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‘Information is a substitute for capital,
for labor, for time, and for space,
and everyone now understands that information
has a value, a value they were not
previously willing to recognize or budget for’
– Alvin Toffler

Inlichtingenvergaring of meer populair spionage, het op een na oudste beroep ter wereld, is nimmer uitslui-
tend een publieke of overheidstaak geweest en is dat vandaag de dag niet. In uiteenlopende politieke sys-
temen zijn en worden inlichtingen (intelligence) verzameld ten behoeve van politieke belangendragers.
Politieke inlichtingen worden vergaard over politieke tegenstanders en potentieel vijandige landen of groe-
pen (militaire inlichtingen). De functie van politieke en militaire intelligence is handhaving van de bestaan-
de politieke en militaire machtsbasis en/of juist de vergroting daarvan. Spionage wordt veelal vereenzelvigd
met de publieke sector. Echter, inlichtingenvergaring wordt vanoudsher ook uitgevoerd door en voor par-
ticulieren. Ook economische belangendragers (laten) informatie vergaren om belangen veilig te stellen, of
belangen te uit te breiden (SMO/SMP, 1988). Naast politieke inlichtingenprocessen bestaan van-
oudsher economische inlichtingenprocessen (Hoogenboom, 1994 en 1996). In voorkomende gevallen vallen
politieke en economische belangen samen en gaan politieke en economische spionage in elkaar over. Kort
na de Tweede Wereldoorlog wordt in het Nederlands parlement gesproken over “particulier gewroet en
ongekanaliseerde waakzaamheiddrang” (De Graaff en Wiebes, 1992). In dit hoofdstuk beschouwen we
dit ‘particuliere gewroet’ en de ‘ongekanaliseerde waakzaamheiddrang’ nader. Er wordt een overzicht ge-
geven van particuliere inlichtingenoperaties in Europa tussen 1580-1920. Ik bespreek de casus: Allan
Pinkerton, de Godfather van het Amerikaanse particuliere inlichtingenwerk en de rol van particuliere
inlichtingenoperaties in arbeidsconflicten tussen 1880-1930. Van de Verenigde Staten keren we terug
naar Nederland (1905-1940), Groot-Brittannië (1950-1970), België (1980-1990) en beschouwen we
een aantal meer recente particuliere inlichtingenoperaties (1990-2004). Vervolgens bespreek ik een nieuw
– en snel groeiend fenomeen – de Private Military Company (PMC) waarin grenzen tussen politieke,
militaire en economische inlichtingen verdwijnen (1991- 2004). Ik eindig met enkele beschouwingen over
inlichtingenstudies.
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1. HISTORISCH PERSPECTIEF

Aan het einde van de 16e eeuw besluit Koningin Elizabeth dat informatie en handel pijlers
van Britse macht zijn. Zij vraagt schrijver/filosoof Francis Bacon een informatiesysteem
op te zetten. De kern daarvan wordt een netwerk van handelaren, wetenschappers, bu-
reaucraten en duizenden informanten in alle uithoeken van het Britse Rijk. De samenwer-
king tussen staat en markt wordt gunstig beïnvloedt door old-boy netwerken waarvan de
basis wordt gelegd op middelbare scholen en universiteiten. Wereldwijd wordt informatie
verzameld in havensteden. De verzekeraar Lloyds en het ministerie van Buitenlandse Za-
ken ontvangen de rapporten. In Groot-Brittannië ontwikkelt zich een (economische)
spionagecultuur waarin de grens tussen publiek en privaat niet duidelijk valt te trekken.
Een groot deel van de agenten en informanten zijn burgers. Zij vergaren economic intelligen-
ce.

De Italiaanse stadsstaten in de 16e en 17e eeuw houden zich met economische inlich-
tingenvergaring bezig. De politie van Genua praat systematisch met buitenlandse zeelui.
In de tegenwoordige tijd spreken men over debriefings. De Republiek Venetië leunt onder
andere op een netwerk van dure prostituees die praten over belangrijke buitenlandse gas-
ten met ambtenaren van de stad. Het oudste en op een na oudste beroep verenigen de
talenten.

Henry the Navigator, broer van de Koning van Portugal, zet een systeem op om sys-
tematisch ontwikkelingen op het vlak van maritieme technologie te monitoren. Het geeft
Portugal uiteindelijk een economische voorsprong die meer dan een eeuw zal aanhouden.

Economische inlichtingen worden verzameld door de Gilden in de Duitse en Neder-
landse Hanzesteden. Publiek-private inlichtingensamenwerking in Duitsland zien we in
de Eerste Wereldoorlog. De Duitse Generale Staf ontvangt informatie over productie en
capaciteit van fabrieken die verzekerd zijn bij Duitse verzekeraars. In Zweden is 80% van
de defensie- industrie eigendom van de overheid. De Zweedse industrie krijgt informatie
van de Zweedse overheid. De industriële dynastie van de Wallenberg’s ontleent een deel
van zijn succes aan economische inlichtingen die worden verzameld door een buitenlands
netwerk van informanten. Aan het einde van 19e eeuw hebben zowel de Crédit Lyonnais
bank en de industriële dynastie van de Pereire broers een economische inlichtingenorga-
nisatie. Afnemers van economische inlichtingen zijn overheden en bedrijven. Economi-
sche belangen in deze cases zijn volledig vervlochten met politieke belangen van
(stads)staten. Economische inlichtingen worden verzameld door handelaars, zakenlieden,
advies- en marktonderzoekbedrijven, management consultants, informatiemakelaars, on-
derzoeksjournalisten, wetenschappers en particuliere recherchebedrijven.
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2. DE GODFATHER: ALLAN PINKERTON (1819-1884)

