerders dicht bij volledige geweldloosheid. Dit
blijkt uit een passage in het actiehandboek over het omgaan met provocateurs en relschoppers: "Probeer, als je je daartoe in staat voelt, zoveel mogelijk met hen in
contact te komen en hen te kalmeren; of maak ruimte voor mensen die dat wél
kunnen. Als dat niet lukt, en het gaat om een enkeling, probeer die persoon dan te
isoleren van de rest van de groep [...]." Deze passage leidde op zijn beun tot discussie: "Koste wat koste moet het rustig blijven. Wat daar niet voor walgelijke dingen

Kleinere acties bij Borssele, Dodewaard en acties tegen dumpen van radioactief afval
beïnvloedden de voorbereiding van DGD '81. Op de achtergrond speelden de grote
ontruimingen van kraakpanden in Amsterdam en Nijmegen. De verharde sfeer had
niet tot gevolg dat er minder over geweld werd gediscussieerd. Tot strakke afspraken
over geweldloosheid — zoals bij DGD '80 — kwam het echter niet. Het leidde tot de
situatie waarin 'principieel geweldloos* en 'in principe geweldloos' zich naast elkaar
konden voordoen tijdens een actie. Hetgeen ook zou geschieden. Het wijst op een
mogelijke accentverschuiving binnen het uitgangspunt, maar niet op een ander uitgangspunt.
Op één punt bleef echter door de jaren heen de mogelijkheid van escalatie bestaan. Dit betrof de situatie waarin de politie 'actiemaatjes' arresteerde. Een Rotterdamse groep verwoordde dit in de aanloop naar DGD '80 als volgt: "Als een groep
van ons door stillen of ME dreigt ingesloten te worden, moeten we deze hoe dan ook
weer bevrijden."123 Dergelijke opvattingen waren ook bij minder radicale delen van
de AKB terug te vinden. Dit punt lag zo gevoelig, dat deze Rotterdamse groep de
onderlinge solidariteit boven de discussie over geweldloosheid plaatste.

113. Actievoerders geciteerd in Mei je hoofd in de wolken, pp. 102 en 103.
114. Ibid., p. 103.
115. 'Tegenstanders centrale: 'Geweld blijft uil bij Dodewaard'", de Volkskrant, 15 september 1980;
"Plan voor blokkade Dodewaard rond. Actie op zondag 19 oktober", de Volkskrant, 6 oktober 1980.
116. Actievoerder uit Zevenaar geciteerd in Mei je hoof/J in de wolken, p. 103.
117. Onderstroom. "Handboek 'Dodewaard dicht!' 1980", pp. 6-7.

118. Willemien geciteerd in Mei je hoofd in de volken, p 134. Voor meer commentaar zie: Vrije,
1980. nr. 10, pp. 18-19.
119. Mei je hoofd in de wolken, p. 113.
120. "Opslagvergunning aanleiding. Anti-kem-kamp eist sluiting Dodewaard. Protestactie trekl 6000
deelnemers", de Volkskrant, 27 mei 1980.
121. Amsterdamse plangroep geciteerd in Met je hoofd in de wolken, p. 108.
122. Bob uit Amsterdam geciteerd in Met je hoofd in de wolken, p. 109.
123. Actievoerder uit Rotterdam geciteerd in Met je hoofd in de wolken, p. 113.
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Ad 3. Voorkoming van criminalisering
Onder punt twee is al het verband aan de orde gekomen tussen geweldloosheid en
het voorkómen van criminalisering. Voorkómen van criminalisering was het hoofdthema. Een enkele keer viel er een ander geluid te horen. Bij DGD '80 stelde iemand
uit Rotterdam: "We wisten dat kiezen voor een bezetting zou betekenen kiezen voor
kriminalisering, maar dat hadden we er voor over. Bezetting is de enige manier van
efficiënt aktievoeren."12'1 Deze mening werd slechts door een kleine minderheid
vertegenwoordigd. Deze maakte geen kans de dominante te worden.
Ad 4. Brede ondersteuning bevolking (lokoal en landelijk)
Bij het tweede uitgangspunt heb ik het verband gelegd tussen geweldloosheid en
verbreding. Hier volgen een paar aanvullende opmerkingen. De verbreding leidde er
tevens toe dat niet slechts linkse activisten tegen het atoomprogramma waren.
Behalve dat in die tijd de publieke opinie in meerderheid tegen kernenergie was,
hadden ook politieagenten er moeite mee. In de aanloop naar DGD '80 was bijvoorbeeld ME-er Hopman kritisch. Hij betwijfelde of hij zijn taak kon vervullen tijdens
antikernenergieacties. Een andere politiefunctionaris — Berkel — sloot zich hier later
bij aan.125
Ad 5. Basisdemocratie
Het besluit tot de oprichting van DGD-basisgroepen en het werken met basisdemocratie voor de Dodewaard-acties dateerde al van het Pinksterkamp van 1980. Ook
BAN deed vanaf het begin hier ervaring mee op. Basisdemocratie was een essentieel
kenmerk van DGD '81.
Ad 6. Recht op verzet
De AKB formuleerde het recht op verzet vanwege het afnemend vertrouwen in de
parlementaire besluitvorming. BAN voegde in 1979 de daad bij het woord en voerde
directe acties uit. De AKB paste het toe tijdens DGD '80, DGD '81 en vele andere
acties. Aan het uitgangspunt veranderde niets en het werd net als bij de discussie
over demonstraties gekoppeld aan het bereiken van de doeleinden (5.3.1).
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relevant omdat iemand die het Klein Geweld aanhing — Joost van Steenis — tot de
AKB toetrad. In 7.l126 worden de uitgangspunten van DGD en Klein Geweld met elkaar gekruist. Op deze wijze kan men een indruk krijgen of er een mogelijke kruisbestuiving kan plaatsvinden. De BVD had hier grote vrees voor. Deze vrees was een
belangrijke reden van de dienst om tot rapportage over te gaan.
Samenvatting
Het overheidsbeleid was van invloed op eventuele radicalisering en koerswijzigingen
van en binnen de AKB. Het betrof zowel actievormen als concepten. Een analyse kan
hierover inzicht verschaffen. Beleidmakers kunnen op grond van een dergelijke
analyse besluiten bepaalde handelingen na te laten of juist uit te voeren.
Omgekeerd was een bepaalde strategie die de AKB voerde van invloed op de overheid. In deze paragraaf konden we zien wat de uitgangspunten van beide partijen
waren en wat de invloed was van de mate waarin doeleinden werden bereikt op het
protest en het verzet van de AKB. Ook deze inzichten zijn bij uitstek beleidsrelevant.
Men kan zien wat de ontwikkelingen op hoofdlijnen zijn. Beleidmakers kunnen hierop inspelen. Een heldere analyse vergroot daarmee de mogelijkheid om — door
middel van beleid — ontwikkelingen te beïnvloeden.
Tevens kan men met behulp van de uitgangspunten een taxatie maken van een
mogelijke kruisbestuiving door een ander concept (Klein Geweld).
Ik wil er nogmaals op wijzen dat het bovenstaande een eenzijdig beeld geeft van de
ontwikkelingen omtrent kernenergie. Slechts de zaken die inzicht geven in de
radicalisering en verharding zijn eruit gelicht. Juist deze punten zijn van belang
omdat zij bouwstenen vormen voor het inzicht om bepaald overheidshandelen te
stimuleren of juist achterwege te laten.

Relevantie van de uitgangspunten in relatie met andere actieconcepten
De uitgangspunten van DGD zijn om nog een andere reden van belang dan de relatie
tussen DGD en overheid. Ik doel op de relatie tussen de uitgangspunten van DGD en
het concept van het Klein Geweld. Klein Geweld is geweld dat gericht is tegen
personen van de 'elite'. Dit concept is in relatie met de uitgangspunten van DGD

124. Ibid., p. 105.
125. "Kamerleden: poliliechef moet zijn brief intrekken", NRC Handelsblad, 30 mei 1979; "Politie en
protesl", NRC Handelsblad, 31 mei 1979; "Polilieambtenaren hebben niei geweigerd", NRC Handelsblad, 6
juni 1979; Onderstroom. "Handboek 'Dodewaard dicht!' 1980"-
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126. Zie ook 8.1.

KWANTri'ATiHVE OPBOUW

HOOFDSTUK 6
KWANTITATIEVE OPBOUW

In het voorafgaande is de interactie tussen overheid en AKB weergegeven. Daarbij
kwamen ook de uitgangspunten van DGD aan de orde. In de navolgende hoofdstukken
6, 7 en 8 wordt het deel van het vierde kwartaalverslag van 1981 van de BVD geanalyseerd dat ging over "anti-democratische ontwikkelingen" binnen de AKB. Voor wie
niet bekend is met dit verslag is het aan te bevelen eerst bijlage l te lezen alvorens
door te gaan met de hoofdstukken 6, 7 en 8. In hoofdstuk 6 wordt nagegaan wie er
in de BVD-rapportage onderwerp van onderzoek was.
Niet elke groep of persoon mag onderwerp van onderzoek van de BVD zijn. In 3.1
zagen we wat de taken van de BVD zijn. De objecten van onderzoek moeten binnen
de taakstelling van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vallen.
De titel van het BVD-verslag over de AKB luidde "ANTI-DEMOCRATISCHE ONTWIKKELINGEN BINNEN DE ANTi-KERNENERGiEBEWEGiNG". Hierna volgde op pagina 29 de
inleidende zin:
"Gezien hel sterke vermoeden dat anti-democratische elementen ernaar streven de op zich bonafide
Anti-Kernenergie Beweging te misbruiken voor verzet tegen het functioneren van de parlementaire
democratie, lijkt nauwlettende observatie en bestudering van deze pogingen gewenst."

In het onderstaande wordt aangegeven in hoeverre de BVD zich ook daadwerkelijk
beperkte tot het schrijven over deze "antidemocratische ontwikkelingen". Nagegaan
wordt hoeveel tekst de BVD voor elke groep reserveerde (6.2). Vervolgens wordt
onderzocht hoe gedetailleerd de BVD deze groepen inhoudelijk beschreef (6.3). Allereerst moet men echter vaststellen welke groepen en personen de BVD als "antidemocratisch" beschouwde (6.1).

6.1 WIE OF WAT ZIJN ANTIDEMOCRATISCHE ELEMENTEN EN ONTWIKKELINGEN?

Een probleem van het kwartaalverslag was dat de BVD niet aangaf wat de dienst
onder antidemocratische ontwikkelingen verstond. Het is mogelijk dat voor sommige
groepen dit reeds uit eerdere rapportages was gebleken. Aangezien de BVD zich op
antidemocratische ontwikkelingen concentreerde, was het van belang dat de dienst ten
minste een indicatie gaf of een groep of een individu onder de taakstelling voor
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onderzoek viel.' Nu moest de lezer uit impliciete opmerkingen afleiden welke groepen of personen antidemocratisch zouden zijn. Dit kon tot problemen leiden. In deze
paragraaf wordt een poging gedaan om aan te geven welke groepen en personen de
BVD kennelijk als antidemocratisch beschouwde. De wijs er met nadruk op dat ik
daarmee geen uitspraak doe over de juistheid van de opinies van de BVD.
• Joost van Steenis. Uit de tekst bleek overduidelijk dat de BVD hem als antidemocratisch beschouwde. Joost van Steenis zélf is van mening dat hij onder de
taakstelling van de BVD viel.2
• Onkruit en Willy Wortel en de Lampjes. Uit de tekst bleek dat de BVD vond dat
Willy Wortel en de Lampjes onder zijn taakstelling viel. In het geval van Onkruit
lag dit minder duidelijk. Er waren impliciete aanwijzingen. Ten eerste koppelde de
BVD Onkruit aan Willy Wortel en de Lampjes, die hoogspanningsmasten saboteerden. De BVD vermoedde "dat deze activiteiten zoal niet uitgevoerd dan toch geinspireerd zijn door Onkruit-activisten".3 Ten tweede stelde de BVD in het kwartaalverslag dat Onkruit-activisten betrokken waren bij gewelddadige acties. Een
derde aanwijzing was indirect en viel buiten de tekst van het kwartaalverslag.
Deze aanwijzing betrof een interview van de journalist Henk Van Hoorn met de
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Van Thijn:
"Van Hoorn: U hebt laatst met grote stelligheid verklaard dat de BVD zich niet met de vredesbeweging bezighoudt, nu lijkt me de vredesbeweging een wal ruim begrip. Stop de Neutronenbom
en Onkruit, vallen die niet binnen de vredesbeweging?
Van Thijn: 'Stop de neutronenbom' valt zeker onder de vredesbeweging. 'Onkruit' niet.
Van Hoorn: Waarom niet?
Van Thijn: Daarom niet. Het is geen ...
Van Hoorn: Daarom is geen reden.
Van Thijn: De vredesbeweging bestaat uit een aantal organisaties die zich toespitst op de bestrijding van het militairisme en de kernbewapening — dat is het IKV, 'Stop de neutronenbom' en
nog een paar. Van die organisaties, met naam en toenaam, heb ik mij in de Kamer garant verklaard dat die niet de belangstelling hebben van de BVD.
Van Hoorn: Maar onkruit dus wel?
Van Thijn: Bc heb die naam in dat kader niet laten vallen.
Van Hoorn: De actiegroep tegen de munitietreinen?
Van Thijn: Voor zover daar sabotagedaden en andere geweldadige zaken in voorbereiding zijn,
hebben die uiteraard de belangstelling van de BVD."4

1. Dit probleem komt terug bij de LUID (6.4). De LUID bestempelde de voortzetting van de DGDbasisgroepen — de BKM — ineens als antidemocratisch.
2. Interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993.
3. Kwartaalverslag, p. 33. De BVD had over andere aanwijzingen kunnen beschikken, bijvoorbeeld het
vernielen van een antenne bij het bedrijf Securicor. Volgens dit bedrijf verkeert Onkruit ten onrechte in de
veronderstelling dat het meehelpt aan de bewaking van Dodewaard. Bron: Mei je hoofd in de wolken, p.
144. Originele bron: "Onkruit vernielt antenne", NRC Handelsblad, 17 oktober 1980.
4. VARA, In de Rooie Haan, 20 februari 1982, Hilversum I, 13.03 en verder. Gesprek tussen minister
Van Thijn en journalist Van Hoorn. Tekst overgenomen uit Beleid Beschouwd, nr. 4540, 23 april 1982, p.
10; "Van Thijn: geen onderzoek BVD vredesbeweging", NRC Handelsblad, 3 december 1981. De tekst is
ongecorrigeerd. Voor dit citaat geldt — net als voor alle andere citaten — dat het letterlijk — dus met
eventuele spelfouten of een andere vorm van spelling — is overgenomen.
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De BVD koppelde Onkruit aan sabotage. Van Thijn verklaarde dat een groep die
sabotage pleegde de belangstelling van de BVD had. Een vierde impliciete aanwijzing was dat de BVD vaker rapporteerde over Onkruit.5 In ieder geval was
Onkruit onderwerp van onderzoek voor zover het sabotage betrof.
• Radicale krakers. De BVD koppelde ze aan geweld bij acties tegen dumpen van
afval.
• Anarchisten. Ook deze groep koppelde de BVD aan geweld bij acties tegen dumpen van afval.
Het is onduidelijk of de BVD mogelijk nog meer groepen antidemocratisch vond. De
dienst koppelde een aantal Stroomgroepen Stop Kernenergie en basisgroepen aan de
termen "harde geluiden" en "harderen". De BVD sprak over actievoerders die de
gelegenheid kregen "een grotere mond op te zetten".6 Wat men zich hierbij voor
moet stellen blijft echter gissen. Voorzover hier enige aanwijzingen werden gegeven
— bijvoorbeeld in de keuze voor een terreinbezetting, blokkade of prikacties — waren
deze niet uitgewerkt. Sterker nog: in hoofdstuk 7 zal blijken dat de BVD een aantal
keren suggesties wekte waarbij de dienst niet nauwkeurig met feiten omging. BAN —
uit het verslag bleek dat de BVD vond dat dit een bonafide groep was7 — had
bijvoorbeeld de terreinbezettingen eind jaren zeventig van de kerncentrale in
Seabrook (Verenigde Staten) als belangrijke inspiratiebron. Een van de oprichters van
BAN was zelfs bij een van de acties in Seabrook aanwezig. BAN had bovendien in
Nederland op 26 september 1980 een terreinbezetting uitgevoerd bij het Interuniversitair Reactor Instituut te Delft. Het zich uitspreken vóór een terreinbezetting kan ik
daarom moeilijk als antidemocratisch bestempelen (zie ook 7.1, DGD '80).
Andere beschrijvingen — bijvoorbeeld de term "harderen" — waren zo vaag dat uit
het verslag zélf niet viel op te maken of de BVD doelde op antidemocratische elementen. Het is onmogelijk alles, waarbij de BVD de vage en rekbare term 'hard' noemde,
in te delen bij de antidemocratische elementen. 'Harde' woorden vallen ook in het
parlement, waar men zich soms 'hard' opstelt. De term 'hard' kan geen criterium
voor "antidemocratisch" zijn.
Tot slot: de BVD noemde de AKB "op zich bonafide".8 Op grond van het bovenstaande kom ik daarom tot de conclusie dat beschrijvingen van BAN en de DGD-groepen over "op zich bonafide" groepen gingen. Slechts in gevallen waarin de BVD
groepen of criteria nader toelichtte kon het over "antidemocratische elementen" gaan.
Waar de BVD een verband legde met geweld en sabotage mogen we aannemen dat de
dienst doelde op "antidemocratische elementen".

5. Zie verwijzing in Onkruit, Dossier CID, verslag van de Sectie Veiligheid, Bureau B-1, verslag
vergadering met de plv en dd 10/6/1982 te Den Haag. Daarnaast is er een verwijzing naar een BVDrapportage over Onkruit te vinden in LUID, ISAM 6/84, 111 8.
6. Kwartaalverslag, pp. 30-31.
7. Kwartaalverslag, pp. 29-30.
8. Kwartaalverslag, p. 29.
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De publicatie van het kwartaalverslag leidde in 1987 niet tot duidelijkheid over de
groepen die onderwerp van onderzoek waren. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken — Van Dijk — wilde niets loslaten over objecten van onderzoek van de
BVD: "Ik herhaal dat op vragen over de organisaties die object van observatie zijn
van de BVD geen antwoord gegeven kan worden, noch in positieve noch in negatieve
zin."9
Het is mogelijk dat er niet-openbare documenten bestaan waarin dit wordt aangescherpt. Vooralsnog blijven we met de volgende vragen zitten:
• Welke groepen droegen volgens de BVD bij aan antidemocratische ontwikkelingen?
• Waarom waren groenen volgens de BVD antidemocratisch? Wat verstond de BVD
onder antidemocratisch? Welke criteria legde de dienst hierbij aan?
• De BVD verzuimde aan te geven of stromingen binnen groepen — of groepen als
geheel — een ontwikkeling doormaakten die wees op een toenemend antidemocratische koers.
Kortom: gedetailleerd inzicht ontbrak. Door het verzuim van de BVD om aan te geven
welke groepen wél en welke nfet onder de taakstelling vielen, moet ik daarom een
voorbehoud maken bij mijn indeling.
Met inachtneming van bovengenoemde onduidelijkheid kom ik uit op vijf groepen
en personen die de BVD kennelijk als antidemocratisch beschouwde: Joost van
Steenis, Onkruit, Willy Wortel en de Lampjes, radicale krakers en anarchisten.

6.2 HOEVEELHEID TEKST PER GROEP
In deze paragraaf wordt aangegeven in hoeverre de BVD zich beperkte tot het
schrijven over "antidemocratische ontwikkelingen". Nagegaan wordt hoeveel tekst de
BVD voor elke deelgroep reserveerde. Het is een indicatie voor het onderwerp van
onderzoek van de dienst.
De BVD-tekst bestond uit een aantal deelonderwerpen. Eerst wordt de lengte van
elk deelonderwerp weergegeven. Bij de berekening is uitgegaan van de lengte van de
tekst in het kwartaalverslag. Indien er illustraties waren, is de lengte van de tekst
gecorrigeerd. In dit geval wordt als uitgangspunt de lengte van de tekst genomen,
indien er geen illustraties zouden zijn geweest. Hier volgen de deelonderwerpen in de
volgorde zoals ze in het BVD-verslag aan de orde kwamen:
Deelonderwerpen
inleiding
beschrijving DGD, BAN 10 en Landelijke Overleggen
sabotage (Willy Wortel) en koppeling aan Onkruit
koppeling radicalisering middelen en geweld aan de AKB
koppeling Joost van Steenis aan de AKB en zijn rol in de AKB

9. Handelingen Tweede Kamer, 74-3802; Weekblad Bluf., 12 mei 1987.
10. DGD: Dodewaard Gaat Dicht; BAN: Breek Atoomketen Nederland.
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historie Joost van Steenis vóór zijn optreden in de AKB
formulering strategie Joost van Steenis in de AK8
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24
i
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Hoeveelheid tekst en antidemocratische elementen
Bij elk deelonderwerp wordt aangegeven of het aansluit bij het doel dat de BVD zich
stelde: "nauwlettende observatie en bestudering" van "pogingen" van "anti-democratische elementen" om "de op zich bonafide Anü-Kernenergie Beweging te misbruiken
voor verzet tegen het functioneren van de parlementaire democratie". Het overzicht is
gerangschikt naar grootte. De twee grootste onderwerpen sloten niet aan bij — zoals
uit het onderstaande zal blijken — het doel dat de BVD zich stelde: het beschrijven
van antidemocratische ontwikkelingen binnen de AKB. De onderwerpen die daar wel
over gingen zijn in deze tabel vet gedrukt.
Onderwerp BVD: antidemocratische ontwikkelingen binnen de AKB
(indien clit van toepassing is, staat hel in vel)
• beschrijving DGD, BAN. LO
• historie Joost van Steenis
• Joost van Steents en de AKB
• Willy Wortel en Onkruit
• geweld en AKB
• inleiding
• formuleren strategie Joost van Steenis in AKB

percentage
43
24
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Zes procent van de totale tekst ging over sabotage — Willy Wortel en de Lampjes —
en het mogelijke verband met Onkruit Het is mogelijk dat de BVD geringe aandacht
voor Onkruit had omdat de dienst in andere rapportages reeds aan deze groep aandacht besteedde. In het aansluitende BVD-kwartaalverslag — het eerste kwartaalverslag
1982 — vond naar grote waarschijnlijkheid een uitgebreide rapportage over Onkruit
plaats." Opvallend is in dit verband dat de BVD ook vaker over Joost van Steenis
rapporteerde en toch veel aandacht aan zijn verleden besteedde in dit kwartaalverslag.12
Vier procent van de totale tekst bestond uit de koppeling van de radicalisering van
middelen en geweld aan de AKB. De namen van groepen als Onkruit, radicale krakers
en anarchisten vielen. Deze laatste twee groepen noemde de BVD — zonder introductie — op deze plaats voor het eerst en het laatst in dit verslag. Waar andere rapportages de geringe aandacht voor Onkruit hadden kunnen verklaren, gold dit niet voor de
uiterst vaag aangeduide groep "anarchisten". Verwachtte de BVD dat de geïnformeerde lezers wisten wie de dienst hier voor ogen had?

21
6
4
l
l

43 procent van de tekst beschreef de Dodewaard-Gaat-Dicht (DGD)-basisgroepen,
Breek Atoomketen Nederland (BAN) en de organisatie van de verschillende Landelijke Overleggen (LO). Tevens beschreef de dienst de discussie rond de keuze voor
terreinbezetting of blokkade. Zoals in het voorafgaande duidelijk is gemaakt, ging dit
deel van de tekst over de "op zich bonafide" AKB en niet over "antidemocratische
ontwikkelingen". 43 procent van de totaaltekst ging nfet over "antidemocratische
elementen".
24 procent van de totale tekst ging over het verleden van Joost van Steenis, vóór zijn
optreden in de AKB. Het waren ontwikkelingen die buiten de AKB vielen en daarmee
vielen ze niet binnen het onderwerp dat de dienst aankondigde te beschrijven. Deze
informatie was bovendien reeds vóór de publicatie van het kwartaalverslag van 1981
uitgebreid in de media en bij de BVD aan de orde gekomen.
In 21 procent van de totale tekst koppelde de BVD Joost van Steenis aan de AKB
en beschreef de dienst zijn rol in de AKB. 61 procent van dit deelonderwerp — dertien
procent van de totaaltekst — bestond uit de bespreking van een aantal artikelen in
Vrije. De BVD schreef een redactioneel commentaar ten onrechte toe aan Joost van
Steenis: twaalf procent van het deelonderwerp, drie procent van de totaaltekst (zie
7.1, Joost van Steenis: de AKB-tijd).

Eén procent van de tekst betrof de inleiding.
Eén procent van de totaaltekst sloeg op het formuleren van de strategie van Joost
van Steenis in de AKB. De BVD had het over de mogelijke poging van Joost van
Steenis om — bij gebrek aan aanhang — "te trachten zijn theorieën in het bredere
kader van een massabeweging als de AKB te doen doordringen.""
Het bovenstaande houdt in dat slechts éénderde van de tekst over mogelijk antidemocratische ontwikkelingen binnen de AKB ging:
inleiding
Joost van Steents en de AKB
sabotage (Willy Wortel) en de mogelijke rol van Onkruit
radicalisering middelen
taxatie van de strategie van Joost van Steenis in de AKB

l
21
6
4
i
33

11. Onkruit, Dossier cm, verslag van de Sectie Veiligheid, Bureau B-l, verslag vergadering met de plv
en dd 10/6/1982 te Den Haag. Daarnaast is er een verwijzing naar een BVD-rapportage over Onkruit te
vinden in LUID, ISAM 6/84, in 8.
12. Bijvoorbeeld BVD-kwartaalverslag uit de eerste helft van 1977.
13. Kwartaalverslag, p. 39.
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Antidemocratische ontwikkelingen binnen de AKB
Grijs: antidemocratische ontwikkelingen (totaal 33%)
Wit: andere onderwerpen dan door de BVD beloofd (67%)
In de grafiek is de chronologie van het BVD-verslag aangehouden
strategie Van Steenis (1.0%) inleiding (1.0%)
historie Van Steenis (24 0%)

DGD/BAN/LO (43.0%)

Van Steenis in AKB (210%)
geweld AKB (40%)

Willy Wortel/Onkruit (60%)

Naast de geringe aandacht van de BVD voor antidemocratische ontwikkelingen vallen
drie punten op:
• Conclusie14, risicoanalyse of aanbevelingen zijn afwezig.
• Opvallend is de grote aandacht voor de delen van de AKB die niet als antidemocratisch werden beschouwd (43 procent) en het verleden van Joost van Steenis (24
procent). Deze beide onderwerpen waren in de maanden en jaren voorafgaand aan
het kwartaalverslag bovendien uitgebreid in de media aan de orde geweest. Het
zou logischer zijn geweest om te volstaan met een korte introductie. Een nadere
uitwerking had dan kunnen plaatsvinden in direct verband met het eigenlijke
onderwerp: antidemocratische ontwikkelingen.
• De BVD besteedde zeer veel aandacht aan de rol van één persoon: Joost van
Steenis. 24 procent ging over zijn verleden, 21 procent over zijn rol in de AKB:
totaal 45 procent. Dit stond in contrast met de in totaal slechts tien procent voor
de andere vier elementen die onder de taakstelling van de BVD viel: Willy Wortel
en Onkruit (zes procent), radicale krakers en anarchisten (vier procent).15

14. Het slot van het BVD-artikel bevat slechts een niet-onderbouwde opmerking over de mogelijke rol
van Joost van Steenis in de AKB.
15. De grote aandacht voor de rol van één persoon - Joost van Sleenis — kan duiden op een voorkeur
van de BVD om personen in de gaten te houden in plaals van structuren. Mocht dit zo zijn dan krijgt de
BVD daarin steun van Joost van Steenis, die vindt dat individuen belangrijker zijn dan structuren. Bron:
Interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993. Zie ook: Joost van Steenis, De macht van
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Bij elk onderwerp dat een analist beschrijft zal hij ook enige aandacht aan het geheel
moeten besteden. Dit is noodzakelijk om de "anü-democratische" ontwikkelingen te
kunnen begrijpen. We kunnen bijvoorbeeld denken aan een korte introductie van de
AKB of een korte introductie van Joost van Steenis. Ook al wordt de AKB in dat geval
in een verslag genoemd, dal belekent nog niet dat deze beweging daarmee onderwerp
van onderzoek is. In het geval van het BVD-verslag waren de verhoudingen echter
zoek. Het grootste deelonderwerp betreft de "bonafide" AKB. Verder is er meer aandacht voor het verleden van Joost van Steenis, dan voor zijn rol in de AKB.
Bovenstaande punten leiden tot de volgende conclusie: Het verslag ging in hoofdzaak
(43 procent) over de AKB, die de BVD omschreef als "op zich bonafide."'6 Het verslag voldoet daarmee niet aan het door de BVD gestelde primaire doel: het beschrijven van antidemocratische ontwikkelingen binnen de AKB (33 procent). Opmerkelijk
is de summiere behandeling van enkele — door de BVD als gewelddadig aangemerkte
— groepen. De BVD had veel aandacht voor Joost van Stecnis (45 procent). Het
merendeel hiervan ging echter over zaken die geen betrekking hadden op zijn rol in
de AKB (24 procent ging niet over de AKB; legen 21 procent dat wel AKB als onderwerp had).

6.3 AANTAL BESCHREVEN ASPECTEN PER GROEP
Behalve de hoeveelheid tekst is ook het aantal aspecten dat de BVD per groep uitwerkt een indicatie voor het feitelijke onderwerp van het BVD-verslag. Voor elke
groep is onderzocht in hoeverre de drie volgende thema's — in relatie met de AKB —
bij de BVD aan bod kwamen: acties, methoden en structuur van de groep. Eerst wordt
puntsgewijs aangegeven wat de BVD hierover meldde. Vervolgens wordt ingegaan op
onevenwichtigheden in deze detailvermelding.
Uitwerking door de BVD van thema's per groep
l. Stroomgroepen Stop Kernenergie/Basisgroepen Dodewaard-Gaat-Dicht:
Acties: DGD '80, DGD '81, prikacties.
Methoden: blokkeren, barricaderen. Het overwegen van een terreinbezetting (DGD
'80) en het nagaan van de mogelijkheid de Waal te blokkeren (DGD '81).
Structuur groep: basisgroepen waren lokaal georganiseerd. Ze werkten samen via
regionale of landelijke overleggen. Overleggen tussen de groepen vond plaals volgens
het concept van basisdemocratie.17 Dit werd gecombineerd met het begrip basisautonomic. Basisgroepen konden individuele prikacties houden, Beschrijving Landelijke
Overleggen van BAN- en DGD-groepen: historie, thematiek, plaats en frequentie.

hel familiekapitaal en wat ertegen Ie doen. p. 70
16. Kwartaalverslag, p. 29.
17. Men streefde naar een zo groot mogelijke participatie van de actievoerders bij de besluitvorming.
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2. Breek Atoomketen Nederland:
Acties: Borssele: "Borssele tot nu toe het exclusieve terrein van BAN of met BAN
sympathiserende groepen."18
Methoden: "absolute geweldloosheid bij acties."19
Structuur groep: groepen van twintig tot dertig personen, gebaseerd op Amerikaans
voorbeeld. Ze trainden en raakten daardoor ingespeeld op eikaars mogelijkheden en
onmogelijkheden. Beschrijving Landelijke Overleggen van BAN- en DGD-groepen:
historie, thematiek, plaats en frequentie.
3. Onkruit-activisten en Willy Wortel en de Lampjes:
Acties: de BVD schreef dat een groep — "het Verzetsfront Willy Wortel en de
Lampjes" — aardsluitingen bij hoogspanningskabels veroorzaakte. In het verslag
vermeldde de dienst verder: "Naspeuringen naar de daders in de genoemde sabotagegevallen hebben nog geen resultaat gehad, hoewel de indruk is ontstaan, dat deze
activiteiten zoal niet zijn uitgevoerd dan toch geïnspireerd zijn door Onkruit-activisten."20 Het betrof hier een mogelijk verband tussen Willy Wortel en de Lampjes en
Onkruit-activisten. De BVD noemde niet nader gespecificeerde ongeregeldheden ("vrij
gewelddadig te keer gingen") bij acties tegen dumpen van radioactief afval, gevolgd
door een stuk tekst over toenemend geweld binnen de AKB. De BVD noemde in dit
verband Onkruit-activisten. Zowel de elementen waaruit deze gewelddadigheid bestond, als de koppeling ervan aan Onkruit-activisten werkte de BVD niet uit.
Methoden: over Onkruit vermeldde de BVD twee zaken: 1. Een mogelijke koppeling
van Onkruit aan sabotage; 2. Het ongespecificeerde "in toenemende mate sprake van
gewelddadige acties tegen direct of indirect bij kernenergie betrokken personen en
objecten".21 Willy Wortel en de Lampjes koppelde de dienst aan sabotage.
Structuur groep: de BVD verschafte zowel bij Onkruit als bij Willy Wortel en de
Lampjes hierin geen inzicht.
4. Radicale krakers:
Acties: deze groep noemde de dienst in een stuk tekst dat volgde op de acties tegen
dumpen van radioactief afval. De BVD legde echter geen concreet verband.
Methoden: de dienst stelde dat door onder meer deze groep "binnen de AKB in
toenemende mate sprake [was] van gewelddadige acties tegen direct of indirect tegen
kernenergie betrokken personen en objecten." 22 Waaruit deze gewelddadige acties
bestond en wat de rol van de radicale krakers daarin was, werkte de BVD — net als
bij Onkruit — niet uit.

18.
19.
20.
21.
22.

Kwartaalverslag, p.
Kwartaalverslag, p.
Kwartaalverslag, p.
Kwartaalverslag, p.
Kwartaalverslag, p.

32.
31.
33.
34.
34.
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Structuur groep: het verslag verschafte hierin geen inzicht.
5. Anarchisten:
Acties, methoden en structuur groep: hierover valt hetzelfde te melden als bij de
"radicale krakers".
6. Joost van Steenis:
Acties: DGD '81.
Methoden: 1. Het indienen van een programmavoorstel over sabotage tegen hoogspanningsmasten; 2. Het willen optreden als coördinatieadres bij prikacties; 3. Een
artikel in het anarchistische maandblad Vrije', 4. Het inbrengen van zijn ideeën in de
AKB.
Structuur groep: lid van de persgroep. Daarnaast zou hij meer invloed hebben gekregen bij "hardere" actievoerders. Onduidelijk blijft of de BVD doelde op de in het
kwartaalverslag genoemde Onkruit-activisten, radicale krakers, anarchisten, Stroomgroep Stop Kernenergie (SSK)-Nijmegen of de basisgroepen uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Thema's: detailvermelding en antidemocratische elementen
In het bovenstaande is onderzocht of de BVD inging op de volgende drie aspecten:
acties, methoden en structuur van een groep. Daarbij beperkte ik me tot de activiteiten die in relatie stonden tot de AKB. Andere onderwerpen — zoals het verleden van
bijvoorbeeld Joost van Steenis — vielen hierbuiten. In de titel en inleiding gaf de BVD
immers aan dat het verslag antidemocratische ontwikkelingen binnen de AKB betrof
en niet een historische verhandeling. John Hontelez van het LEK liet ik eveneens
buiten beschouwing. Hij werd slechts aangehaald ter illustratie van de gevaren van
een mogelijke geweldescalatie bij een terreinbezetting.
Bovengenoemde groepen waren onder te verdelen in enerzijds 'bonafiden/overigen' (sSK's/DGD-basisgroepen en BAN) en anderzijds "antidemocratische elementen"
(Onkruit, Willy Wortel, radicale krakers, anarchisten en Joost van Steenis).
De BVD ging bij de bonafide groepen in op alle drie de thema's. De dienst deed in
heldere, concrete bewoording uitspraken over acties, methoden en structuur van deze
groepen.
Dit lag anders bij de groepen die de BVD als antidemocratisch beschouwde. Bij
Onkruit noemde de dienst geen acties. Er werd slechts een mogelijk verband met
sabotage genoemd. Het verband met de gewelddadigheden bij de acties tegen dumpen
van nucleair afval bleef eveneens vaag. De BVD verwees slechts in vage termen naar
gewelddadigheden. Bij de structuur noemde de dienst slechts een mogelijk verband
tussen Onkruit en Willy Wortel en de Lampjes. Dat de BVD over Willy Wortel en de
Lampjes niet veel meedeelde, was niet verrassend. De dienst kon of wilde in het
kwartaalverslag — dat slechts 'vertrouwelijk' was — geen nadere informatie geven.
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Over "radicale krakers" en "anarchisten" was de BVD nog vager dan over Onkruit.
De dienst bleef bij zijn mededelingen over acties en methoden steken in uiterst vage
bewoording. De BVD legde slechts vage verbanden met groepen die verantwoordelijk
voor gewelddadigheden zouden zijn geweest. Over de structuur van deze groepen
repte de dienst niet.
Bij Joost van Steenis ging de BVD concreet in op acties en methoden. De dienst
vermeldde zijn rol in de persgroep. De BVD gaf niet aan bij welke groepen of personen Joost van Steenis aan invloed zou hebben gewonnen. 23
Samenvattend kan men stellen dat de BVD inhoudelijk een completer beeld gaf van
de bonafide AKB, dan van vier van de vijf antidemocratische elementen. Slechts bij
Joost van Steenis vond er een vergelijkbare uitwerking plaats.
De conclusie van deze analyse, die is gebaseerd op het aantal beschreven aspecten,
is identiek aan de analyse die is gebaseerd op de hoeveelheid tekst: Het verslag ging
in hoofdzaak over de AKB, die de BVD kwalificeert als "op zich bonafide". Het
verslag voldeed daarmee nfet aan het door de BVD gestelde primaire doel: het beschrijven van antidemocratische ontwikkelingen binnen de AKB. Opmerkelijk is de
summiere behandeling van enkele — door de BVD als gewelddadig aangemerkte —
groepen.
Verderop in hetzelfde kwartaalverslag maakte de dienst een opmerking over de
privacy bij veiligheidsonderzoeken. De dienst stelde dat het vast moest staan dat
rubricering van gegevens "in overeenstemming is met het belang van de inhoud van
het document voor de veiligheid van de Staat. Teveel en onjuist gerubriceerde gegevens hebben op de motivatie vaak een funeste invloed."24 De BVD kon — met zijn
overmatige aandacht voor de bonafide groepen — zijn eigen woorden ter harte nemen.

6.4 NADRUK OP "BONAFIDE" GROEPEN: EEN BREDER PERSPECTIEF
Beide analyses van het kwartaalverslag geven als uitkomst dat de BVD zich niet hield
aan het doel dat de dienst zelf had geformuleerd: het bestuderen van antidemocratische elementen. De BVD had een warmere belangstelling voor de groepen die de
dienst als bonafide aanmerkte. Hoe kon een dergelijke situatie ontstaan?

23. In dit verband valt de keuze op voor de personen die de BVD in het verslag noemt. In de volgorde
waarin de BVD ze opvoert zijn dit: John Hontelez, Hans Wiegel, Joost van Steenis, Ed. van Thijn ("onze
huidige Minister van Binnenlandse Zaken"), Henk Wubben, Lucien van Hoesel, Tom de Booy, Rob
Groenhuijzen en Machleld Rietveld. Van deze negen mensen zijn er twee gezagsdragers en zeven
activisten. Het noemen van twee ministers van Binnenlandse Zaken hoeft geen bevreemding te wekken. Ze
staan bovendien in de context van de AKB. Joost van Steenis is ook logisch. John Hontelez ligt iets minder
voor de hand. Hij is zeker geen anlidemocratisch element. Zijn naam kan echter in een verslag vallen,
zonder dat hij daarmee het onderwerp van onderzoek is Opvallend zijn de overige vijf namen. Zij behoren
allen tot het verleden van Joost van Steenis. Ze maken geen deel uit van de AKB. De namen die de BVD in
het verslag noemt blijken in meerderheid te slaan op mensen die slechts een zijlijn van het beloog zijn.
24. Kwartaalverslag, p. 49.
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Een eerste mogelijkheid is dat de BVD niet genoeg over "antidemocratische elementen" wist. Dit is echter zeer onwaarschijnlijk. Al deze groepen gaven hun eigen
bladen of brochures uit of publiceren in de alternatieve pers. De BVD nam hiervan
kennis, gezien het citeren uit Vrije door de dienst. Daarnaast ondernam de BVD
pogingen om via informanten in deze groepen door te dringen. Het netwerk van PID'S
— waar de BVD in die tijd mee in contact stond — ondernam soortgelijke pogingen.
Een tweede mogelijkheid is de onbekendheid met het verschijnsel AKB. Ook dit
ligt niet voor de hand. De media stonden begin jaren tachtig bol van het nieuws over
de strijd tegen kernenergie.
De volgende twee mogelijkheden (de derde en vierde mogelijkheid) vallen niet op
voorhand uit te sluiten. Een derde mogelijkheid is dat de verhalende stijl van schrijven of de wijze van analyseren van de BVD zodanig was dat de dienst geen afbakening maakte tussen "bonafiden" en "antidemocratische elementen". Het gevolg kon
dan een vrij willekeurige en weinig analytische beschrijving van groepen zijn,
waarbij de "bonafide" groepen meer aandacht kregen.
Een vierde mogelijkheid is dat de BVD willens en wetens groepen in de gaten
hield die niet onder de taakstelling vielen. Het blijft echter in het geval van de BVD
speculeren. Bij andere inlichtingendiensten is een aantal schandalen naar buiten
gekomen.25 Deze optie is zo gecompliceerd dat hier dieper op wordt ingegaan.
Het typeren van antidemocratische ontwikkelingen: verborgen agenda's?
Een mogelijke verklaring voor de grote aandacht voor "bonafide" groepen is dat de
BVD de AKB als geheel wel degelijk antidemocratisch vond, maar in 1981 niet in de
positie was dit ook te uiten.
Deze optie is een mogelijke verklaring voor het feit dat de dienst in de openingsalinea de AKB op zich bonafide verklaarde, terwijl het verslag zelf grotendeels
over diezelfde bonafide AKB ging. Met nadruk stel ik dat de navolgende uitwerking
van deze optie in hoge mate speculatief is. De optie kan echter niet op voorhand
worden verworpen. De navolgende gegevens vormen dan ook geen bewijs, doch
slechts een toelichting op deze optie.
Stel dat de BVD de AKB malafide vond, waarom schreef de dienst dit niet in klare
taal? Een oorzaak had kunnen zijn dat de BVD niet in de positie was dit openlijk te
schrijven. Welke elementen hadden kunnen bijdragen aan de onmogelijkheid om de
AKB in klare taal als malafide af te schilderen?
• Een meerderheid van de bevolking was in die tijd tegen kernenergie.

