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WEER
Deze krant sprak met meerdere Ne-
derlandse studenten die het afgelo-
pen jaar zijn benaderd om inlichtin-
gen te geven. De AIVD wilde van
hen informatie over de meest uit-
eenlopende zaken: China, Egypte,
een Utrechtse studentenvereniging,
demonstraties en krakersbijeen-
komsten. Alle studenten werden be-
naderd door iemand die zich in eer-
ste instantie uitgaf voor een ambte-

naar van Binnenlandse Zaken, het
departement waar de AIVD onder
valt.
Kamerlid Ronald van Raak van de

SP wil dat studenten worden gevrij-
waard van ronselpraktijken: ,,Het
gaat om een kwetsbare groep.”
De geheime dienst kreeg eerder

kritiek op het ronselen van studen-
ten. In 1981 moest toenmalig minis-
ter van Binnenlandse Zaken Ed van

Thijn opheldering geven nadat de
BVD een student had gevraagd te
infiltreren in de vredesbeweging.
Naar nu blijkt, zijn dergelijke pogin-
gen nooit gestaakt.
Omwille van de staatsveiligheid

mag de AIVD iedereen benaderen of
recruteren. Het benaderen vanmen-
sen gebeurt pas na een zorgvuldige
afweging en toestemming van een
chef, stelt woordvoerster Susan
Scholten. De AIVD mag niemand
dwingen om te praten of infiltreren.
De meeste studenten schrikken

zich echter rot en voelen zich over-
rompeld. Eén van hen beschrijft de
werkwijze als stalking. Ze vrezen na-
delige gevolgen als ze nee zeggen,
bijvoorbeeld om dan als verdachte
te worden gezien. » P8

Geheimedienstwerft
studentals informant
Betrokkenen voelen zich geïntimideerd door AIVD

UTRECHT |De AIVD ronselt informanten onder studen-
ten. De geheime dienst gebruikt hen onder meer voor
inlichtingen over het buitenland of studentenprotes-
ten in eigen land, blijkt uit onderzoek van het AD. Ze
voelen zich vaak overrompeld en geïntimideerd.
IVO ROODBERGEN en KOEN VOSKUIL

Russische
diplomaatweg
den haag |De Russische diplo-
maat Dmitri Borodin, die begin
oktober werd gearresteerd door
de Haagse politie, is zaterdag ver-
trokken uit Nederland. De voor-
malige tweede man van de Rus-
sische ambassade maakte zijn
vertrek gisteravond zelf bekend
via Twitter. Daaruit werd meteen
duidelijk dat het niet zijn eigen
beslissing is geweest Nederland
te verlaten.
Het ministerie van Buiten-

landse Zaken bevestigt dat Boro-
din het land uit is, maar wil niet
op de zaak reageren. » P3

SPORTWERELD

PSVverslagen,
hoofdrol voor Pellè
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‘Mensen schreeuwden. Er was rook, er waren brok-
stukken. Ik ben blij dat ik nog leef,’ zegt Joel Zaritsky,
een van de overlevenden uit de gisteren ontspoorde
ramptrein 8808 uit New York. 4 mensen kwamen om
bij het drama en 67 raakten gewond. Volgens diverse
inzittenden reed de trein harder dan normaal. » P4
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Student politicologie Ivo Roodber-
gen werd na een reis naar Egypte
benaderd door de AIVD. De dienst
vroeg hem het contact stil te hou-
den, maar wist kennelijk niet dat hij
stage liep bij het AD. Roodbergen
(27) deed in Egypte onderzoek voor
zijn afstudeerscriptie. Zijn studiebe-
geleider waarschuwde al dat hij on-
getwijfeld door de geheime dienst
zou worden gevolgd. En inderdaad,
op 30 oktober belde ene ‘Timo de
Goedt van Binnenlandse Zaken’. De
Goedt wilde meer weten over zijn
contacten in Egypte.
Toen Roodbergen vroeg wie De

Goedt precies was, kreeg hij te
horen dat hij de AIVD kon bellen.
Die zou hem doorverbinden. Twij-
fel sloeg toe. Uiteindelijk wilde de
student alleen nog afspreken als
zijn vriendin bij het gesprek kon
zijn. Ineens was de interesse over.
Rick van Amersfoort van onder-

zoeksbureau Jansen & Janssen her-
kent hierin de werkwijze van de
AIVD. ,,Ze willen geen pottenkijkers
bij afspraken.” Jansen & Janssen
heeft het afgelopen jaar advies uit-
gebracht aan een kleine tien stu-
denten die zijn benaderd door de
geheime dienst. ,,We zeggen altijd

dat ze ontzettendmoeten uitkijken.
Dit zijn professionals in het theater
van het gesprek. Zij weten alles van
je, en jij weet niets. Tactieken die ze
gebruiken zijn: overrompeling en
totale geheimzinnigheid.”

