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Onderscheid moet er wezen: er zijn
normale mensen en er zijn militairen. Vervolgens zijn er militairen
en militairen. En militairen die
hun werk hebben op een contrainlichtingen-detachement. En daar
wil ik het even over hebben.
CID-ers dus die kijken en luisteren of alle militairen wel net
zo doen als de hoge heren denken.
Verder houden ze bij hoe lastig
het volk is. Hufters dus.

Van 18 op 19 november hebben we
ingebroken bij de Ploeg Utrecht
van 450 Contra-Inlichtingen
Detachement. Uit de daar buitgemaakte papieren heb ik geprobeerd
te rekonstrueren wat zo'n zak die
daar werkt nou de hele dag uitvreet. Hieronder het resultaat.
Helaas heb ik niks verzonnen.
Alle gegevens komen uit de papieren. De sfeer heb ik wel "zélf
ingeschat.

de School Militaire Inlichtingen
Diensten.
Jochies dus die toen ze vijf waren
?.l natte dromen hadden over een
leldencarriere en nu, naar aanleiding van gesprekken die onze
zak met ze gaat voeren, in aanmerking voor een Cl-funktie kunnen komen. Onze zak krijgt de smaak
te pakken en gaat als hij weer op
de terugweg naar Utrecht is nog
even langs bij een scholengemeèn^schap om daar bij de rector omzichtig te informeren naar namen van
positieve jongelui, die geschikt
zouden kunnen worden bevonden om
tijdens hun diensttijd te infiltreren bij de VVDM. 's Avonds heef t ~
onze zak een etentje (met dames)
Nadat de zak is opgestaan en nabladen kontroleren, informanten in- ter gelegenheid van het feit dat
dat dezelfde zak (laten we zegformeren, spotters spotten en meer
gen de commandant van Ploeg Uvan dat soort wantrouwige klusjes. verlaat.
trecht) heeft gekeken of de buurTerwijl onze zak een boterham eet,
Voor dat onze zak gaat slapen conman naar zijn werk is, repeteert
leest hij gevaarlijke blaadjes als
troleert hij nog enkele sloten bij
hij drie keer zijn schuilnaam, mon- Twintig en De Onderste Steen.
militaire objekten. Je doet maar
teert zijn schaduwkenteken en gaat
Daarna naar Harderwijk. Gesprekken
zak. Die sloten krijgen we wel
op weg naar Alphen aan de Rijn.
voeren met jongens die een oplei-\g open!
volgenHufters
aan de dus.
daar gevestig- \r van der L
Een vergadering met de andere
ploegcommandanten van het detachement. Onderweg: een vrachtwaT U L E
gen afkomstig uit een Oostblok'
!e
*
nrekke
"
"»et
land. Onze zak is verplicht alle
De gesprekken mogen geen ruimte laten voor
gegevens van deze wagen en de invragen en moeten een aantal mogelijkheden tot
zittenden te noteren en binnen
het vinden van referenties opleveren.
een half uur door te bellen naar
Den Haag: 070-733371. Verder z
^•^—
fCT-personeel, dat een voertuig en/of personen uit een krarcunistiseh gegen dat zo snel mogelijk wordt na£eerd land vaameer, t , yaa: Jan ooi; in N e d e r l a n d , dient hiervan o n v e r w i j l d ]
getrokken welk bedrijf hier in Nederland het lef heeft om zaken te
lfbinr.cn Ju n i n u t c n ; t e l e f o n i s c h m u l d i c te doen ac n Sektie Veiligheid:
doen met bedrijven achter het ijze|-tijdens t'.ionstureu: bureau 31-1 tel. 070-733371
ren gordijn.
Uiteindelijk komt onze zak dan toch IPlyo, verzoekt.j3^cüa_cht_mojr_be:fc_ spotten yjan_gpptter3 , b .v. rector!
nog aan op de vergadering, alwaar
. een_
net de fötotasjes zijn uitgedeeld.
Onze zak, vanwege het incident
- Wanneer tinnen het gebied gebexirtenissen plaatsvinden, waarin
met de vrachtwagen in een goed
de WIM participeert, dient dit onmiddellijk tel. gerapporteerd
humeur, neemt de taak op zich dat
te worden aan de plv detc. Schriftelijk rapportage achteraf.
hij een cursus heimelijke fotograOok indien geen opdracht is gegeven en iaën langs andere weg
fie zal organiseren. Verder komen
kennis neemt van een dergelijke gebeurtenis , direct tel
contact opnemen met det.
er in de vergadering nog gewichtige zaken aan de orde als het
| (2) KSTK
Op 15-4-1981 is «er een bijeenkomst van het KSTK in de wetswink |
ledenbestand van de VVDM en het
te Utrecht, Eeze zaak wordt door B-l bewerkt. Sie Vel heeft
KSTK en of er wel naar alle
overgenomen dat het KSTK een pantelorganisatie is van de W-BVH.I
schoonmaakpersoneel een onderzoek
is ingesteld. Men begint te fluis\n als er punten naar voren ko-\n als: informantenbescherming

HUFTERS dus

EEN DAG U/T HET LEVEN VAN EEN C/D.er

en het geautomatiseerd spotten.
De gordijnen gaan dicht als het Infiltratie Beinvloedings Schema
(IBS) op tafel komt: kunnen we
binnenkort van binnenuit een aanval van de Rus verwachten. Als
klap op de vuurpijl wordt het rapport over Onkruit uitgedeeld. Foto's zijn er nog niet bij, die komen
volgende keer.
Onze zak zet zich weer volledig
geïnspireerd en totaal paranoia
richting Utrecht. Er moet gewerkt
worden. 450 Cidet heeft 900 onderzoeken uitstaan. Van de ploegkommandant wordt verwacht dat hij een
vinger aan de plos houdt en zijn
personeel blijft begeleiden: werk-
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Zoals u weet moet schoonmaakpersoneel Y<5<5r de tewerkstelling gescreend ziln door het 450 CI-Dataohement.Pan, na een positief adviea|
van het 450 CIE mag het tijdelijk en/of doorlopend toegangsbaviJg
uitgegeven worden.
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DAAR Z/JN WE WEER
Na anti-militairistische akties
en publikaties over P.M.C.'s,
commandobunkers, MIBO's, militaire opleidingscentra, weer
een publikatie n.a.v. de jataktie bij de geheime dienst
van het leger (CID).
Dit dossier laat een van de zwakke plekken van die diensten zien.
Namelijk: waarom ze soms zo slecht
samenwerken, eikaars zelfs bekonkurreren. En omdat geheime dien-

