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Menig thriller-auteur zal in ver
twijfeling het rappe tempo heb
ben gevolgd waarmee het Sovjet
communisme en de Koude Oor
log ten grave werden gedragen. 
Met de Berlijnse muur verdween 
de wereld waarin John le Carre, 
Len Deighton en een schier on tel
bare hoeveelheid mede-auteurs 
hun spionnen het duistere dage
lijks brood lieten verdienen. De 
leemte die het verdwenen Sovjet
rijk in de fictie achterlaat, wordt 
sinds enige tijd in de non-fictie 
opgevuld door wetenschappelijk 
onderzoek naar het reilen en zei
len van de veiligheids- en inlich
tingendiensten. 

In 1 99 1 werd Stichting In
lichtingen Studies Nederland op
gericht, die zich, met het oog op 
het vele werk dat op dit terrein in 
het buitenland plaatsvindt, liever 
Netherlands Intelligence Studies 
Association ( N 1 sA) laat noemen. 
In deze stichting vinden oud
medewerkers van veiligheids- en 
inlichtingendiensten en weten
schappers elkaar op de noemer 
van historisch onderzoek naar 
zulke diensten. In het voorjaar 
van 1994 verschenen de eerste 
tweeN ISA-publikaties. 
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Hun crisis was de onze niet is een 
bundel bewerkte voordrachten, 
gehouden op een N 1 SA-congres 
over internationale crises en bin
nenlandse veiligheid. Onder 
redactie van de twee boegbeel
den van de NISA, De Graaff en 
Wiebes, laat een vijftal auteurs 
zijn Iicht schijnen over de binnen
landse veiligheid gedurende de 
eerste vijftien naoorlogse jaren. 
Enerzijds staat hierbij de verhou
ding tussen de veiligheidsdien
sten en de communistische (man
tel)organisaties in Nederland 
centraal, anderzijds de reactie 
van de Nederlandse politiek en de 
veiligheidsdiensten op de coup in 
Praag (I 948) en de Hongaarse 
revolutie (I 956). 

In zijn bijdrage over de Een
heidsvakcentrale (E v c) schetst 
G. T. Witte een beeld van een 
constant en op detail door de vei
ligheidsdiensten bespioneerde 
vakcentrale. De EVC wasdeenige 
centrale die categorisch een 
plaats in de consensusdemocratie 
weigerde (maar die ook niet 
kreeg aangeboden omdat ze niet 
als bonafide onderhandelings
partner werd beschouwd, zelfs 
en vooral niet door niet-commu
nistische vakcentrales), en daar
mee potentieel gevaarlijk werd 
geacht voor de wederopbouw en 
dus de nationale veiligheid. De 
steeds sterkere identificatie met 
de c P N en met Moskou - door de 
B v o en haar voorloper c v B 
nauwkeurig gevolgd en in beeld 
gebracht - leidde tot een afne
mend !eden tal na I 946. 

De CPN-kenner G. Verrips 
beschrijft de problematische ver
houding tussen de veiligheids-

diensten en de communistische 
partij, en tussen communisten en 
de burgerlijke samenleving. Hij 
concludeert dat de bemoeienis 
van de avo wei degelijk invloed 
heeft gehad op het doen en Iaten 
van de CPN, maar vindt het wei
rug waarschijnlijk dat de aandacht 
van de veiligheidsdienst debet is 
aan het geringe succes van de 
communisten. Daarvoor had de 
c P N deB v o niet nodig: door haar 
aanschurken tegen Moskou en 
haar irreele, 'onnederlandse' 
standpunten sprak zij de grote 
massa van het Nederlandse volk 
gewoonweg te weinig aan, ter
wijl de groep potentiele sympa
thisanten door de voortdurende 
anticommunistische propaganda 
van de sociaal-democratie in het 
burgerlijk kamp bleef. 

In een zeer uitvoerig betoog 
beschrijft M.D. Bogaarts de Ne
derlandse reactie op de Praagse 
staatsgreep van 1948. De veront
waardiging in rooms-rood Ne
derland bleef niet bij verbaal 
geweld; zij kreeg gestalte in een 
aantal anticommunistische maat
regelen, zoals de uitsluiting van 
communisten uit het senioren
convent en een eerste aanzet tot 
een ambtenarenverbod. Bogaarts 
stelt dat dec PN niet als een daad
werkelijk gevaar werd gezien. 
Paniekreacties bleven uit, de 
genomen maatregelen stonden al 
Ianger op het programma, en de 
veiligheidsdiensten kregen geen 
grotere budgetten . 