Allan Pinkerton emigreert in 1842 vanuit Schotland naar de Verenigde Staten. Hij richt in
1850 een detectivebureau op en noemt het simpelweg Pinkerton. De slogan ‘The Eye that
never Sleeps’ wordt wereldbekend. Het bedrijf bestaat nog steeds. Pinkerton organiseert
tussen 1850 en 1860 voor de spoorlijnen, die bezig zijn om de oost- en westkust met el-
kaar te verbinden, de veiligheid. Pinkerton levert bewakers, verricht onderzoek naar cri-
minaliteit en verzamelt informatie over economische bedreigingen. Pinkerton beschikt in
korte tijd over een landelijk dekkende organisatie- en informatiestructuur. Vijftig jaar later
doet de Amerikaanse overheid hetzelfde. Het is vanwege dit informatievacuüm dat Pin-
kerton betrokken raakt bij het politieke inlichtingenwerk tijdens de Amerikaanse Burger-
oorlog (1860-1864). Allan Pinkerton wordt hoofd inlichtingen van Noordelijke generaal
McClellan. De Pinkerton inlichtingenrapporten zijn echter niet altijd even betrouwbaar.
In verschillende gevallen wordt de sterkte van de Zuidelijke troepen veel te hoog inge-
schat. Politiek inlichtingenwerk van Pinkerton zien we ook in de casus Molly Maguires,
een geheime organisatie in de kolenindustrie206.

3. DE ROL IN ARBEIDSCONFLICTEN (1890-1930)

Het is niet alleen Pinkerton dat een rol speelt in arbeidsconflicten aan het einde van de
19e eeuw. Steve Meyer, History University of Wisconsin-Parkside, verwerkt in zijn project
Rats, Finks, and Stool Pigeons: Factory spies in the late 19th to mid-20th centuries een groot aantal
cases. De (dreigende) arbeidsonrust leidt tot inlichtingenoperaties door de Amerikaanse
overheid maar in een aantal gevallen wordt vermeldt dat particuliere detectives een rol
spelen. In de collectie van de Great Northern Railroad van de Minnesota Historical Society be-
vinden zich rapporten van privé-detectives. In de archieven van de fabrieken Fulton Bag
en Cotton Mill bevinden zich rapporten van privé-detectives die opereren als industrial
spies tussen 1890-1930. Zij doen zich voor als arbeiders en leggen kaartsystemen aam met
persoonlijke informatie over ‘vakbondslastpakken’. Fulton Bag, een textielfabriek in Ge-
orgia maakt op grote schaal gebruik van uitgebreide spionnenrapporten. In 1913 onder-
zoekt de Amerikaanse overheid de activiteiten van NAM (??????). Een groot deel van het
verhaal gaat over politieke mobilisatie en lobby werk, maar aandacht wordt ook besteed
aan strikebreaking and unionbusting207. Robert Williams Dunn publiceert in 1932 het pamflet

206 MACKAY, J. , Allan Pinkerton : The First Private Eye.
207 See US House of Representatives, _Charges against Members of the House and Lobby Activities of

the National Association of Manufacturers: Hearings before the Select Committee of the House of
Representatives_, 63rd Congress, 1st Session, 1913; and US Senate, _Maintenance of a Lobby to
Influence Legislation: Hearings Before a Subcommittee of the Committee on the Judiciary_, 63rd
Congress, 1st Session, 1913.
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‘Spying on Workers’ waarin wordt uitgewerkt hoe militante arbeiders en vakbondsmedewer-
kers door de overheid, bedrijfsspionnen en informanten kunnen worden ‘geneutrali-
seerd’. In het staatsarchief van Colorado bevinden zich rapporten van privé-detectives
over een staking in Leadville (1896). Ook de werkzaamheden van het Thiel Agency, een
particulier recherchebureau dat werk verricht in de sfeer van arbeidsverhoudingen zijn
goed gedocumenteerd. In de National Archives bevinden zich rapporten van private agency
labor spies.

Historici wordt aangeraden de archieven van werkgeversorganisatie te betrekken in
verder onderzoek omdat zij vaak de opdrachtgevers zijn208. Ook wordt verwezen naar
militaire inlichtingenarchieven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestaat een programma
voor de beveiliging van fabrieken. Militaire inlichtingenfunctionarissen werken daarbij sa-
men met het management en de bedrijfsbeveiligingsdiensten. Melding wordt gemaakt van
bedrijfsspionnen van de United Fruit Company en Amerikaanse mijnbouwmaatschappijen
in Costa Rica209.

