en worden door mensen, groepen,
politieke partijen en kranten gebruikt op een manier die zij zelf
willen. Dat gaat vanzelf. Zeker
wanneer het over inlichtingenDit derde dossier gaat over de
slagen
- ze beveiligen zich tegen aflui- diensten gaat. Waarschijnlijk komt
methodes en technieken die de
dat omdat het, naast de spannende,
sterapparatuur» maar hebben zelf
militairen van de Contralnlich—
tingenDetachementen (CID) gebrui- deze apparatuur en luisteren daar- jongensboekenassociaties die het
oproept, alle linkse mensen treft.
mee zelf ook af.
ken voor hun taak: het beveiligen
Alles wat links is of kan worden
- wie een militair objekt fotovan het leger, tegen onbetrouwbare
is voorwerp van onderzoek. Over
grafeert wordt als het even kan
militairen, tegen invloed van
onderzoek naar rechts hebben we
geregistreerd; de CIDers volgen
links en de vredesbeweging, tegen
bijna niets gevonden.
zelf cursussen "heimelijk fotouitlekken van geheimen. Het heeft
De inlichtingendiensten krijgen
graferen" om demonstranten ë.d.
ze allemaal niet mogen baten. Op
wettelijk steeds meer speelruimte,
te fotograferen.
19 november'84 hebben we ingebroen onttrekken zich aan de door
- Voor mensen uit het Oostblok
ken bij de CIDploeg op de Knoopkaieder zo geroemde democratische
zerne in Utrecht en zakken vol pa- horen we bang te zijn. Achter
kontrole. De tweede kamer commiselke Rus of Oostduitser zou een
pier meegejat. Daarnaast vonden
sie voor de inlichtingendiensten i
KGBagent schuilgaan. Ondertussen
we nog een uitgebreide set inbremeldt dat er zo weinig over deze
worden Nederlandse militairen sykersgereedschap (handig!). Offidiensten geklaagd wordt. Ja dat is
stematisch als goedkope spionnen
cieel zal het CID zo'n set nodig
niet zo gek. Alles wat deze
gebruikt wanneer ze op reis gaan
hebben om de sloten in het leger
diensten doen gebeurt in het geachter het ijzeren gordijn.
te testen tegen inbraak. Defensief gebruik dus. Maar een mili- Verder in dit dossier hun technie- niep, zonder dat je er zelf wat
van merkt. Ze laten geen sporen na
ken voor geheimhouding. Hoe ze
tair zal geen militair zijn als
bij inbraken, ze doen alles zotijdens hun operaties vermijden
hij het niet ook 'offensief' geveel mogelijk met tussenpersonen.
dat ze ontmaskerd kunnen worden:
bruikt. Het CID breekt zelf ook
Als er een onderzoek naar je loopt
schuilnamen, schuillegitimaties,
in. Het is een algemene militaire
merk je dat niet. Dat is nu juist
kwaal. Het leger wordt steeds ver- schaduwkentekens.
Hun infiltranten komen niet te we- de manier van werken van een geheikocht als een defensief apparaat,
me dienst. Alle methodes en techten wie de CIDers zijn, hoe zij
maar ondertussen is het gewoon
zelf geworven zijn, wat er met hun nieken waar over ze beschikken
een vernietigingsmachine. Zelfs
informatie gebeurt. In de hele
zijn er op gericht zo anoniem
kruisraketten zouden er zijn om
legerorganisatie wordt gezorgd dat mogelijk te blijven.
ons te beschermen. Met de andere
Al deze methodes en technieken
niemand meer geheimen te zien
"defensieve" middelen van het CID
zijn de normaalste zaak bij het
krijgt dan nodig is. Spannende
is het niet beter gesteld:
werk van inlichtingenmensen
verhalen.... totdat je erachter
- voor screening op betrouwbaarDat de vakidiotie die hier aan het
komt dat ook jij het doelwit kan
heid kunnen ze gebruik maken van
zijn van deze praktijken.
licht komt door vele mensen als
een uitgebreid netwerk waarin van
De tot nu toe gepubliceerde ont- levensgevaarlijk wordt beschouwd,
een groot deel van de bevolking
begrijpen ze vast niet.
politieke en andere gegevens opge— hullingen uit de gevonden panier-

defensie in hef offensief

neec/foknow
1. Veilighaidaelaaaificatie objecten.

^^

ƒ3. werk vaarvan da geheimhouding van aard en inhoud

van groot b«lanjc

voor de veiligheid van de staat.
ÜJ> verk wsarvan de geheimhouding van aard on inhoud van balang ia
de veiligheid van do staat,
(o. alle overige verken.
Opberging
ZÉÉR GEHEIM - CTS - CTS/ATOMAL - TS ATOMIC
In een braak' en brandwerende kast of kluis met verstelbaar 3-schijfscombinatieslot, of opbergruimte, die
v.w.b. braak- en brandwerende eigenschappen daarmee overeenkomt.
GEHEIM - NA TO SECRET- NA TOCONFIDENTIAL- NS/A TOMA L - NC/A TOMAL- S/A TOMIC- C/A TOMIC
In een brandwerende stalen kast met ingebouwd verstelbaar 3-schijfscombinatieslot, danwei een stalen
archief- of ladenkast, mits voorzien van een deugdelijk aangebrachte sluitstang en een 3-schijf3combinatiehangslot.
CONFIDENTIEEL
En een deugdelijke, goed afsluitbare stalen kast of kist.
OIENSTGEHEIM - NATO RESTPICTZD
In afsluitbare opbergmiddelen.
AANVULLENDE BEPALINGEN
(1) Voordat een opbergmiddel en een vertrek/bureauruimte voor de opberging van CTS-, Atomal- en
Atomic-documenten in gebruik mag worden genomen, dient daarvoor door of namens Hoofd LAMID
- i.c. Sectie Veiligheid danwei het steunende Cl-detachement - goedkeuring te zijn verleend.
(2) Naast het gestelde t.a.v. opbergmiddelen in de voorgaande punten 6 9 en 6 b geldt dat het vertrek
of complex van vertrekken, waarin Nato Secret en CTS geclassificeerde, danwei Atomat en Atorrric
CONFIDENTIEEL

Het CID is een van de inlichtingendiensten die de belangen en de geheimen van de Staat veilig moet
stellen.
Je basis van het beveiligingsprincipe van belangen en geheimen
van de staat, is het begrip "compartimentering". Dat is het geheel van maatregelen die ervoor
zorgen dat personeel alleen funktioneel de toegang mag hebben
tot deze geheime gegevens.
Dit alles gaat volgens het "Need
to Know" beginsel. Dat betekent
dat niemand meer informatie krijgt
dan absoluut noodzakelijk is.
Objekten krijgen een geheimhoudingsgraad, mensen hebben een geheimhoudingsgraad, funkties hebben
een geheimhoudingsgraad en gegevens hebben een geheimhoudingsgraad. Ieder die binnen zo'n
"compartiment" werkt moet tot op
de daarvoor geldende geheimhoudingsgraad gescreend worden. De
gegevens moeten op een met deze
compartimentering overeenstemmende wijze opgeborgen worden.
Zoveel mogelijk worden er aparte
compartimenten gemaakt voor b.v.
Nato gegevens of confidentiële
gegevens.

Een belangrijke defensieve taak
van geheime diensten is het doen
van veiligheidsonderzoeken. Deze
onderzoeken worden niet alleen
door militairen maar ook door de
BVD gedaan. Ook bij de overheid,
NS, PTT, energie-, bouw- en.
andere toeleveringsbedrijven
worden veiligheidsonderzoeken gedaan.
Wanneer je op een vertrouwensfunktie(««funktie waar je de veiligheid
of belangen van de staat of een
vitaal onderdeel, bedrijf of instelling, in gevaar kan brengen)
solliciteert, komt er een veiligheidsonderzoek. Deze onderzoeken
buiten het leger kunnen door de
bedrijfsveiligheidsdienst zelf gedaan worden maar vallen uiteindelijk onder de verantwoording van
de BVD.

hef leger gescreend
Vóór dat dienstplichtigen in
dienst komen, moeten alle keuringsplichtige jongens meedoen aan de
lichtingsonderzoeken. Dit zijn
naast medische onderzoeken en gesprekken vooral administratieve on
derzoeken. Dan wordt vastgesteld
of hij al dan niet betrouwbaar is
(zie ill.). Wanneer iemand onder
één van die kategoriën valt is hij
vanaf dat moment een 'gesignaleer•de'. Een onderdeel mag nooit uit
meer dan 6% gesignaleerden bestaan.
Voor deze spreiding zorgt 't Hoofd
Afdeling Dienstplichtzaken. Deze
stuurt vóór de opkomst de lijsten
met gesignaleerden aan het Hoofd
Sectie Veiligheid, de baas van het
CID, en naar de commandant van het
onderdeel in de opkomstplaats.
Deze gegevens blijven in een ordner in het persoonlijk archief van
de commandant. Deze zorgt er voor
dat de gesignaleerden extra in de
gaten worden gehouden. Ook na de
diensttijd blijven deze gegevens
altijd beschikbaar voor b.v. herhalingsoefeningen. In ieder geval
blijven alle gegevens in de grote
GP1, Centrale Personeels Informatieverzorging, komputer in Amersfoort (033-38622 tst. 2601). Hierin
.zitten gegevens over keurings- en
dienstplichtigen, beroeps, burgerambtenaren. Belangrijk is dat gesignaleerden nooit zelf op de
hoogte mogen zijn van hun signalering. Voor gesignaleerden gelden allerlei beperkende bepalingen. Ze mogen niet met de geklassificeerde gegevens omgaan en bij
een heel rijtje onderdelen mogen
ze helemaal niet zitten. Op een
vaste baan bij defensie hoeven ze,
als ze dat al zouden willen, so
wie so niet meer te rekenen.