M. Bootsma laat zijn Iicht 
schijnen over de Nederlandse 
reactie op de Praagse opstand van 
I956. De Nederlandse 'barmhar
tigheid' bij de opvang van Hon
gaarse vluchtelingen kende gren-
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zen, niet alleen in kwantiteit (er 
mochten maar 3ooo Hongaren 
worden toegelaten; Nederland 
was z lf emigratieland) maar ook 
in kwaliteit. De economisch 
meest 'bruikbare' vluchtelingen 
waren welkom, 'ongure elemen
ten' als criminelen, communis
ten, nozems en zigeuners niet. 

Een tweede reactie op de 
gebeurtenissen in Hongarije, de 
koeling van de veelal jeugdige 
volkswoede op bezittingen van 
CPN en Eve, vormt het onder
werp van de bijdrage van D. 
Hellema. Pas toen de geweldda
digheden zich niet meer exclusief 
op communistisch bezit richtten, 
maar de politie en dus de rechts
staat zelf onder vuur kwamen, 
trad het gezag doortastend op. -

Spionaae in oude ansichten 
Met Duister Den Haaa krijgt de kij
ker een plattegrond van de resi
dentie in handen, waarop adres
sen die in het verleden aan spiona
ge gerelateerd konden worden, 
zijn aangegeven. Aan de hand van 
NISA-voorzitter De Graaff wordt 
de lezer langs negenentwintig 
'spionage-adressen' gevoerd. Op 
de rechterpagina's wordt telkens 
een van de negenentwintig pan
den op een paginagrote zwart-wit 
foto afgebeeld, de linkerpagina's 
zijn gereserveerd voor uitleg. 

Voor liefhebbers van en flinke 
stadswandeling lijkt het hoek 
meer geschikt, dan voor hen die 
enige verdergaande interesse in 
de contemporaine geschiedenis 
hebben. Ietwat gechargeerd 
betreft het hier een verzameling 
foto's van gebouwen (voorname
lijk oude ambassades van voor
malige Oostbloklanden) in de 
Haagse binnenstad, waarvan niet 
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is uitgesloten dater ooit een spion 
is binnen geweest. En anders is er 
vast wei eens een man in een 
regenjas langsgelopen! Hoogte
punt is de foto van een voormali
ge sexbioscoop (paragraaf 'Safe 
house of safe sex?'), die ten 
onrechte als spionagecentrum 
werd beschouwd. Waarschijnlijk 
berust deze vergissing op de hoge 
concentratie schichtig kijkende 
heren in regenjas bij het betref
fende etablissement. Deze uitga
ve uit de serie 'spionage in oude 
ansichten', waarin de tekst wel 
heel erg ondergeschikt is gemaakt 
aan de plaatjes, kan mij in ieder 
gevalnietbekoren. 

Hun crisis was de onze niet geeft een 
breed beeld van de Nederlandse 
reacties op communistische cri
ses. Erg verrassend zijn de uit
komsten daarvan veelal niet: hoe
wei het internationale commu
nisme wel als een bedreiging 
werd gezien, al was het maar op 
ideologisch gebied, was vrijwel 
iedereen zich terdege bewust van 
de marginale rol die de c P N en 
aanverwante organisaties in poli
tiek en samenleving speelden. 
Van diepgaande anticommunisti
sche maatregelen bleek geen 
sprake te zijn, net zomin als van 
een vee! verdergaande dan verba
le solidariteit met de slachtoffers 
van de onderdrukking. 

De groepering rond het thema 
van de beide communistische 
machtsgrepen biedt aankno
pingspunten tot vergelijking, die 
echter nauwelijks benut worden . 
In de eerste plaats is dit natuurlijk 
te wijten aan de nogal uiteenlo
pende reacties op de beide coups, 
maar een analyse van het waarom 
van deze verschillen zoekt de 

lezer tevergeefs. In de tweede 
plaats ligt het aan het feit dat het 
gros van de auteurs zich tot een 
van beide crises beperkt, en veel
al maar een enkel aspect daarvan 
belicht. De enige auteur die een 
langere tijdspanne voor zijn reke
ning neemt, Verrips, heeft nu net 
een onderwerp dat enigszins los 
staat van de thematiek. Hier lag 
een schone taak voor de redacteu
ren, die de losse einden die de 
verschillende artikelen Iaten lig
gen, in een slotbeschouwing aan 
elkaar hadden kunnen, en wel
licht moeten, knopen. 