4. NEDERLAND 1905- 1966

Tussen 1905 en 1966 is de handhaving van de bedrijfsorde van de Limburgse mijnen op-
gedragen aan de Mijnpolitie. Een (semi-)publieke politie die in de praktijk vrijwel uitslui-
tend het bedrijfsbelang van de mijnen dient (Hoogenboom, 1996). Begin jaren twintig
wordt een bedrijfsrechercheur aangesteld. In 1928 worden nog drie rechercheurs aange-
nomen voor de nieuwe onderzoeksafdeling. De achtergrond van (nieuwe) arbeiders
wordt onderzocht in de landen van herkomst (Roer- en Saargebied , Silezië, Polen en de
Balkan). Nadruk ligt op moraliteitsvragen en politieke interesses. Samen met de afdeling
personeelszaken wordt een kaartsysteem ontwikkeld. Dossiers worden samengesteld van
ruim 25.000 mijnwerkers. De chef van de Mijnpolitie zegt bij verschillende gelegenheden:
“Geef mij vier rechercheurs dan heb ik de rest van de Mijnpolitie niet nodig”. Moraliteitsvragen heb-
ben betrekking op overspel of verlaten van vrouw en kinderen, financiële zaken en bij-
voorbeelden pogingen tot zelfmoord. Het gemiddelde aantal onderzoeken per jaar tussen
1929 en 1937 bedraagt 14.305. Meer dan de helft daarvan heeft betrekking op achtergron-
donderzoek. De onderzoeksafdeling heeft informatierelaties met publieke inlichtingen-

208 Arthur J. McIvor on British strikebreaking and labor spies, you might like to look at: 'Employers'
Organisations and Strikebreaking in Britain, 1880-1914', International Review of Social History_
29, 1 (1984); and '"A Crusade for Capitalism": The Economic League, 1918-39', _Journal of Con-
temporary History_ (Oct. 1988). There is also a large literature on the British government's strike-
breaking organization built up between 1919 and 1926, references to which can be found in Chris
Wrigley's _Lloyd George and the Challenge of Labour: The Postwar Coalition, 1918-1922_ (Har-
vester, 1990).

209 Philippe Bourgois, _Ethnicity at Work_ on UFCO anti-labor policies, and Cindy Forster on UFCO
in Guatemala in the 1950s in a recent Radical History Review article.
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diensten in België, Duitsland en Frankrijk en in Nederland met de GSIII, de eerste
nationale militaire inlichtingendienst. Ook bestaan informatierelaties met bedrijven als de
Bataafse Petroleum Maatschappij, Philips, KLM-Fokker en de Rotterdamse Scheepvaart-
maatschappij. Deze bedrijven hebben ook interne veiligheidsfunctionarissen in dienst.
De contacten verlopen via hen. In de loop der jaren wordt een aantal overvallen verijdeld
evenals industriële spionageoperaties en een aantal politieke samenzweringen.

Ook Philips is in de jaren dertig actief op het terrein van particuliere inlichtingenver-
garing.De politieke inlichtingen hebben betrekking op het detecteren van anarchistische,
communistische en socialistische sympathieën. In de jaren dertig bestaat ook aandacht
voor het opkomende nationaal-socialisme. De Mijnpolitie verhindert politieke uitingen.
In het parlement worden vraagtekens gezet bij het optreden van de Mijnpolitie, maar ac-
ties worden niet ondernomen. Interessant is ook dat vraagtekens worden gezet bij het
verschil in democratische controle op de publieke politie en de (semi-)publieke, maar fei-
telijk private mijnen.

Particuliere inlichtingenoperaties bloeien op in de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Een aantal voormalige verzetslieden hebben moeite zich aan te passen. Er bestaat onder
hen verbittering over de wijze waarop zuiveringen (niet) hebben plaatsgevonden. Ook be-
staat ontevredenheid over het dekolonisatiebeleid van de regering. Volgens de Graaff en
Wiebes (1992) dienen de particuliere initiatieven allereerst binnen deze context te worden
begrepen. Vervolgens ook in de context van de Koude Oorlog. De particuliere initiatie-
ven bieden een structuur voor het uiten van maatschappelijke onvrede, voortzetting van
oude activiteiten en kanalisering van rechtse politieke denkbeelden.

Een voorbeeld is de Stichting Opleiding Arbeidskrachten Nederland (SOAN). De
stichting wordt gefinancierd door vooraanstaande personen uit de politiek, de bureaucra-
tie en het bedrijfsleven. Binnen de SOAN opereert een geheime groepering die: “zowel
door eigen naspeuringen als door samenwerking met enkele functionarissen bij de politie, justitie en mili-
taire inlichtingendiensten hun gegevens verzamelde”. Het aantal medewerkers van de geheime
groepering bedraagt enkele tientallen. Het hoofd is de voormalige Rotterdamse verzets-
man Elsinga.

5. GROOT-BRITTANNIË 1960-1970

In 1968 ontkent het Chritopher Roberts Agency niet langer dat het informatie verzameld
heeft over de Anti-Apartheid Beweging en daartoe ook infiltratieacties heeft opgezet. Van
andere informatiebedrijven is bekend dat in de na-oorlogse periode systematisch infor-
matie is vergaard over (nieuwe) werknemers waarbij politieke voorkeuren centraal staan.
Er worden zwarte lijsten opgesteld om linkse arbeiders te weren. Deze worden verkocht
aan bedrijven. De grootste en bekendste is de Economic League: “Which acts as a clearing
house for employer’s experiences and troubles with workers and trade unions. Its state daim is exposing
the experiences, the intentions and strategy of subversive organizations and providing positie education to
combat misrepresentation by industrial agitators”.
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6. HEDENDAAGSE CASE STUDIES

6.1. FORMERS

Voormalige publieke inlichtingenfunctionarissen zien we in het verleden en vandaag de
dag een tweede carrière beginnen binnen het bedrijfsleven. Zij worden formers genoemd.
Yissacharov, een voormalige medewerker van de Israëlische inlichtingengemeenschap
richt, in de jaren zeventig van de vorige eeuw, samen met andere formers een
beveiligingsbedrijf op dat zich specialiseert in consultancy en terreurbestrijding. Yefey, ook
een former, richt in dezelfde tijd een zelfde kantoor op in New Yersey (Hoogenboom,
1994).