ye»7/ghe/c/sonderzoeken
door hef C/D
Door het CID worden antecedenten-

hef ve//igtódssyndx>om
STAATSBEDRIJF DER P O S T E R I J E N , T E L E G R A F I E EN TELEFONIE
DIENST BEDRIJFSVEILIGHEID
Bureau P e r s o n e l e - en D o c u m e n t e n b e v e i l i g i n g
Nr. E-5900/56
Bur. PDB; tfn 050-103800
ON'DERVEHP: in foroatieambtenaren PTT

Groningen, k maart 1981
Te Amsterdam, op het adres Nieuvezijds Voorburgwal 182, de plv informatie
ambtenaar P. v.d.Pek, bereikbaar onder telno 020-7'*3301*.
Het correspondentieadres van de heer v.d.Pek is als volgt:
buitenenvelop :• Aan de directeur van het Telefoondistrict,
Postbus 50500,
100? DA Amsterdam,
binnenenvelop : DIENSTQEHEIM
PERSOONLIJK
Aan de informatieambtenaar PTT,
p/a Telegraafdienst,
Nieuwezijds Voorburgwal 182,
1012 SJ Amsterdam.
De heer v.d.Pek is verantwoordelijk voor de informatietaak in Amsterdam,
Amstelveen, Purmerend en Zaanstad. Hij functioneert onder leiding van de
heer P.W.J.Beekman te 's-Gravenhage.

450 C I - D h
INGEKOMEN dd:
Nr. |i..; ).-,. .. ;
DIENSTGEHEIM

In de zwaarte van het onderzoek ig een gradatie aangebracht,
die in de meeste gevallen correleert met het belang (uit een
oogpunt van staatsveiligheid) van de functie. We onderscheiden
A-functies = ZEER GEHEIM (zeer ernstige schade aan
veiligheid van de staat)
3-functies = t/m GEHEIM (ernstige schade)
C- functies^ VERTROUWELIJK (nadeel)
In sommige gevallen spreken we van D-functi es,op niveau van
DIENSTGEHEIM, doch dit komt niet vaak voor.
Indien er bij personen aanwijzingen zijn die duiden o,p relatie
met één van de voorno.emde criteria, kan de onderzoekende
instantie besluiten een diepgaander onderzoek te verrichten,
dan dg hoogte van de vertrouwensfunctie in principe eist.
REGELING VOOR DE OPLEIDING EN INDELING VAN NIET BETROUWBAAR GEACHTE DIENSTPLICHTIGE
MILITAIREN
(vredes- en oorlogstijd)
1

Indeling en opleiding

i.

Algemeen
II) Op grond van het resultaat van onderzoeken, ingesteld vóór de opkomst in werkelijke dienst, wordt
vastgesteld of de dienstplichtige militair al-dan-niet betrouwbaar kan worden geacht.
(2} Bij onvoldoende-geachte betrouwbaarheid wordt, afhankelijk van aard en mate hiervan, dd volgende
categorie-indeling gemaakt: .
8 - politiek vermoedelijk niet betrouwbaar
C = politiek onbetrouwbaar
*
E = crimineel onbetrouwbaar
1
X = is uitgesproken negatief ingesteld t.a.v, de krijgsmacht; stelt zich ten doel op alle mogelijke wijze
hieraan afbreuk te doen.
.
Gesignaleerden mogen nooit op de hoogte worden gebracht van hun signalering.

Notulen 450 CID ploegcommandanten vergadering van 1-2-1982
Ftn ui't detcverf; en mededelingen detoi
a, M.b.t. mil pers "behoeven gegs niet meer "bij GPI te worden aangevraagd,daar
Sie nu ook over soortgelijke terminal beschikt. (Hr de Wit,PTT telnr volgt)
C-Plg Ut: hier zijn alleen gega in opgeslagen van na 1977>gegs voor 1977
toch aanvragen bij CPI,d.t.v. plg Ut.

wordt gedaan naar V(ertrouwens)- heids onderzoeken maakt het CID
mensen. Zij mogen kennis nemen
gebruik van vele bronnen om pervan gegevens t/m geheim. Ondersoonsgegevens te achterhalen.
zocht worden de Politieke gegeWe noemen er enkele.
vens van; betrokkene, partner,
1 Ieder detachement heeft een
kinderen v.a. 15 jaar, huisgenoeigen documentatie systeem.
ten v.a. 15 jaar, ouders, schoon- Namelijk, Documentatie l met geouders, broers, zusters, zwagers, gevens over gevaarlijke organischoonzusters. Criminele gegevens saties en Documentatie 2 niet ge:betrokkene, partner, kinderen v. gevens over gevaarlijke personea
- naar burger ambtenaren van het
a. 15 jaar, schoonkinderen v.a.
min. van defensie
Doe. l en 2 vallen onder de
- naar toekomstige informanten of 15 jaar, huisgenoten v.a. 15 jaar, Hoofd Informatie Verwerking (HIV)
ouders en schoonouders.
infiltranten.
2 In de computer van het CPI
2 Veiligheidsonderzoek B (AOB)
staat wie van de dienstplichtigBeroepsmilitairen en burgerpersowordt gedaan burger- en beroepsen
gesignaleerd is, alle gegeneel worden bij aanname gescreend. personeel van defensie voor het
vens uit het bevolkingsregister
Voor elke vakature bij Defensie wor- verkrijgen van toegangsbewijzen.
en alle gegevens van de ingevulden alle sollicitanten nagetrokken. Onderzocht worden Politieke gede "Staat van Inlichtingen".
Tienduizenden mensen per jaar dus. gevens hetzelfde als bij het AOA
Vroeger had alleen de MarechausDit gebeurt tot het screenings—
De Criminele gegevens worden alsee ten alle tijden toegang (tenivo dat bij de toekomstige funklefonisch) tot die gegevens. Zij
leen van betrokkene onderzocht.
tie past. Je hebt dus minder en
3 Veiligheidsonderzoek C (AOC)
hebben zelfs een terminal staan
meer uitgebreide veiligheidsonderbij de centrale recherche van de
wordt gedaan naar b.v. schoonzoeken. Vóór de aanname van nieuw
Marechaussee. Maar dat vond het
maakpersoneel voor het krijgen
personeel moet iedereen een zogeCID niet zo leuk en ze wilden
van tijdelijk toegangsbewijs.
naamde "Staat van Inlichtingen"
zelf ook telefonisch de gegevens,
Onderzocht worden alleen de
inleveren. Dit is een lijst van 8
op dit moment is er ook een terPolitieke gegevens van betrokkantjes A4 waarop vragen staan
kene en partner. Criminele gege- minal verbinding met de CPI-komover de sollicitant, zijn familie,
puter op de Sectie Veiligheid van
vens zijn hier niet van toepaszijn aangetrouwde familie, met wie; sing.
het CID.
diegene samenwoont, kontakten met 4 Het Speciaal Contra Inlichting— 3 Het Centraal Antecedenten Bureau
kommunistische landen en/of peris een databank van het min. van
enOnderzoek (SCIO) wordt gedaan
sonen, hobbies, verenigingsleven,, naar de door het CID verdachte
justitie. Hier zijn alle justietc. Deze lijst gaat weer naar
tiële antecedenten van iedereen
mensen
of
toekomstige
informanhet CPI. Om een goed computersyten. Het onderzoek wordt gedaan
opgeslagen. Het CID kan deze insteem te krijgen stelt kapitein
als een AOA maar er moeten veel
formatie schriftelijk opvragen.
van Zeeland van het CPI, is het
meer achtergrond gegevens als le- 4 De meest geraadpleegde bron bij
noodzakelijk dat antecedentenvensloop, opvattingen v,d. beveilgheidsonderzoeken zijn de
lijsten, als bv. de "Staat van Introkkene, partner en naaste fami- bevolkingsregisters, waar iederlichtingen" volledig ingevuld
lie verzameld worden. Gegevens
een op een bevolkingskaart of
worden. Maar wat wil nu het geval, kinderen en huisgenoten al vanaf
persoonskaart staat. Bij deze
het volledig invullen van deze
10 jaar.
bevolkingsregisters zijn het
waanzinnige lijst is niet ver5 Uitgebreid Onderzoek (UO) wordt vaak de zelfde mensen die de geplicht. Sommigen vullen om pringevens doorspelen aan het CID.
gedaan naar inlichtingen persocipiële redenen nvt, niet van
neel, adspirant beroepsofficieren, In sommige gemeenten worden de
toepassing,in bij de diverse
soms dienstplichtige academici
persoonsgegevens in een komputer
vragen naar familie. Binnen het
"en S(leutel)— mensen. S-mensen
opgeslagen. Het CID probeert dan
CID wordt aangedrongen op volledig
ingevulde antecedenten formulier-5-en V regelingïBij ontstaan van een nieuwe situatie zoals huwelijk,
en i.v.in. het "van Zeeland synscheiding of functiewisseling/overplaataing, vervalt de oude machtiging en wordt er een nieuw onderzoek ingesteld (UO).
droom" .
onderzoeken gedaan:

- naar aanleiding van verdacht ge
drag (zie indicatorenlijst Dossier 001)
- bij betrokkenheid bij een veiligheidsincident
— bij aanname van militair en
burger personeel bij de Kon.
Landmacht

f.het kap „van Zeeland syndroom" cq het CPI gebeuren m,b.t,„nvt"
op het ant form.
C zegt toe dat e,e.a. t.z.t. stopt,(ierhalve de ant formn worden
alsdan juist ingevuld))

een machtiging te 'krijgen om de
gegevens uit die komputers te
verwerven. Op de persoonskaart
staat van alles geregistreerd
b.v. godsdienst naam, beroep,
"Notulen 450 CID ploegcommandanten vergadering van 20-11-1980
C = commandant van het 450 CID. ant. form. = antecedenten formulier ouders. Zo'n persoonskaart laat
Ook het schoonmaakpersoneel wordt
ruimte over voor aantekeningen.
zijn mil. en burger personeel dat
van tevoren gescreend.. Na een pokennis mag nemen van gegevens t/m
Zo zijn er verplichte aantekensitief advies van het CID mogen
zeer geheim en nato secret.
ingen b.v, welk pensioen iemand
zij een tijdelijk of doorlopend
Het gaat hier weer hetzelfde als
krijgt, onderscheidingen, diensttoegangsbewijs hebben. Er moet
bij het AOA maar nu moeten er
plichtig of niet, funktie bij de
in ovenleg met de schoonmaakbemeer gegevens bij over buitenB.B. of niet, reserve personeel
drijven' een overzicht gemaakt worlandse reizen, kontakten en meer
(mil). En er zijn onverplichte
den v'an reserve schoonmaakpersoachtergrond gegevens. Een gesprek
aantekeningen. Dit kunnen aanneel. Zodat er altijd gescreend
maakt vaak deel uit van het ontekeningen zijn over de nationaderzoek.
schoonmaakpersoneel voorhanden is.
liteit( b.v. Surinaamse van
Wanneer personeel van aannemersVoor het inzien van nog geheimere
origine) en aantekeningen van de
bedrijven aan of op militaire obgegevens moeten weer aparte
politie, b.v. vuurwapenvergunning.
machtigingen aangevraagd wor,den.
jekten werken moeten ook zij geAl deze gegevens worden vaak als
screend worden.
eerste opgevraagd gelijktijdig
Er zijn 5 soorten veiligheidsonmet:
mecfies
geheim
derzoeken:
5 De bekende gegevens bij de
l Veiligheidsonderzoek A (AOA)
Voor het uitvoeren van veiligplaatselijke politie( Pol.Inl.

Hebben we °en ingang in Tiel ?

_

"iel moetemgesteld vorden

aan B-1..
_
_
__
lötuien ASO (ilb "ploegcommandanten vergadering van 19-1-1984. B-1 - het belangrijkste
Iburo van de Sectie Veiligheid (baas van het CID) dat offensieve operaties coördineert.

'Dienst), Er wordt niet alleen gevraagd naar een strafblad en
politieke antecedenten, maar ook
naar indrukken van deze politie
mensen zelf.
De Kamer van Koophandel geeft
ook gegevens door over de samenstelling van besturen van bedrijven, stichtingen en verenigingen.
De inlichtingendiensten hebben
hiervoor vaste kanalen waarlangs
de informatieverstrekking soepel
loopt. Dit is vaak via één bepaalde medewerkerster bij de KvK.
Deze gegevens zijn gewoon openbaar maar de "diensten" zelf
willen niet in de openbaarheid
komen.
Ook bij de Centrale Krediet Registratie( CKR is een zeer smerig
partikulier instituut in Tiel)
gaat de CID in bepaalde gevallen
de kredietwaardigheid van mensen
na. In deze komputer staat iedereen geregistreerd die niet of
niet op tiid ziin schulden be-

je.
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Notulen 450 CID ploegcommandanten vergadering van 25-10-19797T™1-

PK-gegevens = PersoonsKaartgegeven^

b Politie instanties kunnsn \vorden gebruikt, Biede voor hè
vinden van in pt J>,2 '"• genoemde contactpersonen, maar
zijn als etóele bron onvoldoende.
riet zej.fde geldt voor inforniaties verstrekt door pastoors
cq domine's.
Bevoegdheden

'

'

C! functionarissen zijn in het kader van hun werkzaamheden gerechtigd kennis te nemen van gegevens

van alle graden van classificatie, inclusief.. internationaal
. .
. gemerkte gegevens m.u.v. Medisch Geheim en

Utrecht.

taalt.
|8 In Veendam worden de kentekens
na getrokken bij de Rijksdienst
voor het Wegverkeer.
[9 En zelfs krijgt het CID medisch
geheime gegevens van ziekenhuizen. Dit blijkt uit een aantekening in het door ons gevonden
brievenboek. Het Militair Hospitaal Athonius Mathijsen (MHAM)
staat in Utrecht en de ploeg
Utrecht van het CID weet daar gegevens van te krijgen.
CID mensen mogen alles inzien behalve medisch geheime gegevens en
crypto ( gekodeerde berichten).
Toch schijnt het nodig te zijn
deze gegevens op te vragen en te
gebruiken bij onderzoeken.
lAl met al mag je onderhand wel
Jstellen dat inlichtingen diensten
•overal informatie vandaan halen om
[veiligheidsonderzoeken naar
j(staatsgevaarlijke) mensen te kunInen doen. Dit alles moet wel zo
.gebeuren dat ze zo min mogelijk
in de openbaarheid hoeven te konen. Uiteraard vragen de inlichtingen diensten informatie uit elkaars gegevens bestanden. Maar
dat is dan wel aan bepaalde regels
gebonden. Zo geeft de BVD gegevens
alleen ter inzagen aan de detachements commandanten, maar deze
mogen de gegevens niet natrekken.
In juni 1982 is er een onderzoek
begonnen om de komputers van de
LAMID, BVD, CRI op elkaar aan te
sluiten. Of dit gebeurd is weten
we niet. De inlichtingen diensten
,zijn nogal zuinig op "HUN" gegevens.

operafie 'anoniem'
de voorbeeldige CLman
'm zijn mode/systeem
Hoeveel hij ook screent, als rasechte CID-er kan hij nooit zeker
genoeg zijn over de betrouwbaarheid van zijn eigen personeel:
"Als er bijzonderheden zijn ten
aanzien van Cl-personeel, dan dit
memoreren".

hiertoe opdracht geeft. Cl-personeel mag slechts als privépersoon
verklaringen afleggen aan opsporingsambtenaren. Zij, moet echter
"vantevoren kontakt opnemen met de
dienstleiding als Cl-gegevens in
't geding zijn". Getuigeverklaringen bij justitie mogen niet
afgelegd worden.
Ten aanzien van de pers gelden ook
.strikte voorschriften. Slechts de

Notulen 19-i2-'79
Van de plgcn wordt verwacht dat ze de vinger aan de pols houden, en hun per
soneel blijven begeleiden, ("in de taa kijken")- Tevens wordt gewezen op
te werven KW sergeanten.Spotten moet doorgaan, dit houdt op den duur extra
steun voor het det in.

b.