Een ander opmerkelijk punt is 
dat, in tegenstelling tot wat de 
flaptekst suggereert, nauwelijks 
gebruik is gemaakt van de B v o
archieven. Slechts Witte verwijst 
in zijn noten naar de archieven 
van het Bureau Nationale Vei
ligheid en de Centrale Veilig
heidsdienst, voorlopers van de 
BVD. 

Er lijkt een merkwaardige para
dox te bestaan op het gebied van 
het onderzoek naar spionage . 
Archieven en documenten over 
de veiligheidsdiensten liggen in 
de voormalige Oostbloklanden 
voor het oprapen, en soms zelfs 
letterlijk op straat. Dit zijn nu net 
de archieven die gedurende de 
Koude Oorlog, en zolang het 
Oostblok nog bestond, het minst 
toegankelijk waren. In Neder
land, toch een toonbeeld van 
democratie, moeten belangheb
benden en historici naar de rech
ter om te voorkomen dat archie
ven, voordat ze bestudeerd kun
nen worden, worden vernietigd . 

Het is te hopen dat dit juridisch 
gevecht een grotere openheid 
voor historisch onderzoek van de 



B v o-archieven oplevert. A an de 
behartenswaardige artikelen die 
blijkens Hun crisis geschreven 
kunnen worden op basis van 
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Verzorgingsstaat tussen 
individualisme en 
solidariteit 

Jet Bussemaker e.a. 

In de huidige kritiek op de verzor
gingsstaat (en op de betrokken
heid van de sociaal-democratie 
daarbij) kunnen twee uiteen
lopende, deels tegenstrijdige po
sities worden onderscheiden. In 
het ene geval wordt het 'pater
nalisme' van de huidige verzorg
ingsstaat gehekeld, en wordt 
meer individuele keuzevrijheid 
en versterking van het marktme
chanisme gepleit. 
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ander materiaal, zou bronnenon
derzoek in de archieven van de 
geheime dienst een extra dimen
sie kunnen toevoegen. 

In het andere geval staat niet 
zozeer inkrimping van de huidige 
verzorgingsstaat voorop, alswel 
omvorming tot een stelsel dat de 
voorwaarden schept voor een 
ander, 'post-materialistisch' con
sumptiepatroon en dat de solida
riteitsgedachte juist nieuw Ieven 
inblaast. 

De verschillende bijdragen in 
deze bundel laten zich lezen als 
pogingen om deze tegenstelling 
te verhelderen dan wei te over
bruggen. Kees van Kersberaen ana
lyseert de relatie tussen sociaal
democratie en verzorgingsstaat. 
jet Bussemaker schets de contouren 
van een stelsel waarin individuele 
vrijheid en publieke betrokken
heid een nieuw evenwicht vin
den. Romke van der Veen en Rick van 
der Ploea bezien, vanuit sociolo
gisch respectievelijk economisch 
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is als politicolooa verbonden aan de 
K u Nijmeaen . 

perspectief, de houdbaarheid van 
het huidige stelsel van sociale 
zekerheid en collectieve voorzie
ningen. 

Op afzonderlijke onderdelen
van de verzorgingsstaat wordt 
ingegaan door Huao Keuzenkamp 
('Even Apeldoom bellen'), Jeanne 
de Bruijn ('Naar een Nationaal 
Zorgplan') en Joop Roebroek 
('Van een werknemersverzeke
ringsstelsel naar een burger
loon') . De bundel wordt ingeleid 
met artikelen van Paul de Beer en 
Paul Kalma. 

T e bestellen door overmaking van 

j2o,- op gironummer 3479700 ten 

name van PvdA-brochures, Amsterdam, 

onder vermelding van bestelnummer 

765. 

-

De 
om 
dat 

gd 

Ma 

dar 
en' 

De 
var 