Enkele van deze Israelische formers raken betrokken bij opleidingen aan rechtse regi-
mes in Midden-Amerika; smokkel van drugs en wapens (voor de Contra’s in Nicaragua)
en het leidinggeven aan moordcommando’s van het Medellin-kartel. Ook voeren zij ont-
voeringen uit (Toffler, 1990).

Formers onderhouden informatierelaties met oude inlichtingen collega’s binnen de pu-
blieke sector. De grens tussen publiek en privaat – en dit zien we door de eeuwen heen –
is diffuus: “The need for these top corporations have also brought the creation of a number of highly spe-
cialized private security segments, particulary risk analysis newsletters and counterterrorism consultancy
services. Without the support (of public intelligence agencies), many of these security companies would prob-
ably go out of business” (Toffler, 1990).

6.2. SPIONAGEMARKT

Volgens Toffler treedt in het inlichtingenwerk een verschuiving op van het publieke naar
het private domein. De verklaring ligt in de overgang van een industriële naar een infor-
matiesamenleving. “Als het aantal multinationale ondernemingen toeneemt, zetten die misschien hun
eigen inlichtingennetwerken op, een soort ‘para- CIA’s’. Dat geldt voor oliemaatschappijen, banken, Ja-
panse handelsfirma’s evengoed als voor Amerikaanse constructiebedrijven” (Toffler, 1990). Toffler
noemt deze ‘info-boetieks’ die worden geleid door voormalige inlichtingenfunctionaris-
sen. Ook worden ‘concurrentie-inlichtingengroepen’ genoemd die in belangrijke mate
binnen de wet opereren (open bronnen), maar toch op rudimentair niveau methoden en
technieken gebruiken van publieke inlichtingendiensten. Enkele voorbeelden:
- Volgens de Amercian Society of Industrial Security (ASIS) neemt bedrijfsspionage tussen

1985 en 1992 met 260% toe;
- Verschillende bronnen geven aan dat honderden Amerikaanse bedrijven slachtoffer

zijn van bedrijfsspionage, schadebedragen zouden oplopen tot miljarden dollars;
- Het aantal leden van de Society of Competive Intelligence Professionals (SCIP) verdubbelt in

de jaren negentig van de vorige eeuw;
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- Een voormalige werknemer van Science Application International, een high tec firma
speelt ontwerpen van computerprogramma’s door naar Mitsubishi, Nissan en Toshi-
ba. De man wordt veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Tegen de bedrijven wor-
den geen acties ondernomen;

- De FBI onderzoekt in de jaren negentig bedrijfsspionage bij Nike en Adidas;
- In Japan wordt een obsessie waargenomen om via Sogo Shoshas (handelsbedrijven)

in het buitenland strategische informatie te vergaren;
- In 1991 publiceert Cornwall The Industrial Espionage Handbook. Hij bespreekt een aan-

tal open bronnen (databases) en gaat ook in op clandestiene private spionage-opera-
ties;

- Fialka publiceert War by other Means. Economic Espionage in America (1997). Hij be-
spreekt de overgang na de Koude Oorlog waarin ideologische strijd en (contra-) spio-
nage centraal staat naar een economische (contra-) spionagestrijd tussen landen. Juist
hierdoor wordt de grensvervaging tussen publieke en private inlichtingenactiviteiten
toe. Het klassieke voorbeeld dat opduikt in vrijwel alle bronnen is de Air France casus
waarin de bedrijfsbeveiliging van de luchtvaartmaatschappij samenwerkt met Franse
inlichtingenfunctionarissen onder andere door het afluisteren van de eerste klas van
transcontinentale vluchten naar de Verenigde Staten. De informatie opgetekend van
Amerikaanse zakenlieden wordt doorgespeeld naar Franse economische belangen-
dragers: multinationals al dan niet met een overheidsbelang;

- Winkler publiceert Corporate espionage. What it is. Why it’s happening in your company. What
you must do about it (1997);

- In navolging van Toffler die het begrip ‘informatie-oorlogen’ introduceert neemt het
aantal websites, artikelen, verhandelingen en publicaties over Infowar, Cyberwar en
economische en bedrijfsspionage eind van de 20e eeuw, begin 21e eeuw sterk toe;

- Cools en Hoogenboom brengen Kwetsbare Kennis. Over bedrijfseconomische spionage en in-
formatiebeveliging (1996) uit. Wetenschappers, bedrijfsbeveiligers, criminele inlichtin-
genfunctionarissen en een BVD-medewerker schrijven over spionageactiviteiten.
Een belangrijk onderscheid bestaat tussen bedrijfsspionage (voor en door particulie-
ren) en economische spionage (door publieke en private actoren voor politieke be-
langendragers). In verschillende cases is dit onderscheid niet meer strak te maken;