Vraag aan C-plg NH:
In hoeverre heeft AOOI Rhebergen een adressenbestand
van de Lamid in het geheugen van zijn Home-computer?
Antw: Dit 'is' niet-waar.
Tillen 23-2- '84 , kompartioentering !

heeft men getroffen voor operationeel optredend Cl-personeel. Dit
is personeel van de Sektie Veiligheid, de Rechercheploeg of de CIdetachementen, dat is ingezet bij:
-infiltratieprojekten (hierover
straks meer)
-joint operations (dit zijn operaties waarbij wordt samengewerkt
met de BVD, de Marid, de Luid ed)
-of bij operationele inlichtingenaktiviteiten (zoals volgakties en
observaties van burgers en militairen)
Ter bescherming van dit personeel
kunnen zij gebruik maken van:
^schuilnamen, schaduwkentekens,
safe-houses en semafoons.
Schuilnamen zijn klankverwant aan
de echte naam, de roepnaam blijft
gelijk (om vergissingen té voorkomen) . Het geboortejaar wordt
veranderd, de daj;um blijft gelijk.
En om nog meer anonimiteit te
waarborgen, wordt als geboorteplaats een gemeente gekozen met
meer dan 100.000 inwoners. Dit
alles, met gegevens over het
uiterlijk, worden vastgelegd op
een toegangsbewijs en —kontrole- •
kaart. Als rang wordt RA (rijks

Uit veiligheidsoogpunt mag men
Leger Voorlichtings Dienst mag
alleen weten wat strikt noodrechtstreeks kontakt
zakelijk is: "Er behoort zo weinig
met de pers in geval van "aan'mogelijk administratie op laag
gelegenheden die een politiek
nivo aanwezig te zijn, alleen dat
facet hebben of kunnen krijgen".
wat nodig is voor aktuele werkWat er gebeurt als men zich hier
zaamheden". Geheime operaties
niet aan houdt, ondervond majoor
worden niet genotuleerd maar
Tenwolde (plg NH), toen hij een
'separaat' behandeld.
rapport van de BVD liet doorlekken
Dezelfde principes gelden voor
naar de Telegraaf: hij werd overkontakt met onderdelen buiten het
geplaatst (maart '83).
CID. Zo mogen deklaraties van
l 2. Mededelingen detachementBcommandant.
gemaakte onkosten geen aanwijzingen geven die betrekking hebben
Brengt verslag uit van zijn bezoek aan maj Tenwolde,
op Cl-operaties.
De kwestie ia afgedaanj hij maakt het naar omstandigVerder moet natuurlijk de hiërarheden goed. De voorzitter van de Tweede Kamer en de
chiese struktuur de veiligheid
commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
van het CID waarborgen.De ploegen
krijgen een schriftelijke uitleg van de Minister van
zijn vrij te opereren binnen hun
BiZa. Dit kan tot gevolg hebben, dat de aandacht van
eigen gebied, echter "alles wat
de pers o.a. op ons gericht wordt. Vanneer er, door
een ci-onderofficier (cioo) als
wie dan ook vragen gesteld worden over deze zaak mag
projektgebondene doet, doet hij
er onzerzijds noch binnen de krijgsmacht noch daarmet medeweten van de ploegcomman4J "O
4l QJ buiten gereageerd worden. Vel dient e.e.a. zo spoe•H O
dant". Rapportage loopt ook via
dig
mogelijk
aan
de
detachementscommandant
of
diens
hem: "cioo dient, in zijn ploegplv gemeld te worden. Hierdoor wordt zowel het dienstcommandant 'n praatpaal te vinden
belang als de privacy van maj Tenwolde gediend.
Hij mag beslist niet zwemmen".
Notulen 13-4-'83
Ploegen mogen geen zelfstandige
correspondentie voeren met autoNevenwerkzaamheden verrichten die
ambtenaar) Min v Def ingevuld.
riteiten die nevengeschikt of
schadelijk zijn voor de Dienst
De Sektie Veiligheid is zo
hoger zijn dan het detachement.
zijn uiteraard verboden. Om onaan- vriendelijk deze bewijzen te
Ze moeten een brief schrijven
gename gevolgen te voorkomen,
verstrekken op aanvraag van de
"zoals de detachementscommandant
raadt 450 Cidet commandant Von
plaatsvervangend detachementsdeze geschreven zou hebben".
Barnau Sythoff zijn personeel aan, commandant.
Deze ondertekent dan en zorgt
ze vantevoren kenbaar te maken. In
voor de verdere afhandeling.
hoeverre aktiviteiten op het poli- Een schuilnaam heeft alleen zin in
tieke vlak schadelijk zijn, zijn
kombinatie met een schaduwkenteken
Naar derden ((semi)overheden en
ze nog steeds niet overuit.
of een dienstauto. Beide worden
burgers) toe gelden dezelfde
voor een langere aaneengesloten
maatregelen: Alle post wordt
periode aan één funktionaris
valse vporv/endse/s
geregeld via de detachementen en
toegewezen. Wie er voor zo'n
als men een'telefoonnummer ter
Speciale beveiligingsmaatregelen
schaduwnummer in aanmerking komt,
beschikking stelt moet dit het
open nummer zijn (bv. 01720-36047
(7) Welke richtlijnen zijn door Sie Veiligheid uitgevan 450 Cidet).
geven m.b.t. steunverlening t.b.v. fotoherkenning?
Steunverlening aan opsporingsIn hoeverre kan 111 Cidet rechtstreeks door KMar/
politie worden benaderd?
ambtenaren (Marechaussee, politie
ed.),zoals bij fotoherkenning, is
verboden tenzij Hoofd Lamid BI

wordt bepaald door de Sektie
Veiligheid. Zij stuurt dan kopiën
van het burgerkentekenbewijs met
een begeleidend schrijven naar de
'Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW),
die daarop deel I,II en III van
het schaduwkenteken verstrekt. Bij
een verzoek om inlichtingen, van
bijv. politie, aan de RDW stappen
die eerst naar de Sektie Veiligheid. Zo kan deze laatste toch
kontrolerend optreden in geval van
misbruik.
Naast de RDW speelt ook de verzekeraar het spelletje mee zodat CIpersoneel voor beide kentekens een
'groene kaart' heeft. De wegenbelasting wordt alleen over het
echte kenteken betaald.
Bij het bepalen wie schaduwnuramers
krijgt houden ze rekening met het.
motorvermogen van zijn auto "aangezien deze voertuigen in voorkomend geval ook bij volgakties worden ingezet". Daarnaast worden de
auto's bij observaties gebruikt,
bijv. wanneer er in uniform wordt
gedemonstreerd. Er wordt steeds
meer overgegaan op dienstvoertuigen, omdat die al zijn aangepast
voor observatie.
Om hoeveel auto's het gaat weten
we niet, maar in '81 waren er
alleen al bij 450 Cidet zeven
schaduwkentekens uitgereikt en was
er één 'goed gebruikte' dienstauto,
"Aangezien het niet reëel is om in
de huidige tijd niet telefonisch
bereikbaar te zijn" en het geven
van een privénummer risikovergrotend is, heeft het CID 't volgende
bedacht:
Niet urgente boodschappen kan een
informant/infiltrant inspreken op
het antwoordapparaat bij het detachement of bij de ploeg.
Voor urgente gevallen "die geen
uitstel tot morgen gedogen" krijgt
hij het telefoonnummer van het zgn.
bereikbaarheids-safe-house. Dit is
het nummer van een vertrouwde
tussenpersoon en wordt door de
detachementen zelf geregeld. Het
adres blijft onbekend want het mag
geen ontmoetingsplaats voor informant/infiltrant en runner zijn
(zie verderop).

RECHERCHE
In Dossier 002 werd in het organisatieschema al vermeld dat er bij
niveau bijzondere onderzoeken naar
de Sektie Veiligheid een recherche- hooggeplaatste militairen en deploeg bestaat. Een geheimzinnig
fensieambtenaren. Hierbij beschikklupje omdat er in de papieren
ken zij over alle mogelijke middelen.
slechts zeer sporadisch melding
Op administratief niveau worden
van gemaakt wordt. Met een beetje alle registers opengetrokken. Maar
puzzelen ontstaat toch een redelijk ze zijn ook niet vies van observebeeld van hun aktiviteiten. Zo
ren en heimelijk fotograferen. Afwordt in de notulen van 16-3-'81
luisteren is ook geen punt. De BVD
bijvoorbeeld gemeld: "Aandachtshelpt met het afluisteren van de
figuren zijn alle personen, die een telefoon. Desnoods plaatsen ze
hoge machtiging, funktie en/of
zelf wat apparatuur.
rang hebben, maar waarbij naar het Een goed voorbeeld van de gevolgen
oordeel/gevoel van Cl-personeel
van dit soort werk is de affaire
toch bedenkingen zijn. Deze figuren Kiesling in West-Duitsland. Deze
moeten op ploegniveau worden 'ge- viersterren-generaal werd op grond
spaard ' . Zij kunnen worden voorge- van vermeende homosexualiteit ontdragen voor een VPO (=Voorgezet
slagen. In Nederland is het geval
PersoonsOnderzoek), uit te voeren van kolonel Valk overbekend. Naar
door OCI-ploeg."
hem en de andere leden van de NeOCI-ploeg staat voor Offensieve
derlandse Militaire Missie in SuriContralnlichtingenploeg. Hiermee
name werd een onderzoek ingesteld
wordt de rechercheploeg bedoeld.
wegens betrokkenheid bij de staatsZij verrichten dus op het hoogste
greep aldaar.
REGELS VOOR HET RIJDtN HET EEN SCHADUWKENTEKEHNÜMMER
A.Maak geen misbruik van het feit,dat Uw auto ia voorzien van
een schaduwkentekennummer!
U schaadt het belang van Uzelf én van de Dienst.
F.Voldoe terstond aan de verpllchtinsen,welke voortvloeien
uit een door U begane overtreding,aangezien alle verzoeken om
inlichtingen over Uw 3chaduwkentekennummer(ook van politiezijde)
door de RDW,eerst aan Hfd Sle Yeil(lees;Hfd B?) «orden
voorgelegd.
""
'. ~~
, :
Notulen ll-l-'84-+-

Mot. 23-2-'84

j.