25. Zo vertelt een voormalig chef van de PID in Zaanstad dat — tegen de officiële richtlijn in — alle
PSP'ers werden geregistreerd (3.2.3). Een militaire inlichtingeneenneid - het 450 Contra-Inlichtingen
Detachement — hield een knipselmap bij van Mient-Jan Faber van hei IKV (3.2.4).

172

»

DE BVD EN INI.ICHTINGENRAPPORTAGES

• De PvdA had in het LEK de status van waarnemer. Het LEK voerde actie tegen
kernenergie (de BVD citeerde John Hontelez, die in het LEK zat).
• Max van den Berg — voorzitter van de PvdA — had samen met het pvdA-bestuur
zijn steun aan DGD '81 uitgesproken. Dit standpunt was overigens binnen de PvdA
omstreden. De actie moest volgens het bestuur geweldloos verlopen.
• Het kwartaalverslag kwam onder ogen van de Vaste Kamercommissie voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In deze commissie zat onder meer de PvdA. Deze
commissie controleerde de BVD.
• In 1981 was Van Thijn (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken en daarmee de
politieke baas van de BVD.26
De BVD moest van goeden huize komen om de voorzitter en het bestuur van de PvdA
— de partij van de politieke baas van de BVD — openlijk te verbinden aan "antidemocratische" elementen. De onmogelijkheid om de AKB rechtstreeks te verketteren zou
er oorzaak van kunnen zijn geweest dat de BVD de AKB als bonafide bestempelde en
vervolgens uitgebreid beschreef.27
Met nadruk wil ik stellen dat deze optie daarmee niet van enig bewijs is voorzien.
Het is hoogstens een niet-onderbouwde optie, die men niet direct mag uitsluiten.
Bovenstaande speculatie is ook van belang indien we het afzetten tegen een rapportage van een zusterdienst die drie jaar later verscheen. Het betrof een verslag van de
LUID — de Luchtmacht Inlichtingendienst — dat ging over de opvolgers van de DGDbasisgrocpen. In 1983 doopten de restanten van de DGD-basisgroepen zich om. Zij
noemden zich 'Basisgroepen tegen Kerngeweld en Militarisme' (BKM).
Joost van Steenis, die door de BVD scherp in de gaten werd gehouden en als
"antidemocratisch" werd beschouwd (7.1, Joost van Sleenis), was in 1982 uit de
beweging gezet. Acties zoals we die bij BAN tegenkwamen sprongen bij de BKM in
het oog: in het geheim voorbereide acties die openlijk werden uitgevoerd. In november 1983 blokkeerden de BKM een UFö-transport28 dat vanuit Engeland op weg was
naar de UCN in Almelo. Op 18 februari en 7 april 1984 waren er terreinbezettingen
op de bases van Woensdrecht en Volkel. De activisten verlieten de bases niet voordat
ze waren gearresteerd ('oppakactie'). Daarnaast voerden de BKM acties die in het
DGD-concept pasten, zoals de openbaar voorbereide blokkade van Woensdrecht op l,
2 en 3 juni 1984. Deze acties stonden vermeld in het LUlD-rapport. In een lijstje

26. Frederik M. den Haan, De Urenco-kwestie. De leverantie van verrijk! uranium aan Brazilië, p. 56;
"PvdA-bestuur steunt blokkade Dodewaard", De Volkskrant, 5 september 1981.
27. Dit geschiedt soms in termen die een negatieve gevoelswaarde hebben. In 7.1 wordt hierop
teruggekomen met de beschrijving van het dubbelbesluil lerreinbezctting-blokkade.
28. UF6 = uraniumhexafluoride. Het UF6 wordt in Almelo verrijkt om daarna te dienen als brandstof
voor kerncentrales.
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waarin de LUID een overzicht van acties gaf, vinden we de namen van verschillende
groepen terug. Alleen bij de actie van l, 2, 3 juni 1984 stonden de BKM vermeld.29
Volgens de redenering van de BVD die de dienst in het kwartaalverslag van 1981
volgde had er reden tot enige opluchting moeten zijn geweest. Degene die de dienst
als het meest bedreigend zag was uit de beweging gezet juist vanwege zijn opvattingen over tegen personen gerichte acties. Verder voerden de BKM nog steeds acties
in BAN- of DGD-stijl: de methode van de "bonafide" AKB. Waren de BKM ontdaan van
de "antidemocratische" elementen? Het rapport van de LUID leek opvallend genoeg in
een andere richting te wijzen dan de opvattingen van de BVD in het kwartaalverslag
van 1981. De LUID gaf als doel van de basisgroepen: "In het algemene kader van
ondermijning van de democratische rechtsorde onder meer verzet tegen kernenergie,
(kern)bewapening en militarisme."30
Wat was de reden van de LUID om de BKM nu wel als antidemocratisch te beschouwen? Het is niet duidelijk. De omschrijving is arbitrair. Het is niet in overeenstemming met het handelen van de BKM. De BKM hadden zich beperkt tot de doelen
die de LUID als subdoelen omschreef: "verzet legen kernenergie, (kem)bewapening en
militarisme". Was de LUID van mening dat de BKM de democratische rechlsorde ondermijnden indien ze zich verzeilen legen een aantal subdoelen? Hel lijki erop dal de
LUID de doelen van de BKM opwaardeerde. Het zou dan een opwaardering zijn die de
LUID niel mei argumenten onderbouwde. De LUID sielde tegenover de radicale basisgroepen de "legale vredesbeweging". Deze indeling kon bijdragen aan de impliciete
suggestie dat de radicale basisgroepen 'illegaal' waren. Het gevaar bestond dat de
volgende vertekening plaatsvond: de LUID waardeerde de doelen van de BKM op in
combinatie met een normatieve benadering (impliciete suggestie 'illegaal').31
Wat kon de reden zijn dat de BKM nu ineens niet meer "bonafide" waren? Legde
elke inlichtingen- of veiligheidsdienst zijn eigen criteria aan? In dat geval benadrukt
dat de noodzaak van heldere criteria. Of was het een bevestiging een geforceerde
consensus in 1981: de diensten vonden de AKB reeds in 1981 niet bonafide maar
konden dit nog niet uiten? In 1984 was hier meer ruimte voor: het PvdA-bestuur
ondersteunde de acties niet en de PvdA zat niet meer in de regering.
Pikant detail was de aanwezigheid van een informant-provocateur — John Wood —
die actief was in de BKM. Hij ondernam een aantal mislukte provocaties om mensen
aan te zetten tot het opblazen van vliegtuigen. Wood werkte voor de BVD. Zijn
activiteiten beïnvloedden de rapportages van de LUID (3.2.l). 32

29. LUID, ISAM 6/84, IV.2 en rv.3. Zie ook: Amok, De spion in het vredeskamp. De affaire
pp. 56-57.
30. LUID, ISAM 6/84, Bijlage A. behorende bij Hoofdstuk iv.
31. LUID, ISAM 6/84, rv.l-rv.8; en Bijlage A en B, behorende bij Hoofdstuk IV.
32. Het Luorapport was overigens van helere kwaliteit dan het Bvo-verslag.
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De indeling van de LUID is geen bevestiging van de speculatie dat de BVD de AKB
weliswaar als bonafide omschreef, maar dit eigenlijk niet vond. De speculatie is
echter niet op voorhand uit te sluiten en blijft daarmee een mogelijke verklaring van
het feit dat het BVD-verslag onevenwichtig is opgebouwd. Beide opties — elke dienst
legde zijn eigen criteria aan en een geforceerde consensus in 1981 — zijn mogelijk.33

als rechts (Dijkstal, VVD) tijdens een zitting van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken kritiek op de vage criteria.

Afsluitende opmerkingen
Los van bovenstaande opties is het mogelijk dat de BVD in een verslag personen of
groepen noemde zonder dat deze daarmee object van onderzoek waren. Minister Van
Dijk zei daarover naar aanleiding van de publicatie door Bluf!:

Men kan bijvoorbeeld beweren dat de BVD de "bonafide" AKB weliswaar in het
verslag noemde, maar dat de beweging daarmee nog geen object van onderzoek was.
Uit mijn analyse blijkt echter dat de "bonafide" AKB méér onderwerp van onderzoek
was dan "antidemocratische" ontwikkelingen.
Er ontstaan problemen met de interpretatie van het verslag omdat de BVD niet
expliciet aangaf wie wél en wie nfet onderwerp van onderzoek waren. Het probleem
staat niet op zich en is terug te voeren op de vage criteria die in de wet staan. Het
parlement heeft — in een breder kader — kritiek gehad op de vage criteria die de BVD
hanteerde. In het vergaderjaar van 1990-1991 had zowel links (Willems, GroenLinks)

Dijkstal diende daarom een motie in waarin hij de regering verzocht nauwkeuriger
aan te geven wat de taken en aandachtsgebieden van de BVD zijn.3* Het hanteren
van nauwkeurige criteria op grond waarvan men groepen in de gaten mag houden
vermindert de kans dat de BVD afdwaalt naar terreinen waarmee de dienst zich niet
mag bemoeien.
Daarnaast kan men criteria opstellen voor groepen die de BVD uitdrukkelijk niet in
de gaten mag houden. In Canada zijn bijvoorbeeld niet-gewclddadige politieke activiteiten per wet expliciet gevrijwaard van bemoeienissen van de veiligheidsdienst."
Ter verdere verbetering kan men streven "naar een limitatieve opsomming in
plaats van het gebruik van containerbegrippen".38 Men kan ook denken aan een
meldingsplicht bij een wetgevend orgaan voor het starten van een onderzoek naar een
groep of persoon.39
Dit laat onverlet het feit dat beleidmakers de behoefte kunnen hebben zich te laten
informeren over maatschappelijke processen en groepen. Men kan hierbij denken aan
de vredesbeweging, vakbonden of antikemenergieactivisten.40 Deze behoefte is op
zich legitiem, maar dergelijke onderzoeken zijn niet het terrein van inlichtingen- en
veiligheidsdiensten. Deze hebben speciale bevoegdheden voor speciale situaties,
namelijk die gevallen waar de veiligheid van de staat in het geding is.

33. Opmerkelijk is dat minister len Dales bij de behandeling van de taken van de BVD de AKB expliciet
noemde als groep waar "de bereidheid tot het plegen van politieke gewelddaden terugliep", door "veranderde maatschappelijke opvattingen" (bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 463, nr. 3, 18). Op
welke gewelddaden doelde de minister? Op de sabolagedaden van Wiliy Wortel en de Lampjes in een tijd
dat de BVD de AKB expliciet "bonafide" vond (zie 7.1)? Of doelde zij op de tweede helft van de jaren
tachtig? De aanslag van het Rood Revolutionair Front op Neratoom in mei 1986? Deze groep maakte
beslist geen deel uit van de AKB. Over de daders (en motieven) van het laten zinken van de bool van de
voormalig directeur van de PZEM — Tiktak - is nooit klaarheid gekomen (december 1986). Motieven noch
daders zijn achterhaald bij de explosie bij een transformatorhuisje (mei 1987) en de diefstal van zevenhonderd meter koperen kabel van een hoogspanningsmast nabij Weerdinge (februari 1989). Criminele motieven
waren bij het laatste niet uitgesloten (verkoop koper). Of doelde de minister op de vernieling van een
dragline in Woensdrecht (augustus 1987), omdat een van de gekalkte leuzen 'Stop Kernenergie' was? Een
laatste mogelijkheid kan een pestactie tegen een aantal personen zijn die is uitgevoerd door de groep
'Windsurfers tegen Koelwater'. Deze geschiedde naar aanleiding van het zogeheten 'eilandsymposium'
over kernenergie.
De hoeveelheid gewelddaden is te klein om te kunnen spreken van 'teruglopen'. Het waren eerder
spaarzame incidenten Bronnen: Tien jaar venet, pp. 74 en 76; Trouw en De Telegraaf, 3 december 1986;
De Telegraaf, mei 1987; De Waarheid; 15 augustus 1987; Arnhemse Courant, 16 februari 1989; NH, 4
oktober 1990.
34. Handelingen Tweede Kamer, 74-3802; Weekblad Bluf!. 12 mei 1987.

35. Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 819. nr. 3. p. 7.
36. Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 819, nr. 6.
37. Men doelt hierbij op "lawful advocacy, protest or dissent". In Australië kent men een soortgelijke
formulering. Bron: Kierks, "Veiligheidsdiensten in verandering". In: Politiezorg in de jaren '90. Red. A.E.
van Almelo en N.P.G. Wiewei, Arnhem: Gouda Quint, 1991, pp. 99-138.
38. Peter Kierks, Meer binnenlandse veiligheid? Nolilie naar aanleiding van de noia "Een nieuwe BVD.
Hoofdlijnen van de reorganisatie", Amsterdam, oktober 1990, p. 3. Mogelijk verwijst CDA'er Krajenbrink
hiernaar tijdens een overleg van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken. Bron: Tweede Kamer,
vergaderjaar 1990-1991, 21 819, nr. 3, p. 2. Zie ook: Peter Kierks, "BVD onthult slechts om te verbergen",
de Volkskrant. 10 november 1990.
39. "Controle op de BVD blijft een lachertje,", uw, 24 september 1987.
40. De brief van de ministers over DGD '81 — zie 5.3.2 — wekte bijvoorbeeld geen enkele wrevel
vanwege de openheid en de volstrekte duidelijkheid van de behoefte aan een analyse. Het rapport is
geschreven door mensen binnen wier bevoegdheid het viel

"Het is toch zeer wel mogelijk dal, wanneer bekend is dat een organisatie die wél object is van
observatie van de BVD infiltreert of activiteiten onderneemt ten opzichte van een andere organisatie,
die andere organisatie genoemd wordi. Daarmee is die organisatie nog geen object van onderzoek."34

"Samenvattend stelde de heer Dijkstal dal de doelmatigheid en de doeltreffendheid van inlichtingenen veiligheidsdiensten [...] groter wordt naarmate de begrippen 'veiligheid van de staat', 'democratische rechtsorde', 'andere gewichtige belangen van de staal', 'instandhouding van het maatschappelijk leven' enz. duidelijker worden omschreven."35
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In dit hoofdstuk komt de inhoudelijke kwaliteit van het BVD-verslag aan de orde. Het
onderzoek naar de kwaliteit geschiedt op vier deelterreinen. In het eerste en langste
deel (7.1) wordt ingegaan op de juistheid van de feiten. Dit is een belangrijke analyse. Immers als de feiten niet kloppen, moet men het ergste vrezen voor de redeneringen en conclusies die hierop gebouwd zijn. Maar er valt meer te onderzoeken dan
slechts de correctheid van de afzonderlijke feiten. Ook het normatieve taalgebruik
zegt veel over de kwaliteit van een verslag (7.2). De volgende vragen staan daarbij
centraal. Ondersteunde de BVD een normatieve beschrijving met feiten? Kwam deze
normaüeve beschrijving overeen met de feiten? Vervolgens wordt aangegeven waar
zich een combinatie van halve waarheden en fouten voordeden (7.3). Deze konden in combinatie — weer tot nieuwe vertekeningen leiden. Tot slot wordt ingegaan op de
structuur van het verslag (7.4). De structuur is een indicatie voor de leesbaarheid en
toegankelijkheid ervan.
In dit hoofdstuk wordt regelmatig verwezen naar de algemene inzichten uit hoofdstuk 2. Een uitzondering vormt 7.3. Hier wordt slechts ingegaan op de mogelijke
gevolgen van de combinatie van vertekeningen uit 7.1. Deze kenden mogelijk een
eigen dynamiek waarop de inzichten van Van Reenen over marginaliseringsstrategieën van toepassing zijn.

7.1 FEITEN: FOUTEN EN NUANCERING
In deze paragraaf wordt ingegaan op de accuraatheid van de weergave van de feiten.
Nagegaan wordt waar fouten zijn gemaakt en waar nuanceringen en correcties nodig
zouden zijn. De juistheid van de weergave van de feiten vormt een indicatie voor de
kwaliteit van het verslag. Daarnaast dienen de gegevens uit deze paragraaf als materiaal voor een analyse van normatieve beschrijvingen en mogelijke vertekeningen (7.2
en 7.3). Voor de overzichtelijkheid is gekozen voor een bespreking per groep of
individu.
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Breek Atoomketen Nederland (BAN)'
In het Bvo-rapport stond dat BAN "zich naar Amerikaans voorbeeld — en voor een
groot gedeelte ook getraind door Amerikanen — baseert op de zogenaamde 'affmitygroups'".2 BAN baseerde zich inderdaad voor een groot deel op het Amerikaanse
voorbeeld.3 De opmerking dat BAN voor een groot gedeelte door Amerikanen
getraind zou zijn is niet correct. De Amerikaanse contacten hielden het volgende in:
• Er was weliswaar een in Nederland wonende Amerikaan die trainingen gaf, maar
het betrof hier slechts één persoon: Harcourt Ktinefelter. Hij woonde sinds juli
1972 in Nederland en werkte destijds op de Volkshogeschool 'Overcinge' te
Havelte.4 De Volkshogeschool gaf vanaf 1975 enkele trainingen per jaar in
geweldloze weerbaarheid.' Een dergelijke training werd — in samenwerking met
het Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid — van 2-4 maart 1979 gegeven aan
een groep mensen vanuit de AKB. Zij waren actief in de Stroomgroepen Stop
Kernenergie (SSK'S), het LEK, Vereniging Milieudefensie en WISK." Harcourt
Klinefelter noemde het één van zijn meest succesvolle korte trainingen omdat deze
groep mensen twee maanden later de eerste actie van BAN uitvoerde door de poort
van de UCN te blokkeren. Harcourt Klinefelter verzorgde daarna nog een enkele
training. De trainingen werden al snel overgenomen door Meth Medura.7
• Pieter Lammers — een BAN'ner van het eerste uur — was betrokken bij de terreinbezetting in Seabrook. Hij bracht — terug in Nederland — zijn ervaring en kennis
over aan de BAN groep.
• Twee vrouwen — Addy Wartena en Yvonne de Bruijn — hadden in het Philadelphia Life Center cursussen en trainingen gevolgd en gecoördineerd. In Nederland

1. In maart 1979 vond er een training plaats die leidde tot de eerste actie van BAN op 12 mei 1979.
BAN hief zich in februari 1982 op. Bron: Meth Medura, Training in Melh Mettura van 1979 lot 19S3, pp. 3
en 6.
2. Kwartaalverslag, p. 30.
3. Een belangrijke en vroege bron van inspiratie voor het voeren van directe actie tegen kernenergie
was een artikel in IDOC-NOKTH AMERICA, nr. 52, april 1973, pp. 61-67. Op pagina 66-67 vindt men een
pleidooi voor een geweldloze, transnationale campagne tegen kernenergie. Het beïnvloedde in een aantal
Europese landen de discussie en uiteindelijk ook in Nederland. Dit beeld wordt bevestigd door Harcourt
Klinefelier. Bron: Interview met Harcourt Klinefelter door de auteur, 11 oktober 1994.
4. Hij is een oud-medewerker van Martin Luther King (bron: Volkshogeschool 'Overcinge' in
samenwerking met het Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid, "Training voor geweldloze acties".
Zomercursussen 1984). Hij woont nog steeds in Nederland en is tegenwoordig predikant.
5. Dit aanbod was meestal één training van een week en — op aanvraag van groepen — een aantal
kortere trainingen. Bij een aantal trainingen waren ook politieagenten uilgenodigd. De toenmalige hoofdagent Ben Voulon — tevens actief in de Politiebond — was bijvoorbeeld uitgenodigd op een cursus over
training in geweldloze actie waar onder meer over amikernenergie werd gepraat. Bron: Brief Hareourt
Klinefelter 8 december 1981 aan de deelnemers van de cursus "Training in Geweldloze aktie" d.d. 18-23
december 1981.
6. Aantekeningen Harcourl Klinefelier 11/1/1979, ter voorbereiding van de cursus van 2-4 maart 1979.
Zie ook: "Verslag van het weekend in Havelte" door Lex, ongedateerd verslag over het trainingsweekend
van 2-4 maart 1979.
7. Interview met Harcourt Klinefelier door de auteur, 6 oktober 1994.
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waren zij actief in de leefgemeenschap Melh Medura. Nd de eerste acties in 1979
werden zij gevraagd om ter voorbereiding van een actie van BAN in Almelo (in
oktober 1979) trainingen te geven. De samenwerking tussen Meth Medura en BAN
werd inniger. Samen met BAN'ner Abel Herzberger zouden er veel trainingen
volgen.8
Het beeld van de BVD dat Amerikanen voor een groot deel BAN trainden volgt niet
uit de feiten, is overtrokken en tendentieus.
Direct na de opmerking over de Amerikanen beweerde de BVD dat men bij de "affinity-groups" op elkaar ingespeeld raakte door het spelen van "psychotherapeutische
spelletjes".9 Volgens Abel Herzberger waren er bij BAN twee soorten spelen. Ten
eerste waren er spelen om het groepsverband te versterken. Ten tweede waren er
rollen- en simulatiespelen. Van psychotherapeutische spelletjes was volgens hem geen
sprake.10
De BVD kon eventueel redenen hebben om met Herzberger van mening te verschillen over de vraag wat psychotherapeutische spelletjes waren. De BVD noemde echter
geen redenen. Ik heb geen materiaal gevonden dat de bewering van de BVD ondersteunt. De uitleg van Herzberger lijkt mij vooralsnog de meest logische. De terminologie van de BVD kon een sfeer oproepen van psychische manipulatie. Vrijwilligheid
was juist een centraal element in het BAN-model.
De BVD suggereerde dat door de invloed van BAN de oorspronkelijke terreinbezetting van Dodewaard in 1980 een blokkade werd: "Zoals gezegd had BAN — tot dan
toe het meest actieve deel van de AKB — in 1980 nog grote invloed [...]. De oorspronkelijk geplande terreinbezetting werd dan ook een blokkade [...].""
Om de houdbaarheid van deze opmerking toe te lichten moet eerst worden ingaan
op de geschiedenis van BAN en de SSK'S. Naast BAN waren de Gelderse SSK'S zeer
actief. Jarenlang was de strijd tegen Kalkar het zwaartepunt van deze SSK'S. De SSK'S
voerden al langer actie (vanaf 1974 met een duidelijke groei vanaf 1977) dan BAN
(12 mei 1979). Het grote verschil zat in de manier van actie voeren: de directe actie.
BAN was direct vanaf de oprichting in mei 1979 op dit gebied actief. De SSK'S namen
pas in 1980 met Dodewaard een soortgelijk initiatief.
De BVD wekte de suggestie dat BAN tegen terreinbezettingen was. Een van de tien
oprichters van BAN — Pieter Lammers — had echter zelf aan de terreinbezetting in het
Amerikaanse Seabrook meegedaan. Bovendien had BAN zelf een terreinbezetting
uitgevoerd op het terrein van de kerncentrale van het Interuniversitair Reactor Instituut te Delft: op 26 september 1980 (zie 7.1, DGD '80). Het is in ieder geval niet juist

8. "Training in geweldloze sociale verandering 30 juni - 7 juli 1979". Meth Medura. Training in Melh
Medura van 1979 lot I9S3, pp. 3-4. Interview met Abel Herzberger door de auteur, 27 mei 1993.
9. Kwartaalverslag, p. 30.
10. Interview met Abel Hertberger door de auteur. 27 mei 1993.
11. Kwartaalverslag, p. 31.
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om BAN te koppelen aan het in het algemeen afwijzen van een terreinbezetting. Hoe
lag dit voor de specifieke DGD-actie?
BAN had in het begin moeite met de DGD-actie, maar om heel andere redenen dan
de BVD meende. Om dit te uit te leggen is het noodzakelijk eerst de oprichting en de
doelen van BAN toe te lichten, evenals de relatie met DGD. De UCN te Almelo was
min of meer de aanleiding voor de oprichting van BAN:
"In 1978 leek het erop dat de uitbreiding van de UCN niet door zou kunnen gaan. Een meerderheid
van de Tweede Kamer — waaronder CDA'er Van Houwelingen — was toen tegen uitbreiding. Fractiediscipline van het CDA zorgde voor een meerderheid. DAN had door dergelijke zaken geen vertrouwen in de wijze van parlementaire besluitvorming."'2

BAN werkte doelgericht. Het doel was daadwerkelijke vertraging van het atoomprogramma. "Op langere termijn is de grootst mogelijke vertraging stopzetting."13 Voor
BAN kwam de grote Dodewaard-actie te vroeg. Het BAN-model — waarin training een
belangrijke rol speelt — was volgens deze groep nog niet genoeg verspreid. Bovendien was er bezwaar tegen de eis 'Dodewaard gaat dicht'. BAN verwachte niet dat
een blokkade tot directe slopzetting zou leiden. De sluitingseis was voor BAN niet
reëel.
Het initiatief voor de 'Dodewaard Gaat Dicht'-actie kwam van de Gelderse
Stroomgroepen. Ook zij waren geïnspireerd door de actie bij Seabrook. Het Pinksterkamp van 24 en 25 mei 1980 diende ter voorbereiding van de grote Dodewaardactie van dat jaar. BAN was vanwege genoemde bezwaren niet als groep op dit kamp
aanwezig. Wel waren er individuele BAN'ners.14
Twee dagen na het discussieweekend voerde BAN — op 27 mei 1980 — met tweehonderd mensen een eigen 'vertragingsactie' bij Dodewaard uit.'5 Leden van BAN
meldden tijdens deze actie dat ze niets met het Pinksterkamp te maken wilden
hebben. De Gelderse Stroomgroepen — de organisatoren van het Pinksterkamp —
distantieerden zich op hun beurt weer van de BAN-actie.
Een van de punten van kritiek van de initiatiefnemers uit de Gelderse Stroomgroepen was de geheime en besloten wijze van acüevoorbereiding van BAN. Zij drongen
aan op openheid bij de voorbereiding en samenwerking met de lokale bevolking.16
Rob Stomphorst — een organisator van DGD '80 — had ook kritiek op het effect van
de BAN-acties: "je actievorm is een middel om een doel te bereiken, en die BAN-

12. Bovendien was de parlementaire weg van protest beëindigd. Bron: Interview met Abel Herzberger
door de auteur 17 mei 1993. Zie ook hoofdstuk 5. Een tweede punt van onvrede betrof de leus bij de
demonstratie in Almelo: het beperkte 'tegen uitbreiding' in plaats van 'tegen de w'. Deze onvrede was
ook terug te vinden bij de SSK. Bron: Manus van de Laar en Ruud Bökkerink, "Geen hiërarchie in
beweging tegen kernenergie!". Vrije, 1979, nr. 2, pp. f8-19.

13. BAN, Breek Atoomketen Nederland, het Akliemodel, februari 1981, p. 5.
14. Interview met Abel Herzberger door de auteur. 27 mei 1993.

15. Tien Jaar Verzet, p. 24.
16. Willem Pauli en Ruud Bökkerink, Onderstroom, juni 1980. nr. 30. pp. 15-17.
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acties leveren niet veel op. En als een middel niet meer blijkt te werken, in de zin
dat het resultaten opbrengt, kies je een ander middel."17
De actievoerders deelden mede dat er tussen beide bewegingen geen nauw contact
bestond.18 Enkele weken later legden beide groepen de geschillen bij en gingen ze
zich samen richten op Dodewaard."
De BVD suggereerde een relatie tussen BAN en het afwijzen van terreinbezettingen.
De BVD maakte deze opmerking en ging zonder commentaar voorbij aan de volgende
gegevens:
• Een BAN'ner van het eerste uur had zelf meegedaan aan de teneinbczctting in
Seabrook.
• BAN had in september 1980 in Delft zelf een terreinbezetting uitgevoerd.
• De bezwaren van BAN richtten zich tegen de als irreëel geachte eis — 'Dodewaard
gaat dicht' — en het tijdstip van de actie (eerst verder verspreiden van het BANmodel). Dit ging vooraf aan de vraag of BAN wel of geen terreinbezetting zou
willen.
Indien de BVD toch had willen vasthouden aan zijn opvatting dat er door de invloed
van BAN geen terrcinbezetting plaatsvond dan had de dienst moeten aangeven waarom de bovenstaande drie punten niet van invloed waren. Bij afwezigheid van een
dergelijke toelichting maakt de dienst zich kwetsbaar voor de kritiek een scheiding
tussen BAN en "harderen" aan te brengen op grond van een criterium dat in tegenspraak met de feiten was.
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grote Dodcwaard-actie — hakte de knoop door en liet met zijn mededeling de actie
eindigen. Het was een opvatting die door de meerderheid werd gedeeld, maar zijn
optreden leidde wel tot protesten.21
Dodewaard Gaat Dicht 1980 (DGD '80)
Om de aanloop naar de Dodewaard-acties van 1980 en 1981 inzichtelijk te maken
volgen hier een paar gegevens. In 1974 werd de Landelijke Stroomgroep Stop Kernenergie (LSSK) opgericht. In het begin stond de 'K' nog voor Kalkar. Vanaf 1977
raakte het geheel in een stroomversnelling en groeide het aantal plaatselijke groepen
snel. Het waren personencomités die m'et door een van de linkse partijen mochten
worden beheerst.
Daarnaast was er het LOK: het Landelijk Energie Komitee. Het was een bundeling
van politieke partijen en organisaties zoals Vereniging Milieudefensie, Aktie Strohalm, NIVON en het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (vwo). De LSSK
besloot — uiterlijk in 1979 — tot vertegenwoordiging in het LEK.22 De Gelderse
Stroomgroepen Stop Kernenergie — de Gelderse SSK's — namen met het Pinksterkamp in 1980 het initiatief tot het voorbereiden van DGD '80.23
Het BVD-rapport meldde over DGD '80:
"In de loop van de voorbereidingstijd van de oktober-actie bleek de AKB als geheel echter nog niet
zo radicaal en verzetsgezind te zijn als in Nijmeegse en Amsterdamse AKB-kringen — de inspiratoren van het terreinbezettingsplan — wel werd aangenomen. Ondanks de harde geluiden die uit SSKNijmegen, basisgroepen uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en uit Onkruit-kringen vernomen
werden, bleek er een aanzienlijk aantal basisgroepen te zijn, dat de voorkeur gaf aan een blokkade
i.p.v. een bezetting."24

De BVD meldde over het beëindigen van DGD '80: "De groep, die de illegale zender
'Radio Aktief in de lucht hield, verspreidde op een gegeven moment het voorstel de
actie te beëindigen."20 Dit was onjuist. Niet de groep die Radio Aktief in de lucht
hield heeft dit bericht verspreid, maar BAN'ner Abel Herzberger.
Voorafgaand aan zijn mededeling vonden er discussies plaats over het beëindigen
van de actie. De meerderheid van de groepen wilde ophouden met de actie, een minderheid wilde doorgaan. Het doel 'Dodewaard gaat dicht' was voor deze minderheid
immers nog niet bereikt. Hier komen we bij het reeds genoemde bezwaar van BAN
dat het doel van de actie in hun ogen niet reëel was. "Dit nekte de actie", aldus Abel
Herzberger. Er ontstond een patstelling waarbij de actievoerders onderling min of
meer uitgepraat waren. Abel Herzberger — oorspronkelijk geen voorstander van de

De opmerking van de BVD dient op een aantal onderdelen te worden bijgesteld. Ten
eerste: de Gelderse Stroomgroepen Stop Kernenergie namen met het Pinksterkamp in
1980 het initiatief tot de voorbereiding van DGD '80.25 De zinsnede "Nijmeegse en
Amsterdamse AKB-kringen — de inspiratoren van het terreinbezettingsplan" behoeft
derhalve correctie of verdere toelichting.
Ten tweede kwamen de voorstanders voor een bezettingsactie niet alleen uit de
genoemde grote steden of Onkruit: "Dat de felle voorstanders voor een bezettingsac-

17. "Met vedel, accordeon en metaalfluit [en strijde tegen Dodewaard. De vrolijke radicalisering van
het verzet tegen kernenergie". Vrij Nederland, 31 mei 1980. Een dergelijke analyse maakte Rob Storaphorst ook in de aanloop van het mei 1980 Pinksterkamp in het blad Gelderse AKB-blad Onderstroom, mei
1980. nr. 29, pp. 4-5.
18. "Actievoerders blokkeren toegang van 'Dodewaard'. Politie staat voor volledige verrassing",
Arnhemse Courant, 27 mei 1980.
19. In Onderstroom — het blad van de Gelderse Stroomgroepen, nr. 30, juni 1980, p. 14 — was al
duidelijk sprake van een toenadering. Op de 22e juni van dat jaar werd er verder gepraat. Inzet: "We hopen
dat o.a. deze punten door gepraat worden en dat we nu samen verder kunnen gaan."
20. Kwartaalverslag, p. 31.

21. Interview met Abel Herzberger door de auteur, 27 mei 1993.
22. Nijmeegs Universiteitsblad, 4 november 1977; "Geen hiërarchie in beweging tegen kernenergie!",
Vrije. 1979, nr. 2, p. 18.
23. "Met vedel, accordeon en metaalfluit ten strijde tegen Dodewaard. De vrolijke radicalisering van
het verzet tegen kernenergie". Vrij Nederland, 31 mei 1980. Interview met Rob Stomphorst door de auteur,
19 april 1993.
24. Kwartaalverslag, p. 30.
25. "Met vedel, accordeon en metaalfluit ten strijde tegen Dodewaard. De vrolijke radicalisering van
het verzet tegen kernenergie", Vrij Nederland, 31 mei 1980; Interview met Rob Stomphorst door de auteur,
19 april 1993.
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tie ook te vinden waren in groepjes discussianten uit Valburg en Herveld (niet uit
Dodewaard zelf, ai waren ook uit die plaats sympathisanten aanwezig) stemde de
organisatoren uitermate tevreden."26 Verder waren voorstanders van een terreinbezetting te vinden in het Land van Cuyk; een deel van Arnhem (een ander deel van
Arnhem is tegen); Dodewaard ("bezetting is het beste, om pragmatiese redenen is een
blokkade het meest haalbaar").27 Opmerkelijk is dat uit Nijmegen — dat de BVD als
'hard' bestempelde — ook andere geluiden kwamen. De Nijmeegse vrouwengroep
noemde als bezwaar: "We hebben geen zin om ons te bewapenen, om te worden als
de M.E."28
Ten derde: de BVD merkte op pagina 29 van het verslag weliswaar terecht op dat
tijdens het Pinksterkamp 35 van de 41 groepen kozen voor een lerreinbezetting, maar
de dienst heeft slechts een deel van het besluit weergegeven. In de slotverklaring van
de Gelderse stroomgroepen stond dat:
• 35 groepen een terreinbezetting wilden,
• vier groepen een blokkade wilden,
• twee groepen tegen het voorstel waren (zij wilden zich parlementair gericht opstellen),
• van de 35 groepen er tien wilden overgaan tot een blokkade omdat een terreinbezetting waarschijnlijk niet haalbaar was,
• een meerderheid van de groepen voorstelde "om bij de onmogelijkheid van een
bezetting van het terrein (door konfrontatie met de M.G.) over te gaan tot een
grondige blokkade van alle toevoerwegen."29
Daarmee was het dubbelbesluit van terreinbezetting-blokkade — dat tot de uiteindelijke blokkade leidde — reeds tijdens het Pinksterkamp genomen.
De BVD kon bijvoorbeeld van mening zijn dat het dubbelbesluit een tactische zet
van de AKB was en de beweging er binnenskamers een andere — geheime — agenda
op na hield. Uiteraard zou de dienst een dergelijke opvatting moeten toelichten en
aangeven hoe deze zich verhield met bijvoorbeeld het concept basisdemocratie. Het
lijkt mij moeilijk met elkaar te rijmen. Deze optie is nog onwaarschijnlijker als we
de feitelijke besluitvorming bekijken. De actievoerders spraken tijdens het Pinksterkamp af — afhankelijk van de reactie van de overheid — tot terreinbezetting of blokkade over te gaan. De reactie van de overheid was zodanig dat het een blokkade
werd. De feitelijke ontwikkelingen waren daarmee in overeenstemming met de
afspraken — het dubbelbesluit — van het Pinksterkamp. Het lijkt mij daarom correct te
stellen dat de BVD slechts de helft van de besluitvorming meldde om vervolgens een
gechargeerd beeld te schetsen van de "harderen".

26.
1980.
27.
28.
29.

"Actievoerders kondigen bezetting van kerncentrale in Dodewaard aan", NRC Handelsblad, 27 mei
Onderstroom, juni 1980. nr. 30, pp. 20-21. Verslag van de groepsdiscussies.
/bid., p. 20.
Ibid.. p. !8.
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Ten vierde komt het feit dat de AKB niet voor een terreinbezetting koos overeen
met de uitgangspunten van DGD: openheid, ondersleuning van de bevolking, voorkoming van criminalisering en geweldloosheid.30 We vinden dergelijke overwegingen
terug in publicaties van de AKB.31
Mijn conclusie luidt op grond van deze vier punten dat de opmerking van de BVD
— dat de AKB als geheel niet zo verzetsgezind was — niet ter zake doende is.
De BVD gaf geen verdere uitwerking van de term "harde geluiden" dan de koppeling
ervan aan de terreinbezetting. Uit het bovenstaande bleek dat de BVD deze koppeling
vertekend en onjuist weergaf. Dit heeft bijgedragen aan mijn opvatting om de "harde
geluiden" bij de "bonafide" AKB in te delen (6.1).
De BVD stelde dat er alleen terreinbezettingen in het buitenland waren geweest en
wel op bouwlocaties van centrales: "Nederland zou dus de primeur hebben van een
bezetting van een werkende centrale."32
Ten eerste bleef het — wat DGD '80 betrof — bij het idee van een terreinbezetting.
Was dat een primeur?
Ten tweede is het mogelijk dat een feitelijke terreinbezetting van een werkende
centrale een primeur zou zijn geweest voor een grote actie. Vóór DGD '80 vond
echter reeds een kleine terreinbezetting plaats van een werkende kerncentrale: de
bezetting door BAN van het terrein van de kerncentrale van het Interuniversitair
Reactor Instituut te Delft op 26 september 1980. Deze actie kreeg in de media ruim
aandacht omdat de politie een nieuw middel inzette: het opbrengstokje. Het ontlokte
bijvoorbeeld in Vrij Nederland de kop: "Volgende keer komt de ME met wurgkettingen."33 Ondanks de grote aandacht in de media en het stellen van vragen in de
Tweede Kamer was deze actie de BVD kennelijk ontgaan.
Tussen DGD '80 en DGD '81
De BVD schreef:
"Kortom, de actie [DOD '80J werd ervaren als een 'flop' en de 'harderen' onder de actievoerders
kregen de gelegenheid een grotere mond op te zetten.
Hierdoor kwamen de begrippen basisdemocratie en -autonomie pas goed uil de verf en besloot
in elk geval de beweging 'Dodewaard Gaat Dicht' zich in basisgroepen te gaan organiseren, terwijl

30. Ongedateerd stuk van de plangroep, "Konsept aktieplan 'Dodewaard gaat Dicht'" 2 pp.; Milieudefensie, juni 1980, pp. 4-7; Onderstroom, juni 1980, nr. 30, pp. 3, 6. 18. Onderstroom, "Handboek
'Dodewaard dicht!'", 1980, pp. 5, 10-15. '"Opslagvergunning aanleiding. Ami-kem-kamp eist sluiting
Dodewaard'. Protestactie trekt 6000 deelnemers". De Volkskrant, 27 mei 1980.
31. Onderstroom, "Handboek 'Dodewaard dicht!'", 1980. pp. 6-7.
32. Kwartaalverslag, p. 29.
33. "Volgende keer komt de ME met wurgkettingen". Vrij Nederland, 4 oktober 1980; Tweede Kamer,
vergaderjaar 1980-1981, 448 Aanhangsel, p. 883. Antwoord Wiegel, 6 januari 1981. Zie ook 5.3.2.
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voorts het begrip 'prikactie' — te organiseren door individuele basisgroepen — zijn intrede deed."34

Deze tekst is op een aantal punten niet correct. Ten eerste suggereerde de BVD een
verband tussen "harderen" die een grotere mond opzetten en het uit de verf komen
van de begrippen basisdemocratie en -autonomie. Dit verband legde de dienst op een
onjuiste wijze. BAN discussieerde dan al lang over besluitvorming door consensus en
de daarmee gepaard gaande noodzaak van betrokkenheid bij de besluitvorming en
deed er ervaring mee op.35 Basisdemocratie en -autonomie was beslist niet — zoals
de BVD ons wilde doen geloven — het paradepaard van "harderen" (wie dit ook
hadden mogen zijn). Op zich was het wel correct te stellen dat het concept van
basisdemocratie werd uitgediept voor de actie van de DGD '81.36 Het BVD-verslag
blijkt bovendien niet consistent: op pagina 30 en 31 nam de BVD BAN nader onder de
loep, gevolgd door een uitleg van consensus- en basisdemocratie en basisautonomie.
Kennelijk was in dit deel van de tekst de BVD er wel van overtuigd dal andere
groenen met deze concepten werkten.
Een tweede bezwaar betreft de zinsnede: "en besloot in elk geval de beweging
'Dodewaard Gaat Dicht' zich in basisgroepen te gaan organiseren." In relatie met de
voorafgaande zin deed de BVD daarmee voorkomen of dat besluit n4 DGD '80 viel.
Het besluit was echter al vóór DGD '80 genomen en wel op het voorbereidende
Pinksterkamp van 24 en 25 mei 1980." Vóór DGD '80 vormden zich al vele DODbasisgroepen.
Ten derde liet de BVD de prikacüe pas nd DGD '80 zijn intrede doen: "terwijl
voorts het begrip 'prikactie' — te organiseren door individuele basisgroepen — zijn
intrede deed." Reeds vóór DGD '80 voerden individuele basisgroepen acties uit. Een
week voor DGD '80 vond in Amsterdam het prikactie-overleg plaats. Ook tijdens DGD
'80 was er prikactie-overleg. Tijdens DGD '80 vonden de volgende prikacties plaats:
op zaterdag bij het kasteel van de Commissaris van de Koningin Geertsema, maandag
bij BAM in Kesteren, maandagnacht bij Vihamij-Buttinger in Nijmegen en dinsdag bij
Kerstens in Eist en Holec.38 In het 'Konsept Aksieplan Deel 2' van de plangroep"
werden de vijf hoofdlijnen van DGD '80 genoemd. Het vijfde punt verwees naar de
prikacties: "Het voeren van aksies elders in de omgeving" (pagina 2). Opmerkelijk is
de motivatie die een Amsterdamse groep gaf voor het voeren van prikacties:

34. Kwartaalverslag, pp. 31 en 32.
35. BAN, Breek Aioomketen Nederland, het Akiiemotlel, februari 1981, p. 3, bijlage "Konsensus
besluitvorming".
36. Interview met Fred Gersteling door de auteur, 14 juli 1993.

