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“Zo gaan bondgenoten 
niet met elkaar om”
de National Security Agency en  

West-Europa

Afluisterpraktijken zijn van alle tijden; ze vonden in de Tweede Wereldoorlog plaats en ook in de 

periode van de Koude Oorlog; en net zo goed tussen bondgenoten als tussen vijanden. De opwin-

ding die in West-Europa is ontstaan over de praktijken van de National Security Agency doet dan 

ook wat vreemd aan.

De onthullingen van Edward Snowden 

over de activiteiten van de Amerikaanse 

National Security Agency (NSA) heb-

ben in diverse West-Europese landen voor veel 

commotie gezorgd. Politici en commentatoren 

tonen zich geschokt dat de NSA, de belangrijk-

ste Amerikaanse Sigint-organisatie, berichten 

en internetcommunicatie van regeringen, bedrij-

ven en burgers onderschept en mogelijk mee-

leest bij bondgenoten als Duitsland, Frankrijk en 

Nederland. (Over Sigint, zie verder het kader op 

blz. 7; eindred.) In Duitsland en Nederland gaan 

stemmen op dat de eigen regeringen overeen-

komsten met de Verenigde Staten moeten sluiten, 

waarin van wederzijdse spionage wordt afgezien. 

Dit artikel beoogt de onthullingen van Snowden in 

een historische context te plaatsen en na te gaan 

wat er juist is aan de veronderstelling dat “bond-

genoten zo niet met elkaar omgaan”. Tevens 

wordt er ingegaan op de haalbaarheid van een 

overeenkomst met de Verenigde Staten om elkaar 

niet te bespioneren.

Afluisterpraktijken in het 
verleden
De meeste staten proberen om voor de hand 

liggende redenen hun Sigint-capaciteit met een 

sluier van geheimhouding te bedekken. Vooral 

sinds het einde van de Koude Oorlog is er ech-

ter wel het een en ander bekend geworden over 

wat zich op dit terrein in het verleden heeft af-

gespeeld. De Amerikaanse spionagehistoricus 

Matthew Aid meldde bijvoorbeeld al weer enige 

tijd geleden dat Amerikaanse en Britse codebre-

kers in 1949 de diplomatieke berichten meelazen 

van 52 landen, en waarschijnlijk deden ze dat ook 

nog eens in het geval van tien andere landen.1 Er 

is niet veel fantasie voor nodig om tot de conclu-

sie te komen dat er onder die 52 of meer landen 

vele met de Verenigde Staten bevriende mogend-

heden waren, al ging de primaire aandacht van 

Amerikaanse en Britse interceptiediensten tijdens 

de Koude Oorlog natuurlijk uit naar de Sovjetunie 

en haar bondgenoten. Als de gelegenheid zich 

voordeed, ging men soms ook nog een stap ver-

der en werd er illegaal een kijkje genomen in de 

diplomatieke post van andere landen, die via een 

speciale koeriersdienst werd verstuurd. De Britse 

veiligheidsdienst MI5 had al tijdens de Tweede 

Wereldoorlog de diplomatieke post van de mis-

sies van neutrale staten in Londen in het diepste 

geheim geopend en gekopieerd, een operatie 

met de codenaam TRIPLEX, waarover tot op he-

den door de Britse overheid een diep stilzwijgen 

wordt bewaard.2 Telefoon- en telexverbindingen 

van ‘bevriende’ mogendheden waren tijdens de 

Koude Oorlog in Londen ook niet veilig, afgaan-

de op wat de hoge functionaris van MI5, Peter 

Wright, daar in zijn memoires uit 1987 over zegt. 

Wright schrijft dat zijn dienst begin jaren ’60 ge-

durende bijna drie jaar de telexverbindingen van 

de Franse ambassade in Londen met Parijs af-

luisterde. Het Britse Foreign Office wilde name-
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lijk graag weten wat voor standpunt president De 

Gaulle zou innemen ten aanzien van een mogelij-

ke Britse toetreding tot wat toen nog de EEG was. 

Terloops merkt Wright op, schrijvend over de ja-

ren ’50 en ’60, dat radio- en telexverbindingen 

van alle ambassades in Londen standaard door 

de Britse dienst Government Communications 

Headquarters (GCHQ) werden onderschept.3

NRC Handelsblad meldde in november 2013 met 

enige fanfare, op basis van materiaal afkomstig 

van Edward Snowden, dat de Amerikaanse over-

heid “Nederland in 1946-1968 heeft afgeluisterd”. 