Dienstauto's:
(1) 450 Cidet krijgt Urie dienstauto's.
Streefdatum: 1-4-1984.
' •'
d. i (l); ï.v,m.;'he,t beschikbaar komen van dienstvtgn, dier;
j" ;!"|:: geschikt1-zijn voor observatie, worden er geen
j! A, particuliere :wagens meer aangepast.
c. uitsluitend aan C-P-j_g Ut:
- de kenteken-documenten Deel I, II en III, ,tnv
P.C.KRAAYMES, met schduw-kenteken 86-BJ-42;
d uitsluitend aan C-Plg MH:
(1) de kenteken-documenten Deel I, II en III, tnv
K.BRUGMAN, met schaduw-kenteken .94-PJ-75;
(2) de kenteken-documenten Deel I, II en III, tnv
F.W.^HSBSHG^N,. met schaduw-kenteken 68-IIH-33;
uitsluitend aan C-Plg ZE;
- d.e kenteken-documenten Deel T, II en III tnv
K.HUL3INGA, net sohaduw-kenteken02-ïTL-67..

Elk detachement beschikt over
semafoons of 'piepers'. Zij worden
voornamelijk gebruikt voor offensieve doeleinden. In noodgevallen
'kan een Cl-man zo opgeroepen
worden door het CID of door het
safe-house.

UITGEGAAN
Volg-

Aan wie verzonden

Datum

Korte inhoud

spotten en runnen
Bovengenoemde veiligheidsmaatregelen zijn, zoals vermeld, o,a.
belangrijk bij infiltratieprojekten
zoals het Erik(a) of E-projekt en
het Fatima of F-projekt. Het eerAanvraag van de plaatsvervangend commandant 450 Cidet op 12-5-'82
J

—

—

-

ste houdt infiltratie onder de
Molukse gemeenschap in. Het F-projekt gaat eerst (1979) om infiltratie onder groeperingen in het
leger (zoals VVDM, AVNM en KSTK)
en later (1984) om infiltratie
in "alle tegen defensie gerichte groeperingen". Een methode
die bij deze projekten gebruikt
wordt, is die van het 'spotten'
en 'runnen'.
Spotten is hierbij het aanmerken
van mogelijke infiltranten. Runnen het benaderen van die kandidaten (die dan nog van niks weten)
en het onderhouden van kontakt
met hen tijdens hun infiltratie.
Spotten gebeurt of door mensen
binnen het leger of door burgers.
1. Binnen het leger
Alleen 'defensiegebondenen worden dan gespot. Bij nieuwe lichtingen gebeurt dit spotten aan
de hand van keuringsformuli'eren.
Naar aanleiding van die gegevens
wordt naar bepaalde personen verder onderzoek verricht. In 1980
is een proef gedaan om dit werk
met behulp van een computer te
doen ('Compuspotten'). Dit bleek
echter geen succes.
Bij dienstplichtigen, die nog in
opleiding zijn, pikt het C1D er
bepaalde personen uit voor verder
onderzoek op grond van informatie
van de veiligheidsofficieren bij
de verschillende opleidingseen—
heden (S2).
2. Door burgers
In dit geval treedt het CID op
als 'spotter van spotters' oftewel zij zoekt dan personen (spotters) , die door hun positie in
staat zijn potentiële infiltranten
aan te wijzen. Spotters zijn dan
bijv. (con)rectoren en ander personeel van onderwijsinstellingen.
Middelbare scholen houden per
slot van rekening dossiers bij
over leerlingen (met betrekking

Het voorstel van pljj NH de spotting van KV7 ClOO'n o.m. -plaats
ta doen vinden a?.n de hand van da antecedentenlijsten, die
ingevuld dienen te worden teneinde het KW-sohap te kunnen
verkrijgen, is in behandeling door majoor Fase i.o.m. DPKL,

,F-pro iect:
Kr l'i li»hneft... na n pers in Duits] and .Besloten ia om de nieuws liplt;
OCC/OCMGü te gaan checken ahv een uitdraai zsia na opkomst. Kader,
specs en pers met neg indicaties vallen af. Voorkeur voor pers met
KKar:ja , WDld:ia. Naar deze pers AOA verrichten. De bedoeling is
dat 111 direct daarna een eerste gesprek gaat voeren,
ilegevens van potentiële kandidaten direct op werkblad overnemen.
Onder bijzonderheden vernelden:FUNKTIS.
Vor^r 450 ligt de prioriteit op een F-rcan in Asd. :I'Iogelijkhed=n:
OCA werktroe-3«

tot prestatie, houding, gedrag).
Zij gebruiken die o.a, voor het
peven van inlichtingen aan toekomstige werkgevers en (Remi)
overheden (politie e.d.).
Echter een verschil met punt l is,
dat in dit geval de spotter niet
doorheeft dat hij als zodanig
gebruikt wordt. De spotters worden 'normaal benaderd, in routinesfeer' en gevraagd naar namen van
positieve jongelui'. Na het noemen van namen wordt de spotter
geheel buiten het gebeuren gehouden.
Nadat zo'n namenlijst dan bij het
CID ligt, wordt er een AOA naar
die personen verricht. Daarna
volgt een oriëntatiegesprek met
• 111 Cidet. Als dan ook nog het
SCIO (Speciaal Contra Inlichtingen
Onderzoek) positief is afgesloten,
wordt de toekomstige infiltrant
eindelijk op de hoogte gesteld
van zijn taak. Tot dan toe wist
hij dus nergens van (hoogstens dat
ze om onduidelijke redenen interesse in hem hebben). Door wie
hij gespot is blijft zo ook onduidelijk; hij weet niet hoe ze aan
zijn naam gekomen zijn (via schoolpersoneel? en wie dan?, via
gegevens die hij zelf heeft inge-

antekeningen behorend bij I.ttnteliftAnti-VrllwilliEers LeBer (AVLK),

vuld?).
Als het feitelijke infiltreren
begint, wordt hij begeleid door
een runner. Dit is iemand van de
Cl-detachementen. Spotter en
runner zijn nooit dezelfden.
De runner blijft zowiezo een onbekende, aangezien hij volgens
eerder genoemde veiligheidsvoorschriften zal opereren:
Hij zal zo snel mogelijk alleen van
zrjn roepnaam gebruik maken. Mocht
hij zich legitimeren dan zal dit
zijn schuillegitimatie zijn. Kontakten vinden doorgaans plaats
op neutraal terrein en telefonies kontakt verloopt via
anonieme kanalen. Bij het 'doorslaan' van een infiltrant zal het
voor deze een onmogelijke zaak
blijken te achterhalen door wie hij
benaderd is en met wie hij gesproken heeft. Laat staan dat hij komt
te weten wat er met zijn informatie
gebeurt.
Niet alleen infiltranten, ook
informanten worden gerund. In
tegenstelling tot infiltranten,
maakt een informant al deel uit
van een organisatie voor hij met
zo'n inlichtingendienst in zee
gaat. (zie illustratie).

de n,nn>T rp,nsr P r van 111 Cidet) en zijn informant.
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Gaarne onderschrijf ik het poramentaar
van de plvdetc. Buitendien: steeds
™lrpr tpvprgppfST propageerde ik in de
afgelopen jaren dat het als' regel door
1-flian-ninnen-niet&-5teeï1"raefc. op" vh van
doen heeft. Tijdgebrek en 1:ekort aan
mankracht mogen nimmer een 3XCUUS

|j^/ ^/^
J.-^CÜKbi^K.

zijn votr (totale) afwezigheid van ope
vh. Ih nu Had IK toen zo gehoopt dat
men van de affaire "Kikkeroog" had geleerd. Wij zwijgen dan ook over obs
mbt d° Tnf rt t
In ppk13!11' npR ^rtrl "* ^ ?-^ f
de ops vh laten betora,ohten. Dat gaf geo
de zekerheden; hoge &r.