37. Tien Jaar Venes, p. 23.
38. Mesje hoofd in de wolken, pp. 39-41, 108-110, 126-127.
39. Ongedateerd. Dit was waarschijnlijk de Amsterdamse plangroep. Bron: Me\e hoofd in de Wolken,
p. 108.
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'"We weigeren kanonnenvoer te zijn van welke kant dan ook. We hebben vanaf nu de lijfspreuk:
WIE NIET STERK IS MOET SLIM ZIJN.' 'Van de drie mogelijkheden die ons resten kiezen we de
laatste.
- protestdemonstratie: oude koek.
- demonstratie die uitloopt op konfrontatie d.m.v. doorbraak dan wel blokkade: willen wc niet.
- Listige aklies die de ernst van onze bedoelingen blijven weergeven, de kontrole van het machtsapparaat kunnen ontregelen dan wel belachelijk maken.'"4

Een deel van de — door de BVD als "harderen" getypeerde — Amsterdammers had
kennelijk bedenkingen tegen een massale actie (zowel terreinbezetting als blokkade)
bij Dodewaard. Interessant voor een risicoanalyse is de vraag in hoeverre de prikacties te interpreteren zijn als het ontlopen van een mogelijke geweldescalaüe of juist
als een teken van een voortgaande radicalisering. De BVD liet dit liggen en beperkte
zich tot een onjuiste weergave van de feiten.
De BVD schreef over de acties tegen dumpen van radioactief afval van 1980 en 1981:
"Was het reeds in 1980 zo dal een aantal actievoerders tegen het transport van licht radioactief afval
van het ECN te Petten naar Urnuiden — alwaar het in een schip moest worden overgeladen — vrij
gewelddadig te keer gingen, in 1981 werd het traject van Petten naar IJmuiden verdeeld in een stuk
voor geweldlozen en een sluk voor harde acties. Zowel vanwege de frustratie, dat men steeds weer
geen directe resultaten behaalde met zijn acties als vanwege het feit dat acties van de AKB niet
alleen meer gevoerd worden door 'idealisten op geitewollen sokken' maar ook door radicale
krakers, Onkruitaciivisten en anarchisten, is binnen de AKB in toenemende mate sprake van gewelddadige acties [..J."41

Een eerste kanttekening betrof de opmerking van de BVD dat er 'licht' radioactief
afval werd gedumpt. Actievoerders uitten de beschuldiging dat — behalve 'laag' en
'midden' — ook 'afgekoeld' hoog radioactief afval werd gedumpt.42 Wilde de BVD
zich mengen in de discussie over de aard van het gedumpte materiaal?
Ten tweede constateerde de BVD een toenemende radicalisering die gepaard ging
met het opdelen van de route in 1981. In 1980 — dus vóór de acties tegen het
dumpen van 1981 — stond in Vrije te lezen:
"De wil nog een voorbeeld geven van een aktie waarbij m.i. goed samengewerkt is. Dat was dit
voorjaar bij de akties rond de dumping van atoomafval in zee. In Petten zaten BAN-mensen met de
geweldloze weerbaarheidsmettiode, halverwege zat Onkruit met een (mislukte) blokkade, bij de
sluizen was een demonstratie en in de haven zelf lag de blokkade van Greenpeace."43

40. Met je Hoofd in de Wolken, p. 108.
41. Kwartaalverslag, p. 34.
42. Voor meer achtergrond informatie en bronvermelding zie 5.2.1, Dumpen in zee van Nederlands
nucleair afval.
43. Vrije, 1980, nr. 10, p. 19. Gedoeld werd op de acties tegen dumpen van 9 en 10 juni 1980. Onkruit
voerde — uit protest tegen het dumpen — tien dagen later — op 20 juni — een eigen actie tegen General
Shipping. Zie ook: Tien Jaar Venei, pp. 24 en 25.
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Uit dit citaat blijkt dat reeds in 1980 de route was verdeeld, waarbij vier verschillende actievormen naast elkaar bestonden: wegblokkade, barricade, demonstratie en
blokkade te water.
Onkruit
De BVD deelde — naar alle waarschijnlijkheid — Onkruit in bij "antidemocratische
elementen". Deze indeling was niet vrij van complicaties. Onkruit en het "bonafide"
BAN kenden in die jaren een overlapping. Sommige mensen maakten deel uit van
beide groepen.44 Waar lag voor de BVD de scheidslijn: tussen principiële geweldloosheid en sabotage? Werd bij een overlapping BAN ook onderwerp van onderzoek?
Duidelijke en expliciet geformuleerde criteria zijn van belang voor een eenduidige
beantwoording van deze vraag.
De BVD verbond Onkruit aan geweld tegen personen en objecten:
"Zowel vanwege de frustratie, dal men sleeds weer geen directe resultaten behaalde met zijn acties
als vanwege het feit dat acties van de AKB niet alleen meer gevoerd worden door 'idealisten op
geitewollen sokken' maar ook door radicale krakers, Onkruitactivisten en anarchisten, is binnen de
AKB in toenemende mate sprake van gewelddadige acties tegen direct of indirect bij kernenergie
betrokken personen en objecten."45

Wijnand Duijvendak — begin jaren tachtig actief in Onkruit — ontkent met klem dat
Onkruit geweld tegen personen zou voorstaan.46
Hier zien we wederom een omstreden feit. Een toelichting van of een andere formulering door de BVD had misverstanden en discussies kunnen voorkomen.
Willy Wortel en de Lampjes
De BVD beschreef een aantal sabotage-acties van Willy Wortel en de Lampjes:
"Tijdens de periode van voorbereiding voor de tweede grote actie bij Dodewaard vond tevens de
eerste sabotagepoging aan het hoogspanningsnet plaats [...] Een volgende poging bij Maarheeze [...]
de volgende tij Anna Pawlona."47

De BVD noemde geen data. Bij Dodewaard hoorde 8 april 1981; bij NedenveertMaarheeze 8 en 24 juni 1981;48 bij Oudesluis/Anna Pawlona 9 oktober 1981.49

44. Bijvoorbeeld in Groningen en Noord-Holland. Op verzoek van een betrokkene ga ik hier niet in
detail op in. Zie ook: interview met Abel Herzberger door de auteur, 27 met J993.
45. Kwartaalverslag, p. 34.
46. Interview met Wijnand Duijvendak door de auteur, 27 oktober 1994.
47. Kwartaalverslag, p. 33.
48. Het NRC Handelsblad vermeldde 18 juni als datum. Aangezien in dit artikel ook de andere datum
verkeerd werd vermeld — voor de sabotage-actie van 8 april bij Dodewaard werd abusievelijk 11 april
genoemd — volg ik de andere bronnen die uitgaan van 8 juni.
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Opmerkelijk is dat de BVD slechts een van de twee aciies bij Nederweert-Maarheeze
noemde.
In het verslag sprak de BVD nauwelijks verwachtingen uit over toekomstige ontwikkelingen. Een uitzondering betrof de sabotagedaden: "Deze sabotagevoorvallen — en
het is de vraag of het bij deze voorvallen zal blijven — zijn tekenend voor de
verandering van de sfeer in de AKB."50
Er zouden inderdaad nog meer sabotage-acties volgen. Alleen al in oktober 1981
werden er vijf of zes sabotage-acties uitgevoerd.51 Deze vonden allen plaats binnen
een periode van twee weken die volgde op de sabotage in Oudesluis/Anna Pawlona,
de laatste actie die de BVD noemde. De Gelderlander maakte op 24 oktober melding
van deze nieuwe sabotagedaden. Had de BVD weel gehad van deze nieuwe acties bij
het schrijven van het kwartaalverslag? Met andere woorden: sprak de BVD 'verwachtingen' uit over zaken die reeds plaats hadden gevonden? Een antwoord op die vraag
is mogelijk door de bronnen van de BVD na te trekken. De BVD citeerde in het kwartaalverslag uit Vrije waarin een bericht over een gebeurtenis op 19 oktober is terug te
vinden.52 Was deze Vrije vóór 24 oktober — de dag dat De Gelderlander melding
maakte van deze nieuwe sabotagedaden — in de handel gekomen? Nee, Vrije lag pas
op 27 oktober in de boekhandel.53 Dit was drie dagen na het bericht in De Gelderlander en het was dezelfde dag waarop de Volkskrant melding maakte van deze daden.
De BVD kon dus slechts uit deze Vrije citeren op een moment dat de 'verwachte'
sabotagedaden reeds in de pers waren gemeld.
Interessant is eveneens het volgende punt. De BVD bood het kwartaalverslag aan
met een korte notiüe. Deze was gedateerd "januari 1982". Hierin stond: "Het Hoofd
van de BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST heeft het genoegen U een exemplaar aan
te bieden van het, per ultimo vorige maand afgesloten, B.v.D.-Kwartaaloverzicht."54
In december werd het kwartaalverslag afgesloten. Met andere woorden: de verwachte
sabotage-acties vonden twee maanden voor de uiteindelijke afsluiting van het kwartaalverslag plaats! De 'verwachtingen' van de BVD komen in een heel merkwaardig
licht te staan.
Kort samengevat: de BVD 'verwachtte' sabotagedaden waar de dienst reeds weet
van had. Hier verrichtte de BVD niet zozeer slecht onderzoek, de 'verwachting' was
eerder een voorbeeld van misleiding.

50. Kwartaalverslag, p. 34.
51. "Lichtnet doelwit sabotage", De Gelderlander, 24 oktober 1981; "Stroomkabels vaker gesaboteerd",
de Volkskran:, 27 oktober 1981; "Onbekenden saboteren eleklricileitsnetten", Bameveldse Krant, 28
oktober 1981; Tien Jaar Venel, p. 30.
52. In deze Vrije — oktober 1981, nummer 9, p. 25 — kan men lezen: "maandag 19 oktober om 9.15 u.
zijn de laatste drie krakers vrijgekomen."
53. Commissiekaart Athenaeum Nieuws Centrum.
54. Kwartaalverslag, bijgesloten inlegvel.
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Anarchisten
Wie had de BVD bij "anarchisten" voor ogen? Mensen die het blad Vrije lazen? De
groep die zich later als de 'autonomen' ging profileren? De dienst bleef vaag over
"anarchisten". Er was geen enkele toelichting. De dienst noemde geen concrete
acties. Ook in groepen als BAN en Onkruit kon men anarchistische ideeën terugvinden. Zij kenden bijvoorbeeld geen vast leiderschap."
Joost van Steenis: pre-AKB-tijd
De beschrijving van Joost van Steenis viel in twee delen uiteen: de periode vóór hij
in de AKB actief was en zijn AKB-periode. Allereerst wordt ingegaan op de feiten die
de BVD noemde voordat hij actief was in de AKB.
De BVD schreef over Joost van Steenis: "Hij heeft wis- en natuurkunde gestudeerd en
enige tijd les gegeven. Thans is hij werkloos."5' Joost van Steenis deelde mede dat
hij wis-, natuur- en scheikunde had gestudeerd.
De opmerking over de werkloosheid van Joost van Steenis is het enige feit dat ik
niet in openbare bron heb kunnen nagaan. Hij had in het verleden bij een school in
Den Haag gesolliciteerd. Hij bezat alle vereisten, maar zag tot zijn verbazing enige
tijd later in de krant een herhalingsoproep. Waarom was hij niet opgeroepen of
aangenomen? Zijn naspeuringen verzandden in onduidelijkheid. Het valt niet uit te
sluiten dat het hier een beroepsverbod betrof."
Joost van Steenis had het concept van Klein Geweld ontwikkeld. Het concept van
Klein Geweld bestond eruit dat niet goederen of de ME moesten worden aangepakt,
maar de heersende elite.58 Van Steenis stelde niet structuren, maar personen centraal. Over de ME schreef hij: "De M.E. is echter een stok, waarmee, indien nodig, de
leidende klasse de bevolking rustig kan houden. Men kan bij een aktie proberen die
stok af te pakken, maar de leidende klasse kan steeds nieuwe stokken maken,"5' In
afwijking van de RAF wilde hij geen zwaar geweld tegen personen gebruiken, maar
zogenaamd 'zacht geweld' of Klein Geweld. Dit liet zich het best omschrijven als
voortdurende en zenuwslopende pesterijen.60
De BVD schreef over Klein Geweld: "Hierbij is duidelijk sprake van analogie met
de methodiek van de 'Rode Brigades' en de RAF."61 Was het noemen van de RAF

55. Interview met Abel Herzberger door de auteur, 27 mei 1993.
56. Kwartaalverslag, p. 37.
57. Interview met Joost van Sleenis door de auteur. 19 oktober 1993.
58. Degenen die een leidende positie bij de politie innemen kunnen het doelwit van Klein Geweld zijn.
59. Joost van Steenis, De macht Man het familiekapitaal en wal enegen ie doen, p. 72.
60. "Muziek maken is een uitlaatklep, dat weet ik wel. Maar het is nog altijd beter dan surfen". De
Groene Amsterdammer, 13 februari 1985, p. 5. Joost van Steenis. De mach! van het familiekapitaal en wat
ertegen te doen, pp. 70, 76, 83, 84.
61. Kwartaalverslag, p. 38.
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een logische keus? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet ik eerst de koersen
van beide groepen uitleggen. Op een bijeenkomst met de Rode Jeugd stelde Joost van
Steenis dat de Duitse weg doodliep. Er ontstond een discussie over de vorm die het
gewapend verzet moest krijgen. Van Stcenis neigde meer naar de opvattingen die
men bij de Rode Brigades aantrof: hier en nu de elite aanpakken, dan volgt de rest
vanzelf. Volgens deze opvatting zag men zich veel minder als de vertegenwoordigers
in de 'Eerste Wereld' van de strijd die door vrijheidsbewegingen in de 'Derde
Wereld' werd gevoerd. Deze 'Derde Wereld'-lijn volgde - zeker de eerste jaren — de
RAF. Joost van Steenis wilde niet het RAF-concept volgen, waarbij je "150% strijder
moest zijn."62 Er was meer overeenstemming te ontdekken met de Rode Brigades.
Het is spijkers op laag water zoeken door te stellen dat — bij het maken van
analogieën met andere groepen — de RAF beter ongenoemd kon blijven. De BVD had
echter in een eerder kwartaalverslag zelf hiervoor gekozen. Over Klein Geweld
schreef de BVD in 1977: "Dit houdt in dat men, aldus het discussiestuk, analoog aan
de Italiaanse Rode Brigaden, 'de macht in de vorm van personen' wil aanpakken."63
De BVD concludeerde in dit verslag uit 1977:
"Als voorlopige conclusie kan gelden dat de reeks 'aanslagen' met brandbommen, molotov-cocktails, stenen e.d. geheel in te passen is in het 'klein geweld'-concept dat door Joost van STEENIS —
geïnspireerd door de Italiaanse Rode Brigaden - aan de Nederlandse verhoudingen is aangepast."64

In 1977 noemde de BVD de RAF niet in het deel verslag "KLEIN GEWELD IN NEDERLAND".65 Dit lijkt mij een juiste keus. Het ligt meer voor de hand om slechts een
analogie met de Rode Brigades te maken. Opvallend is dat de BVD vier jaar later —
in het kwartaalverslag van 1981 — de RAF wel opvoerde. Dit was een minder scherpe
typering. De BVD wist vier jaar eerder tot een meer nauwkeurige beschrijving te
komen dan in 1981.
Een kanttekening kan men eveneens maken bij de volgende opmerking van de BVD:
"De theorie van het 'klein geweld' werd onder meer in praktijk gebracht door de
zogenaamde 'Capelse Groep' rond de bekende Rob GROENHUYZEN."66 Het is wat
overdreven om te spreken van "in praktijk gebracht". De groep was opgepakt voordat
ze tot actie had kunnen overgaan. Daarbij dook onder meer een fotoverzameling van
ongeveer 170 BVD'ers op.67

62.
63.
64.
65.
66.
67.

Interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993.
BVD kwartaalverslag van begin 1977, p. 11.
Ibid., p. 12.
Ibid., pp. 10-12.
Kwartaalverslag, p. 38.
"De staatsgevaarlijke fotoverzameling van Rob Groenhuijzen". Vrij Nederland, l april 1979.
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Over een discussiestuk van Joost van Steenis schreef de BVD:
"Dit stuk werd in de 'Rode Hulp' zeer slecht ontvangen en had tot gevoig dat Van STEENIS in die
groepering nadien geen rol van betekenis meer speelde. Tekenend was dat Van STEENIS, in tegenstelling lot een aantal andere 'Rode Hulp'-leden van minder politiek niveau, niet uitgenodigd werd
om in 1976 deel te nemen aan het verblijf in een terroristisch trainingskamp van de PFLP te Aden
(Zuid-Yemen)."68

Wat vond de BVD tekenend? Dat Joost van Steenis ruzie had en daarom werd gepasseerd? Of dat hij niet meeging naar Zuid-Jemen, omdat dit trainingskamp niet in
overeenstemming was met zijn opvattingen over Klein Geweld? Dit kan een interessant punt zijn voor een analyse. De BVD noemde wel het trainingskamp, maar deed er
niets mee.6'
Of noemde de BVD het terroristisch trainingskamp vanwege het harde karakter
ervan? Mocht dit het geval zijn, waarom liet de BVD het slechts hierbij? De dienst
zou aannemelijk kunnen maken dat Joost van Steenis in de jaren zeventig contact had
gehad met RAF-leden.™ Dit zou pas echt bedreigend klinken en was compromitterender geweest dan waar de BVD nu mee kwam. Het is mogelijk dat de BVD deze
gegevens niet vrij wilde geven of dat de dienst hiervan niet op de hoogte was. Voor
de eerste reden zou kunnen pleiten dat het kwartaalverslag slechts 'vertrouwelijk' is
en de dienst er daarom geen gevoelige gegevens in kwijt wilde. Toch kon men reeds
in 1976 in de pers lezen dat de Rode Hulp RAF-leden in Nederland liet onderduiken." De tweede reden, dat de BVD niet op de hoogte was, lijkt mij eveneens
onwaarschijnlijk, al was het maar vanwege de genoemde publiciteit. In 1978 ondernam de Duitse overheid zelfs een mislukte poging om het Nederlandse netwerk binnen te dringen. In dit kader voerde Duitsland overleg met de BVD. Deze feiten zullen

68. Kwartaalverslag, p. 37.
69. Joost van Steenis vraagt zich af waarom de BVD dit feit — het trainingskamp — wel vermeldde en
niet zijn bezoek in 1971 aan China. Dit bezoek werd voor de Rode Jeugddelegatie een ideologische
afknapper: president Nixon bezocht China en Lin Piao's vliegtuig stortte neer. Bronnen: Interview met
Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993; "Muziek maken is een uitlaatklep, dat weet ik wel.
Maar het is nog altijd beter dan surfen". De Groene Amsterdammer, 13 februari 1985, p. 5; "Revolutie in
de polder", Haagse Pos:, 9 januari 1988, p. 25.
70. "Muziek maken is een uitlaatklep, dat weet ik wel. Maar het is nog altijd beter dan surfen", De
Groene Amsterdammer, 13 februari 1985, p. 5; Dekkers en Dijksman, 'n Hollandse Siadsguerrilla, Terugblik op de Rode Jeugd, p. 123.
71. "Rode Hulp beeft contacten in onze hele samenleving". De Telegraaf, 2 oktober 1976; "Banden
met 'Breda' ontkend. Onderzoek naar de 'Rode Hulp' in Amsterdam", Hei Parool, 5 oktober 1976. Zie
ook: "Rode hulp in opspraak". Het Parool, 19 januari 1977; "Rode Hulp wil 'Volksrepubliek Nederland'",
Accent, 16 oktober 1976, pp. 29-30; Dekkers en Dijksman, 'n Hollandse Siadsguerrilla, Terugblik op de
Rode Jeugd, pp. 144-145.
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overigens in 1981 een hogere graad van geheimhouding hebben gehad dan vertrouwelijk.72
Het BVD-citaat over het trainingskamp is typerend voor de wijze van verslaggeving van de dienst. Stukken tekst hingen als los zand aan elkaar. Functie of doel
van deze teksten waren niet duidelijk doordat er teveel of te weinig stond (afhankelijk van de mogelijke oogmerken van de dienst).
Over het 'Verbond tegen Ambtelijke Willekeur' schreef de BVD dat Joost van Steenis
op zijn minst de geestelijke vader van de activiteit van deze groep is geweest." De
dienst liet een veel duidelijker feit liggen. Joost van Steenis was bij verkiezingen —
eind jaren zeventig — kandidaat van het Verbond, dat meedeed als politieke partij.74
Joost van Steenis: de AKB-tijd
De BVD schreef:
"Zo kwam in het voorjaar van 1981 in het LO-DCD ineens een oude bekende in drie hoedanigheden
naar voren: Joost van STEENIS die onder zijn eigen naam lid werd van de persgroep van DGD-1981.
Als 'Joost' diende hij een programma-voorstel in voor de actieweek, waarin op 23 september een
'hoogspanningsdag' gepland was met als toelichting: 'omzagen en uitgraven van hoogspanningsmasten en niet te vergeten de verdeelstations. Trek de natuur in en zoek je eigen hoogspanningsmast'.
Verder wilde hij — via postbus 1005 te Amsterdam — voorlopig als coördinatie-adres optreden voor
prikacties bij electriciteitsbedrijven, hoogspanningsmasten en toeleveringsbedrijven."75

De BVD bleek niet op de hoogte van het feit dat Joost van Steenis reeds aan DGD '80
meedeed en zelfs aanwezig was op de voorbereidende Landelijke Overleggen. Voor
de volledigheid: Joost van Steenis kwam in 1979 in Amsterdam wonen. Hij sloot
zich bij de kraakbeweging aan en raakte ook betrokken bij de AKB. Binnen zijn
fcraafchasisgroep in de Pijp verzorgde hij vervolgens het contact met de AKB.76
Tot slot een kanttekening bij de opmerking "Als 'Joost' diende hij een programma-voorstel in": het was in die jaren in de AKB heel gewoon om alleen je voornaam
te gebruiken.

72. Het Bundesamt für Verfassungsschutz, het Bundeskriminalamt en de GSG-9 ensceneerden een
aanslag op een gevangenis in Celle Het werd uitgevoerd onder de codenaam 'Aktion Feuerzauber' en was
onderdeel van de 'Operation Emsland', die was opgezet om de RAF-scene te infiltreren. In de eerste helft
van 1978 overlegde de Duitse overheid hierover met de BVD. Bron: Haagse Posl, 9 januari 1988, pp. 2728. Zie ook: Christa Ellersiek, Das Celier Loch. Geschichie einer Geheimdienslaffare, Hamburg: Verlag am
Galgenberg, 1987.
73. Kwartaalverslag, p. 38.
74. Interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993.
75. Kwartaalverslag, p. 34.
76. Interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993.
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Klein Geweld
De slotzin van het verslag luidde: "Mogelijk is dat ook de reden waarom Van
STEENIS enige tijd geleden tot de nieuwe strategie is overgegaan om te trachten zijn
theorieën in het bredere kader van een massabeweaing als de AKB te doen doordringen.""
Dit is een interessant punt. De strategie van Joost van Steenis was — volgens de
BVD — "te trachten zijn theorieën in het bredere kader van een massabeweging als de
AKB te doen doordringen." Men kan deze opmerking op drie punten aan een onderzoek onderwerpen:
1. Wilde Joost van Steenis zijn theorieën doen doordringen?
2. Was het mogelijk dat Joost van Steenis zijn theorieën kon doen doordringen?
3. Slaagde Joost van Steenis erin zijn theorieën te doen doordringen?
Ad 1. Uit de formulering van de slotzin bleek dat de dienst uitging van een positieve
beantwoording van de eerste vraag. Was dit terecht? Een strategie veronderstelde een
bewust handelen. Joost van Steenis ontkent dit: "Het was geen bewust doel." Wel
vormde het concept van Klein Geweld — aldus Van Steenis — tijdens Dodewaard nog
steeds zijn gedachtengoed en praatte hij hierover met anderen.78
De BVD zou kunnen tegenwerpen dat — indien Joost van Steenis ontkende dat deze
strategie een bewust doel was — er sprake was van propaganda of misleiding. Ik wil
daarom de intentie van Van Steenis ook analyseren op basis van andere bronnen.
Hierbij maak ik een onderscheid tussen enerzijds het hanteren van een strategie om je
ideeën te doen doordringen en anderzijds het louter presenteren van een mening.
Tussen deze twee uitersten ligt een glijdende schaal. Waar stond Joost van Steenis op
deze schaal? Hierover valt duidelijkheid te krijgen in het artikel uit Vrije, waaruit
ook de BVD citeerde. Nadat Joost van Steenis uitlegde dat actievoerders moesten
nadenken over wat ze konden doen — bijvoorbeeld tegen het optreden van een arrestatieteam — vervolgde hij:
"Men moet echter niet denken, dal dit een pleidooi is voor het opzetten van een strakke organisatie,
waar de plannen allemaal van te voren uitgedacht worden en waarin iedereen een nauw-omschreven
taak heeft. Dan kopiëren we de huidige maatschappelijke organisatie en krijgen we een strijd van
hel ene machtsapparaat tegen het andere, zonder dat de mens er ais denkend wezen bij betrokken is.
Het is een pleidooi om de mensen ervan te overtuigen, dat als ze wat gaan doen — of dat nu
demonstreren, blokkeren, op stillen jagen, kraken, stenen gooien enz. is — ze er zoveel mogelijk van
te voren over gaan nadenken, wat zij zowel alleen als gezamenlijk kunnen doen. Daarbij moeten ze
ook hun eigen mogelijkheden overdenken, want niet iedereen wil een steen gooien en niet iedereen
kan even hard lopen. Maar hoe bewuster de mensen meedoen in een aktie, des te groter is de kans
op succes."7'

77. Kwartaalverslag, p. 39.
78. Interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993.
79. Vrije, oktober 1981, nr. 9, p. 8.
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Het citaat was een pleidooi voor bewust nadenken, niet iets waaruit een strategie om
je eigen mening te doen doordringen bleek. Joost van Stecnis wilde geen strakke
organisatie en drong anderen het gebruik van geweld niet op. De BVD stelde dat Joost
van Steenis vond dat blokkades en prikacties "bij volgende acties planmatiger opgezet moeten worden."80 Voorzover "planmatig" bij de lezer van het BVD-verslag het
beeld opriep van iets dat van boven af werd opgelegd, dient dit te worden gecorrigeerd. In het bewuste stuk tekst riep Joost van Steenis op tot "meer overleg en vooral
ook met meer van te voren nadenken van de mensen over wat ze nu zelf ergens voor
een bijdrage aan de aktie kunnen leveren."81
Het beeld dat Van Steenis iedereen zijn eigen actie wilde laten voeren werd bevestigd in Vrije van een maand daarvoor. Hij schreef over de "elektriciteitsdag":
"Sommigen zullen daarvoor de giro-b!auw-aktie propageren, anderen gaan wat verder en be7.etten
een elektriciteitsgebouw [...] In Amsterdam bestaan plannen om met honderden mensen met ijzerzagen de weilanden in te trekken om de hoogspanningsmasten, die de aloomstroom naar de stad brengen, om te zagen."82

Bovenstaande citaten laten onverlet dat Joost van Steenis zijn ideeën over Klein
Geweld naar voren bracht. Zijn uitingen wezen echter eerder op het presenteren van
een mening dan op een strategie om zijn theorieën te doen doordringen.
Ad 2. De tweede vraag betreft de mogelijkheid dat Joost van Steenis zijn theorieën
kon doen doordringen. Door de negatieve beantwoording van de eerste vraag heeft
deze mogelijkheid reeds sterk ingeboet aan relevantie. Drie andere punten pleiten
verder tegen deze mogelijkheid.
Ten eerste zijn de ideeën van Joost van Steenis met gemengde gevoelens ontvangen. In de persgroep vroeg leden zich in het begin zelfs af of hij een provocateur
was. Men neigde uiteindelijk naar de opvatting dat dit niet het geval was. Wel was er
een zekere voorzichtigheid tegenover Joost van Steenis. Rob Stomphorst: "Joost heeft
het Klein Geweld wel naar voren gebracht. De stemming was 'moet dat zo?'. Er
werd afhoudend gereageerd. Het duurde een tijd voordat je door had dat hij het
serieus meende."83
Ten tweede lijkt het onmogelijk om een beweging als de AKB over te nemen. Een
methode om zijn ideeën te doen doordringen is het overnemen van een organisatie.
Dit is de zogenaamde 'top-down' benadering. Het succes hangt af van enerzijds de
inzet waarmee dit gebeurt en anderzijds de ontvankelijkheid van de doelgroep. De
CPN was bijvoorbeeld effectief in enkele organisaties doorgedrongen. CPN'ers namen
strategische plaatsen over in een organisatie die geleid werd door een kleine actieve

80.
81.
82.
83.

Kwartaalverslag, p. 35.
Vrije, oktober 1981, nr. 9, p. 9.
Vrije, 1981, nr. 8, p. 6.
Interview met Rob Stomphorst door de auteur, 19 april 1993.
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groep en een grote inactieve basis had. We kunnen denken aan de Amsterdamse
studentenvakbond ASVA. Pogingen van een groep om een strakke organisatie met een
actieve top en inactieve basis over te nemen hebben een redelijke kans van slagen.
Wat is het verschil met de AKB? Ten eerste was Joost van Stccnis — wat zijn ideeën
betreft — een eenling in de AKB. Hij werkte niet in een groep. Daardoor ontbrak Joost
van Steenis de mogelijkheid om met geestverwanten op verschillende posten te gaan
zitten en op deze wijze een organisatie over te nemen. Ten tweede was de structuur
van de AKB veel decentraler. Overal in het land waren min of meer autonome groepen die zelf hun lijn bepaalden. Deze autonome groepen bestonden uit mensen die
allen zelf actie voerden. Men vergaderde volgens het principe van basisdemocratie.
Zo'n beweging was veel moeilijker over te nemen dan bijvoorbeeld een studentenvakbond. Beide factoren — eenling en organisatievorm — maakten een overname van
de AKB tamelijk onwaarschijnlijk. De BVD beschreef weliswaar zeer uitgebreid de
organisatievorm van de AKB84, maar deed er vervolgens niets mee. De dienst had
deze gegevens kunnen gebruiken om een taxatie te maken van het risico dat Van
Steenis zijn ideeën over Klein Geweld kon doen doordringen.
Ten derde vindt Joost van Steenis het een veel te hoog gegrepen doel om de AKB
op de lijn van het concept van Klein Geweld te brengen: "Klein Geweld was niet het
actiemodel van DGD '81. Niet omdat het niet lukte dit in te brengen, maar omdat het
niet opportuun is: DGD '81 was een massa-actie [...] De heb niet de macht om mensen
tot andere gedachten te brengen."*5 Deze opmerking sluit aan op de vraag in
hoeverre de uitgangspunten van beide concepten verenigbaar zijn. Ik kom hierop
terug in paragraaf 8.1.
Alle drie de invalshoeken wijzen dezelfde richting uit: de mogelijkheid dat Joost
van Steenis zijn theorieën kon doen doordringen was heel klein.
Ad 3. De derde vraag — of Joost van Steenis erin slaagde zijn ideeën te doen doordringen — lijkt daarmee overbodig. Toch wil ik kijken naar publicaties en acties die
elementen van Klein Geweld zouden kunnen bevatten.
De BVD gaf geen voorbeelden van publicaties die inzicht zouden kunnen verschaffen in de relatie tussen Klein Geweld en AKB. Over deze relatie is echter
materiaal te vinden. In deze publicaties over kernenergie riep Joost van Steenis niet
op tot Klein Geweld, maar er zijn wel enkele elementen van zijn denken in terug te
vinden. Zo noemde hij in Vrije — nummer 8, 1981 — van Kistemaker, Sickinghe,
Goedkoop, Pelser en Dee de privé-adressen en stelde bij de laatste drie "Neem eens

84. Kwartaalverslag, pp. 30, 31, 32 en 36.
85. Interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993.
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kontakt op met deze heren."86 De BVD, die citeerde uit de Vrije van de maand daarop, liet dit materiaal liggen.
Ook in relatie met feitelijke acties had de BVD materiaal kunnen aandragen
Tijdens de Dodewaard-actie van 1980 reed Joost van Steenis — in het kader van een
prikactie — met een paar mensen naar het kasteel van Geertsema, de toenmalige
Commissaris van de Koningin van Gelderland.87 Op 11 april 1981 werd een 'Brede
Straat Diskussie' georganiseerd voor het huis van prof. Kistemaker.8* Het waren
acties die elementen van de denkwijze van Joost van Steenis bevatten: ze waren
gericht op personen. Bovendien had hij niet alleen aan dez.e twee acties meegedaan,
hij had ze ook min of meer opgezet.89 Wat in deze acties niet aansloot op het
concept van Klein Geweld was de afwezigheid van geweld. Beide acties waren rusü'o
verlopen.
De BVD wekt de indruk bij Joost van Steenis de 'point' te missen. Deze indruk
wordt versterkt door het feit dat de BVD wél probeerde Joost van Steenis te koppelen
aan sabotage en rellen met de ME, hoewel deze juist geen element van Klein Geweld
bevatten.
De BVD besteedde aandacht aan het dinsdagprogramma van de prikacties van 'DGD
'81. Dinsdag was de hoogspanningsdag (zie het volgend kopje 'sabotage en barricaden'). De dienst had beter aandacht kunnen besteden aan het maandagprogramma.
Maandag was dag van de "atoomlobby".90 Interessant zijn de aantekeningen van
Joost van Steenis voor de persconferentie van 19 augustus 1981 ter voorbereiding
van DGD '81. Op zijn lijstje voor de prikacties van maandag — de dag van de
"atoomlobby" — stonden: directeuren van elektriciteitsmaatschappijen, hoge overheidsfunctionarissen (Geertsema, Van Aardenne), hoge wetenschappers (Kistemaker),
top-functionarissen uit het bedrijfsleven en de financiële wereld, "maar ook speciaal
aangetrokken mensen, die leugens moeten vertellen, zoals Van Loon van de KEMA en
Wasser, voorlichting GKN."91
Tijdens DGD '81 waren er nauwelijks prikacties geweest, nog minder tegen personen en al helemaal niet in het kader van Klein Geweld. Joost van Steenis' opvattingen over Klein Geweld waren niet of nauwelijks terug te vinden binnen de AKB.

86. Vrije, 1981, nr. 8. pp. 5-7. De enkele oproep om contact op te nemen mag niet gelijk gesteld
worden met Klein Geweld. Ook in gerenommeerde kranten vinden wc soms een dergelijke oproep. Hen
voorbeeld hiervan is een artikel van Ted Gup in de International Herald Tribune van 25 januari 1996. Gup
schrijft over Idi Amin, die hij telefonisch keer op keer niet te spreken krijgt. Tot slot noemt hij het
telefoonnummer nadat hij stelt "The best I can do is share with the world his home phone number."
87. Zie ook: Met je hoofd in de Wolken, p. 109. Minimaal bij een, maar mogelijk tijdens de beide grote
Dodewaard-acties. diende het kasteel waar Geertsema woonde als commando-centrum van de politie.
88. Tien Jaar Verzet, p. 30.
89. Interview met Joost van Steenis door de auteur. 19 oktober 1993.
90. 5e Energiekrant, p. 2. Zie ook: üe Waarheid, 18 september 1981.
91. Aantekeningen Joost van Steenis voor de persconferentie van 19 augustus 1981. voor DGD '81, die
is gehouden in de Groote Keyser Ie Amsterdam,
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Samenvattend valt het volgende vast te stellen naar aanleiding van de bewering van
de BVD dat Joost van Steenis "tot de nieuwe strategie is overgegaan om te trachten
zijn theorieën in het bredere kader van een massabeweging als de AKS te doen doordringen":
• Joost van Steenis heeft — volgens eigen zeggen — een dergelijke strategie niet
gehad.
• Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze strategie kans van slagen zou hebben gehad.
• Ideeën over Klein Geweld werden met grote scepsis ontvangen en waren niet of
nauwelijks terug te vinden binnen de AKB.
• De BVD onderbouwde de bewering in het geheel niet en liet zeer veel relevant
materiaal liggen dat hier licht op kon werpen.
Sabotage en barricaden
De DVD ging nadrukkelijk in op de relatie tussen enerzijds Joost van Steenis en
anderzijds sabotage en barricaden.92 Sabotage en barricaden pasten niet in het
concept van Klein Geweld. Een nadere bestudering van deze relatie lijkt daarom
gewenst.
Ten eerste is er het punt van de sabotage. Er was rond DGD '80 sprake van een
toenemend aantal sabotagedaden tegen hoogspanningsmasten. Deze werden opgeëist
door Willy Wortel en de Lampjes. De BVD deelde mede dat Joost van Steenis een
plan indiende voor acties tegen hoogspanningsmasten.95 Joost van Steenis vond dat
de mogelijkheid van sabotage op een Landelijk Overleg moest worden ingebracht:
"Ik vertegenwoordigde deze mensen vanuit het basisdemocratische concept."*4 Rob
Stomphorst, die net als Joost van Steenis lid van de persgroep was, zegt in dit
verband:
"Niet duidelijk was of hij een achterban raadpleegde of dal er een achterban was. Wel waren er
mensen die er zo over dachten. Hij was niel bang om controversiële dingen te vertellen en hij deed
ook wat. Er was niemand in de positie om tegen een ander te zeggen: hij moet eruit. Wel werd er
mei gemengde gevoelens geluisterd [...]. Hij had niet in brede kring een hechte basis. Als hij er niet
was hoorde je dat geluid niet of hoogstens op andere toon."95

Sabotage stond los van het concept van Klein Geweld. Joost van Steenis betwijfelde
of hij zelf aan deze vorm van sabotage zou hebben meegedaan: "Het geweld dat in
de AKB is toegepast, zat niet in mijn gedachtengoed." "Het [de wil om sabotage te
plegen] is aanwezig, dus moet je het niet afstoten. Een ieder moet op zijn eigen

92.
93.
94.
95.