Daarmee werd waarschijnlijk bedoeld dat codes 

van de Nederlandse overheid waren gebroken en 

berichten waren meegelezen. In feite heeft, zoals 

NRC Handelsblad zelf al veel eerder meldde, de 

voorloper van de NSA Nederlandse diplomatieke 

en militaire berichten al sinds 1943 meegelezen. 

Zoals ook in het geval van TRIPLEX met de di-

plomatieke post van neutrale staten gebeurde, 

hadden de Britten de Nederlandse postzak-

ken opengemaakt en onder meer de sleutel van 

de code gestolen. Die werd vervolgens met de 

Amerikanen gedeeld. Een en ander kwam in 1996 

aan het licht, toen de NSA bij vergissing 1.500 do-

zen met gevoelig archiefmateriaal bij de National 

Archives in Washington had gedeponeerd.4

Franse Sigint-organisaties waren ten tijde van 

de Koude Oorlog op hun beurt zeer in het doen 

en laten van de Amerikanen geïnteresseerd. 

Volgens een Frans spionagehistoricus waren de 

Amerikaanse ambassade in Parijs en andere di-

plomatieke vestigingen van de Verenigde Staten, 

al voordat Frankrijk zich in 1966 uit de militaire 

samenwerking van de NAVO terugtrok, het doel-

wit van Franse Sigint-operaties. Franse diensten 

zouden tijdens de Vietnamoorlog in de jaren ’70 

ook in Zuidoost-Azië Amerikaanse berichten heb-

ben onderschept. Eind jaren ’80 bleek voorts dat 

grote Amerikaanse multinationals, zoals IBM en 

Texas Instruments, het doelwit waren van eco-

nomische spionage door de Franse buitenland-

se inlichtingendienst DGSE. Sommige van deze 

operaties, die waarschijnlijk deels met behulp van 

menselijke bronnen (agenten) werden uitgevoerd, 

vonden plaats vanuit vestigingen van de DGSE in 

New York en Washington DC. Deze operaties na-

men niet weg dat er van tijd tot tijd tussen Franse 

en Amerikaanse diensten ook uitwisseling van 

Sigint-informatie plaatsvond.5

Een organisatie als het Technisch Informatie 

Verwerkings Centrum (TIVC), vanaf 1982 eni-

ge tijd de naam van de Nederlandse intercep-

tiedienst, heeft tijdens de Koude Oorlog op het 

punt van het meelezen van berichten van NAVO-

bondgenoten voor de Nederlandse regering ook 

nuttig werk verricht. Zo las men tijdens de Koude 

Oorlog enige tijd de diplomatieke berichten van 

België (!), Italië en Turkije. Aldus kreeg men onder 

andere inzage in de verslagen die de Italiaanse 

ambassadeur in Moskou in de jaren ’70 naar 

Rome stuurde als hij rapporteerde over de ge-

sprekken van de leiders van de Italiaanse com-

munistische partij PCI met de kameraden van de 

CPSU. Die gesprekken verliepen in die tijd nog-

al stroef en de Italiaanse communisten spraken 

daar met de ambassadeur openlijk over. Die infor-

matie was van belang voor analyses die de BVD 

voor Nederlandse overheidsinstanties opstelde 

over de ontwikkelingen in het internationale com-

munisme.6

Menselijke bronnen
Het rekruteren van menselijke bronnen (agenten) 

gaat een stap verder en wordt algemeen gezien 

als een grotere inbreuk op de nationale soeverei-

niteit dan het onderscheppen van communicatie. 

Als zo’n agent wordt opgepakt en een proces 

krijgt, is publiciteit onvermijdelijk, wat vaak leidt 

tot politieke spanningen tussen regeringen. Toch 

kan men er niet zonder meer van uitgaan dat een 

bevriende mogendheid de kans een menselijke 

bron te rekruteren, laat passeren. Een enkel voor-

beeld maakt dit duidelijk. Zo werd in 1954 een 

medewerker van de NSA in de Verenigde Staten 

gearresteerd en later veroordeeld, omdat hij ge-

heime informatie van zijn organisatie had verstrekt 

aan een vreemde mogendheid, i.c. Nederland. In 

december 1983 werd in Nederland IJsbrand Smit, 

medewerker van de Inlichtingendienst Buitenland 

(IDB), wegens spionage voor Israël opgepakt. 