Allesmag
Gebruikmaken van valse identitei-
ten. Liegen. Infiltreren. De geheime
dienst mag het allemaal in de
jacht op staatsgevaarlijke perso-
nen of organisaties. ,,Dat de
AIVD studenten benadert, ver-
baast mij niet. Het valt onder
human intelligence,” zegt hoogle-
raar Conflict en Veiligheid
Beatrice de Graaf. ,,Als
er signalen zijn dat
een groep zal radi-
caliseren, moet de
AIVD dat in een
voorstadium op-
merken. Zomaar

UTRECHT |De onbekende stem aan de andere kant van
de lijn lijkt alles van je te weten. Vraagt honderduit,
wil met je om tafel voor een goed gesprek. Het blijkt
de AIVD. Studenten voelen zich overrompeld en
geïntimideerd door de ronselpraktijken.
IVO ROODBERGEN en KOEN VOSKUIL

infiltreren mag niet. Er moet een
goede reden voor zijn.”
Aan die goede reden wordt door

meerdere studenten getwijfeld. En-
kelen zijn benaderd om inlichtin-
genwerk te verrichten tijdens de-
monstraties tegen de onderwijsbe-
zuinigingen in 2011. Het waren ge-
weldloze, ludieke protesten, zeggen
deelnemers. Leden van de Kritische
Studenten in Utrecht en Amster-
dam vragen zich af waarom zij
doelwit waren.
Kamerlid Ronald van Raak (SP)

pleitte er eerder voor om journalis-
ten en medewerkers van hulporga-
nisaties te vrijwaren van ronsel-

praktijken. Na het horen van
deze verhalen, wil Van Raak
dat ook studenten hier-
van worden uitgezon-
derd. ,,Het gaat om
jonge, kwetsbare men-
sen. Ze moeten onder-
zoek doen om af te stu-

deren. Dat is enorm
belangrijk voor
hun toekomst.
Als de veilig-
heidsdienst
zich daarin
gaat men-
gen, zet dat
deze jonge-
ren onder
druk en

brengt dat hen
in gevaar.”
Een student die be-

trokken was bij de Internationale
Socialisten ondervond hoe ver-
strekkend de gevolgen kunnen zijn.
Toen hij voor onderzoek naar Pales-
tina afreisde, werd hij bij de grens
van Israël meteen vastgeketend aan
een verwarmingsbuis en verhoord
door de Israëlische autoriteiten.
,,Inlichtingen kunnen zomaar wor-
den gedeeld,” zegt onderzoeker Van
Amersfoort. ,,Je kunt dus nooit de
consequenties overzien van de in-
formatie die je geeft.”

Geklets
Van Raak wil het ronselen van stu-
denten deze maand bespreken, als
de Wet op de Inlichtingendienst
wordt geëvalueerd. ,,Behalve dat dit
studenten in gevaar brengt, vind ik
dat het ook de AIVD kwetsbaar
maakt. Het wordt zo onderdeel van
geklets.”
AIVD’er Timo de Goedt wil een

maand na dato niet meer spreken
over student Roodbergen. ,,Ik moet
je verwijzen naar de afdeling pers-
voorlichting. Ik had je graag een en
ander willen uitleggen, maar het is
niet tot een afspraak gekomen. He-
laas.”

Ervaring met de geheime
dienst?
Mail: researchteam@ad.nl
Twitter: @ADresearcteam

De namen Timo de Goedt en Karlijn
zijn om privacyredenen gefingeerd.

Ronselaars van geheime dienst benaderen argeloze studenten

1STUDENT/FOTOGRAFE(24) KARLIJN
,,‘Politie’ zeiden de man en

vrouw op de stoep. Het was au-
gustus vorig jaar. Ik vroeg waar ze
voor kwamen. ‘Dat vertellen we
liever boven,’ was het antwoord.
Voor ik het wist stonden ze in mijn
kamer. Ik was compleet overrom-
peld.
Ze zeiden dat ik zulke mooie foto’s
had gemaakt bij kraakpand De
Valreep in Amsterdam. Toen
bleek de echte reden: ze wilden
dat ik voor hen foto’s ging maken
bij demonstraties. ,,Ze wisten pre-
cies aan welke demonstraties ik
had deelgenomen. Ik ben 2 weken
lang paranoïde geweest. Ze kun-
nen ook een brief sturen als ze
contact willen, maar dat doen ze
niet. Ze willen je juist overrompe-
len.” Achteraf denk ik dat ze mij
hebben gevonden via mijn fotoca-
mera. Die was gestolen. De politie
gaf hem terug, maar niet de me-
morycard. Daarop stonden die fo-
to’s van demonstraties. Later
stond de geheime dienst op de
stoep. Dat lijkt mij geen toeval.’’
* Karlijn is een fictieve naam