De modale contra-inlichtingen
onderofficier kan een sergeant
zijn van midden in de dertig. Hij
kan ook sergeant-majoor of
adjudant zijn (een hoger soort
onderofficier) van even in de
veertig. Hij verdient niet al te
veel. Hij is in de meeste gevallen
beroepsmilitair. Af en toe
werkt er ook een dienstplichtig
officier bij de contra-inlichtingen. Zo iemand kan dan nog
wel eens voor herhaling
worden opgeroepen. De militaire
spion heeft zijn uniform wel in
de kast liggen voor recepties
en zo, maar draagt meestal
burgerkleding. Hij is vrijgesteld
van normale kazernediensten zoals
wachtlopen. Hij mag geclassificeerde dokumenten inzien tot het
nivo Zeer Geheim en'NATO-secret.
Dokumenten die nog geheimer zijn
mag hij alleen inzien met uitdrukkelijke toestemming van de opperbevelhebber van de landmacht.
Onze modale militaire spion heeft
in de meeste gevallen een specialisme zoals slotendeskundige,
sweeper (kontroleren of er niet
wordt afgeluisterd) of stiekem
fotograferen. Naast zijn specialiteit is hij bezig met routinewerk zoals screenen van nieuw
personeel voor de landmacht en
kontrole op de beveiliging van
gebouwen. Er wordt trouwens wel
naar gestreefd dat de contraspionnen zoveel mogelijk allround
zijn en allerlei specialistische
kursussen hebben gevolgd.
De spionnen werken in ploegen
van vijf tot acht mensen. De
ploeg is de laagste zelfstandige
eenheid van de contra-inlichtingenorganisatie van de landmacht met een eigen lokatie.
Een ploeg bestaat uit een commandant (een kapitein of majoor),
zijn plaatsvervanger, een aantal
onderofficieren en eventueel
nog een administratief medewerker/ster. De meeste ploegen
bestrijken een eigen deel van
het land bv een provincie.
De in ploegen werkende Cl-agenten
hebben veel te maken met een
ander soort veiligheidsmensen

sten bestaan uit geheim agenten,
worden die dit keer met naam en
toenaam genoemd.
Het lijkt er op dat bij defensie de
verwarring nu kompleet is. Wat
moeten of kunnen ze doen? Onkruit
oprollen? Wie dan en waar en hoe
dan? Het CID aanpakken? Lukt ook
al niet zo. Die proberen alles
zoveel mogelijk binnen de eigen
klup te houden, schermen zich af.
Controle van buitenaf is nauwelijks meer mogelijk, want wij hebben
de brievenboeken en het archief-

boek.
Het CID zegt: alleen maar confidentiële stukken vermist. Onkruit
publiceert: zeer geheim, nato
confidential. Paniek in de tent.
Spoedvergadering op het hoogste
nivo, binnen 24 uur nadat het
dossier uit is. Te laat dus.
En dat wouwen we graag zo houwen.
Vandaar dat we weer wat maatregelengetroffen hebben om te voorkomen dat we gepakt kunnen worden en om te zorgen dat het publiceren hoe dan ook doorgaat.

\. > -, ,

D(.j nieuwe lui: -.r < ^n <>(- P'-ioeï: Utrecht aai; htt Servaasbo'J werk in Utrecht.

hef C./.
binnen de landmacht, namelijk
het personeel van de zg sekties 2
of sekties "Stiekum". Bij alle
onderdelen, kazernes en commando's
bestaat zo'n sectie 2. Zij houden
zich uitsluitend bezig met wat
genoemd wordt "defensieve maatregelen" voor de landmacht, dwz
beveiliging van gebouwen en
personeel, melding van veiligheidsincidenten .etc .
De sekties 2 (waarover verderop
nog meer) worden min of meer bij
hun werk gekontroleerd door de
mensen van de Cl-ploegen.
.Die maken regelmatig rondes
langs alle gebouwen, onderzoeken
de gemelde veiligheidsincidenten
en adviseren commandanten over
mogelijke maatregelen,

ofaservatfep/oegen
Een Cl-ploeg valt hiërarchisch
onder een Cl-detachement (Cidet).
Van deze detachementen zijn er om
te beginnen drie die elk een
deel van nederland voor hun rekening nemen.
Je hebt het 449 Cl-detachement

Arnh
dat
noord
nederland bewerkt met een plotlgi
noord in Hooghalen (bij Assen) ,
een ploeg zuid in Arnhem en een
ploeg Overijssel in Zwolle.
Verder is er het 450 Cidet met
drie ploegen in Amsterdam (Noord-'!
holland), Alphen aan de Rijn
(Zuid-holland) en Utrecht (U- :t
trecht).
Ten slotte is er het 451 Cidet
met ploegen in Zeeland, Noordbrabant, Limburg en bij het
NAVO-hoofdkwartier AFCENT in
Brunssum.
Elk detachement heeft een commandant (een majoor of overste),
zijn plaatsvervanger, eventuele
toegevoegde officieren en een
staf. De staf bestaat uit meerdere afdelingen. In het geval van
450 Cidet in Alphen (waar de
ploeg Utrecht ondervalt) bestaan
er bv een afdeling informatieverwerking, een sekretariaat, twee
dokumentatieafdelingen (Documentatie I voor registratie van
operationele zaken, ekstremisme
en beoordeling van toestand;
Documentatie II voor registratie
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van persoonsonderzoeken, persoonsdossiers en regelementen.)
en een Coördinator beveiligingszaken (CBZ). Op het detachementsnivo kunnen speciale ploegen
funktioneren zoals in elk geval
bij het 450 Cidet een observatieploeg en een Adviesgroep Object
Veiligheid (ingesteld april '81),
De hoogste instantie van de
landmacht, die gaat over het
inlichtingenwerk is de afdeling
inlichtingen en veiligheid bij
de landmachtstaf in Den Haag.
Deze heet ook wel Lamid (landmachtinlichtingendienst). Deze
afdeling gaat niet alleen over
het contra-inlichtingenwerk
(beveiliging van de eigen legerorganisatie tegen spionnen en
de "binnenlandse vijand") maar
ook over ^et militaire inlichtingenwerk (verzamelen van gegevens over de vijand, de russen
dus). De contra-inlichtingentaak
komt voor rekening van de sektie
veiligheid van de Lamid. Een
andere naam hiervoor is Lamid-B
(zie hierover verderop).
Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, is er nóg een
contra-inlichtingen detachement
dat echter hiërarchisch niet
onder Lamid-B valt, namelijk het
111-Cidet. 111-Cidet gaat niet
over een bepaald geografies deel
van het land maar over het Eerste
legerkorps, dat is het deel van
de landmacht dat in oorlogstijd. naar
Duitsland gaat. 111-Cidet is gevestigd in Apeldoorn en hééft vijf
ploegen waarvan er eentje in
Seedorf bij de in Duitsland gelegerde nederlandse militairen.
Verder in elk geval ook een obser-
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vatieploeg die op 2 en 3 mei '83
samen met die van 450-Cidet een
oefening hield.
Tussen 111-Cidet en de Lamid bestaat een werkrelatie, maar dit
detachement valt hiërarchisch dus
niet onder Lamid B. Qua taakverdeling kun je grofweg zeggen dat
111-Cidet zich veel bezig houdt
met personeelskwesties van het
Eerste Legerkorps (dat het grootste deel van de landmacht omvat)
en meegaat met oefeningen en dat
449, 450 en 451 Cidet zich meer
bezighouden met beveiliging van
kazernes, mobilisatie- en munitiecomplexen en met de binnenlandse
tegenstander (de vredesbeweging).
In tegenstelling tot de andere
werksoorten binnen de landmacht
(infanterie, artillerie enz.)
heeft de Cl-organisatie geen eigen
personeelsbestand. Ze zijn afhankelijk van de instroming van personeel van andere legeronderdelen
die op een bepaald moment van hun
carrière worden ingedeeld bij een
Cl-detachement. De reden hiervan
zal zijn dat op die manier binnen
de Cl-organisatie mensen aanwezig
zijn met kennis van verschillende
specialisaties binnen de landmacht .