Nadat Smit korte tijd in hechtenis had doorge-

bracht, werd de zaak tegen hem geseponeerd, 

waarna hij naar Israël emigreerde. De zaak van 

Jonathan Pollard, een Amerikaanse inlichtin-

genanalist die in 1985 in de Verenigde Staten 

wegens spionage voor Israël werd gearresteerd, 

kreeg internationaal veel aandacht. Pollard werd 

in 1987 tot levenslang veroordeeld en zit op dit 

moment nog steeds vast.7

Bondgenoten bespioneren is 
van alle tijden
Men kan van mening zijn dat de hoeveelheid ruwe 

informatie die de NSA binnenhaalt buiten alle pro-

porties is en onwenselijk groot, maar het simpele 

feit dat westerse bondgenoten elkaar bespione-

ren, is dus zeker geen nieuws. Er zijn eigenlijk 

geen ‘vrienden’ in de internationale politiek, zo-

SIGINT
Sigint (signals intelligence, in het 

Nederlands soms verbindings-

inlichtingen genoemd) is het 

inlichtingenproduct dat wordt 

ontleend aan het onderschep-

pen van het berichtenverkeer 

of van elektronische signalen 

die afkomstig zijn van andere 

mogendheden of organisaties 

en personen die om wat voor 

reden dan ook van belang wor-

den geacht. Berichten van een 

andere mogendheid zijn vaak 

gecodeerd en om die te kunnen 

meelezen, dient de code te 

worden gebroken. Elektronische 

signalen van bijvoorbeeld radar-

installaties kunnen inlichtingen 

leveren over het luchtverdedi-

gingssysteem van een potentiële 

tegenstander. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog leverde het breken 

van Duitse en Japanse codes 

een wezenlijke bijdrage aan 

de Geallieerde overwinning en 

Sigint gold ook tijdens de Koude 

Oorlog als waarschijnlijk het 

belangrijkste inlichtingenproduct 

waarover overheden konden 

beschikken.

De belangrijkste Sigint-orga-

nisatie in de Verenigde Staten, 

de National Security Agency 

(NSA), die onder die naam 

sinds 1952 bestaat, hield zich 

traditioneel vooral bezig met het 

onderscheppen (interceptie) van 

telecommunicatie via antennes 

e.d. In het digitale tijdperk valt 

het verzamelen van materiaal 

dat circuleert op het internet ook 

voor een belangrijk deel onder 

het mandaat van de NSA. Het is 

juister in verband met de NSA 

en vergelijkbare organisaties 

van een ‘interceptiedienst’ en 

niet van een ‘afluisterdienst’ te 

spreken. Afluisteren in de zin 

van het opvangen van akoesti-

sche signalen in gebouwen e.d. 

gebeurt door het plaatsen van 

microfoons. Dat laatste is bij de 

Amerikaanse overheid buiten het 

grondgebied van de Verenigde 

Staten typisch het werk van de 

CIA.
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als Machiavelli in het zestiende-eeuwse Italië al 

had vastgesteld.8 De onthullingen van Snowden 

zijn ook in een ander opzicht niet verrassend. De 

huidige opwinding in West-Europa doet namelijk 

sterk denken aan die rond het wereldwijde inter-

ceptienetwerk Echelon in 1999-2001. Echelon 

was toen de naam van een samenwerkingsver-

band van de NSA met de interceptiediensten 

van vier andere landen, te weten het Verenigd 

Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. 

Informeel wordt dit netwerk tegenwoordig wel 

aangeduid als de ‘Five Eyes’.

Het Europees Parlement heeft ruim tien jaar ge-

leden al hoorzittingen gewijd aan Echelon en er 

toen een rapport over uitgebracht. Bij een hoor-

zitting in april 2001 wees de Nieuw-Zeelandse 

onderzoeker Nicky Hager er al op dat de activi-

teiten van de Nieuw-Zeelandse interceptiedienst 

Government Communications Security 

Bureau (GCSB) voor een belang-

rijk deel bestonden uit het 

onderscheppen van het 

berichtenverkeer van be-

vriende mogendheden 

in het zuidelijk deel van 

de Stille Oceaan, lan-

den zoals Fiji, Tonga, 

Kiribati en Tuvalu. Een 

en ander gebeurde in 

overleg met en in opdracht 

van de Amerikaanse NSA. In 

de jaren ’80 en ’90 werd ook 

het Franse berichtenverkeer door 

het GCSB onderschept, vooral in 

verband met de Franse kernproeven in de 

Stille Oceaan. Tussen de interceptiediensten van 

Echelon bestond volgens Hager een taakverde-

ling die erin resulteerde dat berichten van en naar 

alle ambassades van Japan, een trouwe bondge-

noot van de Verenigde Staten en de andere vier 

landen van het netwerk, over de hele wereld wer-

den onderschept. Hager stelde met nadruk dat 

het bij het samenwerkingsverband tussen de vijf 

landen niet alleen ging om economische spio-

nage, waar het Europees Parlement toen vooral 

in geïnteresseerd was, maar minstens zozeer 

om spionage op politiek, diplomatiek en militair 

gebied. Er was volgens Hager ook geen enkele 

reden te veronderstellen dat de andere diensten 

van Echelon in West-Europa niet hetzelfde zou-

den doen wat het GCSB in de Stille Oceaan deed: 

bondgenoten bespioneren. Ook ten tijde van het 

onderzoek door het Europees Parlement was er 

al het besef dat communicatie via internet niet 

veilig was. Zoals de Schotse vice-voorzitter van 

de onderzoekscommissie opmerkte: “People 

should treat their emails like seaside postcards; 