2STUDENTEN ACTIE
COMITÉ UTRECHT
(SACU)

,,Of we stenen gingen gooien,
wilden ze weten. In december
2010 werd mij als een van de
woordvoerders van SACU ge-
vraagd wat wij precies doen en of
ik de AIVD op de hoogte wilde
houden. SACU is een platform van
studenten en studentenverenigin-
gen dat protesteert tegen bezuini-
gingen in het hoger onderwijs.
‘Het is in jullie eigen voordeel dat
alles goed verloopt,’ werd er ge-
zegd.
Het idee dat je als vereniging ge-
volgd wordt, sloeg in als een bom.
Je probeert voor iedereen open en
toegankelijk te zijn, maar het ge-
volg is dat bij ieder nieuw lid dat te
veel vragen stelt, de achterdocht
toeslaat. Is hij wel te vertrouwen?
Die twijfel hadden we een halfjaar
geleden nog bij iemand. De para-
noia is stevig in gang gezet.’’

3STUDENT VAN
PROFESSOR PROTEST
,,Op 20 april 2011 werd ik

gebeld door een man die zei
dat hij van Binnenlandse
Zaken was. Hij complimenteerde
mij en zei dat ik positief was opge-
vallen bij Professor Protest, een
studentenplatform dat op ludieke
wijze protesteerde tegen de onder-
wijsbezuinigingen. Ik schrok mij
kapot, zei dat ik geen tijd had en
hing op. Hoe kwam hij aan mijn
nummer? Een halfuur later belde
hij terug. Hij wilde graag met mij
om tafel, om te debatteren. Toen ik
opnieuw zei dat ik geen interesse
had, viel de verbinding weg. 5 mi-
nuten later werd ik weer gebeld.
Hij wilde erg graag afspreken,
bleef drammen. De hele truken-
doos ging open. Uiteindelijk bood
hij zelfs geld.’’

R Student Ivo
Roodbergen:
‘Gebeld door
ene Timo.’ FOTO
MARCO DE SWART

‘AIVDoverrompelt je,
kijkvreselijkgoeduit’

Niets isgeheim
agententegek
Voordat je beseft wat je over-
komt, staan er geheim agen-
ten bij je binnen. Palmen je in.
Of bieden geld. Zo ervoeren
drie studenten aan den lijve.
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HOEWERKT HET?

Legaal of illegaal?

DEN HAAG |Minister van
Binnenlandse Zaken Ro-
nald Plasterk blijft het
herhalen: de geheime
dienst AIVD houdt zich
aan de wet bij het aftap-
pen van Nederlanders.
Maar de twijfels in de
Tweede Kamer groeien nu

blijkt dat de dienst internet-
fora ‘leegzuigt’ zonder ge-
richt op zoek te zijn naar ver-
dachte personen. Het hacken
van volledige internetsites
blijkt uit documenten van
oud-medewerker Edward
Snowden van de Ameri-
kaanse inlichtingendienst

NSA waar NRC Handelsblad
over beschikt. Oppositiepar-
tijen pleiten voor een parle-
mentaire enquête naar de
werkwijze van de inlichtin-
gendienst. Coalitiepartijen
VVD en PvdA zijn nog niet zo
ver, maar willen wel van
Plasterk weten of de dienst

de wet overtreedt. In principe
mag de AIVD alleen inbreken
op internet als er concrete
aanwijzingen zijn dat iemand
mogelijk met staatsgevaar-
lijke activiteiten bezig is. De
AIVD blijkt echter alle gege-
vens van alle gebruikers bin-
nen te halen, ook als die nog

niet verdacht zijn. Volgens de
PvdA richt de dienst zich op
internetfora waar mensen
worden opgeroepen deel te
nemen aan gewelddaden en
op fora met geweldvideo’s.
Van alle Nederlanders vindt
30 procent het erg eventueel
te worden afgeluisterd.

Onrustgroeitover ‘leegzuigen’ internetforadoorAIVD
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