stoetendans
Als het personeel eenmaal binnen
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de Cl-organisatie zit wordt ook
nog vaak van taak gerouleerd. De
officieren voeren zelfs een ware
stoelendans uit. De achtergrond
van dit gedoe is dat op die manier eenzijdigheid voorkomen
wordt en dat ze niet te goede
relaties gaan aanknopen met personeel in het gebied dat ze moeten controleren.
Er zijn ook nog internationale
plaatsingen mogelijk, bijvoorbeeld
voor officieren bij de NAVO-staven.
Een typisch carriêrepatroon van
een officier die is afgestudeerd
aan de KMA (Koninklijke Militaire
Academie) zou er als volgt uit
kunnen zien:
- ploegcommandant
- staffunktie bij de sektie veiligheid in Den Haag (Lamid B
of staffunktie bij de NAVO)
- plaatsvervangend detachementscommandant of hoofd van de CIopleiding bij de SMID ( de militaire spionnenschool in Harderwijk)
- detachementscommandant of burohoofd bij Lamid B in Den Haag
- de absolute top: plaatsvervangend hoofd of hoofd van Lamid B

avonfuur/yk
Uit een overzicht van voorkeuren
van het personeel zelf uit 1977,
dat bij de papieren zat, blijkt dat
zij een hekel hebben aan de voort-

tfwb de offn wordt een complete stoelendans beleend gesteld,
Het navolgende personeel van 450 GIDST is betrekken
Kap Van Gorp (zh) gaat naar sie vei (rechercheploeg)
Kap 3ijl gaat naar staf 451 GIDST (plvC)
Kap Van Ooijen AC gaat naar ploeg ut (C)
Lkol Von Barnau verlaat de Cl
van sen vergadering.

durende overplaatsingen en denken
is in de soldatenmond beter bekend
dat ze meer kunnen bereiken als
ze langer op'dezelfde plek blijven. als de sektie stiekum. De offiUit past echter niet in het alge- ciële naam voor deze stafafdelingen luidt op de lagere nivo's S2
mene beeld dat de leiding voor oJ van Sektie, en op de hogere G2*
gen staat"..Ook is de belangstel•)e S2 beroeps, die in tegenstel-'
cMn§ V°°r eèn'.P1aatsing bij de
ling tot hun kollega's van de
bMID gering, omdat er bij de CIdetachementen wel in uniform lomensen veel kritiek op de SMID
pen, zitten in de onderdelen
bestaat. Ook een plaatsing in het
zelf. Per eenheid van 100-150 menwesten van het land heeft niet de
sen, bijvoorbeeld een compagnie,
voorkeur, vermoedelijk omdat het
zit er een onderdeelsveiligheidswerk hier veelal bestaat uit rouofficier (ovo) en een onderdeelstine antecedentenonderzoeken
veiligheidsonderofficier (ovoo)
(dichtbevolkt, gebied) en weinig
Een spion per 100 militairen dus!
interessante veiligheidsincidenDe hoofdtaak van de S2 lui is het
ten (weinig militaire objekten)
m de gaten houden van de onderVandaar dat bij 450 Cidet op een'
deelsveiligheid. Dit in tegenstelgegeven moment 20% van de offiling tot hun kollega's uit de anciersposten vakant zijn en een
dere zuil die territoriaal, per
grote achterstand is ontstaan bij
provincie werken.
de antecedentenonderzoeken
Uiteraard
zit er in die S2 struk.Uit de tijdens het zojuist genoemtuur
ook
weer
een hiërarchie De
de onderzoek door het personeel
top, een G2-stafafdeling zit in
gemaakte opmerkingen blijkt hun
de LAMID. Dat ze rechtstreeks in
neiging tot avontuurlijkheid
UMID zitten en niet eerst in
Meer risico lopen om resultaten
LAMID A of B komt doordat ze in
te boeken' . En het besef van hun
tegenstelling tot hun kollega's
dubbelzinnige positie binnen de
uit de andere zuil, naast hun Cl
gehoord,

impartimentering
Een belangrijk principe in de
militaire organisatie is het verschijnsel dat informatie en bevoegdheden zoveel mogelijk zijn
gefragmenteerd. Dat wil zeggen
dat een militair alleen datgene
mag weten en doen wat noodzakelijk
is om zijn taak te kunnen vervullen
uit heet compartimentering
Een voorbeeld van de werking van
dit principe zijn classificaties,
bik beetje dokument krijgt een
stempeltje; van Dienstgeheim tot
Cosmic Top Secret. Iemand mag
pas kennis nemen van informatie
niet een bepaalde classificatiegraad als diegene daarvoor gescreend is.
Het compartimenteringsprincipe
is een van de belangrijkste oorzaken van het feit dat de geheime
diensten soms zo langs elkaar heen
werken. Informatie wordt slechts
mondjesmaat doorgegeven, alleen
als het echt nodig is. Ze zijn
bang de grip erop te verliezen
/e weten immers nooit zeker waar
het naar toe verdwijnt. Misschien,
wel naar de Rus.
*
Of naar Onkruit dus!