- De Nederlandse Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) behandelt deze
problematiek ook in Informatieoorlog. Over de schaduwkanten van de informatiemaatschappij
(2000). Hierin staat het begrip ‘schadelijke actie’ centraal dat verwijst naar de toene-
mende tendens dat ‘informatie zowel doel, middel als wapen’ wordt. De kwetsbaar-
heid van informatie wordt in de context geplaatst van de informatiesamenleving
waarin hacking, netactivisme, Information Warfare, virussen en Infowar centraal staan;
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- De veiligheidsdiscussie transformeert van een uitsluitend fysieke discussie in een vir-
tuele of digitale discussie. Criminaliteit wordt cybercriminaliteit, diefstal wordt
hacking, actievoeren wordt netactivisme via websites en chatboxen, terrorisme wordt
cyberterrorisme etc. Politieke spionage wordt (deels) economische spionage. Econo-
mische spionage wordt (deels) politieke spionage;

- Eveline Lubbers bepreekt particuliere inlichtingenactiviteiten door oliemaatschappij-
en (Shell, Exxon), McDonalds en particuliere recherche en beveligingsbedrijven in
Battling Big Business (2002). Hilarisch is de McDonald casus waarin verschillende par-
ticuliere bureaus worden ingehuurd om te infiltreren in actiegroepen. Van elkaar we-
ten de opdrachtnemers dit niet. Op enig moment zijn tijdens een ‘actievergadering’
vier van de zeven deelnemers particuliere infiltranten. Het aloude vraagstuk van uit-
lokking komt daarmee om de hoek kijken.

6.3. SCIENTOLOGY CHURCH

Niet alleen politieke en economische belangendragers zijn actief op de spionage-
markt, ook religieuze of ideologische belangendragers dragen hun steentje bij. De Sciento-
logy Church wordt in dit verband sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw met enige
regelmaat genoemd. Binnen de kerk komt het Guardian Office (GO) in opspraak wanneer
strafrechtelijke onderzoeken worden ingesteld naar enkele medewerkers. Het GO wordt
daarop ontmanteld maar de activiteiten gaan door. De aantijgingen richten zich in het bij-
zonder op het Information Bureau, Branch I dat een legale inlichtingenafdeling heeft (Overt
Data Collection) een twee illegale inlichtingenafdelingen kent: de ODC (Covert Data Collec-
tion) & de CDC (Covert Operations, CO)210.

De functionarissen worden getraind middels een confidential training program waarvoor
zij klassiekers als The Art of War van Sun Tzu On War van Von Clausewitz

’s Over de oorlog, dienen te bestuderen. Ook worden de “fundamentals of intelligence opera-
tions (Invest Basic), investigative techniques (Investigation Tech), Security and Infiltration, Attacks on
Scientology, dealing with governments, public relations, as well as the area of law and legal processes” be-
handeld.

Een hoofdstuk in het opleidingspakket is gewijd aan het management van prive-de-
tectives.

210 Covert operations is Amerikaans jargon voor illegale of clandestiene geheime operaties dat veelal in
verband wordt gebracht met publieke inlichtingendiensten
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7. WAT DOET HET ACTIEWEZEN?

Een niche binnen het particuliere inlichtingenwerk is het actiewezen in de meeste brede
zin van het woord. We zagen dit hierboven al in de McDonald’s zaak. Tien tot vijftien
internationale kleine bedrijven specialiseren zich aan het einde van de 20e eeuw wereld-
wijd in het monitoren van activisten rondom sociale issues als het milieu, nucleaire instal-
laties en dierenrechten. De activiteiten variëren van eenvoudige monitoring via van
publicaties en andere open bronnen van groepen, individuen en acties tot undercover ope-
raties als infiltraties. Er bestaat een behoefte aan intelligence in deze om niet alleen markten
en concurrenten in beeld te krijgen, maar ook om critici. De directeur van Perceptions In-
ternational: “We look at the animal-rights movement in general. This includes certain "philosophical and
tactical trends" of interest to clients” (Boston Globe, 9 July 1989). Een van die cliënten is de
US Surgical Corporation, een bedrijf dat wordt bekritiseerd vanwege het testen van me-
dicijnen op dieren. De inlichtingenvergaring wordt in voorkomende gevallen zeer direct.
Een medewerker infiltreert in de dierenrechtenbeweging door een vriendschappelijke re-
latie aan te gaan met een vrouw die later wordt gearresteerd omdat zij een bom heeft ge-
plaatst op het parkeerterrein van de US Surgical Corporation.

8. JEWISH DEFENCE ORGANIZATION

Mordeachai Levy is een tiental jaren actief in de soms gewelddadige wereld van radicale
rechtse groepen in de Joodse gemeenschap in en rondom New York. Hij geeft informatie
aan inlichtingendiensten, de FBI en Joodse organisaties waaronder de Anti-Defamation
League B'nai Brith.  In de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw is hij actief voor Jewish
Defense League in Los Angeles. Zijn aggresieve gedrag jegens racistische white power groe-
pen maakt het tot een soort legende in zijn wereld. In dezelfde periode duikt hij op aan
de Oostkust waar hij werkt als veiligheidsagent voor de anti-Semitische groep die wordt
geleid door Lyndon LaRouche. LaRouche beschouwt Levy als een vriend. In werkelijk-
heid geeft Levy informatie door aan Joodse groeperingen maar ook de FBI. Levy werkt
niet als een dubbelagent, maar als een driedubbel agent. Levy heeft een bovengemiddeld
talent om Klu Klux Kan leden en andere extreemrechtse activisten te vinden. Hij stelt le-
denlijsten samen en geeft deze aan publieke en private (Joodse) organisaties. Op enig mo-
ment kleedt hij zich in een Nazi-uniform en marcheert mee om informatie over
deelnemers te krijgen. Levy verhuist naar New York en sticht de Jewish Defense Organi-
zation dat zich ten doel stelt ‘vijanden’ gewelddadig lastig te vallen. Levy werkt samen met
Steven Rombom, the Jim Rockford (televisieserie met een privé-detective) van de Joodse
private detectives and a self-styled security expert.
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9. HAKLUYT