Kwartaalverslag, pp. 34 en 36.
Kwartaalverslag, p. 34.
Interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993.
Interview met Rob Stomphorst door de auteur. 19 april 1993.
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manier kunnen actie voeren."96 Over het voorstel van sabotage tijdens de actieweek
zegt een ander lid van de persgroep: "Het voorstel slaat aan bij veel actievoerders,
overigens wetende dat het niet zal gebeuren."97
Bij afwezigheid van actievoerders die pleitten voor sabotage presenteerde Joost
van Steenis de mogelijkheid van sabotage, zonder het per se voor te staan. Tevens
zocht hij naar andere wegen dan een massale confrontatie met de politie. Deze
punten leidden ertoe dat hij een themadag over het saboteren van hoogspanningsmasten pushte. Hij deed dit binnen het kader van prikacties, die ook door anderen
werden voorgestaan.98
Daarnaast meldde Joost van Steenis aan NRC Handelsblad dat op de elektriciteitsdag mensen met ijzerzagen het veld zouden ingaan om clcktriciteitsmasten, die
stroom uit Dodewaard afvoerden, om te zagen.99 Dit gebeurde tijdens een persconferentie die hij voorzat (leden van de persgroep zaten per toerbeurt persconferenties
voor). Joost van Steenis haakte met de opmerkingen over sabotage in op wat er reeds
leefde binnen de AKB. Al in 1978 was er in de AKB discussie over de mogelijkheid
van 'zachte' sabotage. De PvdA nam zelfs deel aan deze discussie, maar stelde dat
de grenzen voor die partij werden overschreden bij sabotage-acties en bouwterreinbezettingen.100 Over de mogelijkheden van sabotage aan elektriciteitsmasten werd ook
gesproken tijdens het Pinksterkamp ter voorbereiding van DGD '80.'°'
Tijdens DGD '81 is er — voor zover ik kan nagaan — geen sabotage tegen hoogspanningsmasten gepleegd, wel in de weken erna. De rol van Joost van Steenis laat
zich het beste omschrijven als die van zegsman. We zien een consequente lijn in het
optreden van Joost van Steenis: een ieder moest zelf denken, een ieder moest zijn
eigen actie voeren.102
De BVD koppelde Joost van Steenis ook in een ander verband aan sabotage. De
dienst schreef dat Van Steenis een lofrede hield op Willy Wortel en de Lampjes.103
Met deze opmerking is iets bijzonders aan de hand: zij stond niet in het artikel
van Joost van Steenis. Bij nader onderzoek blijkt deze opmerking wel in Vrije te
hebben gestaan en wel in een redactioneel commentaar. De BVD citeerde uit de
pagina's vier tot en met negen van het oktobernummer uit 1981 van Vrije. Pagina
vier werd ingeleid door een redactioneel commentaar van Vrije dat eindigde met de
opmerking: "Hieronder volgen twee artikelen over 'Dodewaard gaat nog steeds

96. Interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993.
97. Interview met Fred Gersteling door de auieur, 14 juli 1993.
98. Ongedateerd stuk ondertekend door Joost — basisgroep Amsterdam — de Pijp. 2 pp.
99. "Blokkade bij Dodewaard met acties in hele land", NRC Handelsblad, 20 augustus 1981.
100. Nijmeegs Universiteitsblad, nr. 3, 12 oktober 1978. Discussie over het in september 1978
ingediende stuk "Geweldloos weerbaar als basis voor een strategie".
101. Onderstroom, juni 1980, nr 30. pp. 18 en 20. Hier is Joost van Steenis overigens niet aanwezig.
102. Vrije, oktober 1981, nr. 9, p. 8. Zie ook vorig kopje over 'Klein Geweld'.
103. Kwartaalverslag, p. 34.
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dicht'-week van mensen die erbij waren."104 Op pagina vier begon vervolgens een
artikel van een anonieme schrijver. Dil liep door tot en met pagina zes. Onderaan
pagina zes begon een volgend artikel dat geschreven was door Joost van Steenis. Dit
liep door tot halverwege pagina negen.
De BVD schreef nog meer aan Joost van Steenis toe dat niet van hem was:
"In een recent artikel in het anarchistische maandblad 'De Vrije' steil van STEENIS dat 'de strijd
voor het milieu, tegen kapitalistisch gebruik van energiebronnen en tegen anli-dcmocratische beslissingen steeds grimmiger wordt' Activiteiten van AKB-activisten worden door hem [de BVD doelt op
Joost van Steenis) in sommige opzichten vergeleken met de slrijd van de Vietcong tegen de VS;
onze huidige Minister van Binnenlandse Zaken krijgt een Gocbbels-imago aangemeten, terwijl tenslotte in dezelfde adem een lofrede gehouden wordt aan het adres van het Verzetsfront 'Willy
Wortel en de Lampjes'."105

Wie het artikel van Joost van Steenis naleest zal tevergeefs zoeken: deze opmerkingen waren afkomstig uit het redactionele commentaar! Hetzelfde redactionele commentaar waarin een paar regels verderop stond dat er twee artikelen volgden van
mensen die in Dodewaard waren geweest.
Bovendien was de weergave van de BVD buitengewoon tendentieus. De BVD
stelde: "Activiteiten van AKB-activisten worden door hem in sommige opzichten
vergeleken met de strijd van de Vietcong tegen de vs." Bij de tezer werd de indruk
gewekt dat de AKB-strijd guerrilla-achtige kenmerken vertoonde. Dit thema zou
aansluiten bij het stuk in het BVD-verslag dat over de Rode Jeugd en Klein Geweld
ging: guerrillastrijd. De gewekte indruk gaat om twee redenen niet op. Ten eerste zijn
de bewuste opmerkingen niet door Joost van Steenis geschreven, maar het was zoals
reeds eerder opgemerkt een redactioneel commentaar. Ten tweede had het redactionele commentaar een geheel andere strekking, die niets te maken had met het voeren
van een guerrillastrijd. Daarom volgt hier de originele tekst:
"De staat is overgegaan in een nieuwe fase van het bestrijden van door hun ongewenste verschijnselen. Traangasgeneratoren. Dezelfde die in Vietnam onder Amerikaanse helikopters hingen om het
verzet uit te roken. Dezelfde die vele doden onder de Vietnamese burgerbevolking veroorzaakten.
De doden, waar een T.N.o.-onderzoeker (D.M.W. Elskamp) bij zijn literatuurstudie naar het gebruik;
van es en CN nog nooit van gehoord had, en wiens advies door Wiegel in beleid is omgezet (meer
gas, minder demonstranten/s). Het verboden gifgas es is ingezet! In oorlogstijd verboden, in vredes(s)t(r)ijd wel te gebruiken, omdat dat niet ekspliciet verboden is. Stillen gebruiken gifgasspuitbussen om mensen aan te houden of ze 'alleen maar' uit te schakelen."106

Het bovenstaande gaat toch echt over iets heel anders dan een AKB-guerrillastrijd. De
gemaakte parallel heeft betrekking op burgers die in Nederland en Vietnam slachtof-

104. Vrije, oktober 1981, nr. 9, oktober, p. 4, redactioneel commentaar.
105. Kwartaalverslag, p. 34. Deze laatste opmerking is de bewuste opmerking over Willy Wortel en de
Lampjes.
106. Vrije, oktober 1981. p. 4.
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fer werden van traangas, waarbij opgemerkt moet worden dat de traangasgeneratoren
hoogstwaarschijnlijk slechts brandblusapparaten waren.107 De Vietcong wordt niet
genoemd, een parallel met guerrilla is afwezig. Deze uiterst tendentieuze weergave,
gecombineerd met het feit dat het niet door Joost van Steenis is geschreven, heeft tot
gevolg dat de BVD hier alle grenzen overschrijdt van de plicht behoorlijk gebruik te
maken van bronnen. Moesten de lezers van BVD-verslagen hun visie vormen op
grond van een dergelijk onbetamelijk en foutief bronnengebruik?
Het is vrijwel onbegrijpeïijk dat de BVD niet wist welke tekst wel en niet aan
Joost van Steenis moest worden toegeschreven. Opmerkelijk is in dit verband dat de
BVD slechts citeerde uit het redactionele commentaar (p. 4) en het artikel van Joost
van Steenis (pp. 6-9), maar het tussenliggende artikel van de anonieme auteur geheel
oversloeg (pp. 4-6). De BVD schreef over pagina 6-9 uit Vrije (dit was wél door Joost
van Steenis geschreven): "Voorts ziet van STEENIS de AKB slechts als één van vele
uitingen van maatschappelijke onvrede, die alle gemeen hebben dat zij in wezen
strijden voor een ander maatschappelijk en politiek bestel."108 Waaruit dit andere
politieke bestel bestond, vermeldde het verslag niet. Joost van Steenis noemde het
wel in zijn artikel:
"Ik denk ook, dat het om meer dan kernenergie gaat. [...] Het doel van de aktie ligt ook in het
streven te komen tot een kleinschaliger (energie)produktie, zodat de mensen meer betrokken raken
bij wat ze doen in hun leven. Zodat de mensen meer zelf kunnen bepalen wat ze doen en minder
bepaald, geregeerd, gestuurd, gekoeieneerd en onmondig gehouden worden door 'boven'.
De 'Dodewaard gaat dicht'-beweging is juist ontstaan uit het gevoel van onbehagen, dat demonstreren niet genoeg helpt. Er moet wat anders gebeuren! En dat anders moet zowel te vinden zijn in
het doel van de aktie (b.v. streven naar kleinschaliger energieproduktie, waardoor kernenergie niet
meer mogelijk is), als in de methode van de aktie (het gebruik van het basisdemokratisch model,
waarin alle elementen zitten opgesloten van een andere maatschappij)."109

Het andere bestel bevatte — volgens het citaat — elementen als kleinschaligheid en
meer betrokkenheid van burgers. Deze elementen — kleinschaligheid en betrokkenheid van burgers — zouden niet hebben misstaan in het PPR-programma uit die tijd.
Waren dit volgens de BVD staatsgevaarlijke ideeën?
Uit hetzelfde artikel in Vrije blijkt hoe de BVD aan sommige gegevens kwam.
Joost van Steenis schreef in Vrije:

107. In Dodewaard maakten agenten gebruik van onder meer traangashandgranaten, die in houders op
stokken werden geplaatst. Deze agenten droegen ook brandblusapparaten. "De combinatie van beide
uitrustingsstukken — brandblusapparaal op de rug en stok in de hand — is waarschijnlijk aanleiding
geweest voor de veronderstelling dat traangas is verspreid mei behulp van brandblusapparaten." Bron: Brief
van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 14 december 1981 getiteld "De gebeurtenissen bij de demonstratie in Dodewaard in de periode van 19 t/m 22 september 1981", Tweede Kamer,
vergaderjaar 1981-1982, 17 240, p. 10.
108. Kwartaalverslag, p. 35.
109. Vrije, oktober 1981, nr. 9, p. 6.
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"Maar zonder van te voren over hel nut en het doel van akties na te denken, zou ik als 43-jarige
niet zo'n 25 jaar aktief hebben kunnen zijn in verschillende bewegingen, die gericht waren tegen de
beslaande maatschappijvorm."*w [cursivering toegevoegd]

De BVD schreef in het kwartaalverslag:
"Sinds kort wordt een speciale plaats in de AKB ingenomen door Joost van STEENIS, 43 jaar oud en
al zo'n 25 jaar aaief in groeperingen en bewegingen die gericht zijn tegen de bestaande maaischappij-vorm.""1 [cursivering toegevoegd]

Dit is het betere parafraseren. Hier is niets op tegen. We zagen reeds dat de BVD ten
onrechte een redactioneel commentaar uit dezelfde Vrije aan Joost van Steenis
toeschreef en dit ook nog fout samenvatte. De vraag dringt zich op waarom de BVD
niet het originele artikel erbij voegde. Het zou een hoop fouten en misverstanden
hebben voorkomen.
De BVD koppelde Joost van Steenis aan barricaden. Dit was — net als sabotage — een
actievorm die niet in het concept van Klein Geweld paste. De BVD schreef:
"Dal van STEENIS (...] de leider en inspirator op de achtergrond was bij de eerste opbouw en daarna
ook bij het steeds weer opnieuw bouwen van barricades op de dijken.
Hij wist een groot aantal actievoerders ertoe te bewegen om met een aan fanatisme grenzende
hardnekkigheid steeds weer terug te komen t...].""2

Volgens eigen zeggen zat Van Steenis gedurende de actie voornamelijk in de perstent
en waren andere leden van de persgroep met veel grotere regelmaat op de barricaden
1e vinden."3 Zelfs indien de BVD uitging van de juistheid van deze bewering kon
de dienst nog steeds volhouden dat Van Steenis de leider en de inspirator "op de
achtergrond" was. De BVD kon immers beweren dat Van Steenis arriveerde in een
vrachtwagen die vol met barricademateriaal zat."4
Een paar opmerkingen hierover. De bouw van barricaden was tijdens de voorbereiding — na lange discussies — uitdrukkelijk als optie opengehouden."5 In een
aantal steden maakten actievoerders binnen de groep hier afspraken over en zorgden
zij voor het nodige materiaal. Deze groepen droegen zelf zorg voor de opbouw van
barricaden. Het eigen initiatief van de groepen stond dus voorop.
Daarnaast was er de kritiek van Joost van Steenis dat actievoerders weliswaar
barricademateriaal meenamen, maar dat zij in de aanloop naar de actie niet nadachten

110.
111.
112.
113.
114.
115.

Vrije, oktober 1981, nr. 9, p. 7.
Kwartaalverslag, p. 37.
Kwartaalverslag, p. 36.
Interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993.
Interview met Rob Stomphorsl door de auteur, 19 april 1993.
Ibid.
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over wat er allemaal nodig was.116 Deze evaluerende kritiek — na afloop van DGD
'81 — maakt je echter nog geen leider en inspirator op de achtergrond.
Bovendien wilde Joost van Steenis een ander soort confrontatie. Hij wilde leden
van de elite persoonlijk aanpakken, niet de ME. Over barricaden en de ME zegt hij:
"Vanuit mijn ideeën over Klein Geweld ben ik helemaal niet zo voor massa-acties. De
heb er helemaal geen behoefte aan om mensen keer op keer op de ME af te sturen."
Aangezien er iemand in de perstent, die op ongeveer tien minuten lopen van de
barricaden lag, moest blijven deed hij dat:
"Het lijkt me daarom fysiek onmogelijk ze de dijk op te jagen, hoe kan ik ze dan steeds weer de
dijk op jagen? De BVD heeft er geen idee van hoe deze actie loopt. De BVD redeneert in groepen die
andere groepen opjagen. Mensen werden opgejaagd door omstandigheden, het politieoptreden. Als
groepen de dijk opgaan dan zijn ze met zichzelf bezig, niet omdat ze opgejaagd worden."117

Een ander lid van de persgroep — Fred Gersteling — bevestigde deze indruk: "Na het
ME-optreden was iedereen laaiend. Er was geen Joost voor nodig om de dijk op te
gaan."118
De bovenstaande gegevens over barricaden overwegende lijkt mij de volgende
taxatie de meest waarschijnlijke: Men kan niet stellen dat Joost van Steenis niets met
barricaden van doen heeft gehad, maar de leidersrol die de BVD hem toebedeelde was
overtrokken. De taxatie is gebaseerd op vier — elkaar aanvullende — invalshoeken: de
spanning tussen de concepten van Klein Geweld en massa-acties. Van Sleenis'
mededelingen over zijn intenties, zijn feitelijke gedragingen — vrachtauto met
materiaal — en de visie van een mede-persgroeplid.
Er waren tijdens DGD '81 overigens wel degelijk situaties waarin Joost van Steenis
een 'leidersrol' vervulde. De BVD noemde deze opmerkelijk genoeg niet. Een
voorbeeld van zo'n situatie speelde op dinsdagmorgen 22 september 1981. Joost van
Steenis praatte — samen met Sible Schone — met een menigte bij het tentenkamp die
een negatieve houding aannam tegenover de actie. Zijn 'leidersrol' bestond volgens
zijn eigen zeggen uit:
• het op het tentenkamp houden van actievoerders,
• het wegsturen van de ME (die zich ook daadwerkelijk terugtrok),
• het praten met de bevolking.
Zijn doel was de deëscalatie van spanningen tussen burgers en actievoerders.
Verder had hij met een groep in Amsterdam afgesproken om stand by te zijn voor
het bewaken van het tentenkamp.1" Dit laatste kon de BVD onmogelijk zijn ontgaan. Het stond in het artikel in Vrije waar nota bene de dienst in het kwartaalverslag

116.
117.
118.
119.

Vrije, oktober
Interview met
Interview met
Interview met

1981, nr. 9, p. 7.
Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993.
Fred Gersteling door de auteur, 14 juli 1993.
Joost van Steenis door de auteur. 19 oktober 1993.
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naar verwees. Letterlijk kon men hier lezen: "Na een eenvoudig telefoontje maandagnacht naar mensen van mijn basisgroep stonden in de Pijp dinsdagmiddag 40 tot 50
mensen klaar om met helmen en knuppels naar Dodewaard te komen om het
gekraakte terrein te helpen verdedigen."120
Ook overheidsoptreden kan leidersrollen creëren. Tijdens DGD '81 bezocht in de
nacht van — hoogstwaarschijnlijk — zondag op maandag burgemeester Goldberg het
tentenkamp. Hij wilde Joost van Steenis spreken voor overleg. Deze wilde slapen en
liet het gesprek aan een ander over.121 Nu is het niet verwonderlijk dat een gezagsdrager met diegene wil praten die hij als radicaal en invloedrijk beschouwt. In het
geval dat er afspraken worden gemaakt zouden deze wel eens makkelijker ingang bij
de overige deelnemers kunnen vinden, dan afspraken met mensen uit de 'softe' hoek.
Dit overheidsoptreden kan echter tot gevolg hebben dat je in een basisdemocratische
organisatie als de AKB leiders promoot. Dit is een gegeven dat van invloed kan zijn
op aanbevelingen in een beleidsanalyse: Is het wenselijk dat de overheid meewerkt
aan het promoten van de leidersrol van Joost van Steenis? Daarbij moet overigens de
kanttekening worden gemaakt dat noch Joost van Steenis, noch de persgroep als
geheel in de positie waren om dergelijke afspraken te maken. Tijdens de actie namen
de actievoerders besluiten op grote, basisdemocratische vergaderingen.
De BVD noemde de rol van Joost van Steenis in de persgroep. In relatie met de
'leidersrol' wil ik daarom een aantal afsluitende opmerkingen maken over de
persgroep. Op 17 mei 1981 kwam Joost van Steenis in de voorlopige persgroep, die
dan nog moest worden aangevuld met enkele ervaren mensen uit Nijmegen. Afgesproken werd dat de persgroep geen eigen leven mocht gaan leiden. De persgroep
zorgde slechts voor de organisatorische kant van de actie. Op de Landelijke Overleggen kwamen de punten aan de orde die gingen over het beleid en de koers van de
actie. De persgroep moest — als spil van de actie — verantwoording afleggen op het
Landelijk Overleg. Op dit Landelijk Overleg was Rob Stomphorst vaste voorzitter.
Het functioneren van de persgroep stond elke vergadering ter discussie.132 In de
persgroep zelf kende men een vaste voorzitter (iemand uit Nijmegen). Het voorzitterschap op de persconferenties werd per toerbeurt verdeeld.123 De meeste wrijving en
spanning binnen de persgroep richtten zich tegen Joost van Steenis.124 Overigens
verbeterde de sfeer gedurende de voorbereiding.125

120. Vrije, oklober 1981, nr. 8, p. 8.
121. Interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oklober 1993.
122. Notulen Dodewaard Gaat Dicht vergadering 17 mei 1981. Interview mei Fred Gersteling door de
auteur, 14 juli 1993.
123. Interview met Joost van Steenis door de auteur, 19 oktober 1993.
124. Op de achtergrond spelen de spanningen lussen de Amsterdamse en Nijmeegse (kraalc)beweging.
125. Interview met Fred Gersteling door de auteur, 14 juli 1993.
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Het vervolg van Joost van Steenis in de AKB
Het BVD-verslag refereerde aan de toenemende invloed van Joost van Steenis
gedurende DGD '81.126 Een paar opmerkingen hierover. Op dinsdag 22 september —
de vierde dag van DGD '81 — liep de blokkade in Dodewaard op zijn eind. Het
politieoptreden, het wegtrekken van demonstranten en de dreiging van rechtsgeoriënteerde burgers droegen hieraan bij. De persgroep verliet het tentenkamp nadat
de actievoerders hadden besloten tot opheffing van de blokkade. Tot de allerlaatste
groepen die het terrein verlieten behoorden Nijmeegse vrouwengroepen. De volgende
dag zou een persconferentie worden gegeven. De vrouwengroepen verkeerden in de
veronderstelling dat de persgroep niet zou komen en namen zich voor om zelf de
persconferentie te geven. De persgroep bleek echter present en hield de persconferentie. Een en ander leidde tot de nodige irritaties. Joost lag gedurende DGD '81 al
niet goed bij de vrouwengroepen: "er was een merkbare spanning."127 Deze spanningen markeerden het begin van een conflict dat een jaar later bij acties in Amelisweerd tot volle uitbarsting zou komen.
Hoewel 1982 buiten het kader van mijn onderzoek valt, wil ik er toch iets over
zeggen vanwege de opmerking van de BVD over de toenemende invloed van Joost
van Steenis. Joost van Steenis had in 1982 zojuist zijn nieuwe boek DE MACHT van de
autonome mens gepubliceerd. Dit boek lag in het verlengde van zijn gedachtengoed
om de leden van de elite persoonlijk aan te pakken. Hij noemde in dit boek voorbeelden van pestacües. Eén daarvan ging over het opplakken van stickers met de tekst
"Neuken? Bel Snel: [..,]", gevolgd door het privé-nummer van een directeur.
Vrouwengroepen — maar ook mannen uit basisgroepen — vonden dit een uiterst
seksistische vorm van actie voeren die geweld tegen vrouwen inhield. De vrouw van
de betrokken directeur werd immers lastig gevallen. Frustraties over deze methode
leidden tot een uitbarsting tijdens een kort bezoek van Joost van Steenis in 1982 in
Amelisweerd waarbij hij van het actieterrein werd verjaagd. Dit incident vormde het
einde van zijn optreden in de AKB.128
Weergave van feiten: de belangrijkste fouten,
omstreden suggesties en vertekeningen
Slordigheden en fouten zijn een indicatie voor de kwaliteit van een rapportage. Een
missertje is op zich niet zo erg, dat komt in elk rapport of verslag voor. In het hele
rapport wordt slordig en onjuist omgegaan met gegevens en bronnen. Het verslag
wekt de indruk te veel vanuit de losse pols te zijn geschreven.

126. Kwartaalverslag, p. 36.
127. Interview met Rob Stomphorst door de auteur, 19 april 1993.
128. Joosl van Slcenis, De macht van de auionome mens; theorie en praktijk van hel aanvallen van
personen, pp. 54-56. Ongedaieerd rondschrijven aan basisgroepen van (mannen)basisgroep uil Nijmegen,
getiteld "Seksueel geweld tegen vrouwen als linkse aktie - nooii". Brief van Joost van Steenis d.d. 4/8/82
aan de redactie van Bluf!, Onderstroom, Vrije, Afval en De Klinker. Interview met Fred Gersteling door de
auteur, 14 juli 1993. Interview met Joost van Slcenis door de auteur, 19 oktober 1993.
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In de beschrijving van vrijwel elke groep en actie zitten storende fouten, omstreden suggesties en vertekeningen:
• De BVD typeerde /.onder motivatie spelletjes bij BAN als psychotherapeutisch. De
bewering dat BAN was getraind door Amerikanen is suggestief en overtrokken.
• Bij DGD '80 was het besluit over het alternatieve plan van een blokkade reeds
tijdens het Pinksterkarnp genomen. De oorspronkelijke terreinbe?,etting werd door
meer groepen voorgestaan dan alleen de grote steden.
• De eerste prikacties, het voor het eerst opdelen van de weg tussen Petten en
IJmuiden bij acties tegen dumpen van afval, het oprichten van de DGD-basisgroepen en het verschijnen van Joost van Steenis vonden een jaar eerder plaats
(1980) dan de BVD ons wilde doen geloven (1981).
• De BVD 'verwachtte' sabotagedaden van Willy Wortel en de Lampjes, terwijl deze
acties reeds door de pers waren beschreven ten tijde van het schrijven van het
kwartaalverslag.
• De BVD schreef aan Joost van Steenis citaten toe die niet van hem afkomstig
waren. De BVD stelde dat er een vergelijking tussen de AKB en de Vietcong werd
gemaakt. Deze vergelijking is niet gemaakt en kan nauwelijks meer tendentieus
worden genoemd. Het is fantasie.
• De BVD koppelde op suggestieve en onjuiste wijze Joost van Steenis aan sabotage
en barricaden.
• Elementen van acties en publicaties die met Klein Geweld verband zouden kunnen
houden zag de BVD over het hoofd.
• De bewering van de BVD dat Joost van Steenis de strategie had zijn ideeën in de
AKB te doen doordringen blijkt op drijfzand te berusten.
De onafgebroken stroom van fouten en missertjes kon ernstige gevolgen hebben voor
beleidmakers. Zij waren voor hun beleid mede afhankelijk van Bvo-materiaal. Vooral
in het geval van Joost van Steenis bestond het gevaar dat de BVD een beleidmaker
geheel op het verkeerde been zette.
Aan het schrijven van een kwartaalverslag dienen hogere eisen te worden gesteld
dan aan bijvoorbeeld een journalistiek stuk. Er zit een groot verschil tussen het
verkopen van een populair ochtendblad en het dienen van de binnenlandse veiligheid.
De lage kwaliteit van het verslag roept grote twijfels op. Het is de vraag of het zelfs
zou voldoen aan de meest elementaire eisen van journalistieke berichtgeving.
Er doet zich een merkwaardig fenomeen voor. Alle feiten — op de werkloosheid
van Joost van Steenis na — waren in openbare bron terug te vinden. De BVD verwerkte deze gegevens — doorspekt met fouten en vertekeningen — en bestempelde het
verslag vervolgens als vertrouwelijk.
Algemene inzichten
De gevonden gegevens kunnen worden verbonden aan de inzichten uit hoofdstuk 2.
Het zwaartepunt ligt daarbij op de mogelijke oorzaken en gevolgen van de slechte
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kwaliteit van het rapport. Allereerst wordt stilgestaan bij de diepere oorzaken die
verband houden met de organisatie van de dienst. Vervolgens wordt ingegaan op
oorzaken die direct in relatie staan tot het maken van analyses. Ten slotte wordt
aangegeven welke gevolgen de slechte kwaliteit kan hebben. Indien van toepassing
wordt aangegeven hoe de kwaliteit van het BVD-verslag verbeterd kan worden.
Organisatie
Er zijn een aantal mogelijke diepere oorzaken voor de lage kwaliteit van de rapportage. Deze houden verband met de organisatie van de dienst.
In 3.2.3 zagen we dat binnen het netwerk BVD-PID de beperkte middelen niet
optimaal waren benut. Het doorgeven van materiaal geschiedde zodanig dat de analist
geen inzicht had in de betrouwbaarheid ervan. Indien de, basisinformatie niet correct
is, kan dit dodelijk zijn voor de kwaliteit van het uiteindelijke rapport. Het is
mogelijk dat de lage kwaliteit van het BVD-verslag voor een deel op deze problematiek is terug te voeren.129
Een tweede mogelijke oorzaak is een gebrek aan professionalisme. Dit gebrek uit
zich in een tekort aan expertise, ondermaatse prestatie en het veronachtzamen van
maatschappelijke behoeften (2.2, 'Benodigdheden'), De BVD is kwetsbaar voor deze
kritiek. Uit het kwartaalverslag blijkt een gebrek aan expertise: elementaire feiten
waren niet of fout weergegeven. Het verslag voorzag niet in maatschappelijke
behoeften. Het concentreerde zich op verkeerde groepen en was bovendien niet beleidsrelevant. Het gebrek aan professionalisme hoeft overigens niet voor de gehele
organisatie te gelden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de operaties van de dienst wel
van een hoog niveau waren. Dit zou dan bijvoorbeeld verband kunnen houden met
het gegeven dat — in tegenstelling tot het maken van analyses — operaties traditioneel
in een hoog aanzien stonden binnen de dienst (3.3, inleiding). In het geval van het
kwartaalverslag is training en scholing van de analist van het grootste belang voor
het verbeteren van de kwaliteit.
Een derde punt betreft de prioriteitenstelling. Prioriteitenstelling is van groot
belang om een zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van de beperkte gemeenschapsgelden en arbeidskrachten. De gebrekkige prioriteitenstelling binnen de
dienst130 kan zijn weerslag hebben op de rapportage. Ook in het kwartaalverslag
blijkt de prioriteitenstelling niet het sterkste punt van de BVD te zijn. Het beschrijven
van spelletjes van BAN had beslist geen prioriteit. Omgekeerd liet de BVD materiaal
liggen dat ons inzicht zou kunnen geven in de relatie tussen Klein Geweld en de
uitgangspunten van DGD.

129. Ik kan dit niet vaststellen. Zie ook 2.4, 'Verzamelen'.
130. Dit is geconstaiecrd door het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felii (3.3). Voor andere
voorbeelden zie 3.2.2.
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Analyse
Oorzaken voor de lage kwaliteit van de rapportage kunnen ook gelegen zijn in
problemen bij het maken van de analyse zelf.
In elke fase van het inlichtingenproces bestaat de mogelijkheid dat er fouten en
vertekeningen worden gemaakt bij het transformeren van informatie (2.4). Dit
probleem deed zich voor bij de BVD, bijvoorbeeld bij het weergeven van teksten uit
Vrije. Daarom verdient het aanbeveling om in het uiteindelijke rapport zoveel mogelijk het originele document te verwerken.
Het niet hoeven te vermelden van bronnen werkt als een bescherming van de
middelmatige analist. Zijn werk kan niet gemakkelijk en diepgaand aan een nauwkeurig onderzoek worden onderworpen (2.6, 'Bronvermelding'). Het gebruik van
bronvermelding kan een belangrijk hulpmiddel zijn om analisten van de BVD te
dwingen tot een betere kwaliteit. Het vergemakkelijkt kwaliteitscontrole door
controlerende instanties als de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten en de Ombudsman. Daarnaast bevordert het de mogelijkheid van
beleidmakers om een eigen onderzoek te laten uitvoeren.
Voor het maken van een betere rapportage is het ontwikkelen van alle relevante en
elkaar beconcurrerende hypotheses (2.7.7) van groot belang. De BVD deed in het
verslag de meest wilde uitspraken en uitte veronderstellingen die bij nader onderzoek
niet bleken te kloppen. Voor de problemen met het werken met hypotheses zijn
waarschijnlijk twee oorzaken aan te wijzen. De eerste oorzaak is dat de BVD naar alle
waarschijnlijkheid op zoek is geweest naar materiaal dat hypotheses — of vooroordelen — bevestigde en niet naar materiaal dat ze ontkrachtte (2.7.3).
De tweede oorzaak ligt in het onvermogen van de BVD om de vier methoden voor
het formuleren van hypotheses correct toe te passen. Deze methoden zijn theorievorming, 'situation logic', vergelijking en 'data-immersion'.131 De methode van theorievorming — de eerste methode — is waarschijnlijk niet toegepast gezien het feit dat de
BVD in het verslag geen diepere oorzaken noemde. Het formuleren van hypotheses
die gaan over diepere oorzaken is kenmerkend voor de methode van theorievorming.
Het verhalende BVD-verslag staat waarschijnlijk het dichtst bij de methode van 'situation logic'. Toch kwamen oorzaak-gevolg- en middelen-doel-relaties — kenmerkend
voor deze methode — nauwelijks of niet onderbouwd in het verslag voor. Er zijn geen
expliciete of impliciete aanwijzingen dat de BVD van de methode van vergelijking
gebruik maakte. Ik kan overigens niet uitsluiten dat van deze methode toch gebruik is
gemaakt. Dat laatste geldt ook voor 'data-immersion'. Overigens lijkt deze laatste
methode in het geval van de BVD bij voorbaat tot mislukken gedoemd vanwege de
vele fouten in en vertekeningen van de gepresenteerde feiten. Verder wijst een aantal

131. Voor een uitgebreide verhandeling zie 2.7.7, 'Werken met hypotheses'.
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van de vertekeningen in het BVD-verslag op impliciete aannames en vooroordelen bij
de dienst hetgeen de 'data-immersion' niet ten goede komt.
In het geval van het kwartaalverslag verdient het aanbeveling dat de BVD een zeer
hoge prioriteit gaat toekennen aan het trainen van analisten in het ontwikkelen, toetsen en evalueren van hypotheses. Bovengenoemde methoden zijn daarbij van nut.
Voor het testen van hypotheses moet de BVD primair op zoek gaan naar materiaal dat
een hypothese ontkracht en niet naar materiaal dat het ondersteunt.
De analist verwerkt informatie tot een analyse. Bij een analyse moeten de aannames
en methodiek expliciet en verdedigbaar zijn."2 Hoewel de BVD in het kwartaalverslag een aanname en methodiek expliciet maakte, blijken ze niet verdedigbaar wat
betreft inhoud of uitvoering. Een aanname in het BVD-verslag was dat Joost van
Steenis zijn Klein Geweld in de AKB wilde doen doordringen. De BVD gaf geen
onderbouwing. Deze aanname blijkt bij analyse geen stand te houden. De dienst gaf
aan dat de methodiek bestond uit 'nauwlettende observatie en bestudering'. Vervolgens sluit de materiaalselectie niet aan op de onderzoeksvraag en is de BVD niet in
staat correct bronnen te gebruiken.
Het verslag kent veel vertekeningen. Op de mogelijke gevolgen van een combinatie
van vertekeningen kom ik terug in 7.3. Hier wordt ingegaan op de mogelijke oorzaken (2.7.1). Vaak is niet te achterhalen wat de precieze oorzaak is van een bepaalde
vertekening. Soms kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen aan een en
dezelfde vertekening. Ik wil nïet aantonen dat een bepaalde factor dé oorzaak van een
vertekening is, maar dat het een mogelijke oorzaak ervan is.
Een gevaar is dat een analist zichzelf overschat. Dit leidt tot vertekeningen. Met
een vlotte pen schrijft hij het onderzoek voor de vuist weg. Deze zelfoverschatting
kan een mogelijke oorzaak zijn van vertekeningen in het BVD-kwartaalverslag.
Aannames kunnen zo fundamenteel zijn en gedeeld worden door grote delen van
de samenleving dat ze doordringen in inlichtingenanalyses. Deze vertekening kan van
toepassing zijn op het kwartaalverslag. De analist voorzag — zonder nadere toelichting — een groep met een basisdemocratische structuur van leiders op de achtergrond,
ofschoon de concepten leiders op de achtergrond en basisdemocratie haaks op elkaar
stonden.
Indien men een aantal feiten onder ogen krijgt legt men causale verbanden. Hoe
sterker men de relatie tussen de feiten inschat, des te sterker ervaart men dit verband.
Indien de afzonderlijke feiten in het ongerede raken, dan nog blijft het causale
verband, dat op deze feiten is gebaseerd, plausibel. De kracht van de causale
verbanden kan een rol hebben gespeeld bij vertekeningen in het BVD-rapport. Stel dat
iemand in verschillende groepen de strategie heeft gehanteerd om het concept van

132. 2.4, 'Verwerking-analyse'. Zie ook 3.3. 'Niet-openbare documenten', opmerking Hylke Tromp.
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Klein Geweld te doen doordringen. Vervolgens neemt hij deel aan de AKB, die zeer
ver van dit concept afstaat. Bij de analist blijft echter het belletje van Klein Geweld
rinkelen. Het resultaat is dat de analist aan betrokkene de intentie toedicht dat hij tot
de strategie is overgegaan zijn theorieën over Klein Geweld in de AKB te doen doordringen, ook al wordt dit niet door feiten en omstandigheden ondersteund.
Een oorzaak van vertekening kan analytische inertie zijn. De onbeweeglijkheid van
patronen, die analisten gebruiken bij de analyse van een wereld die in verandering is,
leidt tot vertekeningen. Het gevolg is oversimplificatie. Het heeft bijvoorbeeld geen
zin om een redenering die van toepassing is op een hiërarchische organisatie van
toepassing te laten zijn op een basisdemocratische. De mogelijkheid van de CPN (een
georganiseerde groep) om de ASVA (een groep met een brede inactieve basis) over te
nemen betekent nog niet dat Joost van Steenis (een eenling) de AKB (basisdemocratisch) voor zijn karretje kan spannen.
Bovengenoemde vertekening kan ook een andere oorzaak hebben. De oorzaak kan
ook zijn dat de BVD de ander aan zichzelf spiegelt of een gebrek aan inlevingsvermogen heeft in diens subcultuur. Het is denkbaar dat deze oorzaak ertoe bijdroeg dat
de BVD enerzijds keurig het basisdemocratische karakter van de AKB beschreef en
toch Joost van Steenis als leider op de achtergrond afschilderde. Het lukte de BVD,
die gewend was te denken in hiërarchische structuren, niet om zich te verplaatsen in
de mechanismen van een basisdemocratische beweging, die een zeer grote en zeer
actieve participatie kende. Dit in tegenstelling tol de ASVA die een hiërarchische
structuur kende.
Zowel de afwezigheid van als de overvloed aan gegevens zijn mogelijke oorzaken
van vertekeningen. Afwezigheid zou aan de orde kunnen zijn bij het missen van
gegevens over twee acties. Deze acties — tegen Geerlsema en Kistemaker — hadden
van dienst kunnen zijn bij de analyse van elementen van Klein Geweld binnen de
AKB. Omgekeerd was er mogelijk meer gepubliceerd dan de BVD aankon. De BVD
citeerde uit Vrije, oktober 1981. In een eerder nummer was ander — zeer relevant —
materiaal te vinden over de relatie Klein Geweld en de AKB. De BVD miste het. Op
vertekeningen door afwezigheid van gegevens kom ik terug in 8.1.
Vertekeningen in het BVD-kwartaalverslag kunnen verschillende oorzaken hebben.
Een combinatie van oorzaken is ook mogelijk. De BVD heeft hier huiswerk te doen
en zal zelf moeten uitzoeken waar de precieze oorzaken liggen. Dit ligt buiten mijn
blikveld. Ik kan slechts een aantal mogelijkheden opperen.
De relevantie van deze problematiek is er niet minder om. In het kwartaalverslag
stonden veel vertekeningen, die tot gevolg hadden dat ze een adequate analyse in de
weg stonden. De ontwikkelingen sinds 1989 hebben het vraagstuk van de vertekeningen alleen maar relevanter gemaakt. Voorheen vormden het Oostblok en het communisme een van de belangrijkste onderwerpen van de BVD. Met deze opponent raakte
de dienst in de loop van de tijd vertrouwd door inzicht in de (sub)cultuur, doctrines
en procedures. Sinds 1989 is er sprake van een toenemende diversiteit — en tijdelijkheid — van doelen en doelgroepen. Dit zal lot extra problemen leiden. Bij gebrek aan
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kennis en feiten zal de BVD vaker terugvallen op het spiegelen van de opponent aan
zichzelf. De problemen voor de BVD worden verder vergroot doordat de dienst in
toenemende mate met veel zwakkere opponenten te maken krijgt. Het element van
verrassing zal daardoor een grotere rol gaan spelen. Bij een miscalculatie door de
BVD is het voor beleidmakers moeilijk calculeren.'" Alles bij elkaar betekent het
dat sinds 1989 de relevantie van de problemen met vertekeningen er alleen maar
groter op geworden is.
De ergste kritiek die men op een inlichtingenrapport kan hebben is dat het rapport
misleidend is (2.4). De BVD stelt zich met het vierde kwartaalverslag bloot aan deze
ergste vorm van kritiek. Uit het verslag zelf blijkt niet of er sprake is van bewuste
misleiding of onkunde en gemakzuchtige vooroordelen. Vast staat dat het verslag
gebukt gaat onder foute aannames, onjuist bronnengebruik en een oneigenlijke
'verwachting'. Er is sprake van vertekening en sturing die geenszins door feiten
wordt ondersteund.134
Meer in het algemeen is het dubbel laten uitvoeren van onderzoeken een andere
methode om de kwaliteit te verbeteren. Beleidmakers geven niet alleen een opdracht
tot onderzoek aan een inlichtingendienst, maar ook aan een groep wetenschappers.
Betrokken beleidmakers kunnen vervolgens beide rapporten evalueren. Deze druk van
buitenaf kan ertoe leiden dat de BVD zich gedwongen voelt een kwalitatief hoogwaardig rapport te schrijven. De dienst verliest anders zijn 'marktaandeel* (2.7.9, 'Optimaliseren van de organisatie').
Mogelijke gevolgen en conclusie
Aan het belangrijke aspect van geloofwaardigheid wist de BVD in het kwartaalverslag
niet te voldoen (2.8, 'Openbaarheid'). Door de te lage kwaliteit van het kwartaalverslag werden beleidmakers niet adequaat van informatie voorzien. De BVD schoot
tekort in deze functie die de dienst behoorde te vervullen voor het veiligheidsbeleid
(2.1, 'Functie van inlichtingen').
Hoewel het kwartaalverslag bedoeld was als achtergrondinformatie, stond het een
beleidmaker vrij deze informatie te betrekken in zijn beleid. Door het verslag kon
deze beleidmaker op het verkeerde been worden gezet. In dat geval voldeed het
verslag ook niet aan de functie van kostenverlagend werken voor het veiligheidsbeleid (2.1, 'Kosten-baten'). De BVD maakte bijvoorbeeld over Joost van Steenis een
verkeerde analyse. Hij was geen leider bij de barricaden, hij was geen saboteur.
Bovendien wilde en kon hij Klein Geweld niet in de AKB doen doordringen. De

133. Voor een uitwerking hiervan zie: James J Wirtz. "Miscalculalion, Surprise and US Intelligence".
Summer 1991. Box 11, 130-1, pp. 8-10. RG 263; CIA/NA.
134. Voorspelling: sabotage door Willy Wortel en de Lampjes. Sturing: men creëer! een belastende
sfeer door iemand onjuist aan een gebeurtenis te koppelen, bijvoorbeeld Joost van Steenis als leider op de
achtergrond bij rellen.
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beleidmaker had bijvoorbeeld een ovennaat aan middelen kunnen inzetten tegen een
fantoomdreiging. Een andere mogelijkheid was dat de beleidmaker zijn middelen op
de verkeerde plek inzette, omdat hij dacht dat Joost van Steenis zich ook andere
methoden had eigen gemaakt, bijvoorbeeld sabotage.
De kunst van het inlichtingenwerk is beleidmakers te overreden de juiste besluiten
te nemen. Inlichtingendiensten moeten niet berusten in het eigen gelijk.135 Na het
lezen van het kwartaalverslag blijkt de BVD twee stappen van dit doel te zijn
verwijderd. Men moet eerst accurate inlichtingen geven (eerste stap: de BVD is hier
niet in geslaagd), voordat men beleidmakers kan overreden de juiste beslissingen te
nemen (tweede stap: door de afwezigheid van een conclusie of aanbevelingen ontnam
de BVD zich hier mogelijkheden136). Ook in recente rapportages bleek de BVD deze
twee stappen van zijn doel te zijn verwijderd (3.3, 'Niet-openbare documenten').
De conclusie van deze paragraaf is dat het kwartaalverslag — indien een beleidmaker deze achtergrondinformatie in zijn overwegingen zou hebben betrokken — niet
voldeed aan twee essentiële functies: het voorzien van beleidmakers van adequate
informatie en het kostenefficiënt werken voor het veiligheidsbeleid.