- opvang nieuu.6 aensen Eoet beter.
- meer bybl^ven d.m.v. school en/of voorlicht^
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- elke man een foto-toestelletje.
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hoe verkoop ik mezelf in eigen woonomgeving.

legerorganisatie. "Informatiepositie maakt relaties noodzakelijk; controlerende/inspecterende
taak diezelfde relaties kapot of
onmogelijk"

maar er is meer
Naast de Cl-organisatie met haar
detachementen en ploegen bestaat
er ook nog een Cl-netwerk in het
leger; in de onderdelen. Deze
tweede zuil werkt tot op grote
hoogte onafhankelijk van de eerste
In de buit zit slechts zijdelings
materiaal over dit Cl-netwerk.
Toch plaatsen we er een kort
stukje over omdat dit het beeld
van de Cl-werkzaamheden 'kompleet' maakt.

sektie sfiekum
De tweede zuil, dat Cl-netwerk,

soldaat
ook een Mi-taak (tegen de Rus)
hebben.
Typerend voor het militair systeem
is dat die twee zuilen tot aan hun
topnivo's volstrekt gescheiden
zijn: fragmentering. Aan de basis
leidt dit tot incidentele werkkontakten tussen Cl mensen van beide
zuilen. Dit gebeurt altijd aan de
hand van konrete gevallen, bijvoorbeeld een screening, een inbraak, of een verdachte belangstelling.

52 van de PMC
In alle onderdelen vindt je een
S2, zo ook in de PMC's, provinciaal militair commando's. De S2
afdelingen van die PMC's zijn
per provincie werkzaam en hebben
een werkrelatie met de in die
provincie werkzame ploeg uit de
Cl-organisatie.
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gempo Zeist
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gempo Emmeloord
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gempo Deventer
gempo Almelo
gempo Enschede
gempo naroenoerg
gempo Baarn
cempo Oldenzaal
eempo Noordoostpolder
RP Zwolle
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^*e LAMTD CT-organisatie kent naar o ize schatting zo'n 140 medewerkerssters, de meesten daarvan staan hierboven.
Over LAMID-A en het S2-netwerk hebben we veel minder gevonden, we schatten ze op respectievelijk 10Ü f ui 1-ti mrrs
en zo'n
-000 part-timers in de S2. Daarnaast zitten er ook nog inlichtingenmensen in b. v. de verbindi nesonderdelen.
Hieronder volgen zo maar enkele namen uit deze kategorié'n alsmede een enkeling van de LUID, Luchtmacht Inllclil iiiünndienst. Over de MAR1Ü, de Marine Inlichtingendienst, hebben we tot nu toe niks gevonden.
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S2/3 PMC-Utrecht
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II) KMar Fort de Bilt
cioo 898 vbd bataljon
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PMC-Utrecht
S2 OCÏD Kromhout kazerne
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hun ratfenho/en
LAMID = afdeling inlichtingen en veiligheid
Pr Julianakazerne, Therese Scbwar; z-estr i'.
Den Hafag, 070-245370
LAMID-B = sektie veiligheid
Aleksanderkazerne, gebouw 245, Oude U'aalsdorperweg 25-35, Den Haag, 070-281522
ASO cidet
Hoorn 115. Alphen a/d Rijn, 01720-36047
plg ZH 450 cidet
Hoorn 115, Alphen a/d Rijn, 01720-36047
en/of
Bachmanstr 19, Den Haag, 070-460624
plg KH 450 cidet
Kaxernestr l, A'dam, 020-256345 en
020-256132 als geheim nummer
plg in 450 cidet
Verhuisd vanaf Knoopkazerne (red.)
Servaasbolwerk 18, Utrecht, 030451 cidet
Trip van Zoutlandkazerne, Lovendijkstr 10
Breda, 076-223911
plg Zeeland 451 cidet
plg NE 451 cidet
Isabella kazerne, Den Bosch
plg Limburg 451
Maastricht
plg AFCENT

449 cidet
Kazernestr 3, Arnhem, 085-420376
plg Zd 449 cidet
Kazernestr 3, Arnhem, 085-437119
plg Ov 449 cidet
Jupiterstr 4, Zwolle, 05200-36118
plg Nrd 449 cidet
Kamp Hooghalen, Assen,05939-521
Hl cidet + plg I t/m IV
Zwolseweg 238, Apeldoorn, 055-219140
plg V 111 cidet
NAPO 880 (BRD)
MARID
Kpl v Oudheusdenkazerne, Koodveg 37,
Hilversum
LUID
Binckhorst, Den Haag (zoeken krengen)
BVD
Pres Kennedylaan 15-17 & 25-31, Den Haag
IDB
Riikstraatweg 675, Wassenaar, tel geheim.

in tenebris lucens, lichtend in "de
duisternis, het motto van de CID

bu/fentandse col/ega s
Met enige trots maken ze er melding van als ze eens een keer
kontakt met kollega's uit het buitenland gehad hebben. Iets dat
inderdaad voor Cl-personeel niet
veel voorkomt.
In DOSSIER CID 001 stond al een
overdrukje van een wel zeer vriendelijk bendankbriefje van een USkolonel naart aanleiding van diens
verblijf bij de Cl tijdens Reforger 83. Tijdens die oefening blijkt
Info

legerd is.
AFCENT, -Allied Forces Central
Europa, is een van de belangrijkere NATO-commando's. Deze zeer
uitgestrekte NATO-commandopost,
met een hoofdzetel in Brunssum,
naakte binnen het 449 ste CIDetachement zelfs een aparte ploeg
nodig: de ploeg Afcent.
Naast deze ploeg is er nog één
met veel internationale kontakten. Dat is ploeg 5 van 111 CI-

e. 52y(US) Mi-Bat krijgt een post in Schinnën NL.

een hele Amerikaanse inlichtingencompagnie, 331 Military Intelligence Compagny, op herhaling geweest te zijn.
Min of meer geregelde kontakten
met buitenlandse militaire inlichtingendiensten vindt je bij
de sektie veiligheid en de
afdeling inlichtingen en veiligheid. Rechtstreeks onder die afdeling ressorteert een liaisonofficier, een officier voor internationale kontakten. De sektie werkt wel samen met een detachement van 527 Military Intelligence Battalion; een Amerikaans onderdeel dat op één
van de Zuid-Limburgse AFCENTlokaties, en wel Schinnën, ge-

detachement. Deze ploeg 'BRD',
ook wel ploeg Seedorf genoemd,
is te beschouwen als het vooruitgeschoven deel van de Cl-organisatie. Ligt dus ook al in
West-Duitsland.
Opnieuw gepaste trots als er iemand van de MAD op de sektie veiligheid een lezing komt geven.
MAD staat hier voor Militarische
Abschirm Dienst, welk ongeveer te
beschouwen is als de West-Duitse
tegenhanger van de CID.
Het lijkt erop dat ploeg 5 en
ploeg AFCENT de buitenlandse kontakten onderhouden voor deze verder puur op de Nederlandse situatie werkende organisatie.