In de Duitse pers verschijnen rond de eeuwwisseling achtergrondartikelen over Manfred
Schlickenrieder. Hij staat op de loonlijst van de Duitse Bundesnachrichtendienst en ope-
reert onder de dekmantelnaam Camus. Hij infiltreert in linkse actiegroepen in West-Eu-
ropa. Hij maakt ondermeer een documentaire over de geschiedenis van de Rote Armee
Fraktion (RAF) en interviewt voormalige leden van de groep. Schlickenrieder werkt ook
voor private opdrachtgevers zoals het Britse bedrijf Hakluyt. Dit bedrijf is opgezet door
een voormalige MI 6 functionaris211. Deze zegt in de Financial Times dat hij tracht hetzelf-
de voor bedrijven als voordien voor de overheid212. Manfred Schlickenrieder reist door
Europa, filmt protestacties en maakte aantekeningen bij vergaderingen. Hij houdt zich
bezig met Shell (Brent Spar, Nigeria) Hij wil dan van alles weten over de lopende acties
tegen Shell, vanwege milieuvervuiling en mensenrechtenkwesties. Hij interviewt vrienden
van de Nigeriaan Ken Saro-Wiwa en kopstukken van de beweging. Hij maakt een video
over Shell Business as Usual, de arrogantie van de macht. Maar ook wordt informatie door
Schlickenrieder doorgegeven aan het business intelligence bureau Hakluyt in Londen. Die
sturen de vertrouwelijke dossiers vol informatie door naar hun opdrachtgevers: multina-
tionale ondernemingen213.

Meer recent leidt Hakluyt’s contract met de Russische oliegroep TNK, en een van
haar dochters de Alfa Group tot controverses omdat de Canadese firma Norex Petro-
leum juridische stappen heeft ondernomen214.

10. CORPORATE INTELLIGENCE EN CORPORATE WAR-
RIORS

Deze dagen verdwijnt het onderscheid tussen politieke, militaire en economische inlich-
tingenvergaring volledig in het functioneren van Private Military Companies. Private huur-
lingen zijn zeker nieuw in de geschiedenis. Machiavelli schrijft in de 16e eeuw in De Vorst
over huurtroepen. In militaire conflicten in de Derde Wereld duiken in de afgelopen de-

211 NOWAK, P. , ‘Neues Deutschland 10.2.01 Der falsche Landeskonservator, Unter dem Decknamen
Camus infiltrierte der BND-Agent Manfred Schlickenrieder linke Gruppen in ganz Westeuropa.
(http://www.kverlagundmultimedia.de/Archiv/Chronologisch2001/BND-
Agent_Manfred_Schlickenrie/bnd-agent_manfred_schlickenrie.html)

212 Rodriquez, F. , ‘Activists And Spooks About covert activities against activist groups’
(felipe@xs4all.nl (c) – 27 September 2001, http://www.xs4all.nl/~felipe/articles/
infiltration_lecture.htm)

213 LUBBERS, E., Groene Krijgers-Spionage bij Greenpeace, http://www.antenna.nl/ravage/
2001_2002/0102a3.htm

214 http://www.intelligenceonline.com/ps/AN/Arch/INT/INT_448.asp?rub=archives
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cennia van tijd tot berichten van private legers. Zij zijn actief (geweest) in West-Afrika en
het voormalige Joegoslavië in de jaren negentig. Maar deze dagen wordt hun rol steeds
groter. Private Military Companies (PMC) zijn functioneel omdat zij efficiënt en effectief
zijn. Zij kunnen flexibel worden ingezet. Er is wel gezegd: “War is too important to be left to
the generals”, maar P. W. Singer vraagt nu “What about the business executives?”.

De Privatized Military Industry bestaat nu wereldwijd uit honderden bedrijven die tien-
tallen duizenden werknemers hebben. De industrie heeft een omzet van enkele miljarden
dollars per jaar. In de Golfoorlog (1991-1992) is de verhouding privaat-publiek 1:67. Nu
in het Irak-conflict 1:10. Een evolutie is gaande in de dienstverlening van logistieke on-
dersteuning naar operationele operaties waaronder het leveren van fysieke beveiliging,
trainingen naar het vergaren van inlichtingen en zelfs de inzet van particuliere comman-
do-operaties. Niet alleen in Irak zijn PMC’s actief, ook werken zij in Afrikaanse, Aziatische
en Latijns-Amerikaanse landen. Ook de Balkan is nog steeds een markt. In bijlage 1 is een
aantal bedrijven opgenomen ter illustratie.