^r^
Alle runners hebben regelmatig
een werkbespreking om de projektzaken door te nemen en regiooverzichten te maken. Uit operatieveiligheid wordt bepaalde
informatie 'separaat' aan de
ploegen en detachementen verstrekt, en wordt elke informant/infiltrant maar door één
iemand gerund. Dat niet iedereen
met dit laatste even gelukkig is,
blijkt uit een commentaar naar

aanleiding van een artikel in de
Panorama over een doorgeslagen
infprmant van de BVD (23-3-'84):
Twee jaar lang ontmoette een
'ingewijde in het alternatieve
milieu in Rotterdam' elke dinsdagochtend een BVD-er. Hij werd
dan opgepikt langs de weg. Panorama werd bij een poging hun te
volgen afgeschud dankzij hun
veiligheidsvoorschriften.

hef C/D in de aanval
"Een afluistersysteem wordt toegepast om: 1) het gesproken woord
achter "gesloten deuren" af te
luisteren. 2) het gesproken woord
van plaats A naar plaats B elektronisch over te brengen. Dit kan
m.b.v. het afluisteren via:
1. een draad (b.v. lichtnet of de
telefoon),
2. draadloos met behulp van miniatuurzenders ,
3. richtmicrofoons,
4. draadloze aanstraling".
Deze uiteenzetting van mogelijke

afluistertechnieken is een onderdeel van de sweepkursus die regelmatig ten behoeve van het CIpersoneel gegeven wordt. Sweeping
is een van de specialisaties die
binnen een Cl-detachement beoefend wordt. In elk detachement
zijn onderofficieren gespecialiseerd in verschillende aktiviteiten. Zo kennen zij de volgende
specialisaties. 1) Sweeping (Elektronische Veiligheids Onderzoeken)
2) Fotografie 3) Sleutelspecialist (CBZ, Coördinator Beveili-
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gings Zaken) 4) Observatie 5) Ondervraging.

treffende "ploeglid zoekt 'n ander
ploeglid en gezamenlijk starten
zij (met behulp van de kontrolelijst t.b.v. een EVO) het onderin aktie
zoek. Bedacht op kunstmatige
De specialisaties lijken gericht
"houtwormgaatjes" en punaisete zijn op een defensieve Cl-taak, gaatjes zonder punaise verklaren
dus om de veiligheid van het
zij de ruimte uiteindelijk
leger te waarborgen. Uit de notu- "afluistervrij".
len van 11 januari 1984 blijkt
De afluisterkursus is uitsluitend
echter dat de gespecialiseerde
bestemd voor Cl-personeel en bekennis ook gebruikt wordt ten bestaat uit twee afzonderlijke dehoeve van Offensieve Cl-aktivilen. De bedoeling van de A-kursus
teiten. Citaat:
is een hernieuwde kennismaking
" De commandant van 450 Cidet is
met natuurkundige begrippen als
van mening, dat de invulling van
spanning, stroom, weerstand ed.,
de CBZ-functie gewijzigd moet
zonder er te diep op in te gaan.
worden. Hierbij wordt gedacht aan
Daarbij wordt zoveel mogelijk aan
het behouden van de kennis ten
de praktijk gedacht. De B-kursus
behoeve van Offensieve Cl-aktiviis gebaseerd op de voorkennis en
teiten van onze Dienst. In dit
legt meer verband tussen de te
kader oriënteert de CBZ zich bij
behandelen stof en het "sweep"een slotenfabrikant in de BRD op
werk. (zie schema's). Uit de
bepaalde manipulatietechnieken".
inventarislijst van technische
4.

Mededelingen C-450 Cidet:
a,

CBZ/AOOI Both.
(l)

Aantekeningen van Adjudant Both

^iftf Cl O
DSH Hl IK

(a) C-450 is van mening, dat de invulling van de
CBZ-functie gewijzigd moet worden,
(b) i Hierbij wordt gedacht aan het behouden van
kennia t.b.v. OCI-activiteiten van onze
Dienst,
ii In dit kader oriënteert de CBZ zich bij
een alotenfabriekant in de BHD op bepaaldi
manipulatietechniekf

5. WERKWIJZE T.A.V.OFFENSIEVE CI-AKTIVITEITEN.
Plv. C-450 Cidet wil t.a.v. offensieve Cl-aktiviteiten
of voorbereidingen daartoe een zo groot mogelijke afscherming. Hij verzoekt de ploegcommandanten te bekijken welke praktische problemen dit kan opleveren en wil
dit als discussiepunt op de e.v. ploegoommandantenverga-

Ü

dering bespreken.

\ UT.
\

Op 15 oktober 1981 wordt gesteld
dat het fotograferen met een OCIaspekt alleen gebeurt met goedkeuring van BI. Het fotograferen
v'an bv. demonstraties of gebeurtenissen met veel publiek mag
nooit openlijk gebeuren, (zie afbeeldingen) .
Dit betekent dus dat ze de informatie ook gebruiken om op demonstraties heimelijk te fotograferen en om in te breken zonder dat
daarbij braaksporen achterblijven.

t
(i-t--*M^

afluisteren
Sweeping wordt omschreven als het
opsporen van afluisterapparatuur.
Bij belangrijke bijeenkomsten of
vergaderingen krijgt een ploeglid
van de detachementscommandant de
opdracht om een bepaalde ruimte
of een bepaald gebied op afluisterapparatuur te kontroleren. Zij
noemen dit een EVO (Elektronisch
Veiligheids Onderzoek). Het be-

"Üït de Mtulen van

23-9-'82

middelen en uit de notulen, wordt
duidelijk dat ze beschikken over
de benodigde apparatuur om af te
kunnen luisteren.

fotootjes
Op het gebied van de fotografie
worden er twee kursussen gegeven.
1) De algemene kursus over fotograferen, ontwikkelen en afdrukken. 2) Heimelijke fotografiekur—
sus. Op 10 maart 1982 zegt de
plaatsvervangend commandant 450
Cidet dat hij in principe de verdere vervolgopleiding op het gebied van de heimelijke fotografie
verzorgt.
Gewapend met een "Canon" of
"Lëica" fototasje en met de nodige instrukties in zijn kop, gaat
de Cl-agent naar demonstraties en
andere openbare bijeenkomsten en
probeert daar zoveel mogelijk
sprekers te fotograferen. Uit het
IBS (Infiltratie Beinvloedings
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MANIERTJES
De illustratie's op deze pagina
laten zien op welke manieren het
CID af kan luisteren. Naast de
afgebeelde manieren kennen ze natuurlijk het afluisteren middels
de telefoon. Hierover wordt het
volgende gezegd: De mogelijkheden
om een telefoontoestel af te luisteren zijn:
1. In de buurt van de telefoon
(straal binnen ca. l meter)
2. Miniatuurzender ingebouwd in
de telfoon
3. Op de telefoonleiding

'jer c6m por.

4. In de verdeelkast, waarbij de
desbetreffende telefoonleiding
wel eerst gevonden moet worden
5. Ten alle tijden in de (PTT) telefooncentrales

C-450 heeft de beschikking gekregen over een aantal
hèIderheidaversterkers.

Volgens de notulen van l1-1-'84
krijgen ze ook nog de beschikking •
over wat helderheidsversterkers,
om het afgeluisterde woord beter
te verstaan.
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De vooroefening wordt speciaal
ingelast voor de jaarlijkse oefening samen met de BVD. -De BVD is
niet op de hoogte van deze extra
oefening en hij wordt dus gehouden
om een goede indruk te maken.

contacfgesprek
De CI-agent is ook gespecialiseerd in het verkrijgen van informatie en inlichtingen. Een van de
belangrijkste middelen voor het
verkrijgen van informatie of in;lichtingen is de 'ondervraging'.
Ondervragen is het stellen van
vragen met het doel een maximale
hoeveelheid inlichtingen te verkrijgen. Men onderscheid bij de Cl
verschillende soorten ondervragingen. 1. Contactgesprek met
contactpersonen of informanten,
als er dus de bereidheid is om
informatie te geven. 2. Interview, een voor het subjekt ogenschijnlijk 'vrij onderhoud'.
3. Verhoor, veiligheidsondervra—
ging van verdachten en getuigen
in dié veiligheidsonderzoeken,
welke volgens het wetboek van
Strafrecht mogelijke strafbare
feiten opleveren.
De basismethoden voor het verhoor
dienen bij de ondervrager bekend
te zijn. Voor die basismethoden
zie de illustratie.

systeemfoutje ??

Een kleine greep uit de gereedschapstas
van sleutelspecialist Both

observcrt/e •
Als er ergens een incident gekonstateerd wordt komt dit via de
objektcommandant bij het PMC terecht en vervolgens kan de CIploeg eventueel aan het werk. Als
het incident nagetrokken is en
als mocht blijken dat er nog onduidelijkheden bestaan kan, afhankelijk van het incident, besloten
worden tot de inzet van een observatieploeg. Observeren kan
statisch (posten, heimelijk fotograferen van personen) en in de
vorm van achtervolgingen. Een
observatieploeg bestaat uit een
aantal personen met fototasjes
die de beschikking hebben over
verschillende auto's (uiteraard
met schaduwkentekens) .
Minimaal twee keer per jaar wordt
er door de ploeg geoefend, soms
is er zelfs een vooroefening. Een,
oefening voor de oefening dus die
als zeer nuttig beschouwd wordt.