[…] don’t be surprised if someone else reads 

them.” 9

Transatlantisch verbod op 
wederzijds bespioneren 
nagenoeg kansloos
Wat te zeggen over de stemmen die nu in 

Nederland en elders in Europa opgaan om tot 

serieuze afspraken te komen met de Amerikanen 

dat men elkaar wederzijds niet zal bespioneren? 

De kans daarop moet helaas klein worden ge-

acht.10 Zelfs met bondgenoten met wie een lang-

durige band bestaat, heeft de Amerikaanse re-

gering soms heftige verschillen van mening over 

internationale vraagstukken, zoals bijvoorbeeld 

met Duitsland en Frankrijk in de aanloop naar de 

oorlog tegen Irak in 2003. De mo-

gelijkheid in dat soort situaties 

de berichten via telefoon of 

internet van politici van die 

landen te onderscheppen, 

zal de Amerikaanse overheid 

zich niet willen laten ontne-

men. Zelfs als de Amerikaanse 

overheid zich door de publieke 

verontwaardiging in het bui-

tenland over de activiteiten van 

de NSA genoodzaakt zou zien 

plechtig te verklaren dat zij de be-

richten van een bepaalde bondge-

noot niet zal onderscheppen, dan nog 

is dat niet meer dan dat: een plechtige 

verklaring. Het lijkt uitgesloten dat men in 

Washington aan een andere mogendheid, hoe 

‘bevriend’ ook, werkelijk inzage zal geven in wat 

een dienst als de NSA allemaal kan en doet.

Omgekeerd zullen Europese mogendheden zo-

als Frankrijk, dat ten opzichte van de Amerikanen 

ook zeker niet willen doen. Het doen en laten 

van inlichtingen- en veiligheidsdiensten behoort 

tot de kern van de nationale soevereiniteit van 

een staat en informatie daarover zal nooit vol-

ledig met andere staten worden gedeeld. Zelfs 

vérgaande samenwerkingsafspraken, zoals tus-

sen de landen van de ‘Five Eyes’, betekenen 

geen volledig opgeven van de eigen soevereini-

teit. Hoewel men over het algemeen aanneemt 

dat er door die vijf landen tegenover elkaar en 

elkaars burgers geen inlichtingenoperaties wor-

den uitgevoerd, behoudt de NSA zich opvallend 

genoeg volgens een van de door Snowden ge-

lekte documenten wel degelijk het recht voor, de 

communicatie van Britse burgers te onderschep-

pen. Ook is bekend dat in 1973 vanwege poli-

Er zijn 

eigenlijk geen 

‘vrienden’ in de 

internationale 

politiek
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tieke meningsverschillen tussen de regeringen 

in Londen en Washington, vooral op aanstichten 

van de Amerikaanse National Security Adviser 

Henry Kissinger, de samenwerking op inlichtin-

gengebied tussen de twee landen voor een aantal 

maanden werd opgeschort.11

Een belangrijke bijkomende reden waarom het 

de Amerikanen moeilijk zal vallen afspraken be-

treffende niet-spioneren met bepaalde landen 

te maken, is verder dat aan de hand van die lijst 

van landen kan worden vastgesteld tegen wie 

Washington wél inlichtingenoperaties wil uitvoe-

ren. Een overheid zal niet graag op die manier zijn 

inlichtingenprioriteiten prijs willen geven. Het lijkt 

er daarom sterk op dat er maar één manier is voor 

West-Europese regeringen, bedrijven en burgers, 

ervoor te zorgen dat hun berichten niet door de 

NSA worden meegelezen, namelijk de veiligheid 

van hun verbindingen en hun internetverkeer 

drastisch te vergroten. Dat zal vooral gezien de 

grote Amerikaanse technologische voorsprong 

en de sleutelpositie van de Verenigde Staten op 

het internet, moeilijk zijn en ongetwijfeld geld kos-

ten. Het is de vraag of men dat in West-Europa 

ervoor over heeft.
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Er lijkt maar één manier 

die kan voorkomen dat 

berichten door de NSA 

worden meegelezen: de 

veiligheid van verbindin-

gen en internetverkeer 

drastisch vergroten. 
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