11. INLICHTINGENSTUDIES

These guy’s aren’t spooks. Theyre competive analysts
M. Galen, ‘How some companies spy’, Business Week, 14 oktober 1991

Het vakgebied van de intelligence studies richt zich niet langer uitsluitend op de studie van
publieke inlichtingendiensten (Koedijk, Linssen en Engelen, 1996). De noodzaak van po-
litieke inlichtingenwerk is al beschreven in de klassieker The Art of War door Sun Tzu.
Deze grondlegger van militair strategisch denken leefde 2400 geleden. Politieke en mili-
taire belangendragers hebben altijd inlichtingen verzameld. Ook economische belangen-
dragers hebben in het verleden inlichtingen verzameld. De schaal hiervan is de afgelopen
jaren sterk toegenomen. De klassieke verantwoordelijkheden voor veiligheid die door
staatsvormingsprocessen vanaf de 16e eeuw worden uitgevoerd de politie en justitie, de
strijdkrachten en inlichtingen- en veiligheidsdiensten worden structureel aangevuld met
vormen van particuliere veiligheid. De toename van particuliere veiligheid gaat hand in
hand met de uitbreiding en professionalisering van particuliere inlichtingenactiviteiten.

Particuliere inlichtingenactiviteiten variëren van grootschalige industriële spionageza-
ken tot discrete achtergrondonderzoeken voor particulieren.

Bibliografie

De verschuiving van staat naar markt roept een groot aantal vragen op. In het bijzonder
is het relevant vast te stellen dat een discrepantie bestaat in de mate van transparantie en
democratische controle tussen de publieke en de private sector. De laatste is minder ge-
reguleerd, minder voorzien van een publiek systeem van checks and balances. Ten aanzien
van de verschuiving van een publiek systeem naar een marktsysteem wordt 25 jaar terug
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reeds gesproken over een stille revolutie. De opmerking heeft dan betrekking op de poli-
tiezorg en is nu ook van toepassing op intelligence. Deze particuliere inlichtingenmensen
staan ergens tussen een juridisch systeem dat niet altijd goed is en cliënten die niet altijd
slecht zijn, maar zij hebben een unieke informatiepositie en een grote mate van discretio-
naire bevoegdheid. Het zijn politieagenten noch criminelen die van tijd tot tijd in een
machtspositie verkeren vol morele ambiguïteit en grote verlokkingen215.
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Bijlage 1: Websearch

AirScan Inc. Airborne 
Surveillance and 
Security Operations
http://
www.airscan.com/

AirScan is a private military company which is comitted to
providing client the best air, ground, and maritime
surveillance, security and aviation possible. AirScan strives
for professional, timely results in response to clients'
worldwide airborne surveillance and aviation
requirements.

AMA Associated 
Limited
http://www.ama-
assoc.co.uk/

UK based AMA Associates Ltd provides training and
consultancy in the following: Risk and Crisis Management;
Fraud Investigation; Surveillance; Technical Counter-
surveillance; Security Management; Counter Terrorist and
Hostage Release; Maritime Security; Aviation Security and
Air Cargo Security at all levels; Close Protection and
Executive Management and Management of Aggressive
Behavior. 

ArmorGroup
http://
www.armorgroup.com
/

Private military company with practices in: Security
Planning and Management, Training, Mine Action,
Response Center, Kidnap and Ransom, Humanitarian
Support, Information Business Intelligence and Fraud, and
Intellectual Property Asset Protection.

Beni Tal
http://www.beni-
tal.co.il/

Israeli private military company.

Combat Support As-
sociates
http://
www.csakuwait.com/

Private Military Company at Camp Doha, Kuwait

Control Risks Group
http://www.crg.com/
html/index.php

CRG is a private military company with a diverse portfolio
of services, including: Anti-Money Laundering, Asset
Tracing, Audio Forensics, Bomb Threats. Close
Protection, Defensive Driving Training, Evacuation
Planning, Extortion, Kidnap, Maritime Security, and
Personal Security.

CSC
http://www.csc.com/
industries/
government/

CSC entered the private military company market by
purchasing DynCorp.
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Eagle Aviation
http://www.eagle-
aviation.com/

Eagle Aviation is a full service Fixed Base Operator
centrally located on the eastern seaboard, providing
convenient, quality service to the general aviation industry.
Our one-stop location is ideal for all of your business and
personal aviation needs. Occupying more than 36 acres at
the Columbia Metropolitan Airport (CAE – Columbia,
SC), Eagle Aviation has built an international reputation
for excellence as a full service facility. Our 81,000 sq. ft.
operation offers a variety of services that we invite you to
explore on this site.

Global Development
Four
http://
www.gdkosova.com/

GD4's mission is simple. To manage transport fleets – in
any part of the world, no matter how difficult the terrain,
how hostile the elements, or how unsympathetic the
political climate – providing guidance, operational help
and support. Whatever your needs, now or in the future,
you can make GD4 your single source for vehicle fleet
management and maintenance.

Global Risk Interna-
tional
http://
www.globalrisk.uk.com/

Since its incorporation in 1999, the Global Risk group
have strived to be the leaders in international risk
management. With an ever increasing threat to
international security and industrial espionage, Global Risk
International (GRI) takes a more bespoke approach to the
security industry, providing a comprehensive, tailor-made
service without compromising the integrity,
professionalism and confidentiality that you have come to
expect from Global Risk. GRI is the largest British private
military company. GRI provides services in crisis
management, kidnap and extortion management, fraud
and insurance investigation, and counter-surveillance.