Als een Cl-man een aantal jaren
werkzaam is binnen de CI-organi-"
satie dan heeft hij over al de
specialismen voldoende kennis
vergaard en kontakten gelegd om
zijn diensten buiten het leger aan
te bieden. Hij kan dan de rang van
adjudant bereikt hebben. Adjudant
is de hoogste onderofficiersrang,
bevorderingen blijven uit en een

Men dientop de hoogte hè zijn van de basis-methoden van onder-

_

vraging, t. w. :
a. de vriendelijke methode;
b. de dreiging en redding-methode (de "lieve" ondervrager
en de "beul");
c. schok en verrassings-methode (laten merken dat men inderdaad "alles" weet);
d. je bent een spion-methode (het niet hebben van een volgens
de Conventie van Genève benodiqde identificatie of herkenningsp-inatje);
e. vernedering-methode (mogelijke foute houdino van de gevangene t.o.v. collega's uitspelen, lichsmelijke en/of geestelijke
afwijkingen vrijelijk kleineren en belachelijk maken, afkomst
milieu, ras of qeloof uitbuiten);
f. de niet-ondervrager methode (d.m.v. collega-gevangene,
die verraad pleegt, landsman-verrader, bij gevangene
in afzondering plaatsen);
g. Electronische methode (afluisteren, verborgen microfoons,
werken met vervalste geluidsbandjes).
basismethoden"

dat Brugman per l februari de
dienst verlaat. In dezelfde noFi rn.i "R i •' kt> ra "
tulen wordt Brugman nogmaals
oor-i*, .ir: tor n" t ^x-Cl- f'jnr; *ioJf> I^irnid o p. cl» rhnu'i
aangehaald: " De detachementscommandant heeft telefonisch
Kr Br is tol1: M j (voor)do CRI . r i. twina^liif
kontakt met betrokkene (Brugvia 'ifrt CRJ ann dions 1 1 en d ir;-:.
man) gehad en daarbij zijn ongelir y?rt"rrJ'"W-''or'1i.'?t ir. NL:
noegen kenbaar gemaakt over de
-Audi r: Inf. el Oevioes
door betrokkene gemaakte reis
naar de V.S.".
-Comtnunioa . tiina Control
Als Brugman al 4 maanden de
dienst verlaten heeft, is hij op
hoger salaris kan ook vergeten
heden in het projekt Erik aan het
6 juni 1980 opnieuw onderwerp
worden. De Cl-agent gaat op zoek
afbouwen is en overdraagt aan
van gesprek. Hieruit blijkt waar
naar een nieuwe baan. Het volgen- sergeant Mommersteeg (111 Cidet). Brugman werkzaam is en wat hij
de verhaal kan dit illustreren.
Brugman krijgt mogelijk binnen 4
naar alle waarschijnlijkheid in
Op 28 juni 1979 laat adjudant
tot 6 weken uitslag op rekest en
de V.S. te zoeken had.(zie
Brugman weten dat hij per l augus- gaat dan spoedig de dienst verafbeelding).
tus vertrekt. Op 3 oktober van
laten. .Na afscheid mag hij niet
'Lezersters die hier meer over
dat jaar wordt er gemeld dat de
meer als 'Cl—man' opereren. Op
weten kunnen zich melden bij
adjudant Brugman zijn werkzaam11 januari 1980 wordt er gezegd
postbus 15006 te Utrecht.

angst voor nef oosfbtok
In onze vrije westerse maatschappij mogen wij doen en laten wat we
willen. Doch zogauw er maar een
vermoeden is dat wij naar links
afwijken worden wij geregistreerd
en zonodig als staatsgevaarlijk
bestempeld.
Afwijkingen dus. Ook onder ons
veel geprezen bedrijfsleven komen
deze afwijkingen voor. Als je
.handel drijft met landen achter
.het Yzeren Gordijn vraag je om
moeilijkheden. Niet met het desbetreffende Oostblokland maar
moeilijkheden met de inlichtingendiensten alhier. Als je op reis
gaat naar een Oostblokland vraag
je otn moeilijkheden, niet met het
desbetreffende land maar met de
inlichtingendienst alhier.
Ook het CID-Utrecht houdt zich
met dit soort zaken bezig. Eerst
wil ik nader ingaan op hun werkwijze ten aanzien van bedrijven
die kontakten hebben met landen
achter het Yzeren Gordijn. Deze
(zogenaamd) staatsgevaarlijke bedrijven kun je als volgt opdelen:
1. Bedrijven die kontakten hebben
met bedrijven achter het Yzeren
Gordijn.
2. Bedrijven waarvan een groot
deel of het grootste deel van
het aandelenpakket in handen
is van Oostbloklanden (Joint
Ventures).
3. Bedrijven die hun oorsprong
vinden in landen achter het
Yzeren Gordijn.
Al deze bedrijven dienen bij de
Landmachtinlichtingendienst bekend te zijn. Ook worden hun andere kontakten en bezoekers in de
gaten gehouden. Elke Cl-ploeg
krijgt opdracht om voor hun provincie een lijst van dit soort gevaarlijke bedrijven samen te stel-

len. Vervolgens wordt een kontaktpersoon richting Kamer van
Koophandel gestuurd om daar verder te rade te gaan. Aldaar worden uittreksels opgevraagd en
informatie als het precieze kapitaal, waar lopen de beleggingen,
wat is er verder bekend van direktieleden (en hun familie).
Enkele redenen voor deze paranoïde verzamelwoede zijn:
- het gevaar dreigt dat het Oostblok zich in enkele vitale sektoren een zo groot marktaandeel
verwerft dat dit in crisissituaties van militair-strategische

betekenis kan zijn.
- het gevaar dreigt dat op dit
soort bedrijven de inlichtingenen veiligheidsdiensten van het
Oostblok extra steunpunten voor
subversieve aktiviteiten verschaffen.
- het gevaar dreigt dat invloedrijke personen die veelal een
partikulier belang hebben bij
zo'n zakelijk samengaan tussen
Oost en West, pleitbezorgers
worden voor de politieke belangen van het Oostblok.
Verder wordt gekonkludeerd dat de
Nederlandse wetgeving helaas ?een

: v«Bti(fiJic;ea ai t IJ.O,landen
in

RNFI

:

OBJ NR :
DOSSNH:

15.02,15.03

MELDING/RAPPORT')
geen ') afwijkingen van Ifn melding dtg:

1.

Vestigingen uit IJ.ü.landsn in Usdarland, jxlaata van
en
oeraoneni
All» contact*», b*308k«ra, rolatioa uit I». ö. sq sisen oq andere la.ni.nn van dg is Nodsrland /fevnatigde handelaondnrnaoinsari, firma's
ota wanroniaJr ondor a«or do aan Plaag Streöht (in bijlage veroaldo)
bak-jnda

5. nrt
Soer otftllar vordt hot noodiakolijk geacht dat allo
van firaa's 3«t «en OBrcprc-ng aohtto hot IJ.U., hi*x> te lande,
pls;,'.s vnr. Tsatig-in^ bckond zijn 1>iJ ds iaHid.
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5. Hifi ia i
;)a vostigin^sn "ala onder 4 liodoeld Se Dski.!t«n naar aanleidingvan hun listria^j tan opzichte van eilitaira objootori en/of aloutslpunten Oq. pur.ten dia bi^-d» invoariog ïursorlijk* £itBoniJfflrinsa Tp
vran groet boluna - vo«r li- i-.ri.)5*Maahï - kunnsn sijn.

PlgciMagelijk lijn bij 9«n :uatardi«nat al dit soorf
al varzunold on vorvssrkt.K«n overleg ovar dit onderwerp
lijkt aiij bijzondor nuttig.
Dt.
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MILITAIRE INLICHTINGENDIENST

de wagen vandaan kwam, wat er precies is waargenomen (schijnbaar
onbelangrijke handelingen kunnen
van belang zijn), waar hij stond te
kijken en hoelang.
Zo'n instruktie geldt overigens
ook voor de andere inlichtingendiensten en andere ambtenaren.

Ü3.k. Cl. DETACHEMENT
CONFIDENTIEEL

WERKBLAD
DATUM ö
UITERLIJK TERUG:

GEMEENTE :
UIT TE VOEREN DOOR:

een so/daaf v/il ook
we/ eens op vakanf ie

BIJZONDERHEDEN:

REEDS BEKENDE GEGEVENS:

PARAAF:

n AJ4> w
d)

W

S.

mogelijkheden biedt om de oprichting en vestiging van deze Joint
Ventures tegen te gaan. Het enige
instrument om dit te bemoeilijken
is het visumbeleid. Gegevens die
de verschillende CID's over deze
bedrijven verzamelen komen bij de
Landmachtinlichtingendienst bij
elkaar en worden doorgespeeld naar
de BVD en eventueel andere inlichtingendiensten .

vrachtvervoer
Iets wat ook de aandacht van de
inlichtingendiensten trekt is het

vrachtverkeer afkomstig "uit een
Oostblokland. Tussen de papieren
vonden we een speciale meldingsprocedure die als volgt luidt:
Cl—personeel dat een voertuig en/
of personen uit een kommunistisch
geregeerd land waarneemt, waar
dan ook in Nederland, dient hiervan onverwijld telefonisch melding
te doen aan de Sektie Veiligheid
-tijdens diensturen: Bureau BI—l
tel 070-733371
-buiten diensturen: de CIAO SieVei
tel 070-733354
Verder dient doorgegeven te worden
hoeveel personen er in zaten, waar