7.2 NORMATIEF TAALGEBRUIK
In het BVD-verslag is sprake van normatief taalgebruik. DU is op zich geen probleem,
zolang expliciet duidelijk is op welke inhoudelijke punten het betrekking heeft.
Indien deze inhoudelijke punten afwezig zijn, kan normatief taalgebruik nadelig zijn.
Het kan versluierend werken of zelfs tol tendentieuze berichtgeving leiden. In het
onderstaande wordt aangegeven waar er sprake is van normatief taalgebruik, zonder
dat de BVD de inhoudelijke feiten weergeeft. Indien dit leidt tot ongewenste bijverschijnselen wordt dit eveneens vermeld. Deze paragraaf is deels gebaseerd op de
gegevens uit 7.1. Voor een verdere uiüeg en eventuele bronvermelding verwijs ik
naar deze paragraaf.
Omschrijving van het BVD-onderzoek
Bij de taak die de BVD zich in het kwartaalverslag ten doel stelde is sprake van
normatief taalgebruik. Dit geschiedt in combinatie met rekbare begrippen. De inleiding luidde:
"Gezien hel sterke vermoeden dal anti-democratische elementen ernaar streven de op zich bonafide
Ami-Kernenergie Beweging te misbruiken voor verzet tegen het functioneren van de parlementaire
democratie, lijkt nauwlettende observatie en bestudering van deze pogingen gewenst."137

135. Reginald V. Jones, "Scientific Inlelligence". Summer 1962. Box 3, 20-2. p. 60. RG 263; CIA/NA.
136. Sinds 1990 doel de BVD wel aanbevelingen.
137. Kwartaalverslag, p. 29.

KWALITATIEVE ANALYSH

•

211

Bij de volgende punten legde de BVD geen verband met inhoudelijke feilen:
1. "Anti-Kemenergiebeweging te misbruiken". Misbruiken is "een verkeerd of slecht
gebruik maken (van iets)".138 Wie bepaalt wanneer er sprake is van verkeerd of
slecht gebruik? Waar doelt de BVD op: terreinbezetting, barricaden, sabotage, Klein
Geweld? Het is voor de consument niet duidelijk waar de BVD de grens trok tussen
reguliere acties en misbruik.
2. "verzet tegen het functioneren van de parlementaire democratie", Dit is een vage
frase. Was de veiligheid van de staat in gevaar? Wanneer was deze in gevaar?
Wanneer iemand streefde — zoals Joost van Steenis — naar kleinschaligheid en grotere participatie? Was er sprake van verzet tegen "de parlementaire democratie" als
men bijvoorbeeld actie voerde tegen besluiten, die een groep als BAN op gespannen
voet vond staan met democratische waarden? Of duidde het verzet tegen de parlementaire democratie op het soort actie dat men voerde, bijvoorbeeld sabotage? Het
blijven onbeantwoorde vragen. De frase "verzet tegen het functioneren van de
parlementaire democratie" werkt als een 'containerbegrip'. In 6.4 noemde ik de
bezwaren die het parlement hiertegen heeft.
3. "observatie en bestudering". Op welke twee verschillende zaken doelde de BVD?
Observatie is "waarneming, bespieding". Bestudering is "met aandacht lezen en
overwegen, om de betekenis ten volle te begrijpen" en "studie maken van".139
Doelde de BVD op het onderscheid tussen veld- en bureauwerk? Viel onder de
observatie ook informatie van de informanten Amold en Joop de Boer alsmede
informant-provocateur Cees van Lieshout (8.2)?
In combinatie roepen deze punten andere interessante vragen op, bijvoorbeeld het
"misbruiken" van de bonafide AKB tegen "het functioneren van de parlementaire
democratie". Het verzet van de AKB is ontstaan door een gebrek aan vertrouwen in
de parlementaire besluitvorming. Misbruikte de AKB zichzelf? "Bonafide" BAN'ner
Abel Herzberger vindt het BVD-rapport typisch voor de beperkte blik waarmee de
BVD naar een sociale beweging keek:
"Men kijkt naar mensen als Joosl van Sleenis en benoemt dat als een antidemocratische ontwikkeling. Terwijl juist een groep als BAN is ontslaan door het gebrek aan vertrouwen in de parlemenlaire
besluitvorming rond het atoomprogramma."140

De BVD deed niets met het spanningsveld waarin verschillende partijen zich beriepen
op democratische waarden. Dit spanningsveld verwijst niet alleen naar de legitimiteit
van het BVD-onderzoek, maar ook naar de besluitvorming en hel optreden van de
overheid — en daarmee de mogelijkheid van beïnvloeding door die overheid. De

138. Van Dale, elfde herziene druk 1989.

139. Ibid.
140. Interview met Abel Herzberger door de auteur. 27 mei 1993-
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verwijzingen naar democratische waarden zijn bij uitstek een punt voor een analyse
en verdienen daarom toelichting.
"Observatie" door de overheid kan leiden tot 'misbruik'. De rol van een informantprovocateur van de BVD — Cees van Lieshout — is in dit verband interessant. Hij
stookte jonge actievoerders op om — geheel tegen de afspraken die binnen de AKB
waren gemaakt — de bewakers van de kerncentrale van Dodewaard te jennen (8.2).
Wat is misbruik? Wie misbruikt? Wie bepaalt wat misbruik is?
Overige punten
Aan Nijmeegse en Amsterdamse kringen koppelde de BVD: "radicaal" en "verzetsgezind". Aan de ssK-Nijmegen, basisgroepen uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en
Onkruit--kringen: "harde geluiden".'41 De BVD legde slechts één concreet verband:
de keuze voor blokkade of terreinbezetting. In 7.1 toonde ik aan dat dit verband geen
stand houdt
De BVD roept door — niet op feiten gestoeld — normatief taalgebruik een beeld op
van enge grote steden. Door het geven van een negatieve lading aan groepen in
combinatie met een onjuiste vermelding van feiten, bestaat het gevaar dat de BVD de
"bonafide" AKB ook tot onderwerp van onderzoek maakte. De AKB koos immers met
grote meerderheid voor het dubbelbesluit van terreinbezetting - blokkade. Als men dit
combineert met het feit dat het grootste deelonderwerp de "bonafide" AKB betrof, dan
laadt de BVD de verdenking op zich de "bonafide" AKB tot onderwerp van onderzoek
te maken. Het normatieve taalgebruik versterkt niet alleen deze indruk, het is er
mogelijk mede een oorzaak van.
De BVD schreef dat né DGD '80 de "harderen" "de gelegenheid een grotere mond op
te zetten" kregen.142 Een grote mond opzetten: "bits, of brutaal spreken".'43 De
BVD doelt hier op bitser of brutaler spreken. Dit koppelde de BVD aan het ontwikkelen van basisdemocratie- en autonomie, het zich organiseren in basisgroepen en het
zich bedienen van prikacties.
Deze handelwijze leidt tot de volgende twee bezwaren. Ten eerste was al vóór
DGD '80 sprake van werken met basisdemocratie.144 Ten tweede werkte het "bonafide" BAN er al lang mee. Kortom: deze normatieve koppeling is meervoudig
onjuist
Er was zeker sprake van een radicalisering tussen DGD '80 en DGD '81. Ik zou
deze radicalisering liever koppelen aan items als "barricaden", "symbolische of

141.
142.
143.
144.

Kwartaalverslag, p. 30.
Kwartaalverslag, p. 31.
Van Dale, elfde herziene druk 1989.
7.1, Tussen DGD '80 en DGD '81.
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effectieve blokkade"145, "principieel geweldloos of in principe geweldloos",
"besluitvorming door de overheid" en "overheidsoptreden".146 Het eerste item —
barricaden — vinden we nog wel terug in het BVD-vcrslag, de andere niet.
"'Hardere' actievoerders" koppelde de BVD aan Joost van Steenis, in zijn vermeende
rol als leider en inspirator op de achtergrond bij de bouw van barricaden.147 Onduidelijk is wie de BVD op het oog had met de "hardere" actievoerders. De BVD loopt
het risico een bewijs in het ongerijmde te leveren, in de trant van 'als je met Joost
van Steenis omging, was je een hardere actievoerder'.
De BVD stelde: "Hij [Joost van Steenis] wist een groot aantal actievoerders ertoe te
bewegen om met een aan fanatisme grenzende hardnekkigheid steeds weer terug te
komen, ook al werd men keer op keer met traangas en lange lat weggejaagd."148
De actievoerders zouden dit doen met "een aan fanatisme grenzende hardnekkigheid".
Joost van Steenis bestrijdt het feit dat hij mensen overhaalde steeds weer de dijk op
te gaan.14' De BVD koppelt wederom een normatieve beschrijving aan een omstreden feit. Verder kan men zich afvragen wanneer men aan fanatisme grenzend hardnekkig is?
Dat DGD '81 niet kon worden volgehouden "was echt niet de schuld van Joost" ,1M
stelt de BVD. De BVD geeft door deze normatieve koppeling een eigenaardige wending aan de vermeende rol van Joost van Steenis. Schuld is: omstandigheid dat men
iets verkeerd gedaan, iets nagelaten heeft of in iets te kort is geschoten, als verantwoordelijkheid wordt beschouwd.151
Hier kunnen drie opmerkingen over worden gemaakt. Ten eerste was DGD '81 een
actie die — zoals de BVD zelf stelde — basisdemocratisch van opzet was. Schuld aan
één persoon toeschrijven is daarom niet opportuun.
Ten tweede: wie bepaalt Joost van Steenis zijn verantwoordelijkheid? Joost van
Steenis zélf pleitte voor bewustwording van en nadenken over acties door een ieder.
Hij pleitte niet voor het projecteren van verantwoordelijkheid op één persoon. De
BVD lijkt hier wel aan te lijden.
Ten derde roept de BVD een beeld op van 'Joost wil nog wel, maar de rest wil
weg'. Deze voorstelling van zaken is in strijd met het advies dat Joost van Steenis
145. Tijdens de voorbereiding van DGD '81 overheerst de sfeer dat deze actie verder moei gaan dan
DGD '80. DGD '80 had "te veel een demonstratie-model". Bron: Interview met Joost van Steenis door de
auteur, 19 oktober 1993. Zie verder: Vrije, 1980. nr. 10, p. 17.
146. 5.3.
147. Kwartaalverslag, p. 36. Voor de foutieve weergave van de BVD zie 7.1, Joost van Steenis nader
bekeken: AKB-tijd; Sabotage en barricaden.
148. Kwartaalverslag, p. 36.
149. Interview met Joost van Steenis door de auteur. 19 oktober 1993.
150. Kwartaalverslag, p. 36.
151. Van Dale, elfde herziene druk 1989.
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gaf: hij adviseerde actievoerders het tentenkamp te verlaten. Zeer opmerkelijk is dat
hij dit advies beschreef in een artikel in Vrije, waaruit de BVD uitgebreid citeerde.152
Het gebruik van de normatieve term "schuld" staat op gespannen voet met de
feiten. Het materiaal dat de bewering van de BVD ontkracht is bovendien te vinden in
een artikel waaruit de dienst zelf uitgebreid citeerde.
De BVD verklaarde de vage en normatieve termen "anarchisten" en "radicale krakers"
niet nader. Onkruit is bijvoorbeeld wel een concrete omschrijving. Deze groep mocht
bovendien bij de consument bekend worden verondersteld. Zo niet, dan zou dit in
ieder geval zijn gecompenseerd door een uitgebreide BVD-rapportage van begin
1982.153
Een gecompliceerd voorbeeld waar normering en feiten door elkaar lopen betreft de
slotzin van het BVD-verslag: "Mogelijk is dat ook de reden waarom Van STEENIS
enige tijd geleden tot de nieuwe strategie is overgegaan om te trachten zijn theorieën
in het bredere kader van een massabeweging als de AKB te doen doordringen". De
formulering impliceert dat de BVD niet geheel zeker was over de reden waarom Joost
van Steenis tot een nieuwe strategie was overgegaan. De formulering houdt echter in
dat Van Steenis was overgegaan tot een nieuwe strategie. Van Steenis ontkent deze
intentie nadrukkelijk.154 De BVD presenteert daarmee een oordeel als vaststaande
kennis,
Omgekeerd blijkt het oordeel over eventuele toekomstige sabotagedaden — "het is
de vraag of het bij deze sabotagevoorvallen zal blijven" — betrekking te hebben op
sabotagevoorvallen die reeds in de pers zijn gemeld. De BVD geeft hier vaststaande
kennis weer als een oordeel.
Conclusie
In 2.7.2 werd ingegaan op de voorwaarden en het belang van zorgvuldig taalgebruik.
De BVD was bij het normatief taalgebruik niet alleen weinig concreet, maar dit
gebruik door de dienst was in veel gevallen zelfs in strijd met de feiten. Bovendien
legde de dienst geen nauwkeurige criteria aan voor groepen die object van onderzoek
waren (hoofdstuk 6). Het gevolg is dat de BVD dreigde af te glijden tot onderzoek
naar een beweging die door diezelfde BVD als bonafide werd omschreven.
Voor het kwartaalverslag verdient het aanbeveling dat de BVD:
• termen en begrippen definieert,
• zich onthoudt van verkeerde benaming, vage en tendentieuze begrippen,

152. Vrije, oktober 1981, nr. 9, p. 8.
153. Onkruit, Dossier C/D, verslag van de Sectie Veiligheid, Bureau B-l, verslag vergadering met (ie
pi v en dd 10/6/1982 te Den Haag.
154. Zijn artikelen uit die tijd ondersteunden zijn bewering. Zie 7.1.

KWALITATIEVE ANALYSE

«

215

• een vast begrippenkader aanwendt voor het weergeven van de mate van betrouwbaarheid van informatie en ontwikkelingen, en
• een correct onderscheid maakt tussen oordelen en vaststaande kennis.
Het normatieve taalgebruik op zich is reeds opmerkelijk omdat de dienst in de
periode tot 1990 de opvatting had slechts feiten aan te leveren, zodat de lezer zelf
zijn conclusies kon trekken (hoofdstuk 4, verhalende stijl).

7.3 MOGELIJKE GEVOLGEN VAN VERTEKENINGEN
Onzuiverheden in de weergave van gegevens door de BVD kunnen tot vertekeningen
leiden (7.1). Met behulp van de resultaten van 7.1 en 7.2 wordt een stap verder
gegaan dan slechts het weergeven van afzonderlijke vertekeningen. In deze paragraaf
wordt uiteengezet hoe in combinatie afzonderlijke vertekeningen tot nieuwe vertekeningen kunnen leiden en welke mogelijke gevolgen dit kan hebben.
De BVD schetste de sfeer van radicalisering tussen DGD '80 en DGD '81 door de
volgende zaken ten onrechte in 1981 en niet in 1980 te laten plaatsvinden: de eerste
prikacties, het voor het eerst opdelen van de weg tussen Petten en IJmuiden bij acties
tegen dumpen, het oprichten van DGD-basisgroepen en het verschijnen van Joost van
Steenis.
Daarnaast gaf de dienst een onjuist beeld van Joost van Steenis. De BVD beweerde
in strijd met de feiten dat Van Steenis een vergelijking maakte tussen de AKB en de
Vietcong. Daarbij koppelde de dienst hem bovendien op een onterechte wijze aan
sabotage en barricaden.
Het resultaat is een vertekend beeld van radicalisering tussen DGD '80 en DGD '81.
Er zit een diepere laag bij deze vertekening. De geschetste radicalisering valt samen
met het moment dat de BVD Joost van Steenis opvoerde. Van Steenis bleek echter
aan de 'lieve' DGD '80 te hebben deelgenomen. Sterker nog, hij deed zelfs mee aan
de voorafgaande Landelijke Overleggen. Er is in het BVD-verslag een vertekening
waarbij het verschijnen van Joost van Steenis ten onrechte samenvalt met radicalisering.
Er was overigens wel degelijk sprake van een radicalisering tussen DGD '80 en DGD
'81. Drie zaken behoeven toelichting. Het eerste punt gaat over middelen en sfeer. Er
bestond bij sommige actievoerders frustratie over het uitblijven van succes. De BVD
stelde dit terecht vast. Er was een 'strijdbare' stemming. De blokkade van DGD '81
moest effectiever zijn en minder een demonstratief karakter dragen. Een aantal zaken
kwam bij de BVD minder uit de verf. De mogelijkheid van het bouwen van barricaden kwam bij DGD '81 iets nadrukkelijker in beeld, maar was in principe ook moge-
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lijk bij DGD '80.'" Hetzelfde gold voor de mogelijkheid de Waal te blokkeren. De
BVD noemde ze alleen bij DGD '81, maar ze werden ook besproken voor DGD
'80.'56 Het kraken van het weiland'57 gebeurde met instemming van de boer.
Officiële toestemming was om juridische redenen niet mogelijk. Het plan van een
terreinbezetting was bij DGD '81 definitief van de baan. In dit opzicht was er zelfs
sprake van deëscalatie.
Ten tweede lag het grootste keerpunt van de radicalisering in 1979. Het was een
keerpunt om twee redenen. Ten eerste was er het middel. Een deel van de AKB —
BAN — ging in georganiseerde vorm over tot directe acties. Ten tweede was er de
reden om tot dit middel over te gaan: het gebrek aan vertrouwen in de parlementaire
besluitvorming. BAN richtte zich niet meer op besluitvormingsorganen, maar vertrouwdfc op eigen kracht (7.1, BAN). Dit keerpunt was groter dan elke verschuiving
tussen DGD '80 en DGD '81. De BVD noemde het niet. Het "bonafide" BAN was
verantwoordelijk voor dit keerpunt.
Ten derde droeg het overheidsoptreden bij aan de verharde sfeer. In het voorjaar
lieten in Dodewaard burgemeester Bergh en de commandant van de Rijkspolitie
Feijlbrief door middel van uitgedeelde stencils weten dat het nieuwe beleid was dat
er geen blokkades meer werden geduld.158 Het resultaat was hard optreden van de
ME met een toenemend aantal gewonden aan de zijde van de demonstranten tijdens
kleinere tussenliggende acties. De BVD negeerde het overheidsoptreden als factor van
radicalisering geheel. Een nog opmerkelijkere factor die kon bijdragen aan radicalisering was het gebruik van informant-provocateurs door inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Bij Dodewaard heeft Cees van Lieshout deze rol vervuld (8.2).
De BVD gaf over bovengenoemde punten geen, halve of vertekende informatie. De
BVD maakt zich kwetsbaar voor het verwijt 'losjes' met de feiten om te springen,
waarbij de dienst kennelijk liever een radicalisering koppelde aan de "antidemocratische" Joost van Steenis dan aan de "bonafide" BAN. Bovendien mist de dienst
door het weglaten van de rol van de overheid een aantal inzichten. Het is de kritiek
op de parlementaire besluitvorming die leidde tot directe actie (BAN). Het verharde
overheidsoptreden in 1981 droeg eveneens bij aan de radicalisering. Het gevolg is dat
beleidmakers — de consumenten van BVD-verslagen — geen inzicht kregen in deze
diepere oorzaken van de radicalisering. Het gemis is groot omdat het bij uitstek
punten zijn waar beleidmakers invloed op hebben: het eigen handelen van de overheid.

155. Verslag DGD vergadering 8 oktober 1980. p. 2.
156. Namelijk op hel Pinksterkamp van 24 en 25 mei 1980. Bron: Onderstroom, juni 1980, nr. 30, p.

19.
157. Kwartaalverslag, p. 33.

158. Tien Jaar Verzet, p. 29.
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Vertekening als marginaliseringsstralegie
Het is niet de taak van de BVD de eigen overheid te bekritiseren. Dat betekent niet
dat de BVD daarom een blinde vlek zou moeten hebben voor oorzaken waarin de
overheid een rol speelt. Het gevaar van een dergelijke blinde vlek is tweeërlei. Ten
eerste worden beleidmakers onvolledig voorgelicht (zie 8.1). Ten tweede kan een
dergelijke vertekening bijdragen aan een marginaliseringsstrategie.
Van Reenen onderscheidt bij de marginaliseringsstrategie een zachte en een harde
variant. De zachte variant bestaat uit de veroordeling van daden. De harde variant
bestaat uit het toekennen van negatieve kenmerken aan een groep, bijvoorbeeld aan
"anarchisten".15'
Hoe ging de BVD om met deze marginaliseringsstrategieën? De BVD koppelde
anarchisten aan negatieve kenmerken, maar beschreef de groep niet nader: de harde
variant. Bij Joost van Steenis beschreef de dienst het Verbond tegen Ambtelijke
Willekeur geheimzinniger dan noodzakelijk. Verder koppelde de BVD op onjuiste
wijze gegevens met een negatieve lading aan Joost van Steenis (sabotage, barricaden,
het vergelijken van de AKB met de Vietcong). Het resultaat is een combinatie van
elementen van de harde marginaliseringsstrategie, vermengd met onwaarheden.
Zelfs bij het "bonafide" BAN komen we dergelijke beschrijvingen tegen. Aan BAN
koppelde de BVD psychotherapeutische spelletjes (de typering psychotherapeutisch
bestrijdt BAN) en het trainen door Amerikanen (dit is onjuist). Dit kan een sfeer
oproepen van hersenspoeling door buitenlanders. Voor zover bij de lezer van het
kwartaalverslag een dergelijke sfeer is opgeroepen, vormt ook dit een element van de
harde marginaliseringsstrategie.
Informant-provocateur Cees van Lieshout geeft een extra dimensie aan de marginaliseringsstrategie. Hij jutte jonge actievoerders op om — tegen de afspraken die
binnen de AKB waren gemaakt — te jennen bij de kerncentrale van Dodewaard (8.2).
De BVD kan op deze wijze — bedoeld of onbedoeld — zelf bijdragen aan een ontwikkeling die de dienst vervolgens als negatief beoordeelt. De BVD komt dan in een
dubbele positie terecht. Interessant in dit verband is de vraag of het optreden van
informant-provocateurs bijdroeg aan de blinde vlek die de BVD heeft voor het
handelen van de eigen overheid. Dit roept een aantal elementaire vragen op over
vertekeningen in rapportages, waarmee de BVD zijn lezers heeft belast. De geloofwaardigheid van rapportages kan door deze vertekeningen op het spel staan.
De mogelijke relatie tussen provocateurs en marginaliseringsstrategieën verdiept de
relevantie van het probleem van de vertekening. De functie van marginaliseringsstrategiee'n is tweeledig: "én isolering van een politiek gezien bedreigende groep van
de rest van de bevolking, waardoor zij politiek ongevaarlijk wordt én een extra
rechtvaardiging van voorgenomen of al gepasseerd overheidsgeweld."160 Er bestaat

159. P. van Reenen. Overheidsgeweld. Een sociologische studie van de dynamiek van het geweldsmonopolie, Alphen aan den Rijn: Samson, 1979, p. 39.
160. Ibid., p. 39.
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het risico dat een dienst — bij cie combinatie van provocaties en marginaliseringsstrategieën — zichzelf dienende rapportages gaat produceren. Zonder verder onderzoek
valt hierover geen verdere uitspraak te doen, hetgeen overigens niets afdoet aan het
belang ervan.
Conclusie
Halve waarheden, fouten en het niet noemen van feiten in het kwartaalverslag leidden
lot vertekeningen. Deze vertekeningen konden op hun beurt in combinatie leiden tot
nieuwe onjuiste of incomplete voorstellingen van zaken. De belangrijkste punten
waren in dit verband:
• De BVD liet ten onrechte een toenemende radicalisering samenvallen met de komst
van Toost van Steenis.
• Doordat de dienst de oorzaken van de radicalisering onvolledig weergaf, bleven
beleidmakers verstoken van inzichten in deze processen, die ook hun eigen handelen omvatten. Zij kregen daarom geen inzicht in hun mogelijkheden ontwikkelingen te beïnvloeden. Door deze vertekening schoot de BVD tekort in zijn functie
een beleidsrelevante analyse te maken.
Tevens droegen een aantal vertekeningen in het verslag bij aan een marginaliseringsstrategie.

7.4 STRUCTUUR

Een indicatie voor de kwaliteit van een rapportage is de structuur ervan. Behalve de
interne opbouw van deelrapportages is ook de indeling van het kwartaalverslag in
zijn geheel een indicatie voor de kwaliteit. Structuur en stijl kunnen in combinatie
elkaar versterken en zijn daarom ook onderwerp van deze paragraaf.
Structuur deelverslagen
Een heldere structuur van rapportages bevordert de toegankelijkheid en leesbaarheid
ervan (2.7.6). In deze paragraaf wordt de structuur onderzocht van het hele vierde
kwartaalverslag van 1981. Het stuk over "antidemocratische" ontwikkelingen binnen
de AKB was een van de acht deelverslagen.
Opvallend is het gebrek aan eenvormigheid bij de acht deelverslagen. Het eerste
deel — het zes pagina's lange verslag over "De 'Satellietdiensten' in Nederland" —
had een inleiding en een conclusie. Hetzelfde gold voor het acht pagina's lange deel
over "Het persbureau Novosti: instrument voor CPSU en KGB".161 Het zes pagina's
tellende deel over "Stroomversnellingen in de CPN" kende alinea's die men als
inleidend en concluderend kan beschouwen. In de lay-out onderscheidden zij zich
niet als zodanig. Inleiding en conclusie waren afwezig bij de respectievelijk vier en
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drie pagina's tellende stukken "Op weg naar een progressieve meerderheid" en "cvctop in Noordwijkerhout".162 Het langste artikel van elf pagina's — "Anti-democraüsche ontwikkelingen binnen de anti-kernenergiebeweging" — had wel een inleiding
maar geen conclusie. Ook het vier pagina's lange "Vertegenwoordiging Arabische
Liga in Nederland" had een inleiding maar geen conclusie. Het werd in de index
omschreven als "De Arabische Liga". Het zes pagina's lange stuk over "Personele
beveiliging" had een inleiding en een conclusie in de vorm van een alinea met het
kopje "Slotopmerking".
Het gebrek aan structuur en eenvormigheid is niet bevorderlijk voor de toegankelijkheid. In 2.7.6 gaf ik een voorbeeld van een goede structuur. Voor het kwartaalverslag zou een heldere structuur de volgende voordelen hebben gehad:
• Het bevordert de toegankelijkheid en leesbaarheid van de rapportage voor de
beleidmaker.
• De BVD houdt zich meer aan zijn onderwerp. Irrelevante vertogen blijven achterwege omdat direct duidelijk is dat ze buiten de lijn van het betoog vallen.
• Een mogelijke afname van normatieve, niet-onderbouwde termen.
• Meer nadruk op relevante feiten en gevolgtrekkingen.
Indeling kwartaalverslag
De acht deelverslagen zijn onderverdeeld in vier categorieën:
I.
Activiteiten van buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
n.
Antidemocratische stromingen,
in. Minderheden - activisme - terrorisme.
IV. Beveiliging.163
Het stuk over "Anti-democratische ontwikkelingen binnen de anti-kemenergiebeweging" was ingedeeld bij "MINDERHEDEN - ACTIVISME - TERRORISME". Men kan
bij de laatste twee begrippen — activisme en terrorisme — een constructie verzinnen,
waarin men een verband legt met de taakstelling. Bovendien zou men een verwantschap tussen deze onderwerpen kunnen constateren. Maar waarom voerde de BVD
hier ook "minderheden" op? Is deel ui van het verslag een restcategorie? Vormden
zij eenzelfde soort bedreiging? Wat hadden de Arabische Liga en de AKB met elkaar
gemeen? En vooral, bezag de BVD minderheden vanuit de optiek van bedreiging van
de staatsveiligheid?
Eveneens is opmerkelijk dat de BVD het stuk over Novosti — waarbij de dienst
Novosti omschreef als een instrument van de CPSU en KGB164 — niet bij "ACTIVITEITEN VAN BUITENLANDSE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN" indeelde, maar
bij "ANTI-DEMOCRATISCHE STROMINGEN". De logica hiervan ontgaat mij. Had dit te
maken met de interne taakverdeling binnen de BVD? Zo ja, waarom gaf de BVD de

162. cvc: (Praagse) Christelijke Vredesconferentie.
163. Kwartaalverslag, index.
164. Kwartaalverslag, pp. 7 en 15.
161. cpsu: Communistische Partij van de Sovjetunie.
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interne taakverdeling op deze wijze prijs? Zo nee, waarom viel hel niet onder het
eerste kopje?
Structuur en verhalend schrijven
In het deelverslag over de AKB was een conclusie afwezig. Dit wordt mede veroorzaakt doordat in de rapportages van de BVD een goede structuur ontbrak. De
verhalende stijl is een andere oorzaak ervan. In het kwartaalverslag speelt de analist
op veilig doordat hij slechts de situatie beschreef en geen oordeel gaf. Deze beschrijvende stijl was in de BVD tot en met 1989 de dominante.165 Een structuur waarin de
conclusie een vast onderdeel is, had de analist minder ruimte gegeven om zich aan
zijn verantwoordelijkheid te onttrekken.
De gevolgde verhalende stijl in het verslag vertoont een verrassende overeenkomst
met de zesde schrijfstrategie uit 2.7.3. Ik beschrijf in deze paragraaf zes niet-optimale
schrijfstrategieën. Het is niet uitgesloten dat ook andere niet-optimale analysemethoden een rol spelen. Het kan zijn dat het verslag elementen van 'satisficing', marginaal schrijven of consensus zoekend gedrag mede de oorzaak van de slechte kwaliteit
zijn. Nadere informatie ontbreekt mij om hier zinnige uitspraken over te kunnen
doen.
Conclusie
Het kwartaalverslag kent geen eenvormige structuur en de indeling is discutabel. Dit
bemoeilijkt de toegankelijkheid en leesbaarheid. De afwezigheid van een structuur
waarin een conclusie een verplicht onderdeel is heeft — samen met de verhalende stijl
— tot gevolg dat de analist zich aan zijn verantwoordelijkheid onttrekt een oordeel te
geven.

165. Interview met Dirk Engelen door de auteur. 14 maart 1996.

HOOFDSTUK 8
ONDERBELICHTING, INFORMANTEN EN PROVOCATIE

In hoofdstuk 7 werd ingegaan op feiten en gegevens die rechtstreeks afkomstig waren
uit het kwartaalverslag van 1981. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op zaken die in het
kwartaalverslag zelf nfet aan de orde kwamen of onderbelicht waren. Allereerst
betreft dit punten die in het BVD-verslag onderbelicht bleven (8.1). In elk verslag
maakt een analist een selectie uit het beschikbare materiaal. In deze paragraaf wordt
een aantal beweringen van de BVD onderzocht die de dienst niet onderbouwde.
Tevens wordt ingegaan op materiaal dat de BVD niet gebruikte, maar met behulp
waarvan de dienst beleidsrelevante inzichten naar voren had kunnen brengen. Selectie
van feiten en gegevens geschiedt niet willekeurig maar volgt een patroon. Aangegeven wordt hoe dergelijke patronen eruit zien en waar de BVD ervan afwijkt. Daarnaast zijn er in de AKB informanten actief geweest (8.2). Nagegaan wordt welke rol
zij hebben gespeeld en of dit invloed op de rapportage heeft gehad.

8.1 ONDERBELICHTE PUNTEN VAN ANALYSE
In deze paragraaf wordt eerst aangegeven waar de BVD materiaal heeft laten liggen
voor het onderbouwen van een aantal van zijn beweringen. Vervolgens wordt aangegeven over welke zaken de BVD beleidsrelevante uitspraken had kunnen doen. Daarbij had de dienst moeite met het weergeven van de rol van de eigen overheid.
Beweringen van de BVD en materiaalselectie
De BVD sloot het verslag af met de opmerking dat Joost van Steenis "tot de nieuwe
strategie is overgegaan om te trachten zijn theorieën in het bredere kader van een
massabeweging als de AKB te doen doordringen". In 7.1 werd ingegaan op de vraag
of dit zijn intentie was, wat de kans van slagen zou zijn geweest en of er ook
feitelijk sprake van is geweest.
Ook zonder op de hoogte te zijn van alle details die in 7.1 worden genoemd, is
een taxatie te maken van de kans dat zijn ideeën hadden kunnen doordringen. Hiervoor zijn de uitgangspunten van DGD en het concept van Klein Geweld van belang.
De DGD-uitgangspunten — zoals het voorkómen van criminalisering, openbaarheid en
brede ondersteuning van de bevolking— zijn besproken in 5.3.3.
Bij kruising blijken de uitgangspunten van DGD spanning op te leveren met het
concept van Klein Geweld. Acties tegen leden van de elite kunnen gewelddadig zijn
en leiden tot criminalisering. Ze staan haaks op openheid en massaliteit: ze worden
door zo klein mogelijke groepen in het geheim uitgevoerd. Daarmee staat Klein
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Geweld haaks op de uitgangspunten van DGD. Een bestuiving van de AKB door het
concept van Klein Geweld lijkt daarmee zo goed als uitgesloten. Het concept is
principieel anders. De uitgangspunten zijn onverenigbaar. Kort gezegd: het concept
van een kleine groep, geheimhouding, geweld en kans op criminalisering (Klein
Geweld) staat tegenover massaliteit, openbaarheid, geweldloosheid en het voorkómen
van criminalisering (DGD).
Er was tussen DGD '80 en DGD '81 geen enkele tendens richting het concept van
Klein Geweld:
• Er veranderde tussen DGD '80 en DGD '81 niets in de uitgangspunten van openbaarheid, het voorkomen van criminalisering, brede ondersteuning van de bevolking, basisdemocratie en het recht op verzet.
• De discussie over geweldloosheid bewoog zich tussen 'principieel geweldloos' en
'in--principe geweldloos'. Dit was een permanente discussie. Bij DGD '80 lagen de
afspraken iets dichter bij 'principieel geweldloos' dan bij DGD '81. Er vond geen
verschuiving plaats van het uitgangspunt als zodanig. Er was al helemaal geen
verschuiving richting Klein Geweld, dat gericht zou moeten zijn tegen personen
van de elite.
Het analyseren van intenties is een van de moeilijkste punten van analyse.' De BVD
gaat op dit punt bij Joost van Steenis in de fout. Dit had echter deels gecorrigeerd
kunnen worden met een analyse van de prognose. Voor een goede analyse is niet
alleen een correcte diagnose maar ook een goede prognose van belang. Soms kan een
foute diagnose zelfs worden gecorrigeerd door een goede prognose. We kunnen het
bovenstaande als voorbeeld nemen. De — foute — diagnose betreft in dat geval de
intentie van Joost van Steenis: volgens de BVD had hij zijn Klein Geweld in de AKB
willen doen doordringen (Van Steenis ontkent dit). Stel nu dat het wel de strategie
van Joost van Steenis was geweest. Wat was de kans van slagen geweest? De BVD
droeg in zijn verslag feiten aan die elementen kunnen vormen voor een taxatie ervan:
de basisdemocratische organisatie, een grote autonomie en een actieve basis. Als we
deze feiten omzetten naar hun betekenis voor toekomstige ontwikkelingen, blijkt dat
de kans van slagen van deze eventuele strategie minimaal was. Het was zeer onwaarschijnlijk dat een eenling er in slaagde een dergelijke structuur 'over te nemen', in
tegenstelling tot een groep die in een sterk hiërarchische organisatie infiltreert (7.1,
Joost van Steenis, AKB-tijd). Gecombineerd met de uitgangspunten van DGD - die de
BVD niet gaf — blijkt deze kans zeer dicht bij nul te liggen. Al maakte de BVD een
foute diagnose over de intenties van Joost van Steenis, dan nog blijkt het doen door-

1. 2.7.1, afsluitende opmerkingen. Niet alles is echter moeilijk aan de analyse. Als makkelijk staan
bijvoorbeeld bekend beleid en acties van groepen die functioneren in een open samenleving. De AKB hoort
op zich lot de makkelijke groepen waarover te berichten valt. De AKB functioneert in een open samenleving en kent een open structuur. Beleid en de uitgangspunten van DGD kan de analist gebruiken als een
indicatie in hoeverre "antidemocratische ontwikkelingen" er vat op kunnen krijgen.
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dringen van zijn ideeën niet houdbaar als prognose: de concepten van DGD en Klein
Geweld zijn niet verenigbaar.
Om bovenstaande reden lijkt een beïnvloeding door Klein Geweld van sabotage
eveneens weinig waarschijnlijk. Sabotage door Willy Wortel en de Lampjes richtten
zich tegen materiële zaken en niet tegen mensen. Ook de acties tegen Kistemaker en
Geertsema vielen niet buiten de uitgangspunten van de AKB.
Doordat de BVD geen prognose maakte, corrigeerde de dienst de foute diagnose
over Joost van Steenis intenties niet. De uitgangspunten van de AKB en Klein Geweld
blijken van groot belang om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van radicalisering
en de kans op kruisbestuiving met "antidemocratische" elementen. De BVD liet deze
mogelijkheid liggen en miste daarmee een kans om beleidmakers beleidsrelevante
inzichten te verschaffen.
In militaire kringen bleek men wel toekomstgerichte — en daarmee beleidsrelevante — analyses te kunnen schrijven: bijvoorbeeld ISAM 6/84. Het betrof een gelijksoortige periodieke rapportage als het BVD-verslag, zij het op maandelijkse basis. In de
rapportage, die over Onkruit, de BKM en de vredesbeweging ging, sprak de inmiddels
omgevormde LUID verwachtingen uit over toekomstige ontwikkelingen. Hoewel deze
prognose niet op alle punten is uitgekomen, kenmerkte deze zich — op de slotzin na
— door een zakelijke toonzetting en het achterwege blijven van het zaaien van paniek
en wishful thinking. 2
De BVD citeerde uitgebreid John Hontelez. Deze vroeg zich af of het bij overheidsgeweld niet tot massale vechtpartijen kon komen. Deze vechtpartijen zouden Wiegel
wel eens goed van pas kunnen komen, aldus Hontelez.' De HVD had hier kansen
voor het oprapen om een analyse van de discussie over geweldloosheid te maken. De
BVD liet citaten echter als losse eindjes liggen.
De dienst liet ook mogelijkheden liggen bij het noemen van "anarchisten". Zonder
concreet te zijn verbond de BVD deze groep met een aantal negatieve kenmerken. De
BVD had er meer mee kunnen doen. In het anarchistische blad Vrije wemelde het van
relevante uitspraken, bijvoorbeeld in relatie met Willy Wortel en de Lampjes.
Een andere vraag had kunnen zijn wat Joost van Steenis in Vrije deed. Was dit
voor hem een forum? In een kwartaalverslag uit 1977 maakte de BVD nota bene een
aantal opmerkingen hierover. De BVD schreef over een discussiestuk van Joost van
Steenis, waarin hij inging op de relatie tussen illegale strijdwijze en legale uitgaven:
"Deze illegale gucrrillagroeperingen moeten, aldus het discussiestuk, terug kunnen
vallen op legale instellingen, teneinde via legale bulletins "kameraadschappelijke
kritiek" op elkaar te kunnen uitoefenen." Uit het vervolg van dit BVD-verslag blijkt
welke bulletins hieronder konden vallen:

2. LUID, ISAM 6/84, IV.6-8. punt 20-27.
3. Kwartaalverslag, p. 30.
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"Als legale instellingen zijn vandaag te beschouwen het Rood Ver/eisfront met haar gelijknamige
blad en het Ierland KomHee met het Ierland Bulletin, terwijl voor incidentele publicaties ook bladen
als 'de Vrije Socialist' van de anarchistische Federatie var Vrije Socialisten in aanmerking komen."4

De BVD droeg in 1977 elementen voor analyse aan en herkauwde deze grotendeels in
1981. Vervolgens verzuimde de diensl een analyse te maken.
Het bovenstaande is typerend voor de materiaalseiectie van het BVD-rapport. Enerzijds ging de dienst niet in op fundamenteel materiaal — zoals uitgangspunten en
concepten — en anderzijds somde de BVD feiten op om er vervolgens hij de analyse
niets mee ie doen.
Beleidsrelevante uitspraken en onderbelichting rol eigen overheid
Een aantal beleidsrelevante zaken kwamen in het BVD-verslag zelfs geheel niet aan
de orde. Het betrof punten waarop de overheid invloed kon uitoefenen. Het meest
direct gold dit voor het eigen overheidshandelen en zaken waarop de overheid
controle uitoefende of voor regelgeving zorgde. Deze punten geven vaak inzicht in de
diepere oorzaken van de onvrede van de AKB. In 5.2 zijn als voorbeelden van deze
onvrede genoemd de wijze waarop de overheid met internationale verdragen omging,
de (on-)veiligheid van kerncentrales en de KEMA, de wijze van besluitvorming, het
wegwerken van kritische geluiden en de angst voor de aantasting van democratische
waarden. De oprichting van BAN was bijvoorbeeld zeer direct verbonden met het
gebrek aan vertrouwen in de parlementaire besluitvorming rond de UCN.
Om inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen overheid en actievoerders zijn
niet alleen de uitgangspunten van DGD van belang, maar ook die van de overheid.
Deze bleven eveneens in het verslag ongenoemd. De DGD-uitgangspunten zijn van
invloed geweest op de keuze voor een terreinbezetting of blokkade (5.3.3). Tijdens de
voorbereiding bleek dat een terreinbezetting tot een veldslag kon leiden. Dit had
mogelijk criminalisering, verlies van steun van de bevolking en geweld tot gevolg.
Het zou haaks staan op de uitgangspunten. De terreinbezetting werd derhalve —
geheel volgens de afspraken van het Pinksterkamp — een blokkade.
De reactie van de overheid op acties en de hierbij gehanteerde uitgangspunten
waren van invloed op een escalatie of het vermijden daarvan. In 1979 trad men relatief rustig op tegen BAN. Daarna vielen er steeds meer gewonden door harder
politieoptreden. Dit optreden vormde een onderdeel van de discussie binnen de AKB
over 'principieel geweldloos' of 'in principe geweldloos' gedrag. Actievoerders
gingen op zoek naar alternatieven. Daarbij kwam de mogelijkheid van prikacties aan
de orde. Amsterdamse actievoerders ontwikkelden prikacties juist vanuit het idee

4. Kwartaalverslag van begin 1977. p. 12.
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geweld te ontlopen.5 De BVD noemde prikacties wel, maar niet de diepere wortels
van deze optie.
In het regeringsverslag over DGD '81 werd gesteld dat de drie uitgangspunten van
de overheid — recht op betoging, minimale hinder voor buurtbewoners en het blijven
draaien van de centrale — niet tot hun recht waren gekomen. Deze onduidelijkheid
werkte negatief uit voor de actie. Na escalatie kan — bij een zorgvuldig beleid —
deéscalatie volgen. Na de veldslag bij Dodewaard verliep de afsluitende demonstratie
zonder incidenten. Binnen de AKB voerden actievoerders als verklaring het deëscalerend beleid van de politie aan: alleen 'platte petten' als begeleiding en geen zichtbare
aanwezigheid van ME.6
We zien een constante in het BVD-verslag: een blinde vlek van de dienst voor het
optreden van de eigen overheid. Zo'n beetje de enige uilzondering was de opmerking
dat "de autoriteiten al in een vrij vroeg stadium lieten weten een blokkade niet toe te
zullen staan, omdat dit een beperking van de bewegingsvrijheid zou inhouden van het
centralepersoneel [...]."7
Het inzichtelijk maken van een interactie tussen AKB en overheid bleef achterwege. Dit gold niet alleen voor het optreden tegen actievoerders, maar ook voor het
kernenergiebeleid in het algemeen. Radicalisering en escalatie had de dienst hiermee
kunnen toelichten. Eveneens kon aangeven worden in hoeverre er zich een voedingsbodem ontwikkelde voor "antidemocratische" elementen. De BVD deed dit niet.
Door deze blinde vlek miste de dienst een groot aantal kansen om beleidsrelevante
uitspraken te doen. De BVD verschafte in het verslag zelfs geen enkel beleidsrelevant
inzicht. Het bleef bij een verhalend — en kwalitatief slecht — artikel. Het kwartaalverslag miste daarom als achtergrondinformatie een meerwaarde die het wel had
kunnen hebben.
Hoewel in Nederland maar weinig inlichtingenrapportages de publiciteit halen, is er
een voorbeeld bekend waar analisten wel aandacht aan de rol van de eigen overheid
besteedden.
De PID te Rotterdam schreef een rapport over mogelijke geweldsuitbarstingen in
de oude wijken van de stad. Dit rapport heette: Van Onrust naar Onlust. Eerst
noemde deze dienst de reden waarom het nog niet tot een uitbarsting was gekomen:
"een geringe mate van georganiseerdheid bij zowel de autochtone als de allochtone
bevolking."8 De Volkskrant, die delen van het rapport publiceerde, vervolgde de
beschrijving van het rapport met:
5. De BVD koppelde prifcactics aan de "harderen" (kwartaalverslag, pp. 31 en 32). Bovendien vond die
discussie reeds in 1980 plaats en niet, zoals de BVD stelde, in 1981.
6. Tien Jaar Verzet, pp. 36-37.
7. Kwartaalverslag, p. 33.
8. PlD-rapport "Van Onlust naar Onrust" geciteerd in "Rotterdamse politie waarschuwt voor uitbarsting
in oude wijken", de Volkskrant, 16 november 1992.
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"Mogelijke oorzaken van onlusten in Rotterdam zijn ie vinden op het gebied van volkshuisvesting,
jongerenproblemaiiek, cultuurverschillen en algemene onvrede. 'Daarnaast wordt in gesprekken mei
verantwoordelijke bestuurlijke en niet-bestuurlijke instanties ook duidelijk dat in de daadwerkelijke
beleidsvoering een >struisvogelpolitiek< wordt gevoerd', aldus het rapport.
De inlichtingendienst verwijt de verantwoordelijke besluurders dat zij 'zich regelmatig aandienende
problemen' slechts ad hoc behandelen en vrijwel alleen binnen het kader van de openbare orde
plaatsen. 'De diepere achtergronden worden nauwelijks aangepakt.'"9

De PID — aldus de Volkskrant — verdacht particuliere woningbouwverenigingen ervan
een "buitenlander-onvriendelijk beleid" te voeren en stelde dat de toewijzing "mogelijk 'sluimerend discriminatoir' is". "Bij het merendeel van de Rotterdamse politie
is 'de kennis die nodig is in onze multi-raciale samenleving niet of in onvoldoende
mate aanwezig."1
In tegenstelling tot de BVD slaagde de Rotterdamse PID er wel in de rol van de
eigen overheid bij de analyse te betrekken. In klare taal wees de PID op diepere
oorzaken van de conflicten en schuwde daarbij niet om de eigen overheid op haar rol
in het conflict te wijzen. Waarom lukte het de Rotterdamse PID wel en de BVD niet
om de eigen overheid te wijzen op gevaren bij de wijze van besluitvorming en
politieoptreden? Werd deze blinde vlek bij de BVD in stand gehouden doordat
dezelfde overheid — via het netwerk BVD-PID — een infonnant-provocateur in de AKB
had (8.2)?
De afwezigheid van essentiële feiten en inzichten konden leiden tot een situatie
waarin een beleidmaker — indien hij de achtergondinformatie in het verslag gebruikte
voor het uitzetten van zijn beleid — foute beslissingen nam.
Algemene inzichten
Het probleem van de onderbelichte punten van analyse ligt gecompliceerd. Op het
eerste gezicht lijkt het zeer arbitrair welke informatie een analist wel of niet gebruikt.
Toch valt hier meer over te zeggen dan de enkele opmerking dat de analist hier een
gevoel voor moet ontwikkelen. Het is de essentie van een rapportage dat een analist
op grond van evenwichtige informatie komt tot een optimale analyse. Ik wil daarom
bij dit punt stilstaan en de inzichten van hoofdstuk 2 in herinnering roepen. Allereerst
wordt een paar oorzaken genoemd die kunnen leiden tot onderbelichting. Indien een
analist zich hier bewust van is kan hij het makkelijker voorkomen. Ten tweede wordt
stap voor stap aangegeven hoe een analist relevante informatie kan verwerken. Ten
derde is er een aanbeveling die ook bij de middelmatige analist op dit gebied tot
beter werk leidt.

9. "Rotterdamse politie waarschuwt voor uitbarsting in oude wijken", de Volkskrant, 16 november
1992.
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Oorzaken
In 2.7.1 noemde ik een aantal oorzaken die tot onderbelichting kunnen leiden. De
invloed van informatie die op levendige wijze wordt gepresenteerd is onevenredig
groot, net als concrete of persoonlijke details. Een analist neigt er daarentegen naar
abstracte en statistische informatie over het hoofd te zien, ofschoon deze van grotere
waarde kunnen zijn als ondersteuning en bewijsvoering. We kunnen dit terugvinden
in het BVD-verslag. Er was aandacht voor niet-relevante — maar zeer concrete —
informatie over spelletjes van BAN. Meer abstracte en relevante zaken — zoals de uitgangspunten van de AKB en de overheid bij de Dodewaard-acties — liet de BVD
onbesproken. Meer aandacht voor abstracte informatie had de BVD kunnen behoeden
voor vertekeningen. Een analyse van de uitgangspunten van DGD had de BVD houvast
geboden bij het natrekken van de mate van irrationaliteit, de kans op verrassingen en
koerswijzigingen. De afwezigheid van abstracte informatie als de uitgangspunten van
DGD kan tot onnodige vertekeningen leiden. Hel verdient daarnaast aanbeveling dat
de BVD bij onderzoek naar sociale bewegingen zich verdiept in de theorievorming erover, bijvoorbeeld van sociologische studies.
Een analist richt zich vaak op uitspraken van personen en vergeet een analyse te
maken van de rol van de organisatie, partij of beweging waarin deze personen zich
ophouden. Voor het BVD-verslag kan dit bijvoorbeeld inhouden dat we de uitspraken
van John Hontelez vervangen door een bespreking van de uitgangspunten van DGD.
Het betrekken van de rol van de eigen overheid bij de analyse is voor veel inlichtingendiensten een probleem. Een complicerende factor is dat het eigen beleid in
hoge mate interactief is met de opponent. De BVD gaf in het kwartaalverslag niet de
rol van de besluitvorming en het optreden van de eigen overheid weer. Hierdoor
miste de dienst de mogelijkheid inzicht te geven in zaken waar beleidmakers de
grootste mogelijkheid tot beïnvloeding hebben: het eigen handelen. De voormalige
Rotterdamse PID slaagde er wel in de eigen overheid in de analyse te betrekken. Het
resultaat was een aantal zeer relevante opmerkingen.
Verwerken van informatie
Essentiële informatie is onderbelicht. Daardoor voldoet de BVD op een aantal punten
niet aan de uitgangspunten van beleidsrelevant schrijven. Vanwege het belang ervan
noem ik de verschillende stappen van verwerking van informatie die leiden tot
beleidsrelevante rapportages. Dit werpt licht op de vraag welke informatie die in het
kwartaalverslag onderbelicht is gebleven mee had moeten worden genomen in de
analyse.10
Stap 1: Het herkennen van het punt van discussie binnen een onderwerp. Het punt
van discussie verwijst naar verandering en beweging, het totale onderwerp niet.

10. Voor een toelichting zie 2.7.7.
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Veel materiaal was niet meer dan ccn statische beschrijving, die niet bijdroeg aan een
inzicht in ontwikkelingen. Dit gold vooral voor de historie van Joost van Steenis. De
BVD miste essentiële punten van de veranderende interactie tussen de AKB en
overheid.
Stap 2: Het herkennen van de vragen die men aan de orde moet stellen: zich
richten op de consument, de politieke relevantie en het taxeren van toekomstige
ontwikkelingen.
Het verslag was weinig relevant voor beleidmakers. Zowel de inhoud (niet-onderbouwde, foute en niet-relevante feiten) als de structuur (het ontbreken van conclusie
en/of aanbevelingen) droegen hieraan bij. De enige toekomstige verwachting die de
BVD uitsprak sloeg op gebeurtenissen die reeds in de pers waren gemeld (sabotage
door Willy Wortel en de Lampjes). Uit niets blijkt hoe het verslag zou kunnen
bijdragen-aan het verhogen van de veiligheid.
Stap 3: De analist moet zijn onderzoek samenvatten, bepalen wat hij weet en
kernachtig twee of drie punten weergeven.
De informatie die nodig was voor de beantwoording van de vragen die men bij stap
3 kan stellen was van lage kwaliteit en deels afwezig:
• Wat is nieuw of anders? De BVD beschreef dat er een radicalisering was tussen
DGD '80 en DGD '81, maar gaf niet aan waarin deze verschilt van de radicalisering
in bijvoorbeeld 1979 (BAN). De DVD, die uitweidde over het verleden van Joost
van Steenis, gaf niet aan waar de gewelddaden van "anarchisten" en "radicale
krakers" uit bestonden en tot welke nieuwe ontwikkelingen deze kon leiden (de
beschrijving over de acties tegen dumpen bevatte bovendien storende fouten).
• Waarom gebeurt het? Oorzaken — onvrede met besluitvorming en overheidsoptreden — bleven achterwege.
• Wat zijn de doelen en/of bredere belangen van de belangrijkste actoren? Deze
noemde de BVD niet. Dit gold niet alleen voor de AKB, maar bijvoorbeeld ook
voor het politiebeleid tijdens DGD '81 en de politieke doelen van Joost van
Steenis."
• Welke factoren beïnvloeden succes of mislukking? Zijn de actoren zich hiervan
bewust? Hebben zij een strategie of een programma om met deze factoren om te
gaan? De BVD noemde deze factoren niet. De BVD beschreef radicale krakers,
anarchisten en Onkruit zeer summier. Men kreeg geen inzicht in hun kracht en
daarmee in hun mogelijkheid van beïnvloeding. Daarnaast had de dienst bijvoorbeeld de uitgangspunten van DGD en het concept van Klein Geweld kunnen
kruisen, alsmede de uitgangspunten van DGD en het politieoptreden. De verschillen
in de strategie tussen BAN en DGD (resp. afstel door vertraging en directe sluiting)
bleven onvermeld. Bij de bespreking van het dubbelbcsluit op het Pinksterkamp —
bezetting of blokkade — gaf de BVD maar de halve waarheid — bezetting — weer.
11. Doelen van bijvoorbeeld Joost van Steenis: In Vrije pleit hij voor een meer kleinschalige
samenleving met een grotere betrokkenheid van burgers. Zie 7. l, Joost van Steenis, AKB-tijd.
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De BVD noemde als strategie van Joost van Steenis dat hij zijn ideeën in de AKB
wilde doen doordringen. Dit is omstreden en waarschijnlijk onjuist.
• Wat zijn de vooruitzichten voor succes en — nog belangrijker — wat zijn de gevolgen voor de actoren en hun belangen? De BVD gaf deze niet. De BVD had in
kunnen gaan op de (on-)mogelijkheid van een strategie, waarbij men ideeën van
Klein Geweld in de AKB had willen doen doordringen.
• Deze gevolgen als uitgangspunt nemend, in welke richting ontwikkelen zich de
actoren? Het verslag maakte geen taxatie van toekomstige ontwikkelingen.
Stap 4: Ordening in een concept.
Door de verhalende stijl was een structuur afwezig.
In alle stappen blijkt dat veel essentiële gegevens onderbelicht zijn. Het gevolg is
dat hel verslag niet beleidsrelevant was. Een beleidmaker moet moeite doen om er
een aantal relevante punten uit te halen. Zelfs dan blijft het verslag van zeer betrekkelijke waarde door de vele fouten en vertekeningen.
Het beeld dat de BVD niet beleidsrelevant schreef werd bevestigd door meer recente
rapportages en het rapport van het organisatiebureau Andersson Elffers Felix: "te
weinig werd zichtbaar rekening gehouden met de wensen van afnemers en het nut
voor hen van de verzamelde informatie".12 Om tot verbetering te komen stelde het
bureau Andersson Elffers Felix voor een kwaliteitsmanager in te stellen.13 We
kunnen nog een stap verder gaan door het instellen van een Review Section die
specifieker op kwaliteit van rapportages is gericht dan een kwaliteitsmanager.
Review Section
De Review Section is een groep die functioneert binnen de Israëlische inlichtingendienst. Deze groep evalueert onafhankelijk analyses. De Review Section gaat niet in
op de vraag of iets goed of fout is, maar of het betoog sluitend is. De groep stelt
daarbij vijf vragen:14
1. Volgen de conclusies uit de beschikbare gegevens?
2. Is een andere belangrijke legitieme conclusie mogelijk?
3. A. Zijn alle relevante gegevens verwerkt? B. Veranderen de feiten die niet zijn
meegenomen de vooronderstellingen van het product?
4. Over- of onderschatten conclusies of taxaties de situatie?
5. Is er sprake van incongruentie tussen product a en b dat over hetzelfde onderwerp
gaat?
Indien we deze vragen doorlopen voor het kwartaalverslag stuiten we op de volgende
punten:

12. 3.3 en Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 819, nr. 2. p. 7.
13. Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 819, nr. 5, p. 3.
14. Voor een toelichting zie 2.7.9.
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Ad 1. Nee. De slotopmerking van de BVD — dat Joost van Steenis was overgegaan
op de nieuwe strategie om zijn ideeön over Klein Geweld in de AKB te doen
doordringen — sloot niet aan bij de gebruikte feiten. De gegevens over Joost van
Steenis in relatie met de AKB gingen over sabotage en barricaden en niet over Klein
Geweld.15
Ad 2. Ja. Men kan bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat deze strategie van
Joost van Steenis geen kans van slagen had, onafhankelijk van het gegeven of dit zijn
intentie was (Reden: de onverenigbaarheid van de uitgangspunten van DGD en Klein
Geweld). Men had conclusies kunnen trekken over de rol en mogelijkheden van de
overheid bij (het tegengaan van) een eventuele verdere radicalisering.
Ad 3. A: nee. Niet alle relevante feiten waren meegenomen: een artikel uit een
eerdere. Vrije over de doelen van Joost van Steenis; acties tegen Kistcmaker en Geertsema; «n de uitgangspunten van DGD, Klein Geweld en het politieoptreden bij
Dodewaard. B: ja. Het impliceert een verandering van onder meer de slotopmerking
van de BVD (zie ad 1).
Ad 4. Ja, de BVD overschatte de rol van Joost van Steenis bij de barricaden en
onderschatte het enthousiasme voor een terreinbezetting begin 1980.
Ad 5, Ja. In het kwartaalverslag van begin 1977 beschreef de BVD Klein Geweld
accurater dan in 1981.ls In 1981 waren de basisgroepen volgens de BVD nog bonafide en in 1984 volgens de LUID niet meer (6.4), ofschoon de methoden dezelfde
waren.
Het instellen van een Review Section zet middelmatige analisten aan tot het
leveren van een betere kwaliteit. Ook verricht de Review Section onderzoek naar
problemen bij het verzamelen van informatie. Indien het kwartaalverslag model staat
voor de problemen bij BVD-rapportages, dan zou het instellen van een Review Section
geen overbodige luxe zijn.17
Conclusie
Een aantal zaken die voor beleidmakers van belang waren kwamen niet in het BVDverslag voor. De BVD miste de uitgangspunten van DGD. Deze hadden licht kunnen
werpen op een kernvraag uit het BVD-verslag: de mogelijke invloed van Klein
Geweld op de AKB. Bovendien had de dienst kunnen aangeven waarom de actievoerders na het dubbelbesluit terreinbezetting - blokkade kozen voor een blokkade.
Verder had de BVD eventuele verschuivingen tussen DGD '80 en DGD '81 kunnen
analyseren. Tevens noemde de dienst een aantal zaken die elementen voor een
analyse konden zijn, maar deed er vervolgens niets mee.

15. 7.1, Joosl van Steenis, AKB-tijd.
16. In 1981 noemde de BVD behalve de Rode Brigades ook de RAF. Dit deed de dienst niet in 1977.
De beschrijving uit 1977 was accuraler.
17. Zie 3.2.3 — de rol van Leyendekker — en 2.4; verzamelen.
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De rol van de eigen overheid was een blinde vlek, die tot vertekeningen leidde. Zo
kreeg de consument geen inzicht in het proces hoe de kritiek op de parlementaire
besluitvorming tot directe acties leidde. Verder was er geen inzicht in de relatie
tussen politieoptreden en geweldsescalatie.
Indien de analist van bovengenoemde gegevens gebruik had gemaakt was er een
betere analyse tot stand gekomen over te verwachte ontwikkelingen en eventuele
koersveranderingen. Tevens had de BVD op deze wijze beleidmakers inzicht kunnen
verschaffen in de marges en mogelijkheden van hun handelen.
De stapsgewijze methode van verwerken van informatie uit 2.7.7 en het werk van
een Review Section zouden ertoe bijgedragen hebben dat hel kwartaalverslag wel een
beleidsrelevante bron van achtergrondinformatie zou zijn geweest. Tevens dient een
analist kennis te hebben van de oorzaken die leiden tot het negeren van sommige
relevante informatie.

8.2 INFORMANTEN, PROVOCATIE
Ten tijde van de Dodewaard-acties waren er in de AKB verschillende informanten18
actief. Van drie informanten zijn de activiteiten bekend geworden: 'Arnold', Joop de
Boer en Cees van Lieshout. Eén daarvan — Cees van Lieshout — zette zelfs aan tot
provocatie. Hun rol was om twee redenen van belang. Ten eerste was het mogelijk
dat de BVD informatie van deze informanten gebruikte voor rapportages. Ten tweede
kon het handelen van deze informanten van invloed zijn op de AKB.
'Arnold'
'Arnold' was een informant die bij de voorbereidingen van DGD '81 was betrokken.
Hij werkte voor het Nijmeegse Bureau Inlichtingen. Dit was de Nijmeegse PID.
'Arnold' onderhield contacten met Herman Oolbekkink en Dolf van Raay van dit
bureau. De Groene schreef over de rol van Arnold:
"hij helpt ook bij de voorbereiding van de Dodewaard-gaat-dicht-aktie. In dit verband is de politie
vooral geïnteresseerd in het materiaal dat wordt verzameld voor het opwerpen van blokkades. Maar
Arnold mag niet naar de uiteindelijke aktie bij de kerncentrale."'9

De rol van Arnold bestond uit het voorbereiden van de actie en de fabricage van
'mobiele barricaden'. Dit waren aan elkaar gelaste bedspiralen op wieltjes. Dat
Arnold niet bij DGD '81 zelf aanwezig mocht zijn, leidde achteraf tot de speculatie

IS. Indien er meer geschiedt dan alleen aanhoren van informanten zou er volgens de Werkgroep De
Wit sprake zijn van infiltranten. De BVD spreekl van agenten.
19. "Een case-study naar Van Thijns integriteit. Hoe de DVD de vredesbeweging infiltreert". De Groene
Amstterdammer, 10 februari 1982, p. 3. Meer informatie in het Nijmeegse blad De Schoffel, nr. 7, 1982.
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dat de runners20 van Arnold bang waren dat Amold kon gaan twijfelen aan zijn rol
van informant indien hij met het brute politieoptreden zou zijn geconfronteerd.21
Deze speculatie veronderstelt min of meer een gepïand hard overheidsoptreden bij
Dodewaard. Voor deze veronderstelling heb ik geen bewijzen kunnen vinden.
Toen de rol van Amold bekend werd verwees de Nijmeegse poliüevoorlichter
Bussemakers naar de BVD. De BVD verwees weer naar de minister van Binnenlandse
Zaken.
Het is mogelijk dat de informatie van Arnold via de chef operatiën van de BVD —
Leyendekker (3.2.3) — bij de BVD terecht kwam. Daarmee zou de BVD op de hoogte
zijn geweest van de bouw van barricaden. Uit het kwartaalverslag blijkt dat de BVD
op de hoogte was van de discussies over het bouwen van barricaden.22 Interessant is
dat in de brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie over Dodewaard de betrokken beleidmakers niet de indruk wekten hiervan van te voren op de
hoogte te zijn geweest.23
Joop de Boer
Joop de Boer, die in Tiel woonde, is in de pers vooral bekend geworden onder de
naam Joop 'Tiel'. Hij was volgens zijn eigen zeggen twee weken na DGD '81 door
het Nijmeegse Bureau Inlichtingen benaderd.24 Joop de Boer deed mee aan de
Landelijke Overleggen, het centrale overleg van de Dodewaard-Gaat-Dicht-actie.25
Of zijn informatie bij de BVD beschikbaar was ten tijde van het schrijven van het
kwartaalverslag valt niet eenduidig te beantwoorden. Het is denkbaar omdat het BVDverslag pas meer dan twee weken na Dodewaard is afgesloten.26 Mogelijk was Joop
de Boer reeds eerder dan 1981 actief voor de PID of IWD. In HP/De Tijd werd zelfs
gespeculeerd over de mogelijkheid dat hij sinds 1953 voor de BVD werkte.27
Hij bleef na DGD '81 nog vele jaren informant. Dit valt buiten het kader van mijn
onderzoek. Eén aspect wil ik echter noemen. Het betreft de soort organisaties waarbij
Joop de Boer actief was.
Na zijn ontmaskering schreef Volkert Vintges in de Volkskrant dat Joop de Boer
ten minste negen jaar in een stuk of vijftien organisaties had gezeten. Een van deze
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organisaties was het Landelijk Platform tegen Kernenergie waarin de PvdA, GroenLinks, Stichting Natuur en Milieu en Vereniging Milieudefensie zitting hadden. Bij
dit Platform — aldus Vintges — kon het nooit over strafbare (beter gezegd: staatsgevaarlijke) feiten gaan. Joop de Boer ging alleen naar een vergadering als hij een
onkostenvergoeding kreeg.28 Dat zegt genoeg over de wensen van zijn opdrachtgevers: deze waren geïnteresseerd in volstrekt legale organisaties. Als bestuurslid van
het Fonds Milieuvriendelijk Energiebeleid zag Joop de Boer "het vooral als zijn taak
geld los te krijgen voor radicalere acties zoals blokkades".29
Men kan zich afvragen welk inlichtingen- of vetligheidsdoel met dergelijke
activiteiten waren gediend. Het leidt bovendien tot rapportages die niet meer over
feitelijke ontwikkelingen gaan, maar over ontwikkelingen die door een informant van
Bureau Inlichtingen waren gemanipuleerd.
Cees van Lieshout
Er is een verhaal bekend geworden over een informant-provocateur — Cees van
Lieshout — die in de media is aangeduid met het pseudoniem Rob 'Kamphuis'. Hij
was vooral actief in groeperingen als het Rood Verzetsfront (RVH). In het RVF zaten
ook voormalige leden van de Rode Jeugd en de Rode Hulp. 30 Daarnaast was Cees
van Lieshout in 1980 ook een keer in Dodewaard actief. Eerst beschrijf ik een
provocatie bij Dodewaard, daarna ga ik in op zijn andere activiteiten.
Tijdens een DGD-tentenkamp in 1980 — hoogstwaarschijnlijk het Pinksterkamp —
ging Cees van Lieshout met een aantal mensen richting de poort van de kerncentrale
bij Dodewaard. De toenmalige ANP-joumalist voor Nijmegen — Ineke Zijlmans — zei
hierover voor de VPRO-radio:
"Dat was dan een actie bij Dodewaard waar van te voren heel duidelijk was afgesproken dat hel een
zachte actie zou zijn, dus geen blokkades. Alieen maar een tentenkamp. En dan wil hij er toch
langsrijden, toch langs de centrale rijden."

Cees van Lieshout jutte daar een groepje jongens op. Hij zei iets in de trant van:
"(Ineke Zijlmans:] 'Dit laten we toch niet gebeuren, we moeten daar toch wel wal meer doen'. Dan
lopen die jongens toch naar de poort toe en dan komt de bewakingsdienst erbij en dan wordt er wat
gejend. En dan op een gegeven moment lopen die jongens toch weer weg, die weten niet zo goed

20. Runner: medewerker van een inlichtingen- of veiligheidsdienst die een informant begeleidt.

21. De tragiek van een geheime dienst. Een onderzoek naar de B.V.D. in Nijmegen, 1990, pp. 114 en
117.
22. Kwartaalverslag, p. 33.
23. Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie van 14 december 1981 getiteld "De
gebeurtenissen bij de demonstratie in Dodewaard in de periode van 19 t/m 22 september 1981", Tweede
Kamer, vergaderjaar 1981-1982, 17 240. Zie ook 5.3.2.

24. De tragiek van een geheime dienst. Een onderzoek naar ile B.V.D. in Nijmegen, pp. 187, 188.
25. Hij is bijvoorbeeld aanwezig op het LO van 17 mei 1981. Bron: notulen LO 17/5/1981.
26. Het kwartaalverslag is in december afgesloten. In ieder geval is tot en met 27 oktober materiaal
verzameld. Zie ook 7.1, Willy Wortel en de Lampjes.
27. HP/De Tijd, 9 november 1990, p. 20.

28. Volgens de definitie van de werkgroep De Wil en de parlementaire enquête opsporingsmethoden
zou Joop de Boer dan een infiltrant zijn. Hij doet immers meer dan passief aanhoren. F.C. V de Groot stelt
tijdens zijn verhoor voor de enquêtecommissie: "Het criterium van de werkgroep-De Wit is dat op het
moment dat de politie niet passief de informant ontvangt en de informatie opvangt, maar daarop gaat
sturen, je al in het stadium van infiltrant zit." Bron: Stenografisch verslag van het openbare verhoor van de
parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden op maandag 18 september 1995. Verhoor 23 (mr
F.C.V. de Groot).
29. Volkert Vintges, "Dissidente burgers boezemen BVD nog steeds angst in", de Volkskrant, 14
november 1990.
30. Van deze laatste groepen maakte Joost van Steenis deel u i t .

234

•

DE BVD EN INLICHTÏNGENRAPPORTAGES

wat ze moeien doen. En dan kwamen ze in de amo en dan kregen ze dus van Kamphuis [= Van
Lieshout] op hun donder, van: 'is dat nou actie voeren. Zo heb ik het jullie niet geleerd' [...). En
zelf bleef hij in de auto [...). Het waren echt jonge jongens. 18, 19, 20 jaar.
[Interviewer:] Die zwierven om hem heen?
[Ineke Zijlmans:] Ja. Waar hij die vandaan had gehaald dat wist ik niet. Het waren geen Nijmeegse
jongens in ieder geva), die jongens waar ik het nou over heb. Die waren, ik wil bijna zeggen, in een
soort opleiding, om ook echte terroristische daden te mogen plegen.
[Interviewer:] Hij had als hel ware als een soort trainer, als harde activist, had hij ze onder zich?
[Ineke Zijlmans:] Ja. ze koesterden hem ook aan alle kanten. Het was: 'Rob dit en Rob dat, en Rob
wat ben je toch geweldig' [...). Ik geloof dat ze met z'n vieren waren." '

Dit gedrag van Cees van Lieshout — in de auto zitten en anderen opjutten — lijkt
eerder in aanmerking te komen voor de omschrijving van "leider en inspirator op de
achtergrond', dan het optreden van Joost van Sleenis ruim een jaar later bij de
barricadenjvan DGD '81. Cees van Lieshout zette - geheel tegen de afspraken die
binnen de AKB waren gemaakt — aan tot escalatie.
Cees van Lieshout zou eerst zijn gerund door het Bureau Inlichtingen, de Nijmeegse
PID. Daarmee waren alle drie de informanten — 'Arnold', Joop de Boer en Cees van
Lieshout - afkomstig van dit bureau. Daama zou Cees van Lieshout zijn overgenomen door de BVD.'2 Zijn PID/BVD activiteiten begonnen in 1978 en duurden vijftien
jaar lang voort. Hij werkte onder de codenaam 'Homerus'.
Volgens de VPRO-radio zette hij in andere groepen — zoals het RVF — mensen aan
tot acties die verder gingen dan zij in eerste instantie van plan waren. Enkele voorbeelden zijn: ruiten ingooien in plaats van posters plakken en een brandbom achterlaten in plaats van banden lek prikken. Tevens probeerde hij tevergeefs het RVF over te
halen om — voor het verkrijgen van inkomsten - in hard drugs te gaan dealen. Cees
van Lieshout refereerde daarbij aan zijn drugsverleden. Na een ontruiming van een
Nijmeegs kraakpand probeerde hij tevergeefs de verzamelde actievoerders aan te
zetten tot een plundertocht door de stad. Bij een andere geruchtmakende ontruiming
— de Piersonstraat in 1981 - maakte Cees van Lieshout een videoverslag. Cees van
Lieshout was zowel informant als provocateur.
Een interessante vraag is in hoeverre hier een vermenging plaatsvond van het
verzamelen van inlichtingen met activiteiten die een sturing van een beweging inhielden in een richting die actievoerders niet voor ogen stonden? En — voor dit onderzoek van centraal belang — in hoeverre leidde dit tot vertekeningen in inlichtingenrapporten? In hoeverre hadden de activiteiten van een provocateur een vertekening van een beweging tot gevolg? Er is materiaal beschikbaar ter beantwoording van
deze vragen. De advocaat van Cees van Lieshout zei in dit verband:

31. VPRO, radioprogramma Argos, Uitgezonden 21 mei 1993 - BVD.
32. In het bewuste radioprogramma belt Argos in eerste instantie met Herman Oolbekkink, die het
hoofd is van Bureau Inlichtingen, de Nijmeegse PID. Oolbekkink verwijst Argos door naar de BVD.
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"Mijn cliënt heeft een overeenkomst gesloten met de BVD en hij ziet af van alle publiciteit. Hij wil
niet meer met u [redactie van Argos] praten. Zijn rapport over zijn BVD-activiieiten heeft hij ter
beschikking gesteld aan diezelfde BVD. En dat komt daar in de bibliotheek. Zijn ervaringen zullen
worden opgenomen in het lespakket voor de BVD'ers [...J. Ik concludeer uit de gang van zaken wel
dat de BVD fouten heeft gemaakt [...]. Als onderdeel van de deal heeft de BVD ervoor gezorgd dat
mijn cliënt van het GAK zowel een uitkering krijgt over de periode dat hij in Griekenland zat, als
over de periode die hij in detentie heeft doorgebracht [.,.]. Ze [de BVD] voelden duidelijk nattigheid.
Het was niet de bedoeling dat mijn cliënt het verhaal over zijn BVD-verleden nog meer in de openbaarheid zou brengen."33

In hoeverre was de BVD zelf verantwoordelijk voor escalatie? Docters van Leeuwen
— het toenmalige hoofd van de BVD — verklaarde hierover:
"Het aanzetten tot geweld is ondenkbaar. Verder hebben we wel eens problematiek die lijkt op de
problematiek die undercoveragenten hebben in de drugshandel [...]. Dat type problemen van 'het
mag geen uitlokking zijn', dat hebben wij ook [...]. Dat is toch een duidelijk antwoord. Wij zijn
geen provocateurs."54

De redactie van het vpRO-programma Argos — Gerard Legebeke en Hans Simonse —
kwam tot een andere conclusie:
"Het succes van de Binnenlandse Veiligheidsdienst bij het afwenden van bedreigingen voor de
Nederlandse staatsveiligheid lijkt vooral bepaald te worden door het oplossen van problemen die ze
eerst zelf gecreëerd hebben."