Global Marine Secu-
rity Systems Compa-
ny
http://
www.gmssco.com/

GMSSCO provides a comprehensive marine risk
management program deploying finance, insurance,
security and industry expertise to ensure a coordinated
response to all security risks, with a focus on terrorism,
political instability and criminal activity.

Halliburton
http://
www.halliburton.com/

Halliburton is a private military company which specializes
in energy and infrastructure. Many people still know
Halliburton by their old name, Kellogg, Brown & Root.

International Charter
Incorporated of
Oregon
http://
www.icioregon.com/

International charter company that acts as a private
military company in peacekeeping support and relief
services. Past work includes Liberia, Haiti, Sierra Leone,
Nigeria and Sudan.
170 Noodzakelijke geheimen ...

http://www.eagle-aviation.com/
http://www.gdkosova.com/
http://www.globalrisk.uk.com/
http://www.gmssco.com/
http://www.halliburton.com/
http://www.icioregon.com/


Janusian Security
Risk Management
http://
www.janusian.com/

Janusian Security Risk Management Ltd has been formed
as a subsidiary of The Risk Advisory Group to respond to
the demand from corporate security professionals for high
quality analysis-led support to protect their organisations
from the challenges of terrorism, political violence and
serious crime. Janusian extends The Risk Advisory
Group's established reputation as a leading supplier of risk
management services to include a range of security
resources for the defence of personnel and assets. Our
core concept is to offer a multi-disciplinary specialist
approach to security management, utilising the most
qualified experts in the field. Our specialists have built
their reputations upon challenging the orthodoxy, drawing
upon their collective experience while approaching each
task without preconceptions. We combine an
understanding of the threats our clients face with equal
comprehension of the needs of their individual businesses,
and seek to provide solutions that are innovative and
flexible. We work with our clients, for their benefit, not
our own. Our recommendations are based upon objective
assessments of each unique set of circumstances. We aim
to serve our clients best by being honest about what is
possible and what is not, and are committed to providing
services that deliver value. We are committed to acting
within the law at all times, and providing complete
confidentiality and security to our clients. In these respects
Janusian is a new vision in security risk management. 

Military Professional
Resources, Inc.
http://
www.mpri.com/

The world's greatest corporate military expertise --
capitalizing on the experience and skills of America's best
seasons professionals. Integrity, ethics, professionalism,
quality, and cost competitiveness are our hallmarks -- a
claim borne out by past performance. One of the oldest
private military companies in continuous existence.

Northbridge Services
Group Ltd.
http://
www.northbridgeservi
ces.com/

Private Military Company offering strategic advice,
intelligence support, humanitarian disaster relief, counter-
terrorism, support for law and order, and close protection
teams.

Sandline Internatio-
nal
http://
www.sandline.com/
site/index.html

Sandline is a Private Military Company (PMC) focusing on
conflict resolution. The company works worldwide and is
resourced by professionals with many years of operational
experience at senior rank within first world armies.
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Securicor Hong Kong
http://www.secu-

ricor.com/hk.htm

Securicor Hong Kong is the Asia regions' longest-
established security company, commencing operations in
1963. Since then the business has expanded into eight
other territories and is one of the most familiar and
respected names in security.

The Steele Founda-
tion
http://
www.steelefoundation.
com/

The Steele Foundation is a multinational firm providing a
broad range of specialized risk management services that
are designed to control loss by providing innovative and
strategic business solutions. Since 1989, The Steele
Foundation has been partnering with our clients and
industry to provide strategic safety and security services
that mitigate risk and minimize loss, both financially and
physically. As a respected professional service firm, our
daily preoccupation is to raise industry standards through
extraordinary customer care, exceptional subject matter
depth, and by employing a proactive business practice with
the highest standards of ethics, integrity, and
professionalism. We are a world-class provider of security,
safety and enterprise risk management solutions. The
Steele Foundation has been servicing a multinational
clientele of governments, corporations, individuals and
non-profit organizations to protect their interests 24/7 –
proactive and comprehensive, our services eliminate
business risks that affect your bottom line before they
happen. The Steele Foundation has six core business
groups including Business Investigations, Executive
Security, Crisis Management, Behavioral Sciences,
Information Security, Crisis and Environmental Services.
Recognized as a leader in Enterprise Risk Management
(ERM) solutions and risk mitigation strategies, The Steele
Foundation specializes in the areas of physical threat
assessments, social contingency planning, crisis
management, architectural and personal safety and
security, information and intelligence management, and
corporate program development. Our global operations
are supported by 24/7 support staff, a global
administration team, and backed by a dynamic corporate
infrastructure

Triple Canopy
http://
www.triplecanopy.com
/

Triple Canopy is dedicated to providing organizations with
the capabilities and insight to reduce exposire to hostile
threats.
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UK Defence Services
Ltd.
http://
www.ukdefence.co.uk/
main.htm

UK Defence Services offers physical security, close
protection, canine services, electronic counter measures,
maritime serity and explosived ordnance disposal (EOD).

Vinnell Corporation
http://
www.vinnell.com/
careers.htm

Vinnell Corporation, is a private military company which is
a recognized leader in facilities operation and maintenance,
military training, educational and vocational training, and
logistics support in the United States and overseas. Since
its modest beginnings during the Great Depression,
Vinnell has successfully completed projects on 5
continents and in over 50 countries for a variety of
government and commercial customers. Our technical
expertise, experience, and outstanding record of
achievement assure our clients that we will respond
effectively and efficiently to meet their needs.
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