de marechaussee
concurreert
hetzelfde terrein en lopen elkaar
daarbij voor de voeten. Neem een
geval van spionage. De Lamid moet
dan een veiligheidsonderzoek instellen om het lek te dichten.
Maar ook is de wet overtreden en
de Marechaussee doet dus een onderzoek om de daders te pakken.
Maar, nog erger in de ogen van de
Lamid, de Marechaussee is duidelijk bezig eigen inlichtingenaktiviteiten op poten te zetten.
In april 1982 werd op een vergadering van detachementscommandanten
gesproken over "oneigenlijke aktiviteiten" van de GVD (Grens Veimarechaussee
ligheids Dienst) van de Marechaussee. Nog geen maand later ontstaat
Waar de Lamid wel veel mee temaer herrie over een artikel in het
ken heeft is de Marechaussee. Er
bestaat zelfs een felle concurren- Reformatorisch Dagblad van 22 mei
1982 over het werk van de Maretiestrijd met deze klup. Dat is
chaussee, die "alles aanpakt om
ook logisch, want. Lamid en Marechaussee bewegen zich vanuit twee in de publiciteit te komen".
verse hillende invalshoeken op
De Marechaussee bleek in de krant
De Landmachtinlichtingendienst
(Lamid) heeft twee broertjes die
hetzelfde doen bij de Luchtmacht en
de Marine. Dat zijn de Luchtmachtinlichtingendienst (Luid) en de
Marine-inlichtingendienst (Marid).
Het lijkt erop <~f h ussen deze klups
eigenlijk heel weinig kontakt bestaat, tenminste op het nivo van
de ploeg. Zo werd van de Marid alleen het verhuisbericht gevonden
in de buit. Op topnivo bestaat
er een koordinatiegroep van
Lamid, Luid en Marid.

K.a.v. het functioneren van de Ow Koning en de Kap Koele word i opgemerkt,
dat een ieder moet oppassen voor intrede door deze personen :,innen het
taakgebied van de Cl.
Koning en Kopie: •.

8

Notult

(1) Op detcnvergadering is gesproken over oneigenlijke GVD-activiteiten,
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt, dat.de GVD niet "bestaat.
Door de Lamid wordt alleen zaken gedaan met justitiële ambtenaren van
de Kmar, Dit houdt dus ook in, dat door ci-personeel hst vhdaspeot
zelfstandig moet worden onderzocht.
Doublures tussen de werkzaamheden van Kmar en Lamid moeten worden
Kemeld.

CONFIDENTIEEL

mui - < I ^ L Ï U -

449 haalt een verschenen artikel aan (dd 22-5-1982 in het
Reformatorisch Dagblad)i" Staatsbelang gaat voor publiciteit" (2e deel van artikel).
Yz geeft in het kort weer dat de situatie van de KMAR momenteel zo ligt 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 BVB,
Bit heeft de BVD niet zo op prijs gesteld.
.
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Van Westbroek, het enige afdelingshoofd binnen de centrale recherche.dat
geen marechaussee-opleiding achter de
rug heeft, maar ais gewoon burger zijn
afdeling leidt, verklaart nadrukkelijk dat
„wn zelf geen inlichtingen- of veiligheid&dienst zijn. Wij kunnen zelf niets
verwerken. Onze informatie gaat naar
die andere diensten toe. Er bestaat een
wisselwerking tussen de inlichtingendiensten en de afdeling grensveiligheid.
Wij worden door de inlichtingendiensten

geïnformeerd, waar hun belangstelling
naar uitgaat. Wij verstrekken die diensten dan informatie die voor hen van belang kang zijn",

Onkruit
In nauw contact met de afdeling
grensveiligheid staat het bureau terrorisme van de centrale recherche. ..Terrorisme, nationaal en internationaal, materieelvernieling en sabotage en antimilitanstische acthiteiten", zo omschrijft een
van de medewerkers het takenpakket
van het bureau terrorisme. De opperwachtmeester wil zijn naam uit de krant
houden. Hij is niet bang voor de antimilitaristische groep Onkruit, maar hij wil
wél de ramen van zijn huis heel houden.
Een rechercheur van h'et bureau terrorisme werkt bij de Bijzondere Zaken
Centrale (BZC) van de CRI.
De rechercheur wil de acties van Onkruit niet het stempel van terreur geven,
Overste Jongepier: „Het zijn anti-democratische lastposten". „Ze verdienen hét
ook niet", vindt de opperwachtmeester
„Er zit bij Onkruit pertinent geen ge
weid tegen personen bij. Dat is in elk ge
val tot nu toe niet vastgesteld", Tod
neemt de rechercheur de groep Onkriü
serieus. „Wanneer zij tijdens een open
dag een F-16 met verf besmeuren kos
het nogal wat om de aerodynamisehe
laag op het toestel over te spuiten.
schade van het Witte Huis in Madurp
dam bedroeg twee ton. Onkruit is een
groep die de aandacht vraagt",
De terreurrechercheur vraagt zich af
welke kant Onkruit met zijn acties za
opwillen. „Zoals altijd binnen een actie

groep bestaan er ook bij Onkruit verr
schillende stromingen. Het zou best kunnen dat er een aantal figuren opstaat dat
Om hardere acties vraagt. Binnen Onk ru it is ook een discussie aan de gang
over de vraag of totaalweigeren nog zin
heeft. Er wordt aan gedacht om toch in
dienst te gaan en de zaak van binnenuit
uittehoüen.

ook nog uitgebreid te citeren uit
een vertrouwelijk BVD-rapport.
Begin 1983 laait het konflikt
tussen Lamid en Marechaussee weer
op door een brief van Minister
van Oorlog De Ruiter (7-2-1983)
n.a.v. een mislukte poging van
Lamid en Marechaussee om vier
VVDM-ers te beschuldigen van het
stelen van staatsgeheimen.

De minister schreef dat in het
vervolg bij spionage en dergelijke
veiligheidsincidenten meteen bericht moest worden gegeven aan de
bevelhebber van de landmacht. Dit
hoogste nivo zou dan de Marechaussee inlichten zodat verdere blunders zouden kunnen worden voorkomen ,
Nu blijkt dat de brief van de minister aanleiding is geweest tot
een verwoede machtsstrijd achter
de schermen. De Marechaussee vond
dat de brief aangaf dat de Lamid
geen onderzoek meer zou mogen verrichten naar spionage, maar voorkomende direkt bij de Marechaussee
zou moeten melden, die het ondereoek dan verder zou overnemen.
Om dit weer recht te trekken
moest de opperbevelhebber van de
landmacht een brief schrijven,
waarin hij de procedure aangaf,
die moet worden gevolgd.
Behalve het kwalijke toontje van
deze brief (katten naar advokaten
en getuigen-deskundigen) geeft
dit aan dat de inlichtingendienst
eigenlijk wil proberen eventuele
gevallen voortaan zo lang mogelijk
in eigen beheer te onderzoeken.
Dat heeft als gevolg dat toekomstige verdachten zelfs niet meer
beschikken over de minimale rechten van verdachten, zoals die er
bij een Marechaussee-onderzoek nog
wel zijn. Als de ondervragers van
de Lamid klaar zijn en er een bekentenis is afgeperst, zullen de
•betrokkenen worden overhandigd aan
.de Marechaussee, waarna een formeel proces kan beginnen. Dit
riekt op zijn zachtst gezegd naar
methoden die thuishoren in een
politiestaat.
Brief bevelhebber landmacht.