Verderop in het programma stelde de redactie:
"Het verhaal van de BVD-agent Kamphuis [= Van Lieshout] is het verhaal van de onderlinge uitwisselbaarheid van de kwaal en het medicijn. En de uitspraken van BVD-chef Docters van Leeuwen ten
spijt: hel is in de afgelopen jaren veel vaker gebleken dat de BVD bedreigingen voor de rechtsorde,
die ze zegt te bestrijden, eerst zelf veroorzaakt."35

Het is mogelijk dat de BVD in een dubbele positie van informeren en provoceren
terecht kwam. Men kan een constructie verzinnen waarin de provocatie geen echte
provocatie is, maar dient om uit te zoeken hoever mede-activisten willen gaan. In dat
geval vraagt de informant of men bereid is een bom te leggen, zonder deze daad op
een of andere wijze te stimuleren. Bij Cees van Lieshout krijgt men echter de indruk
dat hij betrokkenen aanspoorde tot daden die verder gingen dan deze zelf wilden. Bij
het hek van de centrale van Dodewaard jutte hij ze op — tegen de afspraken die
binnen de AKB waren gemaakt — en gaf ze vervolgens op hun donder als ze niet ver

33. Argos - 21 mei 1993 - BVD. Cees van Lieshout heeft gevangen gezeten vanwege twee gewapende
overvallen in het voorjaar van 1992. Hij werd tot achttien maanden veroordeeld. Zie ook: Peter Klerks, An
Invenlory of European Intelligence Services, 1993, p. 42.
34. Argos - 21 mei 1993 - BVD.
35. Ibid.
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genoeg gingen. In het milieu van de RVF ging Cees van Lieshout zelfs nog verder.
Een dergelijk optreden kan de kwaliteit van inlichtingenanalyses schaden. Door de
interventie vindt geen analyse plaats van de feitelijke situatie maar van een getransformeerde.
De interventies kunnen leiden tot escalaties die verder gaan dan de bedoeling is of
in het vermogen ligt van de betrokken activisten. De UVD betreedt hier een schemergebied. Wanneer is er sprake van uitlokking? Men kan parallellen trekken met undercover activiteiten van de politie. De rechter heeft bepaald dat de politie niet bij
iemand activiteiten mag uitlokken die niet in zijn lijn van handelen liggen. We kunnen denken aan bijvoorbeeld het uitlokken van handel in hard drugs bij een soft
drugsdealer door middel van pseudo-koop. Bij Cees van Lieshout is de grens van
uitlokking overschreden.
Het probleem spitst zich daarom toe op de vraag wie er verantwoordelijk was voor
de provocaties: Cees van Lieshout of de HVD? Indien de provocaties zijn geschied op
verzoek van de BVD, was de dienst verantwoordelijk alle ontkenningen van Docters
van Leeuwen ten spijt.
Het is ook mogelijk dat de BVD niet om de provocaties had gevraagd. De mogelijkheid bestaat dat Cees van Lieshout ze als een deel van zijn laak opvatte of ze op
eigen initiatief uitvoerde. Ontslaat dit de BVD van alle verantwoordelijkheid? Nee. De
BVD koos er immers voor om Cees van Lieshout te gebruiken voor zijn doeleinden.
De BVD kan weliswaar stellen dat de dienst Cees van Lieshout nooit aanzette tot
geweld, dat ontslaat de dienst nog niet van zijn verantwoordelijkheid voor het
optreden van Cees van Lieshout. Zonder de BVD was op die plaats geen Cees van
Lieshout geweest en daarmee ook geen uitlokking van geweld of provocaties. De
BVD draagt verantwoordelijkheid voor het eventueel ontsporen van de informanten
die de dienst gebruikt. De dienst ontloopt echter deze verantwoordelijkheid met de
simpele mededeling: "het aanzetten tot geweld' is ondenkbaar".
De BVD laadt vaker de verdenking op zich aan te zetten tot geweld, zoals bij 'de
man met de kikkerogen' en John Wood (3.2.1). Het verdient daarom aanbeveling om
het omgaan met (feitelijke) informant-provocateurs aan een grondig onderzoek te
onderwerpen en het gebruik van informanten aan strikte regels te binden. In het kader
van dit onderzoek is het inzicht in vertekeningen in rapportages door het optreden
van een informant van groot belang.
Twee aspecten zijn opvallend aan het optreden van Cees van Lieshout. Ten eerste
zette hij zijn mede-actievoerders aan tot meer dan zij wilden. Ten tweede verkeerde
hij in een autoriteitspositie ten opzichte van zijn jongere actievoerders. Hij fungeerde
"als een soort trainer". Dit zou wel eens verder kunnen gaan dan uitlokking. De kans
bestaat dat de BVD. betrokken raakt bij situaties die een gevaarlijke gelijkenis vertonen met het experiment van Stanley Milgram. Dit zou een volstrekt onaanvaardbare
situatie inhouden.
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Bij het Milgram-experiment staat het onderzoek naar het vermogen van gehoorzaamheid aan een autoriteit centraal. Onder begeleiding van een autoriteit moeten
testpersonen iemand — zogenaamd ter bevordering van diens leerprestaties — stroomschokken toedienen. Indien de testpersonen aarzelen om een grotere schok toe te
dienen, spoort de begeleidende autoriteit deze testpersonen aan hel toch te doen. Van
de testpersonen blijkt 65 procent bereid de groolste — dodelijke — schok toe te
dienen. De zogenaamde slachtoffers hebben dan al geruime lijd geprotesteerd,
gescholden en hun pijn geuit Het experimenl toont hoever individuen zijn over te
halen hun autonomie in te leveren en een systeem te dienen.36
De voortdurende herhaling van provocaties doet vermoeden dat de BVD Cees van
Lieshout geen strobreed in de weg legde. Indien de dienst geen provocaties wenste,
duidt het op zijn minst op een onzorgvuldige begeleiding. Er kunnen verschillende
motieven ten grondslag liggen aan de provocaties, die al dan niet op verzoek van de
BVD waren uitgevoerd. De dienst wil bijvoorbeeld:
1. iemand dieper in een beweging of groep krijgen,
2. scoren. De BVD 'lost' een bedreiging op die de dienst zelf mee heeft helpen opzetten,
3. een groep of beweging marginaliseren of criminaliseren,
4. storen. De dienst houdt een groep of beweging bezig door het 'storend' optreden
van informant-provocateurs.
De provocaties van Cees van Lieshout vonden in verschillende groeperingen plaats.
Ik ga slechts in op de relatie met de AKB:
Ad 1. Men kan zich afvragen waarom de BVD Cees van Lieshout juist op deze
wijze dieper in de AKB wilde krijgen. Het lijkt overbodig want de AKB was een open
beweging. Iemand kon actief worden en zonder enig probleem meedraaien met
landelijke overleggen. De noodzaak van een dergelijke provocatie was daarom
afwezig. Een andere mogelijkheid is dat het niet de bedoeling was Cees van Lieshout
dieper in de AKB, maar in een andere beweging te krijgen (bijvoorbeeld door zijn rol
van menior voor mensen die in de toekomst in deze andere beweging actief zouden
zijn). In dat geval was de AKB slechls een proeftuin voor deze 'jongens in opleiding*
en stond de provocatie in dat opzicht los van de AKB. De vraag die nu echter opdoemt is: wie misbruikt de AKB? De BVD die provocaties van 'eigen' mensen toeliet
die ingingen tegen de afspraken in de AKB, of Joost van Steenis die weliswaar zijn
eigen mening had, maar zelfs bij de 'lieve' DGD '80 zich keurig aan de afgesproken
kaders hield? Indien deze 'proefluin'-optie correct is, meet de BVD met twee maten.
Ad 2. Scoren is niet van toepassing. Het jennen bij Dodewaard werkte hoogstens
stress-verhogend voor de betrokken bewakers (scoren is wel een optie bij een aantal
provocaties bij het RVF, bijvoorbeeld handelen in hard drugs).
36. Rita L. Alkinson. Richard C. Atkinson, Edward E. Smilh & Emest R. Hilgard, Ititroduction to Psychology, Orlando. Florida: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, Negende editie (1987), pp. 609-611.
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Ad 3. Noch voor de bevestiging noch voor de ontkenning van de intentie van
marginaliseren of criminaliseren kan ik nadere informatie vinden.
Ad 4. Voor het storen geldt hetzelfde als voor punt 3.
Het lesmateriaal van de BVD — waar de advocaat van Cees van Lieshout naar verwees — kan mogelijk uitsluitsel geven over de bedoelingen van de dienst.
Voor mijn onderzoek is het van belang na te gaan of de lage kwaliteit van BVDrapportages mede is beïnvloed door de vermenging van inlichtingenwerk met andere
doelen (zoals het misbruik maken van een groep om iemand dieper in een andere
beweging te krijgen of marginaliseren en criminaliseren). Dit laatste is vooral in het
geval van het RVF een intrigerende kwestie: het RVF had bij handel in drugs achter de
tralies kunnen worden gezet (criminaliseren) en was afgeschilderd als dealer (marginaliseren). ,
Het is een fascinerend idee dat de mogelijkheid bestaat dat de BVD een analyse
maakte van een verharding waar de dienst zelf aan bijdroeg. Wat het BVD-verslag
betreft: wie zou volgens de dienst tot de "harderen" behoren, ophitser Cees van
Lieshout of de jongens die hij 'in opleiding' had?
Het BVD-optreden bij van Cees van Lieshout bracht problemen met zich mee die
tot vertekeningen in rapportages konden leiden. In 2.7.1 kwam dit aan de orde bij de
vermenging van de inlichtingentaak met andere doelen. Vragen die bij deze vertekening horen zijn: hoe gaat de BVD om met een informant die provocaties uitvoert en
daardoor de sfeer verhardt. Meldt de BVD dit in zijn rapportages? Provocaties kunnen
leiden tot koerswijzigingen van een beweging. Een dienst kan deze koerswijzigingen
beogen, maar niet rapporteren hoe ze tot stand zijn gekomen. Het gevolg is een
rapportage die niet de authentieke ontwikkelingen beschrijft, maar de door de dienst
gemanipuleerde. Een eerder voorbeeld van een BVD-operatie die aantoonbaar tot
vertekening in de rapportage leidde is de 'brievenactie' van de BVD tegen de CPN
(3.4).
De conclusie luidt dat het gebruik van informant-provocateurs tot vertekeningen
kan leiden. Deze vertekeningen beïnvloeden de kwaliteit van rapportages in negatieve
zin. De geloofwaardigheid van de rapportages kan in gevaar komen. Bovendien
bestaat het gevaar van uitlokking.
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van te voren op de hoogte van te zijn geweesi.'8 Informeerde de dienst de beleidmakers bij DGD '81 niet adequaat?
Het inzetten van informant-provocateurs heeft als gevaar dat een beleidmaker niet
meer kan rekenen op de geloofwaardigheid van de BVD-analyses. De beleidmaker kan
niet weten of ontwikkelingen authentiek zijn aan een beweging of dat ontwikkelingen
zijn gemanipuleerd door de BVD of diens informant-provocateurs. Uit 3.2.1 en 3.4
blijkt dat deze problematiek zich vaker voordoet.
De vermenging van de inlichtingentaak met operaties leidt tot vertekeningen. De
consumenten van rapportages wordt bij een te grote mate van geheimhouding elk
zicht hierop ontnomen. Bronbescherming en bescherming van de methode kunnen
legitiem zijn, maar kunnen tot in hel extreme worden doorgevoerd. Van groot belang
is dat in ieder geval de uitgangspunten van een operatie worden besproken (2.8). Het
biedt de consument inzicht in de mogelijkheid van vertekeningen. In het geval van
het runnen van Cees van Lieshout is het eveneens van belang na te gaan op welke
punten de BVD zijn verantwoordelijkheid heeft ontlopen.

Conclusie
Er valt geen direct verband te leggen tussen de informanten en het kwartaalverslag.
De BVD noemde de barricaden als onderdeel van het actieconcept." Mogelijk was
deze informatie van 'Amold' of eventueel zelfs van Joop de Boer afkomstig. Opmerkelijk is dat beleidmakers — in tegenstelling tot de BVD — niet de indruk wekten hier

37. Kwartaalverslag, p. 33.

38. 5.3.2, zie de nagenoeg gelijktijdig met het kwartaalverslag uitgekomen brief van de ministers van
Binnenlandse Zaken en van Justitie over Dodewaard.
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Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de kennis over het maken
van inlichtingenanalyses. Via zowel het geven van algemene inzichten als via een
case-study is gepoogd hier een aanzet toe te geven.
In hoofdstuk 2 is aangegeven wat de functie van de inlichtingenanalyse is binnen
het veiligheidsbeleid. Daarnaast zijn vertekeningen beschreven die in rapportages
voorkomen" en de oorzaken ervan. Vervolgens komen minder en meer ideale methoden aan de orde over de vraag hoe een analist zijn analyses dient te schrijven. Ook
de rol van de organisatie is van invloed op de kwaliteit. Waar mogelijk zijn aanbevelingen gedaan voor het aanbrengen van verbeteringen. Hoofdstuk 2 poogt daarmee
een antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag: 'Welke factoren en welke methoden bevorderen het schrijven van een kwalitatief hoogwaardige inlichtingenrapportage?'
Na de algemene inzichten komt de praktijk aan de orde. In hoofdstuk 3 is aangegeven welke factoren in het recente verleden van invloed waren op de kwaliteit van
het inlichtingenwerk en BVD-rapportages in Nederland. Het vormt daarmee het antwoord op de tweede onderzoeksvraag. De hoofdstukken 4 tot en met 8 bevatten een
case-study van een BVD-kwartaalverslag uit 1981. Door deze illustratie wordt duidelijk wat de kwaliteit van het onderzochte verslag is. Tevens is aangegeven wat in
concreto de problemen zijn en wat de mogelijke oorzaken en gevolgen van deze
problemen zijn. Het vormt het antwoord op de derde onderzoeksvraag die gaat over
de kwaliteit van dit BVD-verslag, alsmede de oorzaken en gevolgen van eventuele
gebreken.
Algemeen geconstateerde problemen
In de Nederlandse discussie over inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn zaken
geconstateerd die een negatieve invloed hebben op het inlichtingenwerk. Deze zaken
hebben bijna allemaal betrekking op de periode tot 1990. In dat jaar is de BVD
ingrijpend gereorganiseerd. De navolgende conclusies over zaken van voor 1990 zijn
daarom niet zonder meer van toepassing op de periode na 1990. Over de periode erna
is nog weinig materiaal naar buiten gekomen. Hoewel de discussie over inlichtingenen veiligheidsdiensten niet primair is gericht op de kwaliteit van rapportages valt er
toch het volgende uit op te maken.
Ten eerste maakten diensten soms gebruik van gebrekkige analysemethoden zoals
het natrekken van persoonlijke contacten zonder de inhoudelijke aard ervan na te
gaan.
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Een tweede probleem betreft de omgang met informanten en provocateurs. Onduidelijk blijft of diensten aanzetten tot provocaties of dat zij meermalen hun informanten niet in de hand hadden en uit dit probleem bovendien niet voldoende lering
trokken. In een enkel geval zien we dat activiteiten van een informant-provocateur
van de ene dienst — de BVD — terug waren te vinden in de rapportages van een
andere dienst, de LUID.
Ten derde overschreden sommige diensten hun bevoegdheden of maakten zelfs
gebruik van illegale methoden. Dit is niet alleen onwenselijk vanuit rechtsstatelijk
oogpunt, maar het kan ook een desastreuze uitwerking hebben op de motivatie.
Ten vierde waren de criteria — op grond waarvan iemand object van onderzoek
kan zijn — vaag en was er sprake van een gebrekkige prioriteitenstelling. Dit leidde
tot een inefficiënte aanwending van middelen. Problemen met de communicatie
tussen verschillende diensten werkte inefficiëncy verder in de hand. Bovendien deed
de situatie zich voor dat er onduidelijkheid was over de betrouwbaarheid van informatie. Op het terrein van de communicatie zijn overigens een aantal positieve initiatieven genomen.
Tot slot was er een gebrekkige controle door zowel de uitvoerende als de wetgevende macht. Problemen hoopten zich hierdoor op. De houding van de BVD versterkte deze problemen. In het geval van de 'brievenactie' tegen de CPN had de BVD
bijvoorbeeld de Vaste Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
— het controlerende orgaan — zelfs bewust niet ingelicht.
Fouten, vertekeningen, suggestieve en vage termen, afwezigheid van beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen waren een terugkerend probleem bij onderzoeken en rapportages van de BVD. Bovendien uitten consumenten meermalen de
klacht dat rapportages te laat aankwamen.
Een verkeerde weergave van feiten is des te schrijnender daar de BVD de extra
zwaarwegende plicht heeft in te staan voor de nauwkeurigheid van de informatie in
rapportages. Het is vaak onmogelijk BVD-gegevens te controleren. Burgers zijn door
onjuiste rapportages daadwerkelijk gedupeerd geraakt.
Zorgwekkend is dat de BVD zich bovendien grotere vrijheden veroorloofde dan
politie en justitie op het gebied van uitlokking, in de wijze van informatieverstrekking en voorlichting aan de media over onderzoeken.
Het onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix constateerde in het openbare deel
van zijn rapport een aantal van deze problemen. Volgens het bureau ontbraken bij de
BVD te zeer: goede criteria voor de inzet van mensen en middelen evenals een
planning op prioriteiten. Deze punten waren onderwerp van onderzoek bij de reorganisatie van de dienst. Wat de mogelijke gevolgen van deze problemen voor het
maken van rapportages waren en wat de kwaliteit van deze rapportages was, vinden
we niet terug in het openbare deel van het rapport van Andersson Elffers Felix. Dit
onderzoek poogt in deze lacune te voorzien.
Er zijn zaken waarvoor het aanbeveling verdient dat zowel de wetgevende als de
uitvoerende macht scherpere controle gaan uitoefenen. Er is bij de BVD sprake van
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een voortdurende taakoverschrijding. Mogelijk is er aanvullende wetgeving nodig die
— zonder gebruik te maken van containerbegrippen — aangeeft wie wel en niet
onderwerp van onderzoek mag zijn. Daarnaast zou de scherpere controle gericht
dienen te zijn op: methoden die leiden tot normvervaging binnen het netwerk BVDRID; problemen in de relatie tussen enerzijds het uitvoeren van operaties en anderzijds vertekeningen in rapportages; methoden van analyse; de kwaliteit van rapportages in het algemeen; de volledigheid van informatie die controlerende instanties van
de BVD krijgen; en informatie die naar het buitenland gaat.
Case-study
De case-study dient als illustratie voor de gesignaleerde problemen. Het is daarmee
nog niet gezegd dat het model staat voor de gemiddelde kwaliteit van de BVDrapportages van voor 1990. Een dergelijk onderzoek valt niet in de openbaarheid uit
te voeren door het gebrek aan beschikbaarheid van inlichtingenrapportages.
Voor de case-study is gebruik gemaakt van een uitgelekt BVD-verslag. Het betreft
het vierde kwartaalverslag van 1981. Een deel van dit kwartaalverslag gaat over
"anti-democratische ontwikkelingen" binnen de AKB. Dit deel is gekozen als onderwerp van onderzoek omdat de feiten hierin het gemakkelijkst in openbare bron zijn
na te trekken. Uit mijn onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het vierde kwartaalverslag van 1981 van de BVD slecht is.
Het grootste deelonderwerp van het BVD-verslag ging over de AKB, die de BVD
omschreef als "op zich bonafide" (43 procent). Slechts 33 procent van de tekst ging
over mogelijke "antidemocratische ontwikkelingen" binnen de AKB, het onderwerp
waarover de BVD aankondigde te zullen schrijven. Opvallend is dat vier van de vijf
groepen die de BVD als antidemocratisch beschouwde te zamen slechts tien procent
van de tekst besloegen.
De BVD ging direct en feitelijk in op het beschrijven van acties, methoden en
structuur van de "bonafide" AKB. Bij vier van de vijf "antidemocratische" elementen
beschreef de dienst deze overwegend in vage bewoordingen of zelfs in het geheel
niet. Slechts bij Joost van Steenis ging de BVD op alle drie de aspecten concreet in.
Uit deze twee punten — de hoeveelheid tekst en het aantal aspecten — blijkt dat het
BVD-verslag in de eerste plaats over de "bonafide" AKB ging en niet over de eigenlijke objecten van onderzoek. Dit staat op gespannen voet met de wettelijke bevoegdheden. Bovendien betekent het dat de BVD zijn middelen niet optimaal aanwendde.
Het BVD-verslag zat vol fouten. Zo schreef de dienst ten onrechte een redactioneel
commentaar van Vrije toe aan Joost van Steenis. In dit commentaar maakte Vrije een
parallel tussen burgers in Nederland en Vietnam die het slachtoffer van traangas
waren geworden. De BVD vatte het samen met de opmerking dat er een vergelijking
werd gemaakt tussen de AKB-strijd en de strijd van de Vietcong. Deze samenvatting
is niet eens meer tendentieus. Het is regelrechte fantasie.
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Fouten kunnen — zeker in combinatie — tot vertekeningen leiden. Zo liet de BVD ten
onrechte de eerste prikacties, het voor het eerst opdelen van de weg tussen Petten en
IJmuiden bij acties legen dumpen van radio-actief afval, het oprichten van de DGDbasisgroepen en het verschijnen van Joost van Steenis in 1981 in plaats van 1980
plaatsvinden. Daarmee creëerde de dienst het onjuiste beeld dat het toetreden van
Joost van Steenis samenviel met een toenemende radicalisering. Van Steenis deed al
mee aan de 'lieve' DGD '80 en hield zich daar aan de afspraken en kaders van de
actie.
De oorzaken van de vertekeningen zijn talrijk en veelsoortig. Ze vinden in verschillende fases van het inlichtingenproces plaats, zoals tijdens het verzamelen van
materiaal en de analyse.
De BVD sprak 'verwachtingen' uit over sabotagedaden van Willy Wortel en de Lampjes die reeds hadden plaatsgevonden en zelfs in de pers waren gemeld.
De dienst maakte gebruik van normatieve termen die niet alleen weinig concreet
waren, maar in veel gevallen zelfs in strijd met de feiten.
De materiaalselectie was merkwaardig. De BVD beschreef Joost van Steenis en zijn
Klein Geweld (geweld dat gericht was tegen personen: leden van de elite). De dienst
verwees bij het optreden van Joost van Steenis in de AKB echter naar materiële
sabotage en zijn vermeende rol bij barricaden. De BVD gaf deels een onjuiste
voorstelling van dit optreden. Opmerkelijk genoeg liet de dienst een aantal andere
feiten liggen. Het ging om acties en geschriften die elementen van Klein Geweld
konden bevatten. De afwezigheid is des te vreemder indien men bedenkt dat de BVD
zaken die de dienst als bonafide typeerde — BAN en de organisatiestructuur van de
AKB — wél tot in detail beschreef.
Ook de uitgangspunten van DGD, Klein Geweld en het politieoptreden bij DGD '81
kwamen niet aan de orde. Daarmee ontnam de dienst zich de mogelijkheid een aantal
zeer relevante analyses te maken, bijvoorbeeld over de kans dat Joost van Steenis
zijn Klein Geweld in de AKB kon doen doordringen.
In een analyse dient een aantal essentiële zaken over een opponent aan de orde te
komen: kracht, intenties en dreiging. De BVD noemde ze niet of beschreef ze foutief
of op een vertekende wijze.
De BVD onthield beleidmakers relevante inzichten over de diepere oorzaken van de
onvrede en de radicalisering. Deze inzichten hadden betrekking op zaken waar
beleidmakers direct invloed op konden uitoefenen: besluitvorming en politieoptreden.
Daarmee onthield de dienst deze beleidmakers relevante inzichten en daarmee de
mogelijkheid tot bijsturen en beïnvloeding.
Een complicerende factor betrof het optreden van informant-provocateur Cees van
Lieshout. Deze factor was er mogelijk mede de oorzaak van dat de BVD een blinde
vlek had voor de rol van de eigen overheid. Behalve het gevaar van uitlokking — met
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zelfs Milgram-experiment-achtige trekjes (8.2) — was er het gevaar dat de BVD niet
meer over authentieke ontwikkelingen schreef, maar over een door de dienst gemanipuleerde werkelijkheid (zonder dit te vermelden).
Een nog ondoorzichtiger manipulatie deed zich drie jaar later voor. In 1984 rapporteerde een andere dienst — de LUID — over activiteiten met een radicaliserend
effect van een informant-provocateur die werkte voor de BVD (John Wood). Het
resultaat was een mistige wereld van manipulaties. De rapporterende dienst hoefde
niet eens weet te hebben van provocaties die afkomstig waren van een informant van
een zusterdienst. In deze gevallen is de geloofwaardigheid van de analyse in gevaar.
Het kwartaalverslag was moeilijk toegankelijk door de afwezigheid van een heldere
en uniforme structuur. Het deel over antidemocratische ontwikkelingen binnen de
AKB bevatte niet eens een conclusie. Een heldere structuur en een analytische in
plaats van een verhalende stijl zouden hebben geleid tot een scherpere afbakening
van het onderwerp en minder vaagheden. Een goede structuur zou de helderheid en
leesbaarheid van het verslag hebben bevorderd.
Het verslag was niet beleidsrelevant. De oorzaken hiervan waren: fouten, vertekeningen, verkeerde materiaalselectie, niet-onderbouwde en onjuiste beweringen,
analytische stilstand, gebrek aan structuur, afwezigheid van een conclusie en
afwezigheid van een taxatie van toekomstige ontwikkelingen. Het toepassen van een
methode om beleidsrelevant te schrijven (2.7.7) zou — in het geval van het kwartaalverslag — tot verbeteringen hebben geleid.
De behoefte van beleidmakers aan informatie is op zich legitiem. De vraag die zich
opdringt is of de informatieverstrekking per se in de vorm van een vertrouwelijk
BVD-verslag diende plaats te vinden. De AKB was een open beweging. De dienst
hoefde voor een analyse van de ontwikkelingen binnen de AKB niet met informatie te
werken die niet in openbare bron was terug te vinden. De BVD had zijn informatie
dan ook uit openbare bron.' Enerzijds gaat daarom de noodzaak van bescherming
van geheime bronnen of geheime informatie niet op. Anderzijds betekent dit dat de
analyse ook door anderen dan een inlichtingen- of veiligheidsdienst had kunnen
worden gemaakt (denktank, wetenschappelijk instituut). Wat zou het voordeel kunnen
zijn geweest van een dergelijke 'open' verslaggeving?
• Men zou stigmatisering — het 'staatsgevaarlijk' zijn — van een groep hebben
voorkomen. Stigmatisering kan op zich reeds tot radicalisering leiden.
• Feiten, materiaalselectie, onderzoeksmethoden en conclusies zouden controleerbaar
zijn geweest. De BVD maakte op al deze gebieden grove fouten. Dit benadrukt de
noodzaak van controle.

1. Het enige feil dat ik niet in openbare bron kon terugvinden was de werkloze status van Joost van
Steenis. Het betreft hier informatie die van geen of ondergeschikt helang is voor deze analyse.
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• Verminderde geheimhouding zou tot een grotere bruikbaarheid hebben geleid. Er
zou tegemoet zijn gekomen aan behoeften van consumenten, die de klacht uitten
dat geheimhouding van rapportages de bruikbaarheid vermindert.
Een kwartaalverslag was geen regeringsbrief. Het verslag diende slechts als een
achtergrondrapportage en was niet direct gericht op het handelen van politici, justitie
of politie. Het stond echter een beleidmaker vrij om de informatie uit het kwartaalverslag mee te nemen in zijn overwegingen om een bepaald beleid te volgen. Indien
deze beleidmaker tot handelen zou zijn overgaan op grond van de onjuiste en
vertekende informatie in de rapportage, dan zou het onderzochte BVD-verslag niet
hebben voldaan aan twee functies die het inlichtingenwerk dient te vervullen.
Ten eerste zou de dienst niet bijdragen tot een grotere veiligheid. De BVD zette
beleidmakers zelfs mogelijk op het verkeerde been en overschatte sommige dreigingen, met als bijkomend gevaar dat een beleidmaker niet reageert als er wél sprake is
van een serieuze dreiging.
Ten tweede zou het verslag kunnen leiden tot extra kosten. In dat geval zou een
beleidmaker de schaarse middelen van het veiligheidsbeleid verkeerd hebben aan gewend (extra kosten door overbodige inzet) of zou hij geen maatregelen hebben
genomen waar het wel had gemoeten (extra kosten door schade die te voorkomen
was). In deze gevallen zou de BVD niet bijdragen aan de kostenverlagende functie
van inlichtingen.
Voor en na de reorganisatie
In 1990 is de BVD ingrijpend gereorganiseerd. Dat betekent dat de conclusies die
gaan over de periode van voor 1990 niet automatisch gelden voor na 1990.
Verschillende elementen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van rapportages zijn in positieve zin veranderd. De BVD werkt nu volgens een projectmatige
aanpak. De dienst heeft contact met wetenschappers van buiten de dienst en er is een
klankbordgroep ingesteld. De relatie tussen de BVD en de CRI is verbeterd. Bovendien
winnen de rapportages aan kracht doordat de dienst is overgegaan tot het doen van
aanbevelingen.
Op een aantal punten zijn echter geen wezenlijke verbeteringen aangebracht. Zo is
de relatie tussen de BVD en RID niet wezenlijk veranderd. De RID kent nog steeds een
complexe structuur met een andere verantwoordingsplicht voor de taken betreffende
de openbare orde en de veiligheid. De hiërarchische structuur is op onderdelen
aangepast, maar nog steeds niet ideaal georganiseerd. Daarnaast is er niets veranderd
ten aanzien van de problemen van informant-provocateurs. Activiteiten van een
informant-provocateur van de ene dienst kunnen nog steeds in de rapportages van een
andere dienst terecht komen.
Er is te weinig recent materiaal openbaar om een uitspraak te kunnen doen over
de kwaliteit van hedendaagse BVD-rapportages. Er zijn klachten bekend over recente
rapportages naar aanleiding van de oorlog tegen irak en de oorlog in het voormalige
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Joegoslavië. Deze rapportages zouden te vaag, te laat en te geheim zijn. Of de
klachten van dezelfde ernstige orde zijn als die in het onderzochte kwartaalverslag is
— bij gebrek aan de toegankelijkheid van het materiaal — onduidelijk.
Thesen
Men kan niet — na een algemene literatuurverkenning en een diepte-onderzoek van
één deelverslag — conclusies trekken voor alle BVD-rapportages van voor 1990.
Daarom beperk ik me tot het ontwikkelen van vier thesen. Uit verder onderzoek moet
blijken of deze vier thesen gefalsificeerd worden. Een eventuele herformulering of
het verder aanscherpen ervan is uiteraard mogelijk. Door een gebrek aan materiaal
over de periode na 1990 is het niet duidelijk of de navolgende thesen ook werkbaar
zijn voor onderzoek naar deze periode.
These l: De BVD houdt elke radicale sociale beweging in de gaten, ook al valt deze
niet binnen de bevoegdheid van de dienst.
These 2: De structuur en kwaliteit van ttVD-rapportages hebben tot gevolg dat elke
radicale sociale beweging in de gaten wordt gehouden.
These 3:

De BVD schrijft rapporten van een te lage kwaliteit.

These 4: De BVD doet geen adequate uitspraken over de rol en invloed van de
eigen overheid in haar interactie met groepen, die onderwerp van onderzoek van de
dienst zijn. Daardoor mist de BVD een kans op het maken van meer beleidsrelevante
analyses,
De eerste twee thesen lijken op het eerste gezicht veel op elkaar. Bij de eerste these
staat de intentie van de BVD centraal, bij de tweede these het onvermogen van de
dienst.
Indien uit verder onderzoek blijkt dat het onderzochte verslag model staat voor de
gemiddelde kwaliteit van BVD-rapportages tot 1990 dan zou dit — voor deze periode
— tot de volgende conclusies leiden:
• Kwaliteit: deze dient verbeterd te worden. Scholing in analysemethoden en
controle zowel van binnen uit als van buiten af zijn noodzakelijk.
» Taakstelling: de BVD moet zich beter houden aan de grenzen van zijn bevoegdheden. Er dienen nauwkeurige criteria te worden ontwikkeld die een limitatief
karakter dragen (met vermijding van containerbegrippen). De controle op de
taakstelling dient te worden verbeterd.
• Legitimiteit: de dienst brengt zijn eigen bestaansrecht in gevaar door onderzoek te
doen naar groepen die buiten zijn bevoegdheid vallen en niet-beleidsrelevante
rapportages te produceren, die van slechte kwaliteit zijn.
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Zoals gesteld is het mij niet duidelijk of de resultaten van mijn case-study van het
kwartaalverslag model staan voor de kwaliteit van BVD-rapportages in het algemeen.
Daarom is het te vroeg om in deze conclusie met gedetailleerde aanbevelingen te
komen voor het verbeteren van de kwaliteit van deze rapportages. Tot een beantwoording van de vierde onderzoeksvraag — welke maatregelen kunnen er ter verbetering worden genomen — kan daarom in deze conclusie niet worden gekomen. De
case-study is niet meer dan een aanzet tot het vergroten van kennis hierover. Wel
dringt zich de vraag op of er een publiek debat dient te komen over de kwaliteit van
rapportages. Mocht uit verder onderzoek blijken dat het kwartaalverslag representatief
is voor de gemiddelde kwaliteit van BVD-rapportages, dan zijn de aanbevelingen van
bijlage 3 van toepassing.
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men worden. Een bezettingsactie zal stuiten op de Mobiele Eenheid, Marechaussee en
misschien zelfs elite-korpsen van het leger." Citerend uit een brochure van de Stroomgroep
Stop Kernenergie (SSK-Arnhem) zei HONTELEZ verder: "Het karakter van de Seabrook-actie
staat in het teken van de geweldloosheid; dit is in principe ook onze opzet, maar het is de
vraag of we in oktober iedere vorm van confrontatie uit de weg kunnen gaan."
[EINDE PAGINA 29, BEGIN PAGINA 30]

In deze bijlage is de integrale weergave opgenomen van de pagina's 29 tot en met 39 van het
vierde kwartaal 1981 van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De tekst is zoveel mogelijk in
zijn originele opmaak weergegeven: namen in hoofdletters, gebruikte spelling en paginanummering. De^ illustraties en de vermelding 'vertrouwelijk', die rechtsboven en -onder op elke
pagina slaat, zijn niet overgenomen. Pagina 35 ontbreekt in de publicatie van Bluf!, nummer
267. Deze pagina is wel opgenomen in deze bijlage.
[BEGIN PAGINA 29, BEGIN DEEL VERSLAG]
III.

MINDERHEDEN — ACTIVISME — TERRORISME

ANTI-DEMOCRATISCHE ONTWIKKELINGEN BINNEN DE ANTI-KERNENERG1EBEWEGING

Gezien het sterke vermoeden dat anli-democratische elementen ernaar streven de op zich
bonafide Anti-Kernenergie Beweging te misbruiken voor verzet tegen het functioneren van
de parlementaire democratie, lijkt nauwlettende observatie en bestudering van deze
pogingen gewenst.
In mei 1980 — üjdens een tentenkamp van de Anti-Kernenergie Beweging (AKB) — werd
door 35 van de aanwezige 41 basisgroepen — die ongeveer 5000 personen vertegenwoordigden — in principe besloten om in de herfstvakantie over te gaan tot bezetting van het terrein
van de kerncentrale Dodewaard. De bezetting zou plaatsvinden, indien de Nederlandse
regering geen gehoor zou geven aan een ultimatum waarin de sluiting van de centrale werd
geëist. Het middel van de terreinbezetting was tot dan toe slechts in het buitenland toegepast
en dan nog alleen op bouwterreinen en locaties, aangewezen voor kerncentrales (zoals bv.
Seabrook, Gorleben, Brokdorf en Malville). Nederland zou dus de primeur hebben van een
bezetting van een werkende centrale. "Voor veel actieve atoombestrijders", aldus verwoordde
John HONTELEZ, lid van het Landelijk Energie Komitee (LEK) en één van de voormannen van
de AKB, de binnen deze beweging levende gevoelens "komt dit voorstel op een juist moment.
Het wachten heeft voor hen lang genoeg geduurd, er moet maar eens wat gebeuren. De
organisatoren beseffen anderzijds best, dat bezetten alléén de antikernenergiestrijd niet beslist.
Daarom moeten informatiecampagnes e.d. onverminderd doorgaan. Maar de kracht van de
AKB moet in daadkracht omgezet worden van protest naar verzet. Het feit, dat het hier een
werkende centrale betrof, was aanleiding voor HONTELEZ om reeds toen een harde opstelling
van de autoriteiten te voorspellen: "De bezetting zal door de overheid koste wat kost voorko-

Hieraan voegde hij dan als zijn eigen mening nog toe: "Als de vlam in de pan slaat, zullen
veel mensen meedoen aan het bevechten van de ME, ook al waren ze dat eigenlijk niet van
plan. De organisatoren zouden zich daar dan onmogelijk meer van kunnen distanciëren.
WIEGEL heeft bij de kroningsvoorbereidingen al duidelijk laten zien ons rauw te lusten. Zijn
verkiezingscampagne zal niet liberaal, maar één van orde en ge/.ag zijn. Een slagveld bij
Dodewaard komt in zijn kraam te pas".
In de loop van de voorbereidingstijd van de oktober-acüe bleek de AKB als geheel echter
nog niet zo radicaal en verzetsgezind te zijn als in Nijmeegse en Amsterdamse AKB-kringen
— de inspiratoren van het terreinbezettingsplan — wel werd aangenomen. Ondanks de harde
geluiden die uit ssK-Nijmegen, basisgroepen uit Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, en uit
Onkruit-kringen vernomen werden, bleek er een aanzienlijk aantal basisgroepen te zijn, dat de
voorkeur gaf aan een blokkade i.p.v. een bezetting. Men wilde in elk geval aanvallend
geweld voorkomen en daarom afzien van een bezetting, hoewel men wel wilde trachten zo
dicht mogelijk bij de centrale te komen. In deze afkeer van geweld kan men de — aanzienlijke — invloed van BAN (Breek Atoomfceten Nederland) bespeuren, die zich naar Amerikaans
voorbeeld — en voor een groot gedeelte ook getraind door Amerikanen — baseert op de
zogenaamde "affïnity groups". Dit zijn groepen van twintig a dertig personen, die elkaar zeer
goed hebben leren kennen en helemaal ingespeeld zijn op eikaars mogelijkheden en onmogelijkheden. Dit wordt bereikt via een groot aantal bijeenkomsten tijdens welke men urenlang
discussieert over wat men denkt en voelt en psychotherapeutische spelletjes speelt. Het
concept "affïnity group" ligt ook ten grondslag aan de zgn. basisgroep, waarin de basis- of
consensus-democratie beoefend wordt.
Basis democratie in de meest ideale vorm is "ccn stelsel waarin de zeggenschap van alle
betrokkenen zo goed mogelijk tot haar recht moet komen. De in de parlementaire democratie
voorkomende tegenstelling tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde wordt weggenomen door op diverse terreinen de zeggenschap in handen van de direkt betrokkenen te
leggen. Deze zeggenschap krijgt vorm in wijk-, fabrieks-, school-, kantoor- en dorpsraden.
Over punten die boven het niveau van een wijk etc. uitkomen beslissen vertegenwoordigers
uit deze raden gezamenlijk. Een belangrijk principe in de directe democratie is de terugroepbaarheid van de gekozenen, bovendien worden ze gekozen met last en ruggespraak".
[EINDE PAGINA 30, BEGIN PAGINA 31]

Gecombineerd met het begrip basis-autonomie, op grond waarvan iedereen het recht heeft
zijn eigen mening — en eventueel daaruit voorkomende acties — te blijven volgen ook al is
een overgrote meerderheid tot een ander oordeel gekomen, heeft basisdemocratie tot gevolg
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dat men slechts met betrekkelijk kleine groepen tot eensgezinde acties kan komen. In een
groter verband zal er altijd een aantal groepen zijn, die buiten het gareel lopen en hun eigen
actie uitvoeren. Zoals gezegd had BAN — tot dan toe het meest actieve deel van de AKB — in
1980 nog grote invloed, hetgeen niet in de laatste plaats te danken was aan haar door
absolute geweldloosheid bij acties opgebouwde goodwill. De oorspronkelijk geplande
lerreinbezetting werd dan ook een blokkade en de overheid was in staat de geëigende
maatregelen te treffen. Men maakte het terrein ontoegankelijk door er een grote prikkeldraadversperring omheen te leggen, waarbinnen grote aantallen ME'ers geposteerd werden met de
opdracht niet dan in uiterste noodzaak tot het toepassen van geweld over te gaan. Op deze
manier werd de blokkade een vrij ludieke zaak: ME'ers vroegen en kregen Anti-Kernenergiebuttons en zongen soms uit volle borst mee met de antikernenergie liederen van de actievoerders. Dat de blokkade betrekkelijk snel weer opgebroken werd lag niet alleen aan het —
barre — weer. De groep, die de illegale zender "Radio AktieF' in de lucht hield, verspreidde
op een gegeven moment het voorstel om de actie te beëindigen. Terwijl hierover binnen een
blokkadegroep nog heftig werd gediscussieerd gingen de andere groepen er reeds op in, zodat
de actie als een nachtkaars uitging.
De "organisatoren" die er ondanks hel steeds frequenter en consequenter toepassen van het
concept basisgroep toch nog waren, werd verweten dat zij te kort geschoten waren. Zo zou er
o.m. niet genoeg vergaderd zijn over het onderwerp bezetting terwijl er vooral vanuit
Amsterdam en Nijmegen kritiek werd geuit op de manier waarop de AKB "lief was geweest
voor de MR. Kortom, de actie werd als een "fiop" ervaren en de "hardcrcn" onder de
actievoerders kregen de gelegenheid een grotere mond op te zetten.
[EINDE PAGINA 31, BEGIN PAGINA 32]

Hierdoor kwamen de begrippen basisdemocratie en -autonomie pas goed uit de verf en
besloot in elk geval de beweging "Dodewaard Gaat Dicht" zich in basisgroepen te gaan
organiseren., terwijl voorts het begrip "prikactie" — te organiseren door individuele basisgroepen — zijn intrede deed. In november 1980 zette men ook vraagtekens bij de noodzaak en het
nut van maandelijkse vergaderingen van het Landelijk Overleg (LO): men fundeerde de zaak
van toen af aan meer op een regionale basis. Dat wil zeggen: men noemde een Overleg naar
het doel, waarop het zich richtte. Zo ontstond er een regionaal overleg "uc Nee" en een
regionaal overleg "Geen Afvaldumping in Zee". Doordat groepen uit de rest van het land —
niet uit de directe omgeving van het doel — zich hier eveneens voor interesseerden, werden
deze vergaderingen al gauw weer 'landelijk" genoemd, waardoor we nu kennen: een LO Dodewaard Gaat Dicht (DGD), een LO-UCNee en een LO Geen Afvaldumping in Zee, die resp.
in Utrecht, Deventer en Haarlem plaatsvinden, waarvan DGD elke maand gehouden wordt en
de twee andere alleen indien er acties worden voorbereid. Eigenaardig is, dat de kerncentrale
in Borssele tot nu toe het exclusieve terrein van BAN of met BAN sympathiserende groepen is
gebleven, alhoewel de naam Borssele de laatste tijd ook steeds vaker in het LO-DGD valt, dat
zich zo langzamerhand een traditie opbouwt van hét LO van de AKB te zijn.
Begin 1981 kwam men in het LO-DGD tot het standpunt, dat de AKB alleen geloofwaardig
kon blijven als de actie bij Dodewaard zou worden voortgezet tot de centrale gesloten zou
worden. Ofschoon in eerste instantie gekozen werd voor een grote actie tijdens de Paasvakantie — die oorspronkelijk in de jaarlijkse revisiestop van de centrale zou vallen — beperkten
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zich de activiteiten in het voorjaar en de zomer van 1981 toch tot een aantal betrekkelijk
kleine acties. In maart 1981 werd voorts besloten tot een nieuwe najaarsactie van 19 tot en
met 26 september.
[EINDE PAGINA 32, BEG5N PAGINA 33J

13e nieuwe actie zou de vorm krijgen van een blokkade, bestaande uit materiële zowel als
menselijke barricades op drie toegangswegen naar de centrale, terwijl ook de mogelijkheid
om de Waal te blokkeren onder ogen werd gezien. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om
de materiële barricades de vorm te laten aannemen van "anü-atoomdorpen" op de aanvoerwegen, welke dorpen dan tevens beschutting zouden bieden tegen de activiteiten van de ME.
Aangezien de autoriteiten al in een vrij vroeg stadium lieten weten een blokkade niet toe te
zullen staan, omdat dit een beperking van de bewegingsvrijheid zou inhouden van het
centrale-personeel, dat bij voorgaande acties op met mis te verstane wijze al getoond had hier
verder niet van gediend te zijn, werd uiteindelijk besloten het eigenlijke "wonen" tijdens de
actie toch maar te verplaatsen naar een in de buurt te kraken weiland.
Tijdens de periode van voorbereiding voor de tweede grote actie bij Dodewaard vond
tevens de eerste sabotagepoging aan het hoogspanningsnet plaats. Hier was al eerder over
gesproken uitgaande van de redenering dat als men de hele afvoer van een in bedrijf zijnde
centrale onmogelijk zou kunnen maken, de centrale wel gestopt zou moeten worden. Helaas
voor "het Verzetsfront Willy Wortel en de Lampjes", dat in het onderhavige geval de
sabotage pleegde aan een leiding, afkomstig van de kerncentrale Dodewaard, was de centrale
op dat moment niet in bedrijf. Het gelukte de daders slechts een zeer kortstondige aardsluiting van één van de hoogspanningskabels te veroorzaken. Een volgende poging bij Maarheeze veroorzaakte een fase sluiting tussen twee naast elkaar lopende hoogspanningsleidingen en
had een dertig minuten durende stroomstoring in de provincie Limburg tot resultaat. Tussen
deze sabotagedaden en de volgende bij Anna Pawlona: — 90 minuten stroomstoring in de kop
van Noord Holland — werd het boekje "Kortsluiting, sabotage in je vrije tijd" uitgegeven
door het Verzetsfront "Wiüy Wortel en de Lampjes", waarin propaganda gemaakt wordt voor
en voorlichting gegeven over het veroorzaken van kortsluiting in de hoogspanningsleidingen.
Naspeuringen naar de daders in de genoemde sabotagegevallen hebben nog geen resultaat
gehad, hoewel de indruk is ontstaan, dat deze activiteiten zoal niet uitgevoerd dan toch
geïnspireerd zijn door Onkruit-activisten.
[EINDE PAGINA 33, BEGIN PAGINA 34]