(Of wat wij tussen de papieren, behalve een stapel reisfolders,
verder nog aan gegevens over reizende militairen vonden)
Als hij dat dan maar doet in een
land met een kapitalistisch regiem
heeft hij voor de rest geen problemen. Wil hij persé naar een Oostblokland dan moet zijn vraag om
toestemming hiervoor ruim vier
weken voor zijn vertrek bij zijn
commandant/direkte chef in drievoud liggen. Hierin moet staan
hoelang hij gaat, waarom hij gaat,
met wie hij gaat, waarheen hij gaat,
enz. Toestemming krijgt hij "indien
baar het oordeel van de Minister
van Defensie het nationale belang
dat wenselijk maakt of indien
dringende persoonlijke belangen van
de militair dit vereisen en het
nationale belang zich niet tegen
de inwilliging van zijn verzoek
verzet". Krijgt hij toestemming dan
zal hij voor zijn vertrek en na zijn
terugkomst moeten verschijnen bij
een funktionaris van de Landmachtinlichtingendienst voor een ge-_
sprek. In het eerste gesprek zal
de betrokkene geïnformeerd worden

over het 'gevaar' waar hij op af
gaat. Het Oostblok is de Vijand. Al
mogen er dan op politiek gebied
soms wat ontspannender verhoudingen ontstaan dan is dit een illusie. Er is nl. nog nooit sprake
geweest van een meer verzoenende
houding t.o.v. het kapitalisme als
zodanig. Dus let op: achter elke
inwoner van een Oostblokland een
inlichtingenmannetje. Vervolgens
wordt er een lijst overhandigd
waarbij opgelet moet worden tijdens
de reis en dat zijn zaken als:
Noteer: nummers en letters van
militaire voertuigen; wijze van
colonnerijen; verhoudingen burger/
militair; plaatsen waar officieren
(namen, uniformen) bij elkaar komen
zoals bars en clubs; militaire
distrikten beschrijven; benzine/
olie- en munitiedepöts (lokatie,
kapaciteit, subordinatie, hoedanigheid, aan- en afvoerwegen,
plattegrond - Geldt ook voor verdere militaire eenheden); raketten
(opslagplaatsen, lanceerinrichtingen enz.); pijpleidingen; verboden gebieden(waarom verboden,
voor wie verboden en door wie) enz.
het door u ingediende verzoek
met de verleende toestemming,
alsmede dit informatieformulier
mogen niet bij de reisdokumenten
worden meegenomen.
Na terugkomst vindt het tweede
gesprek plaats. Gegevens die voortkomen uit bovenstaande vragen
worden genoteerd. Nagekeken wordt
of er niet afgeweken is van het
vooruitgestippelde reisplan en er
moet gedetailleerd over alle verdere gebeurtenissen verslag worden
gedaan en dan vooral over de gesprekken die met burgers gevoerd
zijn. Aan al dit soort zaken is een
militair verplicht zijn medewerking
te verlenen als hij een Oostblokland bezoekt.Zo hebben ze aan vaak
laag geklassificeerde militairen
goedkope spionnen.
-Bij normale burgers is deze controle niet zo openlijk. Als je enkele
malen een Oostblokland hebt be-

INFORMATIS, BESTEMD VOOR MILITAIR- EK BURGERPERSONEEL VAN HET MINISTEHIE
VAN DEFENSIE, DAT COMMUNISTISCHE LANDEN GAAT BEZOEKEN
WOORD VOORAF
U gaat - misschien niet voor de eerste keer - een communistisch land bezoeken.
Dit geschrift is bedoeld U enige wenken te geven die U wellicht onaangenaamheden kunnen besparen.
Communistische landen zijn landen met een bijzondere? "socialistische" maatschappijstructuur, dis ook op bijzondere wijze door het communistische part i jregime gecontroleerd wordt. Reizigers naar deze landen worden daar [neestal slechts-oppervlakkig iets
van gewaar, hetgeen soms tot de illusie kan leiden dat zij zich kunnen bewegen en gedrager, als thuis.
De gedachte aan de meer ontspannen politieke verhoudingen tussen Oost en West kan die
illusie nog versterken.
Echter, ook het klimaat van politieke ontspanning heeft bedrieglijke aspecten.
Voor communistische cartljregimes blijft de Oost-West verhouding in het teken staar,
van de klassenstrijd.
Er is geen sprake van een rr.eer verzoenende houding tegenover "het kapitalisme" als
zodanig.
Tegen deze achtergrond worden bezoekers uit het'Westen bekeken, enerzijds met argwaar.
- bevreesd als men is voor Westerse invloeden - anderzijds met belangstelling omdat
zij wellicht informaties kunnen geven omtrent de kennis en de kracht van het Westen.
In dit geheel spelen de communistische inlichtingendiensten een belangrijke rol.
U z^oudt, al lezend, tot de gedachte kunnen komen dat de wenken en waarschuwingen die
in dit geschrift worden gegeven, bij elkaar genomen een te somber en dus onwerkelijk
böeld oproepen. Hoewel beslist niet elke reiziger iets gewaar wordt van een belangstelling voor zijn persoon kunt U er echter zeker van zijn, dat elk advies en elke
waarschuwing gegrond is op ervaringen die reizigers vóór U inderdaad in deze landen
hebben opgedaan.
DE ROL VAN DE INLICHTINGENDIENST IN COMMUNISTISCH GEREGEERDE LAUDEN
De inlichtingendiensten van communistisch geregeerde landen vormen het machtsapparaat
waarmee deze regeringen controle uitoefenen op de gehele samenleving. Zij beschikken
daartoe over bevoegdheden die in Westerse landen ondenkbaar zijn.
Daarnaast hebben ZIJ tot taak zoveel mogelijk informatie over het buitenland ~e verzamelen op militair, economisch, technisch-wetenschappelijk en politiek gebied.
Voor het verkrijger, van deze informatie vindt op grote schaal spionage plaats en wordt
geregeld gepocgd buitenlandse bezoekers in te schakelen. Deze inlichtingendiensten beGChlkksn daartoe over speciale afdelingen die t'ot taak hebben voor hen interessante
buitenlandse bezoekers nauwlettend gade te slaan en zoveel mogelijk kennis te vergaren over hun werkterrein, hun mogelijkheden tot het verkrijgen van gewenste informatie, hun karakter, hun gedrag, enz.
üie kennis dient als basis voor eventuele pogingen deze bezoekers tot medewerking te
brengen.
Zo wordt allereerst Uw visumaanvraag, - in het geval U geen gebruik maakt van een aan
de grens te verkrijgen visum zoals dat voor een aantal landen mogelijk is -, zorgvuldig door die diensten bekeken. Tevens wordt nagegaan of er reeds gegevens over U in
hun documentatie voorkomen, bijvoorbeeld met betrekking tot Uw functie, publicaties
van Uw hand, enz.
Daardoor is het mogelijk dat L', afhankelijk van de interesse die men voor U heeft,
reeds vanaf het moment dat U het land binnenkomt onder controle staat. Bijr.a iedereen
met wie U in contact komt kan daarbij ingeschakeld sijn en - vrijwillig of gedwongen over U rapporteren: ambtelijke relaties, zakelijke contacten, personeel van hotels,
bars'en restaurants, gidsen, tolken, enz.

zocht (Berlijn valt ook onder het
Oostblok) wordt je niet op het
matje geroepen, maar gewoon in de
gaten gehouden.
Voor alle duidelijkheid: met dit
stuk ontken ik al die smerige
praktijken van de Oosteuropese inlichtingendiensten zeker niet.

Alleen wil ik weer eens aantonen
dat hier in het Westen net zulke
smerige spionagepraktijken plaatsvinden en dat we over het Oostblok
altijd een bek vol hebben (prima)
maar wat er hier met onszelf gebeurt laten we gewoon gebeuren.
En dat is raar.

boekenkast kömf wel vol
Op 19 november 1984 jatte Onkruit
de archieven van de ploeg Utrecht
van het 450 Contra-Inlichtingen
Detachement. De belangrijkste dokumenten worden gepubliceerd in
de reeks CID-dossiers.
Dit keer dus over hun methodes en
technieken. Onmisbaar bij het lezen van Dossier 004. Die zal namelijk gaan over hun geheimste
(infiltratie)projekten: Erik(a)
(Zuid-Molukkers o.a.) en Fatima
(vredesbeweging binnen en buiten
het leger). Verder nog over de
rol van het CID in.b.t. de gebeur-

tenissen. iry Sur iname.
Dossier 001 is inmiddels (helaas)
al uitverkocht. Bestellen is dus
niet meer mogelijk. 001 ging over
het vijandsbeeld van de CID-ers,
hoe ze de binnenlandse vijand in
kaart brengen en wat ze met'die
gegevens doen voor als het er
echt op aan komt.
In Dossier 002 werd een overzicht
van de organisatie van het CID
gegeven, kompleet met namenlijst.
Verder nog hun verhouding tot
andere geheime diensten.

Dit Dossier 003 wordt weer ingëvouwen in Bluf!, Afval, Kleintje
Muurkrant, Springstof, de Zwarte,
Astvalt en Nulnummer.
Ze is los te koop in zo'n 25
linkse boekhandels in het hele
land.
Bestellen is ook mogelijk (m.u.v.
001). Maak 2 gulden per gewenst
exemplaar over op giro 3552823,
t.n.v. BGSM van Vugt WAM, Utrecht,
o.v.v. Dossier 002 en/of 003.
Voor reakties e.d.: Postbus 15006,
3501 BA Utrecht. Doei! april 1985