2en brief van MinDef waarin meldingen over vermissingen
van geclassificeerde documenten staan, dient als volrjt
geïnterpreteerd te worden: de melding dient tie geschieden aan de hoogste vervolgingsambtenaar binnen de KL i. e.
de BLS. Deze coördineert de verdere aktie.
l;it is echter geenszins het geval.
rief a bedoelt slechts - zoals het onderwerp aangeeft en de aanhe
van de eerste volzin - in gevallen van spionage, politiek gevoelige zaken, alles binnen het kader van ref b een snelle procedur
te waarborgen waarbij ik centraal de in het geding zijnde belangen
a.r kan wegen, te weten:
a., a tjraf re c h t e l lik e b e langen; een aanhouding, in voorlopig-arrest
stelling on de verdere procedures brengen een zaak definitie!'
en onherroepelijk in de openbaarheid.
?!en advocaa> is niet te verhinderen, de gearresteerde bij te
st.aan («over de zaak te spreken), of inzage in alle stukken t.
krijgen. Bovendien is gebleken dat evenmin een "tegendeskun•iige" gemakkelijk inzage in de stukken kan .worden belemmerd,
b. V p ili^heidsbelangen, die zich juist tegen de onder a genoemd»
openba-.rheiÈ kunnen verzett.
ntenvergadering 10-6-'B2.
Notulen detaciiemer.tscomandar

Notulen U-1-'8L._
november 1977), de internationale
betrekkingen van de CPN (september
76) of de mantelorganisaties van
de Socialistiese Partij (idem). Opmerkelijk is dat er ook wordt geschreven over de ontwikkelingen
binnen de NVU, de Nederlandse
Volks Unie van Joop Glimmerveen.
l,lsn..ln...be,ai.t...Tfan....de.„ge£evenr
De Focus-rapporten zijn afkomstig
...nu ..opgfialagen...laij....deaJ.deltoee.n.„.B,„en..C, van.deL.gYg.
van de Sektie Buitenlandse Politiek van de BVD. Ze worden blijkbaar toegezonden aan iedereen die
er wat aan heeft.
Ook is er een gezamenlijke werkBfi V
D
/
S
E
P
~
'
1 ?' lorl! ê e i«f itiirJiü^iltt-wikkiücjes
VU / d o f
i.:... ... jijM.fifjD/ijn ,jj. ... v,],.j
feiten
eo ichterifroaiea dis vac belasj
groep van de BVD en CID waar gekim» zijt T»r is biiteilüise'
gevens worden uitgewisseld over
'subversieve' organisaties en personen. Daar wordt dan over gebabbeld en eens in de zoveel tijd resulteert dat in zgn. 'struktuuroverzichten'. Schemaatjes dus
L.S.
waarin 'het grote komplot' zichtHet ingang van september 1981 zullen de verschillende tot dusver bestaande
baar wordt. In deze werkgroep
SBP-rapportages (Kroniek, Rapport, Periodiek) vervangen worden door aen en
wordt ook geclassificeerde inforvoudigeSBP-rapportage onder de naam FOCUS.
matie uitgewisseld. Het meeste
Ter behandeling staan internationale - vooral«rntTfnafionaal fociiauaistisch
hiervan geldt als 'Zeer Geheim'.
Dat betekent dus dat wij er niks
eiten en achtergronden, die van direct of indirect belang
van gevonden hebben, helaas. Het
or de binnenlandse veiligheidssituatie.
schema over het LAVLK in Dossier
BVD/S3P, 1 september 1981
001 lijkt echter een goed voorbeeld daarvan te zijn. WerkgroepIn de buit zat een kompleet BVDgegevens worden wel verwerkt in
maandrapport en een aantal hoofdhet Infiltratie/Beinvloedings
stukken uit die van andere maanden, Schema (IBS) en bij het opstellen
Ze gaan vooral over recente ontvan de Beoordeling van Toestand
wikkelingen binnen linkse partijen
(BvT).
en groeperingen. Zoals bv. het
Als de spanningen oplopen wordt
vierde IKB-kongres (maandoverzicht de samenwerking natuurlijk een
BVD

l' Werkgroepgegevena
__
..zullen.. deze overzichten..verschiineii...onder..d.g....n.aaj5..

vertrouwelijk

.^

de neefjes

Het CID waarover we nu publiceren
is eigenlijk het neefje van de veel
bekendere BVD, de Binnenlandse
Veiligheids Dienst. Ook de BVD is
een contra-inlichtingendienst. De
taken van beide diensten liggen
in eikaars verlengde en sluiten op
elkaar aan. Zo is de BVD verantwoordelijk voor de veiligheid van
de BV Staat der Nederlanden. Het
CID zorgt er vooral voor dat
haar militaire apparaat betrouwbaar en inzetbaar blijft. Het meest
essentiële verschil zit 'ra dus in
het toekomstperspektief. De BVD
bestaat louter uit burgers en
werkt voor het hier en nu. Het is
er haar alles aan gelegen om een
zo groot mogelijke mate van maatschappelijke rust te verkrijgen. De
fabrieken moeten draaien en het
geld moet rollen. De militaire CID
is er echter juist voor als het
systeem is dolgedraaid. Zij is gericht op (burger)oorlog en 'hier
en nu' is vooral een oefening voor
als het er op aan komt.
De samenwerking tussen de BVD en
het CID is op een aantal punten
heel konkreet.
Er is natuurlijk een konstante
stroom rapporten over en weer. De
BVD is daarin het fanatiekst .net
maandoverzichten en kwartaalrapporten. Sommige BVD-afdelingen
hebben zelfs hun eigen blaadje,
zoals Focus bijvoorbeeld.

Een van de twee 3VD-gebouwen aan de Haagse President KennecU'laan.
Boven op het dak de computerzaal.