Deze sabotagevoorvallen — en het is de vraag of het bij deze voorvallen zal blijven — zijn
tekenend voor de verandering van de sfeer in de AKB. Was het reeds in 1980 zo dat een
aantal actievoerders tegen het transport van licht radioactief afval van het ECN te Petten naar
Umuiden — alwaar hel in een schip moest worden overgeladen — vrij gewelddadig te keer
gingen, in 1981 werd het traject van Petten naar Umuiden verdeeld in een stuk voor
geweldlozen en een stuk voor harde acties. Zowel vanwege de frustratie, dat men steeds weer
geen directe resultaten behaalde met zijn acties als vanwege het feit dat acties van de AKB
niet alleen meer gevoerd worden door "idealisten op geilewotlen sokken" maar ook door
radicale krakers, Onkruitactivisten en anarchisten, is binnen de AKB in toenemende male
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sprake van gewelddadige acties tegen direct of indirect hij kernenergie betrokken personen en
objecten. Zo kwam in het voorjaar van 1981 in het LO-DGD ineens een oude bekende in drie
hoedanigheden naar voren: Joost van STEENIS die onder zijn eigen naam lid werd van de
persgroep DGD-1981. Als "Joost" diende hij een programma-voorstel in voor de actieweek,
waarin op 23 september een "hoogspanningsdag" gepland was met als toelichting: "omzagen
en uitgraven van hoogspanningsmasten en niet te vergeten de verdeelstations. Trek de natuur
in en zoek je eigen hoogspanningsmast". Verder wilde hij — via postbus 1005 te Amsterdam
— voorlopig als coördinatie-adres optreden voor prikacties bij electriciteitsbedrijven,
hoogspanningsmasten en toeleveringsbedrijven.
In een recent artikel in het anarchistische maandblad "De Vrije" stelt van STEENIS dat "de
strijd voor het milieu, tegen kapitalistisch gebruik van energiebronnen en tegen anti-democratische beslissingen steeds grimmiger wordt". Activiteiten van AKB-activislen worden door
hem in sommige opzichten vergeleken met de strijd van de Vietcong tegen de vs; onze
huidige Minister van Binnenlandse Zaken krijgt een Goebbels-imago aangemeten, terwijl
tenslotte in dezelfde adem een lofrede gehouden wordt aan het adres van het Verzetsfront
"Willy Wortel en de Lampjes".
[HINDE PAGINA 34, BEGIN PAGINA 35]

Voorts ziet van STEENIS de AKS slechts als één van vele uitingen van maatschappelijke
onvrede, die alle gemeen hebben dat zij in wezen strijden voor een ander maatschappelijk en
politiek bestel. In dit verband ziet hij geen onderscheid tussen de AKB en de kraakbeweging.
Vervolgens geeft van STEENIS in zijn artikel aan waarom naar zijn mening de acties rond
Dodewaard als mislukt beschouwd kunnen worden. Van STEENIS maakt hierbij onderscheid
tussen demonstreren en actievoeren. Bij demonstreren is het alleen maar nodig om ter plekke
aanwezig te zijn, terwijl het er bij acties voeren om gaat wat men ter plekke doet. De kritiek
van Van STEENIS komt er op neer dat tevoren wel verteld werd wat er tijdens de actieweek in
Dodewaard en elders zou gaan gebeuren, maar dat men nadien uit elkaar ging zonder gepraat
of gedacht te hebben over hetgeen men zélf of als basisgroep zou kunnen doen.
Toch was dit noodzakelijk, want het programma was zwaar genoeg: de bouw van
(verboden) barricades, het uitvoeren van prik-acties en het houden van een massale afsluitende demonstratie in Arnhem. De wil om wat te doen was wel aanwezig, maar die wil werd
door de meesten niet omgezet in praktisch handelen, aldus Van STEENIS.
Overigens signaleert Van STEENIS toch nog wel enkele lichtpuntjes. Ondanks een
uitgebreid bekend gemaakt verbod op het meenemen van bouwmaterialen, droeg een deel der
demonstranten een stuk hout of ander materiaal mee. Bij de meesten was dit evenwel een ad
hoc initiatief. Uit niets bleek dat men hiertoe te voren groepsgewijs plannen had gemaakt.
Toch duidt dit volgens Van STEENIS op een begin van mentaliteitsverandering binnen de
AKB en andere protestbewegingen. Van STEENIS roept actie-bereid Nederland op om er nu
reeds over na te denken wat men moet doen bij een volgende actie rond Dodewaard of
elders, teneinde krachtiger te kunnen optreden. Dat optreden zal dan ook niet alleen binnen
de grenzen van de door de overheid bepaalde normen kunnen plaatsvinden.
Als men wat wil bereiken, dan zal men over de grenzen van de wetten van de heersers
moeten heengaan. Van STEENIS suggereert dat het bouwen van blokkades en het uitvoeren
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van schadebrengende prikacties bij volgende acties planmatiger opgezet moeten worden en in
de plaats dienen te komen van de demonstraties "in de oude stijl".
[EINDE PAGINA 35, BEGIN PAGINA 36]

Dat van STEENIS — ondanks het mislukken van de actie DGD in 1981 — toch over vrij veel
invloed onder de "hardere" actievoerders is gaan beschikken, wordt o.a. bewezen door de
gang van zaken op 19 en 20-9-81, toen hij de leider en inspirator op de achtergrond was bij
de eerste opbouw en daarna ook bij het steeds weer opnieuw bouwen van barricades op de
dijken.
Hij wist een groot aantal actievoerders ertoe te bewegen om met een aan fanatisme grenzende
hardnekkigheid steeds weer terug te komen, ook al werd men keer op keer met traangas en
lange lat weggejaagd. Dat de actie toch niet volgehouden kon worden tot 26-9-81 — men
vertrok nl. reeds op 22-9-81 onder druk van de dreigende houding van een groot aantal
omwonenden — was echt niet de schuld van Joost, maar meer van de concepten basisautonomie en -democratie, die een goede en slagvaardige — dus centraal geleide organisatie
eigenlijk onmogelijk maken. Overigens bleek dat het in Dodewaard opgelopen ME- en
"bevolkingswoede"- syndroom niet veel aan de demonstralie-bereidheid van de AKB had
afgedaan: op 26-9-81 deden in Arnhem toch nog 26.000 mensen aan de vreedzaam verlopen
slotdemonstratie mee.
[EINDE PAGINA 36, BEGIN PAGINA 37]

Joost van STEENIS nader bekeken
Sinds kort wordt een speciale plaats in de AKB ingenomen door Joost van STEENIS, 43 jaar
oud en al zo'n 25 jaar actief in groeperingen en bewegingen die gericht zijn tegen de
bestaande maatschappij-vorm. Hij is een krachtige persoonlijkheid, die beschikt over
organisatorische talenten en een helder verstand. Hij heeft wis- en natuurkunde gestudeerd en
enige tijd les gegeven. Thans is hij werkloos.
In 1966 kwam hij naar voren als een der leiders van de "Rode Jeugd". Hiervoor was hij
reeds actief in "de Rooie Vlag"-organisatie. Beide groeperingen waren orthodox marxistischleninistisch. In de "Rode Jeugd" en later in de "Rode Hulp" — na de opheffing van eerstgenoemde groepering in 1974 — gaf Van STEENIS de ideologische lijn aan; eerst in concurrentie
met Henk WUBBEN, later met Lucien van HOESEL. Aangenomen kan worden dat hij als een
der topmannen van de "Rode Jeugd" tenminste vóórkennis heeft gehad van de door deze
organisatie vooral in 1972 uitgevoerde bomaanslagen. Hierbij moesten met name multinationals als PHILIPS het ontgelden. Er is echter nooit voldoende bewijs geweest om Van STEENIS
justitieel te kunnen vervolgen.
Eind 1975 trachtte hij zeer expliciet te bewijzen dat hij het ideologisch leiderschap van de
"Rode Hulp" in handen had. Tijdens een vergadering bracht hij een discussiestuk ter tafel,
dat hij vermoedelijk samen met zijn vriend Torn de BOOY had opgesteld. Dit stuk werd in de
"Rode Hulp" zeer slecht ontvangen en had tot gevolg dat Van STEENIS in die groepering
nadien geen rol van betekenis meer speelde. Tekenend was dat Van STEENIS, in tegenstelling
tot een aantal andere "Rode Hulp"-leden van minder politiek niveau, niet uitgenodigd werd
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om in 1976 deel te nemen aan het verblijf in een terroristisch trainingskamp van de PFLP te
Aden (Zuid-Yemen).
[EINDE PAGINA 37, BEGIN PAGINA 381

In zijn discussiestuk legde Van STEENIS zijn voornaamste politieke denkbeelden neer en
poneerde hij zijn theorie van "Klein Geweld". Zijn voornaamste stelling was: "De doelstelling is hier en nu gewapende strijd te laten ontstaan". Om tijdens de opbouw van de
geweldsorganisatie de bevolking niet tegen de guerrilla in te nemen door bloedige en
afschrikwekkende daden, zou men volgens Van SIHHN1S althans in het begin slechts gebruik
moeten maken van zogenaamd "Klein Geweld". Dit impliceert, dat de "macht" d.w.z. de
maatschappelijke elite, moet worden aangepakt. Hierbij is duidelijk sprake van analogie met
de methodiek van de "Rode Drigades" en de RAF (men moet er één straffen om er duizend
op te voeden).
Van STEENIS realiseerde zich evenwel dat met name de Italiaanse situatie — het "afschieten" van machthebbers — vertaald moest worden naar de Nederlandse begrippen — het
treiteren van machthebbers — althans voorlopig. De theorie van het "klein geweld" werd
onder meer in praktijk gebracht door de zogenaamde "Capelse Groep" rond de bekende Rob
GROENHUYZEN.
In 1976 keerde Van STEENIS de "Rode Hulp" de rug toe. Enige tijd daarna werden in
diverse plaatsen aanslagen en pogingen daartoe gedaan met Molotov-cocktails en brandbommen. De objecten van deze aanslagen kunnen worden beschouwd als representanten van het
bedrijfsleven en het staatsapparaat: directeuren van grote ondernemingen, leden van het
Openbaar Ministerie en hoge ambtenaren waren liet doelwit.
Verantwoordelijk voor deze acties waren de groeperingen "Helder van Geest/ Schoon van
Lichaam" en het "Verbond tegen Ambtelijke Willekeur". Beide actiegroepen werkten vanuit
één centrale gedachtengang. Zonder meer kan worden gesteld dat Joost van STEENIS (met
Tom de BOOY) op zijn minst de geestelijke vader van de activiteiten van beide groepen is
geweest.
Medio 1978 richtte Joost van STEENIS met Tom de BOOY en Machteld RIETVELD de
"Stichting Macht en Elite" op. Deze stichting gaf in de jaren 1978 en 1979 een gelijknamig
blad uit.
Van STEENIS — inmiddels werkloos — hield zich ten behoeve van "Macht en Elite"
voornamelijk bezig met het bestuderen van elitevorming in de maatschappij in het algemeen
en het traceren van de werkelijke machthebbers in Nederland in het bijzonder. Vooral dit
laatste deed, mede doordat het in de landelijke pers ruime aandacht kreeg, het nodige stof
opwaaien.
[EINDE PAGINA 38, BEGIN PAGINA 39]

Niet aan te nemen was dat het stichtingsbestuur zelf tot acties tegen machtshebbers zou
overgaan, doch — om met Tom de BOOY te spreken — voor daden van beethoofden kon niet
worden ingestaan.
In het blad "Macht en Elite" werd immers precies aangegeven op welke wijze en tegen welke
personen opgetreden zou moeten worden. De door Van STEENIS uitgedachte methodiek van
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actievoeren is tot op heden slechts incidenteel door kleine groeperingen gebruikt. Mogelijk is
dat ook de reden waarom Van STEENIS enige tijd geleden tot de nieuwe strategie is overgegaan om te trachten zijn theorieën in het bredere kader van een massabeweging als de AKB te
doen doordringen.
[EINDE PAGINA 39, EINDE DEELVERSLAG]
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Hieronder volgt een samenvatting van het onderzoek. Hel is echter geen normale samenvatting. Het is herschreven in de stijl van een inlichtingenrapport. Het voldoet daarmee niet
meer aan alle eisen die aan een wetenschappelijk rapport worden gesteld.
De uitgangspunten van deze schrijfstijl zijn de opvattingen van de CIA over het antwoord
op de vraag hoe een analist een goed inlichtingenrapport dient te schrijven. Daarin staat niet
de bewijsvoering centraal, maar de conclusies en aanbevelingen. Doel van een dergelijk
rapport is dé beleidsrelevantie en toekomstgcrichtheid ervan. Het speculatieve element zal
daarom groter zijn dan bij een wetenschappelijk werk. Het is een toepassing van de algemene
inzichten zoals die in hoofdstuk 2 zijn uiteengezet.
In deze bijlage wordt af en toe verwezen naar de hoofdtekst. Op deze plaatsen zijn de
bewijsvoering en bronvermelding terug te vinden.
Samenvatting
Doel van hel onderzoek is inzicht te krijgen in de kwaliteit van BVD-rapportages. Hiervoor is
eerst een algemene verkenning gemaakt in openbare bronnen. Op vele terreinen blijken zich
gebreken voor te doen.
Om gedetailleerd inzicht te krijgen in gebreken die zich in rapportages kunnen voordoen
is een analyse gemaakt van een BVD-verslag uit 1981. Dit verslag blijkt om de volgende
redenen van lage kwaliteit:
• De BVD heeft moeite met het maken van zijn analyse. Dit leidt tot vertekeningen en onjuiste gevolgtrekkingen.
• Het verslag kent noch een uniforme noch een overzichtelijke structuur.
• Het verslag is voor derden niet beleidsrelevant geschreven.
• Bovendien overschrijdt de BVD de grenzen van zijn bevoegdheden.
' Het verslag werkt eerder kostenverhogend dan kostenbesparend.
' De BVD signaleert bedreigingen niet adequaat.
Ook in andere rapporten zijn grote problemen gesignaleerd. Deze problemen kunnen bij
voortduring de legitimiteit van de dienst aantasten. Om deze ongewenste situatie ten goede te
keren, moet het parlement meer en beier controleren. De wetgevende en uitvoerende macht
dienen heldere criteria te formuleren op grond waarvan men wel of geen object van onderzoek van de BVD mag zijn. Deze criteria moeten publiek zijn. Aanpassing binnen de BVD zijn
noodzakelijk, zoals het instellen van een groep die de kwaliteit van de analyses bewaakt: een
'Review Seclion'.
Doel, methode en relevantie van mijn onderzoek
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de kwaliteit van de rapportages van cle BVD.
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van openbare bronnen. Eerst worden de algemene
problemen geïnventariseerd die er bij de BVD zijn bij het maken van analyses. Deze hebben
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hun uitwerking op de kwaliteit van rapportages. Vervolgens wordt ter illustratie aangegeven
welke problemen zich in een concrete rapportage voordoen. Hiervoor wordt een gedetailleerde analyse gemaakt van een BVD-kwartaalverslag uit 1981, dat in 1987 in de publiciteit
kwam doordat het werd opgenomen als bijlage van Bluf! nummer 267. Centraal staat de
groep die voor onderzoek het meest toegankelijk is: de antikernenergiebeweging. In mijn
analyse worden de feiten, materiaalselectie en structuur van het BVD-verslag onderzocht.
Tevens wordt gebruik gemaakt van algemene inzichten over het schrijven van inlichtingenrapportages.
Een dergelijke studie is nog niet eerder gepubliceerd. Het is een relevant onderzoek omdat
niet alleen uitspraken worden gedaan over de kwaliteit van de rapportages, maar ook over de
betekenis ervan voor de effectiviteit, efficiency en legitimiteit van de dienst. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen maatregelen voor verbetering worden aangeven. Het inlichtingenwerk ontwikkelt zich langzaam van een spionnendienst tot een zelfstandige discipline.
Niet het monopolie op informatie, maar de methoden om analyses te maken zullen daarom
steeds belangrijker worden. Dit benadrukt nogmaals de relevantie van dit onderzoek.
Het onderzoek: problemen binnen de BVD en met de kwaliteit van rapportages
Binnen het Nederlandse inlichtingenwerk zijn een aantal problemen geconstateerd die een
negatieve invloed op rapportages kunnen hebben. Het betreft vooral informatie over de
periode voor 1990. In dat jaar vond bij de BVD een grote reorganisatie plaats. Conclusies zijn
daarom niet zonder meer van toepassing op de periode na 1990. De geconstateerde problemen bewegen zich op de volgende gebieden: hel gebruik maken van gebrekkige analysemethoden, de omgang met informant-provocateurs, het overschrijden van bevoegdheden, gebrekkige criteria en prioriteiten bij het bepalen van objecten van onderzoek en de ontoereikende
controle door de wetgevende en uitvoerende macht (3.5).
Om een gedetailleerd inzicht te krijgen in het antwoord op de vraag waar zich problemen
kunnen voordoen in een rapportage is — ter illustratie — een case-study gemaakt. Deze casestudy gaat over een BVD-kwartaalverslag uit 1981 waarin de dienst 'antidemocratische ontwikkelingen' binnen de antikernenergiebeweging beschrijft. Uit deze case-study komen de
volgende punten naar voren:
A. Taakstelling. De BVD beschrijft in het kwartaalverslag uitgebreid en in detail groepen
die volgens de dienst géén onderwerp van onderzoek zijn. Vier van de vijf groepen die volgens de BVD wél onderwerp van onderzoek zijn beschrijft de dienst slechts summier. De BVD
maakt daarmee een verkeerde keuze bij de beschrijving van de groepen en houdt zich niet
aan de grenzen van zijn bevoegdheden (hoofdstuk 6).
B. Materiaalselectie. De dienst besteedt veel aandacht aan groepen die niet onder de
taakstelling vallen (zie punt A). Het héle onderzoek is gebaseerd op een onzorgvuldige
materiaal selectie:
• Zo beschrijft de BVD uitgebreid het concept van 'Klein Geweld', dat is ontwikkeld door
Joost van Steenis en bestaat uit het aanvallen van leden van de elite. De dienst gaat vervolgens in op de relatie tussen Joost van Steeius en zijn eventuele rol bij sabotage en de
bouw van barricaden. Dit laatste geschiedt echter op een wijze die op gespannen voet met
de feiten staat, doordat de dienst hem hier een te grote rol toebedeelt. Bovendien hebben
sabotage en barricaden niets met 'Klein Geweld' te maken. Opmerkelijk is dat de BVD
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elementen die iets zeggen over 'Klein Geweld' binnen de anlikernenergiebeweging geheel
ongenoemd laat. Het gevolg is een verkeerde beschrijving van de mogelijke dreiging: niet
barricaden of sabotage tegen hoogspanningsmasten staan bij Joost van Steenis centraal,
maar het aanvallen van de elite (7,1).
• De rol van de overheid in de vorm van besluitvorming en politieoptreden blijft in het
verslag onderbelicht. Dit zijn bij uitstek instrumenten die beleidmakers kunnen gebruiken
om ontwikkelingen te beïnvloeden. Door deze punten niet te bespreken ontneemt de BVD
zich de mogelijkheid om een beleidsrelevante analyse te maken (8.1).
• Bovendien verschaft de BVD geen inzicht in een mogelijke beïnvloeding van de antikernenergiebeweging door informant-provocateurs. Dit inzicht is van belang omdat een informant-provocateur — Cees van Lieshout — bijdraagt aan een tijdelijk verharde sfeer door —
tegen de afspraken die binnen de antikernenergiebcweging zijn gemaakt — aan te zetten
tot jënrign bij de poort van de centrale in Dodewaard (Drie jaar later zijn activiteiten van
een andere informant-provocateur van de BVD zelfs terug te vinden in een rapportage van
een zusterdienst, de LUID. Verontrustend is het gegeven dat beleidmakers niet meer weten
of de rapportages gaan over authentieke ontwikkelingen of over de getransformeerde
werkelijkheid van een zusterdienst) (8.2 en 3.2.1).
Conclusie: de materiaalselectie van de BVD is dubieus.
C. Presentatie van de feiten. In het onderzochte verslag blijkt de BVD geregeld slordig met
de feiten om te springen:
• De BVD spreekt een 'verwachting' uit over nieuwe sabotagedaden, terwijl de dienst al van
deze — reeds gepleegde — daden op de hoogte is (7.1).
• Verder vat de BVD citaten volstrekt onjuist samen en schrijft de dienst deze aan de verkeerde persoon toe, zoals de opmerkingen over de Vietcong die de BVD onterecht aan
Joost van Steenis toeschrijft (7.1).
• In het verslag maakt de BVD dikwijls gebruik van normatief taalgebruik dat niet door
feiten wordt ondersteund of ermee in strijd is (7,2).
Kortom: op het gebied van de presentatie van de feiten schiet de BVD ernstig tekort.
D. Beleidsrelevant schrijven. De BVD heeft op meerdere punten problemen met beleidsrelevant schrijven:
• Zoals gesteld neemt de dienst de invloed van het overheidsoptreden op de antikernenergiebeweging niet mee in de analyse. Hierdoor ontbreken beleidsrelevante inzichten van dit
optreden en daarmee mogelijkheden om achtergrondinformatie te geven over zaken die
voor beleidmakers van belang kunnen zijn (8.1).
• Ook recente rapportages lijden aan vaagheid of bevatten waarschuwingen die in te algemene termen zijn gesteld. Het komt voor dat rapportages simpelweg te laat verschijnen
(3.3).
Door deze gebreken ontneemt de BVD zich vele mogelijkheden om beleidsrelevant te schrijven.
In het bovenstaande is bij alle punten — 'taakstelling', 'materiaalselectie', 'de presentaüe van
de feiten' en 'beleidsrelevant schrijven' — het probleem van vertekening een terugkerend
thema. Wat zijn de oorzaken die aan deze vertekeningen ten grondslag liggen? Uit studies die
gaan over het maken van inlichtingenanalyses blijkt dat de volgende oorzaken als verklaring
kunnen dienen (hoofdstuk 2):
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• de niet-optimale wijze waarop de BVD is georganiseerd,
• een gebrekkige prioriteitenstelling,
• de afwezigheid of onjuiste toepassing van criteria op grond waarvan iemand onderwerp
van onderzoek mag zijn,
• het werken met onjuiste en niet expliciet geformuleerde aannames,
• het verkeerd benadrukken van bepaalde soorten feiten,
• een gebrek aan inzicht bij de BVD hoe de dienst met een overvloed aan of afwezigheid
van materiaal dient om te gaan,
• het niet juist interpreteren van dubbelzinnige feilen,
• het onvermogen om zich in een opponent te verplaatsen en het spiegelen van de opponent
aan zichzelf,
• te veel naar consistentie zoeken op plaatsen waar deze niet aanwezig is,
• verouderde methoden van analyse,
• het niet toekomstgericht schrijven en
• de afwezigheid van een logische en homogene structuur in de rapportages.
Bovendien blijkt uit klachten van een politiefunctionaris dat een medewerker van de BVD die
een centrale rol heeft gespeeld bij het inwinnen van informatie niet geïnteresseerd was in de
herkomst van het materiaal (3.2.3). Ondanks een rapport van het organisatiebureau Andersson
Elffers Felix, dat in opdracht van de regering deze problemen in 1990 deels (op organisatorisch gebied) signaleerde, lijden ook recente Bvo-rapportages nog steeds aan een te lage
kwaliteit. We kunnen hierbij denken aan rapportages naar aanleiding van de Golfoorlog en de
oorlog in het voormalig Joegoslavië (3.3).
Gevolgen van de lage kwaliteit voor de toekomst: conclusie
Het is niet duidelijk of bovenstaande tekortkomingen representatief zijn voor het werk van de
BVD in het algemeen. Duidelijk is dat ze ernstig van aard zijn en niet tot een keer beperkt
zijn gebleven. Er moet rekening mee worden houden dat de problemen zich niet alleen vaker
hebben voorgedaan maar zich ook zouden kunnen herhalen. Het gaat te ver te stellen dat de
gevonden tekortkomingen eerder norm dan uilzondering zijn. Daarvoor is de materiaalselectie
te klein, zeker voor de periode van na 1990. Uitsluiten kan men dit echter beslist niet.
Mochten deze tekortkomingen inderdaad representatief zijn voor het werk van de BVD dan
heeft dit een aantal gevolgen. Sommige van deze gevolgen laten zich direct gelden, andere
zullen vooral op langere termijn tot uiting komen. De belangrijkste gevolgen van kwalitatief
slechte rapportages zijn:
• Niet voldoen aan de veiligheidsfunclie. Een functie van inlichtingen is het signaleren van
bedreigingen. De BVD geeft in een aantal analyses de dreigingen echter niet adequaat
weer, waardoor de dienst beleidmakers niet optimaal inlicht. De oorzaak hiervan ligt
zowel in de onkunde om goede analyses te maken als het onvermogen beleidsrelevant te
schrijven. Kortom: de BVD schiet in deze gevallen tekort in de veiligheidsfuncüe,
• Niet voldoen aan de kostenfunctie. Een functie van inlichtingen is kostenverlagend te
werken voor het veiligheidsbeleid. Beleidmakers zullen als gevolg van de slechte kwaliteit
van Bvo-rapportages middelen van het veiligheidsbeleid verkeerd (extra kosten) of niet
(extra kosten door schade die te vermijden was geweest) inzetten. Tevens maakt de BVD
extra kosten door onnodig onderzoek te verrichten naar groepen die niet binnen de grenzen van zijn bevoegdheid vallen.
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(Weergave van) een getransformeerde werkelijkheid. Het werken met informant-provocateurs heeft tot gevolg dat de BVD verantwoordelijk is voor het beïnvloeden van ontwikkelingen. Deze beïnvloeding leidt tot vertekeningen in inlichüngenrapportages. Een beleidmaker weet niet meer of hij een beschrijving krijgt van de authentieke ontwikkelingen van
een groep of de beschrijving van een door de dienst getransformeerde werkelijkheid.
Hierdoor is de geloofwaardigheid van de rapportages in het geding.
Deze gevolgen kunnen op de lange termijn leiden tot een verminderde legitimiteit van de
BVD. De verminderde legitimiteit kan een uitstraling hebben naar andere delen van het veiligheidsbeleid.
Aanbevelingen voor de verbetering van de kwaliteit van BVD-rapportages
/.oals gesteld is mij niet bekend of mijn bevindingen representatief zijn voor de kwaliteit van
het werk van de BVD in het algemeen. De feiten hebben voornamelijk betrekking op de periode van voor. de reorganisatie van 1990 en betreffen slechts een kleine selectie. Mochten de
bevindingen representatief zijn dan is het nemen van maatregelen dringend gewenst om de
genoemde problemen het hoofd te kunnen bieden.
/
Een versterkte parlementaire controle strekt tot aanbeveling
De zeer druk bezette fractievoorzitters van de grote partijen dienen te worden vervangen door
inlichüngenspecialisten uit de fracties. De inlichtingenspecialisten moeten de rapportages
intensiever en frequenter gaan controleren op: de kwaliteit, de prioriteitenstelling, de budgettering en de vermenging van analyses met andere doelen.
De wetgevende macht kan zijn invloed verder vergroten door zelf rapportages aan te
vragen.
Een verbeterde kwaliteit kan weliswaar tot gevolg hebben dat het inlichtingenbudget
sneller groeit dan het totale budget voor het veiligheidsbeleid, maar deze extra stijging wordt
terugverdiend door een meer efficiënte en effectieve aanwending van de overige middelen
van het veiligheidsbeleid.
II

Binnen de BVD dient een groep te worden opgericht die zich speciaal richt op de bewaking van de kwaliteit
Deze groep kan deels dezelfde taken vervullen als de Israëlische Review Section (2.7.9), zoals
controle op de kwaliteit en het zelfstandig uitbrengen van rapportages. De groep heeft directe
toegang tot beleidmakers. Verder heeft de groep tot taak afwijkende meningen te formuleren,
omdat dit beleidmakers attendeert op knel- en aandachtspunten. Het verdient aanbeveling dat
het formuleren van afwijkende meningen algemeen ingang vindt bij rapportages.
Voorafgaand aan de instelling van een dergelijke groep dient een commissie een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van vertekeningen bij de BVD. Deze commissie kan het
beste worden samengesteld uit een combinatie van mensen van binnen en van buiten de
dienst. Als de wetgevende of uitvoerende macht besluit tot een onmiddellijke instelling van
een Review Section ligt het voor de hand deze groep bij het werk van de commissie te
betrekken.
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Er dienen mogelijkheden te konten voor scholing op liet gebied van inlichtingen
Analisten van de BVD dienen zich bij te scholen op het gebied van het schrijven van wetenschappelijke en inlichtingenanalyses. De volgende punten verdienen bijzondere aandacht: het
verzamelen van inlichtingen, het voorkomen van vertekeningen, het aanbrengen van structuur
in rapporten, het opstellen van en werken met hypotheses en het maken van beleidsrelevante
analyses en aanbevelingen.
Het instellen van een universitaire opleiding voor het inlichtingenwerk strekt tot aanbeveling. Deze opleiding is voor iedereen toegankelijk. De studenten worden opgeleid tot inlichtingenmedewerker, politicus, wetenschapper, journalist of lobbyist. Een dergelijke universitaire opleiding zal de kwaliteit van het veiligheidsbeleid in het algemeen — en van het inlichtingenwerk in het bijzonder — verhogen.
iv

De wetgevende en uitvoerende macht moeten in samenspraak met de betrokken diensten criteria ontwikkelen die aangeven welke individuen, groepen of stromingen onder
de bevoegdheid van een inlichtingendienst vallen en welke uitdrukkelijk niet
Deze criteria dienen limitatief te zijn, zonder gebruikmaking van vage en allesomvattende
begrippen ('containerbegrippen'). Al deze criteria moeten openbaar zijn. De burger weet dan
waar hij aan toe is.
Wanneer de BVD naar een nieuwe groep een onderzoek wil instellen, moet de dienst dit
melden aan een nog nader te bepalen commissie van de wetgevende instantie. Bij het instellen van zo'n onderzoek dient de BVD aan te geven in hoeverre de-doelgroep aan deze criteria
voldoet.
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BIJLAGE 3
AANBEVELINGEN

Uit het onderzoek büjkt dat er grote gebreken zijn in BVD-rapportages. Er kan echter niet
worden vastgesteld of deze representatief zijn voor het werk van de dienst in het algemeen.
De onderzochte selectie is daarvoor simpelweg te klein. De meeste gegevens zijn bovendien
uit de periode van voor de reorganisatie van de BVD van 1990.
Dit zijn de redenen dat in de conclusie — hoofdstuk 9 — geen gedetailleerde aanbevelingen
zijn gedaan. Dat geldt niet voor bijlage twee . Een inlichtingenrapport heeft een andere
functie dan een wetenschappelijk verslag. Het moet op grond van onvolledige informatie een
verwachting over de waarschijnlijkheid van een situatie en ontwikkelingen uitspreken. Vanwege de beleidsrelevantie doet de analist aanbevelingen. Daarom komen in bijlage twee de
aanbevelingen al wat uitgebreider aan de orde.
Indien de resultaten wél model staan voor de kwaliteit van de BVD-rapportages zijn een
aantal verbeteringen hard nodig. Hieronder volgen een aantal aanbevelingen voor het geval
de rapportages van de BVD inderdaad vaak grote gebreken vertonen. Vanwege het speculatieve element over het antwoord op de vraag of de case-study en de gegevens uit hoofdstuk drie
inderdaad representatief zijn, zijn de navolgende aanbevelingen slechts als bijlage opgenomen
in dit onderzoek. Het vormt daarmee geen antwoord op de vierde onderzoeksvraag (welke
maatregelen ter verbetering kunnen worden genomen), maar geeft wel aan welke richting dit
antwoord op zal gaan indien het verslag inderdaad representatief zou zijn.
Aanbeveling J:

Er dient een onderzoek te komen naar de oorzaken die tot vertekeningen
in BVD-rapportages leiden
Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door mensen van binnen of van buiten de dienst. Een
combinatie is ook mogelijk. In dat geval kan kennis van binnen de dienst worden gecombineerd met een meer onafhankelijke onderzoekspositie van buiten. Het onderzoek heeft niet
alleen betrekking op de verschillende fases van verwerking binnen de BVD, maar ook hoe de
dienst omgaat met materiaal dat van buiten komt (bijvoorbeeld in het netwerk BVD-RID).
Bij het onderzoek naar de oorzaken van vertekeningen in rapportages dient aandacht te
worden besteden aan; de organisaüe, aannames van de dienst en van analisten, zelfoverschatting van analisten, de nadruk op bepaalde soorten feiten, de afwezigheid van en overvloed
aan gegevens, het omgaan met dubbelzinnige en niet-perfecte gegevens, het zoeken naar
consistentie, analytische stilstand, de beschrijving van de opponent en het eigen beleid en de
vermenging van de inlichtingentaak met andere doelen (2.7.1).
Het onderzoek moet leiden tot gedetailleerde en aanvullende maatregelen die de overheid
en de BVD moeten nemen voor de verhoging van de kwaliteit.
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Aanbeveling 2:

De BVD en de overheid moeten maatregelen nemen ter verhoging van de
kwaliteit
De BVD moet het verzamelen van inlichtingen beter begeleiden.
De dienst dient vaag en suggestief taalgebruik terug te dringen. Het gebruik van normatieve termen moet worden beperkt. De BVD dient een begrip te omschrijven bij de eerste keer
dat de dienst het gebruikt. De dienst moet een vast gebruik van begrippen ontwikkelen en
loepassen voor het weergeven van de mate van betrouwbaarheid van informatie en verwachte
ontwikkelingen.
De BVD moet een systeem van bronvermelding ontwikkelen.
De dienst dient rapportages volgens een vaste structuur te schrijven. Conclusies en aanbevelingen dienen te worden gebaseerd op evenwichtige informatie en feiten.
De BVD werkt bij het maken van een taxatie van toekomstige ontwikkelingen niet alleen
de meest waarschijnlijke optie uit, maar tevens andere waarschijnlijke opties.
In rapportages dient ruimte te komen voor afwijkende meningen.
De bondige inlichtingenrapportage moet gebaseerd zijn op uitgebreid onderzoek. De BVD
kan de mogelijkheid creëren om de uitgebreide studies — waarop de rapportages zijn gebaseerd — op verzoek ter beschikking te stellen aan beleidmakers, zusterdiensten, collega's en
eventuele derden. Het biedt de mogelijkheid van verdieping.
Het oprichten van een Review Section (2.7.9) binnen de dienst strekt tot aanbeveling en
gaat verder dan het instellen van een kwaliteitsmanager. Een Review Section is bevorderlijk
voor de kwaliteit en de ontwikkeling van afwijkende meningen. Daarnaast dient de normale
kwaliteitsbewaking, werkvoorbereiding, planning (tijdig rapporteren), voortgangscontrole en
prioriteitenstelling meer aandacht te krijgen.
De overheid kan overwegen om belangrijke onderzoeken niet alleen door de BVD te laten
uitvoeren, maar deze tevens uit te besteden. Beleidmakers krijgen op deze wijze het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken belicht. Tevens wordt de BVD — door de aldus gecreëerde concurrentie — gedwongen tot een betere kwaliteit omdat de dienst anders zijn
'marktaandeel' verliest.
De dienst kan — samen met andere diensten — een inlichtingenreserve creëren voor het
opvangen van piekbelastingen in het inlichtingenapparaat.
Mogelijk zijn er aanvullende maatregelen nodig om de bereikbaarheid richting beleidmakers te vergroten.
Aanbeveling 3:

De overheid moet heldere, nauwkeurige en publieke criteria formuleren
voor de vraag wanneer een individu, groep of stroming al dan niet onderwerp van onderzoek van de BVD mag zijn
De overheid dient criteria te ontwikkelen voor opvattingen en methoden die expliciet onderwerp van onderzoek mogen zijn. Eveneens ontwikkelt zij criteria voor opvattingen en methoden die expliciet geen onderwerp van onderzoek mogen zijn. Deze criteria zijn openbaar. De
burger moet weten waar hij aan toe is.
Indien de BVD een groep onderzoekt geeft de dienst — onderbouwd met feiten — aan in
hoeverre deze groep aan de criteria voldoet. Indien er onduidelijkheid bestaat of deze groep
aan de criteria voldoet, dient de BVD dit met redenen omkleed te vermelden.
Een meldingsplicht bij een controlerende instantie voor het instellen van een nieuw onderzoek strekt tot aanbeveling. Naleving van de criteria is op deze wijze beter gewaarborgd.
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Aanbeveling 4:

Analisten dienen zich te scholen in het maken van wetenschappelijke en
inlichtingenanalyses
In de scholing moet aandacht zijn voor zaken als onderzoeksmethode, materiaalselectie en
argumentatie. Minder optimale schrijfstrategieën kunnen worden vervangen door het aanleren
van meer optimale. Bij de analyse dient de analist aandacht te besteden aan het ontwikkelen
van hypotheses en het verzamelen van materiaal voor het ontkrachten van hypotheses. Tevens
dient de interactie tussen overheid en opponent een aandachtsveld te zijn. De analist leert bij
het schrijven van rapportages aandacht te besteden aan het maken van toekomstgerichte
schattingen en beleidsrelevante aanbevelingen. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen
beweringen en vaststaande kennis. Vertekeningen zijn niet altijd te vermijden. In voorkomende gevallen leert de analist ze expliciet te maken, zodat ze voor de consument na Ie trekken
zijn.
Deze scholing kan plaatsvinden in de vorm van zowel een basisscholing als een periodieke herscholing.
Aanbeveling 5:

De mogelijkheid van een academisclie opleiding voor het inlichtingenwerk
slrekt tot aanbeveling
Deze opleiding is toegankelijk voor een ieder die zich professioneel met inlichtingen wil
bezighouden, zoals medewerkers van diensten, politici, wetenschappers, journalisten en
lobbyisten.
Aanbeveling 6:

Er dient een debat te komen over een eventuele vergroting van de rol van
de wetgevende macht bij het Michüngenbeleid
Dit beleid kan bestaan uit een grotere rol bij de controle van de kwaliteit. Bevorderlijk zijn
maatregelen die scepsis en nauwgezette kritiek bij de consument vergroten.
Daarnaast kan de wetgevende macht een grotere invloed doen gelden op budgettering en
prioriteitenstelling.
Er dient een scherpere controle te komen op de vermenging van het maken van analyses
met activiteiten die dit hinderen (bij voorbeeld bij de inzet van provocateurs).
De wetgevende macht moet meer betrokken raken bij de rapportages en moet ook zelf om
rapportages kunnen vragen.
De huidige samenstelling van fractievoorzitters dient te worden veranderd. Zij zijn geen
specialisten en hebben een overbelaste agenda en andere prioriteiten. Het verdient daarom
aanbeveling dat in een dergelijke commissie inlichtingenspecialisten plaatsnemen.
Aanbeveling 7:

De inzet van informanten die actief meedoen in een groep waarover zij
rapporteren, dient te worden voorzien van een vorm van politieke controle
Het uitvaardigen van richtlijnen omtrent inzet van en rapportages over informanten verdient
aanbeveling. Op centraal niveau worden hierover afspraken gemaakt. Deze richtlijnen zijn
openbaar.
Dit betekent niet dat de BVD de identiteit van de betrokken informanten vrij moet geven.
Wel dient er bij een controlerend orgaan melding te worden gemaakt dal een informant actief
is. Tevens meldt de dienst welke soort activiteiten deze informant ontplooit. Met deze informatie kan het controlerend orgaan nagaan welke soort vertekeningen er kunnen optreden in
rapportages. Eventueel neemt dit orgaan of de BVD aanvullende maatregelen.
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Aanbeveling 8:
Veel rapportages kunnen in grotere openheid plaatsvinden
Onderzoeken over radicale sociale bewegingen die niet onder de bevoegdheid van de BVD
vallen dienen andere instanties uit te voeren, bijvoorbeeld wetenschappelijke instituten. Het
voorkomt stigmatisering van deze bewegingen en verhoogt de bruikbaarheid van de rapportages.
De overheid kan dergelijke open rapportages ook overwegen voor groepen en individuen
die op zich onder de bevoegdheid van de diens! vallen. Gedacht kan worden aan rapporten
die geheel op openbare bronnen zijn gebaseerd. Hel voorkomen van een (verdere) radicalisering van deze groepen kan een motief zijn om te kiezen voor deze vorm van rapportage.
Voor de overige rapporten dient onderzocht te worden in hoeverre openheid spanning op
kan leveren met zaken als bronbescherming en bescherming van de toegepaste methoden.
Een eerste stap naar grotere openheid voor rapportages lijkt door de BVD te zijn gemaakt
met opdrachten aan het Liswo en het RlSBO-instituut. Rituelen, die verschillende ministers
opvoeren en waarin zij stellen dat in het rapport genoemde groepen geen onderwerp van
onderzoek zijn, kunnen achterwege blijven. Het leidt tot een verhoging van politieke geloofwaardigheid van deze bewindslieden.
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