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Onze eigen geheime dienst in Koude-Oorlogstijd
dat laatste geval zou bemoeienis van

abrupt gebeurde, maar geleidelijk, als

de BVD, met alle middelen waarover

het ware op 'therapeutische' wijze.

de dienst beschikte, wel degelijk een

Een mogelijke reden daarvoor was dat

vereiste zijn.
Dick Engelen, een inmiddels
gepensioneerde ex-medewerker van
de BVD, schreef eerder onder andere

men het wegvallen van een financiële
vergoeding voor de agent niet al te
abrupt wilde laten gebeuren.
Frontdienst gaat uitvoerig in op

Geschiedenis van de Binnenlandse

operatie-'Mongool', waarmee de BVD

Veiligheidsdienst, waarop hij in '995
promoveerde. Voor beide werken

informatie te verkrijgen over activi-

om zijn bevoegdheden uit te breiden

had Engelen onbeperkt toegang tot

teiten van de Volksrepubliek China

ten koste van de grondwettelijke

de archieven van de BVD, wat voor

in Nederland. Onder andere ging het

vrijheden van Nederlandse burgers.

gewone stervelingen, zoals bekend,

daarbij om mogelijke pogingen van

Dat is een belangrijke boodschap uit

niet is weggelegd. Frontdienst is een

Chinese zijde om als uitvloeisel van

Frontdienst. Als voorbeeld van die

uiterst belangrijk en leerzaam boek,

het scherpe ideologische conflict met

terughoudende opstelling van de

dat de periode van de Koude Oorlog in

Moskou steun te geven aan maoïs-

BVD zou men de aarzelingen kunnen

haar geheel bestrijkt, terwijl Engelens

tische groepen in Nederland, in het

noemen die het toenmalige hoofd

proefschrift omstreeks '970 ophield.

bijzonder binnen de CPN. Gaandeweg

van de dienst (HBVD), Pieter de Haan,

In de praktijk zijn beide boeken gro-

kreeg de operatie ook als doel infor-

in de eerste helft van de jaren tachtig

tendeels complementair. Frontdienst

matie te verzamelen over de politieke

uitte ten aanzien van de bemoeie-

lijkt rijker aan operationele details

ontwikkelingen in China zelf, die met

heidsdienst (BVD) was géén organisatie die gretig elke kans aangreep

in de jaren zestig en zeventig beoogde

nis van zijn organisatie met het

dan de eerdere publicatie en dat is

de CIA werd gedeeld. Om de aandacht

politiek activisme in Nederland in de

een van de punten die het boek zo

van de Chinese vertegenwoordi-

gedaante van de antikernenergie- en

boeiend maken. Zo valt te lezen dat

ging in Den Haag te trekken, riep de

kraakbeweging. De Haan bracht zijn

de BVD bij operaties met dubbelagen-

BVD in het geheim een pro-Chinese

bezwaren naar voren tegenover de

ten, waarbij een BVD-agent bijvoor-

pseudo-oppositie binnen de CPN in

toen net aangetreden minister van

beeld tegelijkertijd voor de KGB

het leven. Daarbij ging het in feite om

Binnenlandse Zaken Rietkerk, die uit

werkte, zich een eventuele geldelijke

agenten van de BVD binnen de CPN,

hoofde van zijn functie de eerste poli-

beloning van de sovjetdienst toeëi-

die voorwendden teleurgesteld te zijn

tiek verantwoordelijke was voor de

gende, om te vermijden dat de agent

in de 'weinig radicale' koers van die
partij. Deze pseudo-oppositie slaagde

BVD. Het hoofd van de dienst meende

in de verleiding zou komen echt voor

dat het moeilijk was vol te houden

de tegenstander te gaan werken. (De

erin contact te krijgen met inlichtin-

dat de activiteiten van de vele perso-

KGB hoorde uiteraard niet te weten

genfunctionarissen van de Chinese

nen en organisaties binnen dit soort

dat de bewuste agent in feite voor de

ambassade. Uiteindelijk leidde de

bewegingen een gevaar vormden

BVD werkte.) De BVD stelde daar ove-

operatie ertoe dat BVD-agenten met

voor de democratische rechtsorde of

rigens doorgaans wel een eigen beta-

steun van de dienst een Marxistisch-

de staatsveiligheid. Minister Rietkerk

ling aan de dubbelagent tegenover.