MINISTERIE VAN

VERTROUWELIJK

BINNENLANDSE ZAKEN
B.V.D.
's-Gravenhage,

oktober 1976

Het Hoofd van de BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST
heeft het genoegen U een exemplaar- aan te bieden
van het, per ultimo vorige naand afgesloten,
B.V.D.-Maandoverzicht.
I_N_H_0_U_D

Reacties op de Paneuropese CP-en conferentie
JJe internationale betrekkingen van de CPN
CPN organiseert Nationale Partijconfercntie
Voorkomen is beter
Het Trotskisme in Zuidelijk Nederland

10

9
12
13
16

Mededelingen voorzitter
a. In opdracht van 3LS wordt een organisatie-onderzoek uitgevoerd
bij Lamid B. Het onderzoek beperkt zich tot de ataf-laraid B en
de tachementsstaven.
Doel van dit onderzoek is, de mogelijkheden en gevolgen te
bezien van: - Automatisering staf Lamid B
- Koppeling geautomatiseerde bestanden van
BVD/Lamid B/CRI
- Organisatie staf Lamid B
- Organisatie, taak en werkwijze der territoriale
detachementsstaven, militaire Cn (PMC-Gelderland)
b. Aan zijn door politie instanties militaire gegevens ^evraa^d
i.v.m. mogelijke criminele en/of politieke activiteiten.
Na overleg met 'hfd.Lamid B ia bepaald dat geen geclassificeerde
gegevens verstrekt mogen worden.
CIOQ'n dienen dit steekaproef gewijze te controleren.

ponderen. Een mooi moment ook om
persoonlijke kontakten te leggen.
Want die zijn er zeKer. Ook buiten
alle officiële kanalen om.

bijzondere zaken

Naast de officiële inlichtingendiensten is er ook nog de Bijzondere Zaken Centrale van de Centrale Recherche Informatiedienst
(CRI). Die is 35 man sterk en
houdt zich vooral bezig met de
opsporing van 'terroristische
Notulen juni '82.
misdrijven'. Veel kontakt heeft het
CID er niet mee. Sektie Veiligheid
van het dikruitboek De Wilde Weg- krijgt de maandelijkse BZC-bulletins.
stuk intenser. Al in de eerste
wijzer' krijgen zij, volgens de notu- En soms wordt er een lezing gemobilisatiefase komt de BVD met
houden over "terrorisme" enzo.
len, alleen het gedeelte dat op
alle belangrijke gegevens over de
hun gebied betrekking heeft. Als
Bij gebrek aan terroristen is de
brug. Op elk detachement worden
de BVD aktiever wordt t.a.v. OnBijzondere Zaken Centrale dus
een paar man plus een terminal
kruit wordt door het CID bijna
voornamelijk bezig met de leukere
gestationeerd.
zuchtend geconstateerd dat de
politieke akties.
In 1982 werd er binnen het CID
Hun informatie krijgen ze voornasamenwerking tussen hen en de
een organisatieonderzoek ver•nielijk van de politie en de marePID-ers zal gaan toenemen.
richt. Eén van de onderzoekschaussee. Daarnaast winnen ze
In juni '82 lijkt het zowaar alsof
punten was de mogelijke "koppeling
zelf ook de nodige informatie in.
de politie behoort tot de binnengeautomatiseerde bestanden van
Zo heeft de Bijz. Zaken Centrale
landse vijand. De CID-boys moeten
BVD/CRI/Lamid B" en de gevolgen
controleren of er geen geclassifi- bv in Driebergen een telefoondaarvan, (Lamid B=Sektie Veiligaf luister-centrale .
ceerde informatie aan politieheid)
ins.tanties wordt verstrekt (zie
Een ander punt waarop nu al veel
hiernaast). Toch zien zij de PIDsamengewerkt wordt is het obserde nederlondse CIA
ers wel als collega's. Ze werken
veren van Oostblokspionnen hier
Op
9 jan. 1980 vermelden de notuimmers
allen
aan
de
basis.
Zo
ten lande. Dat er op ploegniveau
len dat opperwachtmeester Kraayworden er jaarlijks per provincie
wel eens kontakten met de BVD
mes van de ploeg Utrecht de
ID-dagen georganiseerd. Een lezijn, blijkt uit de notulen van
dienst zal verlaten. Kraaymes
zinkje, filmpje, drankje, hapje
3-12-'80. Commandant Ploeg Noordenz. Een goeie gelegenheid om eens vertrekt naar de IDB, de InlichHolland meldt dat er een man van
de BVD kontakt met hem heeft opkennis te maken met die mensen met tingen Dienst Buitenland.
Wat is dat nou weer voor een
genomen "om te spreken over samen- wie ze anders al]een maar correswerking in het Amsterdamse". Dat
is dan een uitzondering, want de
Centrale Recherche
JOURNAAL BERICHTGEVING
Informatiediansc
leden van een CID-ploeg hebben
TERRORISME
f
Raamweg 47 Oen Haag
voornamelijk kontakt met de hand, .
if
Postbus 20304
langers van de BVD bij de politie.
2500 ÉH Oen Haag
Telefoon «0-76 99 11
^srrjmmer 070-75 98 82
Telex 31152
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Bij de Gemeentepolitie worden deze
afdelingen PID genoemd, de Plaatselijke of Politieke Inlichtingen
Dienst. Bij de Rijkspolitie zit er
op elk van de 17 distrikten zo'n
afdeling : de DIR, Distrikts Inlichtingendienst Rijkspolitie.
Dergelijke afdelingen zitten ook
bij de Dienst Luchtvaart en de
Algemene Verkeersdienst van de
Rijkspolitie, de douane en de Marechaussee.
Bij het houden van veiligheidsonderzoeken naar personen wordt
door het CID aan de PID/DIR van
de woonplaats van de betrokkene gevraagd, wat er op politiek en crimineel gebied bekend is over die
persoon. En de PID/DIR geeft dat
netjes door. Het is wel eenrichtingsverkeer, want andersom worden
de PID-ers niet betrouwbaar genoeg
geacht om kennis te nemen van geclassificeerde militaire gegevens.
Ook de BVD gaat soms zo met haar
PID-ers om. Van de BVD-bewerkina

l Binnenland
A Oud» Molotev-cücktaii in mcd?rr.Q uitvoering.
In een pamflet ondertekend daor 'ONKRUIT UTRECHT' werd
esn artikel aangetroffen, waarin een beschrijving wordï gegeven
vïn ean mclo'ov-cocktail [nieuwe versie).
Ce bu itenkant van een f les wordt m et tape f kleef b a ndl omwikkeld,
met de kleefzijde naar buiten gekeerd t feta M/
Hiertegen worden loden strippen geplak: ('faro TB).
Vervolgens wordt wederom lape tagsn de loden strippen
Beplakt, nu met de piakkant tegen d? loden strippen aan (fc:o
' omhulsel van 's po ea Ipdin ctr.^^c'i ',v j/d; van da fles
ens het varvoer ta vermijden.
fies wordt v s r / ^ l r a r s gevu'd npr e r -n ncriTie: van 7C%
nine, 15ïi s/r,t.liiims a v, n—,. d J n- 'Li. v. j'oene dreft', en
15% verdund zwavelzuur (HaSCM van mirrstens 35%. Hierna
moet de fles afgesloten worden.
Kort voordat da fies als molotov-cocktail wordt gebruikt, dient
het omhulsel weer om de fles ie worden geschoven.
Bij het neerkomen op een doel. ial de fles breken. Wanneer het
iwaveliuur in aanraking komt met het lood ontstaat een
chemische reactie, die gepaard gaat met vonken. Deze vonken
zorgen er voor dat de benrina ontbrandt.
Door d e Explosieven Opruiming s Dienst is deze molotov-cocktail
met succes beproefd.
(Dossier 5.1/J8.3)

Door de commandant van ploeg KQORD-KOLLA1TD van dijn CïPetachernent wordt een bijeenkomst georganiseerd voor inlichtingen functionarissen (op werkniveau) uit de provincie
NCOHD-HOLLAI1D.
In de voer-gaande jaren werden soortgelijke bijeenkcmsten
gehouden set resp. als onderwerp:
(a) het vervaardigen van explosieven voor conspiratief gebruik, en
I D ) het opsporen en vernietigen van geïmproviseerde springn.iddelen, bommen en granaten,
t
Uitnodiging ID-dag

Tl

1980.