leninistische Partij Nederland (MlPN)

meende dat de BVD inderdaad terug-

Een ander interessant detail betreft

oprichtten om de maoïstische versie

houdend diende te zijn met 'extreme'

het 'afbouwen' van een relatie met

van het ware geloof uit te dragen.

middelen als het rekruteren van agen-

een agent, zoals bijvoorbeeld medio

Vertegenwoordigers van de partij

ten en informanten, maar toch ten

jaren tachtig veelvuldig gebeurde,

werden ook meermalen voor bezoe-

aanzien van genoemde bewegingen

toen de BVD, deels op aandringen van

ken aan China uitgenodigd. Uiteinde-

de vinger aan de pols diende te hou-

de politiek, zijn agenten en infor-

lijk werd Mongool meer en meer een

den. Hij vond namelijk dat rekening

manten uit de Communistische Partij

inlichtingenoperatie gericht op China

moest worden gehouden met de mo-

Nederland (CPN) terugtrok. Engelen

zelf, waardoor de BVD zich strikt

gelijkheid dat politiek activisme zou

maakt duidelijk dat het afbreken

genomen op het werkterrein van de

kunnen ontaarden in terrorisme; in

van een relatie met een agent nooit

Inlichtingendienst Buitenland begaf.
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Opvallend is dat Engelen in zijn

boek een manier is voor de dienst om

het functioneren van die diensten

alsnog aan de samenleving verant-

daardoor noemenswaardig in gevaar

proefschrift uit '995 nog in alle talen
zweeg over operatie Mongool. Wel-

woording af te leggen voor zijn acti-

is gekomen. Schrijvende ex-mede-

licht was een van de redenen er nu

viteiten, die immers vaak op gespan-

werkers moeten hun publicaties om

wel op in te gaan, gelegen in het feit

nen voet staan met de rechten van

dat de voormalige BVD-medewerker

individuele burgers. Toen Hoekstra

Frits Hoekstra in zijn herinneringen
In dienst van de BVD uit 2004 het bestaan van de operatie al had onthuld.
Engelen corrigeert Hoekstra's versie
van Mongool in enkele opzichten (en
ook diens memoires op andere punten), wat op zich zelf niet verwonderlijk is, omdat Hoekstra geen toegang
had gekregen tot de archieven van
de dienst en moest putten uit zijn
geheugen en een paar oude agenda's.
De huidige AIVD (Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst), voorheen de BVD, heeft een merkwaardig
publicitair beleid. In een voorwoord
bij Frontdienst merkt het scheidende
hoofd van de AIVD, Sybrand van Hulst,
terecht op dat publicatie van het

de dienstleiding ruim van tevoren

begrijpelijke redenen aan een publications review board van hun dienst
voorleggen, dat wel. Zelfs in een land
als Rusland, waar de overheid zich
weinig gelegen laatliggen aan democratische beginselen en transparantie,
zijn sinds '99' tal van memoires van
voormalige KGB'ers verschenen. Waarom een ex-medewerker van de BVD
dus niet zijn wederwaardigheden op
schrift zou mogen stellen, is een groot
raadsel.
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kenbaar maakte dat hij van plan was
herinneringen op papier te zetten,
werd hem echter door die zelfde AIVD
met juridische stappen gedreigd als
het zover zou komen. Zulke stappen bleven bij het verschijnen van In
dienst van de BVD overigens achterwege, wat - jammer voor Hoekstra
- de verkoopcijfers waarschijnlijk in
negatieve zin heeft beïnvloed.
Het door Van Hulst in Frontdienst
genoemde punt is natuurlijk evenzeer
op memoires van toepassing. In
landen als de Verenigde Staten zijn
de afgelopen decennia tientallen
memoires van medewerkers van
CIA en FBI verschenen, zonder dat

Ben de Jong
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