Oorlogssfeer
Met grote geheimzinnigheid
wordt bij de ÏDB over "de Inwonende dienst" gesproken,
die de begane grond van de
vtalla In Wassenaar in beslag
neemt.
Het betreft een afdefing van
du ID8, die formeer helemaal
niet bestaat. De medewerkers
ervan zijn in het bezit van
vuurwapens, die zij tot voor
kort ook tijdens hun werk bij
zich hadden. Zij leven en werken „in een sfeer van oorlog"
en zijn verantwoordelijk voor
het verbergen van de voorraad
wapens die In 1880 In een bos
achter een bejaardenhuis In
het Limburgse Heljthuljsen
werd gevonden. De toenmalige
minister van defensie, mr. W.
Scholten, weigerde „In het belang van de staat" Kamervragen over de wapenvondst te
beantwoorden. De Kamercommissie voor de Inlichtingen- en
veiligheidsdiensten werd pas
na enige aandrang Ingelicht
over de vondst en het bestaan
van de „inwonende dienst" en
zijn bijzondere taak In oorlogstijd.
.,
.
.

f
V

Onkruit
De „Inwoners" hebben bij
hun werk in Wassenaar niet
langer; een pistool in hun bureaulade liggen, maar wel een
wapenstok. Waarschijnlijk Is
de enige reden daarvoor angst
voor een overval van de antimllitaristlsche beweging Onkruit. Om ' diezelfde reden is
een nieuw veiligheidssysteem
In en rond de Wassenaarse villa .geïnstalleerd en wordt er
nog een elektronisch beveiligingssysteem gezocht.

In het Algemeen Dagblad verschenen daarover een aantal artikelen. De basis van het konflikt
lag in het feit dat de dienst
geleid werd door militairen met
een militaire kijk op inlichtingenwerk. Meest officieren buiten
dienst, voornamelijk afkomstig uit
het Korps Mariniers. Vele burgers
bij de dienst werden na uitgelokte
konflikten met buitengewoon verlof gestuurd. De militairen vonden hen maar 'softies'. Zo vertrokken in anderhalf jaar tijd
ruim 30 medewerkers. De affaire
maakt het nodige duidelijk over de
werkwijze van de IDB. Naast relaties met soortgelijke diensten van
de NATO-partners, onderhouden ze
ook goede kontakten met de Israeliese geheime dienst Mossad en de
Zuid-Afrikaanse BOSS. De IDB verzamelt in het buitenland vooral
informatie t.b.v. de ministeries
van economische zaken, buitenlandse zaken en natuurlijk defensie. De IDB spionnen werken niet
zelf in het buitenland, zoals James Bond dat doet. Ze onderhouden
wel een agenten-net van zo'n 50
personen, die tegen betaling on-

derzoeken verrichten.
Een ander interessant aspekt in
de artikelenserie, is het verband
dat gelegd wordt tussen de IDB en
de affaire van de geheime wapendepots. In de zomers van 1980 en
1983 werden op twee plaatsen in
Nederland geheime wapendepots gevonden. Verstopt in de grond in
bosrijke gebieden, bij het Limburgse Heijthuyzen en bij Velp. Beide
keren heeft de regering "in het
belang van de Staat" geweigerd
opheldering te verschaffen. Het
ging telkens om zo'n twintig kisten propvol vuurwapens en explosieven. Genoeg om evenzoveel sabotagegroepen van 6 tot 8 man tot
de tanden toe te bewapenen. Dergelijke depots zouden in bijna alle
NATO-landen bestaan. Alles wijst
erop dat de wapens bedoeld zijn
voor ' bijzondere omstandigheden',
Daarmee zou bv, een snelle bezetting van West-Europa door de Rus
bedoeld worden. Maar zoiets als
revolutie valt daar ook onder. De
depots zijn waarschijnlijk opgezet
vanuit de CIA, En daar werkt de
IDB dus dagelijks mee samen.

klup, die IDB?
Het is de minst bekende neder.landse geheime dienst. Er werken
zo'n 70 mensen. Haar taak is:
"het verzamelen van inlichtingen
over het buitenland, die voor
de staat van belang kunnen zijn".
In de CID-papieren is verder nix
over de IDB gevonden. Maar dat
is niet zo raar. Gezien haar taa'<
zal de IDB meer kontakt hebben
met de sektie inlichtingen van
de Lamid. Toch zijn ze wel even
.het vermelden waard.
Begin 1982 kwam een binnen de
IDB slepend k o n f l i k t naar b u i t e n .

Het sjiookkasceel van de iDB in Wassenaar.

Alweer de tweede Onkruit-uitgave
in de CID-reeks. Als dit dossier
voor je ligt, zijn wij al druk
bezig met het volgende.
Want er valt nog heel wat te
onthullen uit de archieven van
de Ploeg Utrecht van 450 ContraInlichtingen-Detachement.
Allemaal eerlijk gejat op 19 november vorig jaar.
Dossier 003 zal wat dieper ingaan op de methodes, die bij
het CID in gebruik zijn, om hun
smerige job te doen.
Hopelijk heb je nog een exemplaar kunnen bemachtigen van
Dossier 001. Die ging over het
vijandsbeeld van de heren CID-ers,
hoe ze die binnenlandse vijand
in kaart brengen en wat ze met

die gegevens doen voor als het
er echt op aan komt.
Koop 'm, nu het nog kan!
Ook Dossier 002 wordt weer ingevouwen in vele blaadjes, zoals
Bluf!, Vredesaktiekrant, Afval,
Springstof, De Zwarte, Astvalt
en Nul-nummer,

Los te koop in de betere boekhandel.
Bestellen kan ook.
maak 2 gulden per gewenst
exemplaar over op gironr. 3552823
tnv BGSM van Vugt WAM, Utrecht,
ovv Dossier 001 en/of 002.
Ze worden je dan zo snel mogelijk toegestuurd.

Voor reakties ed: Postbus 15006,
3501 BA, Utrecht.

