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Dales versus 
Cleio 

In de zomer van dit jaar 
werden de plannen bekend 
met betrekking tot de ver
nietiging van de archieven 
van de BVD. Na de publika
tie bleef het vervolgens 
oorverdovend stil. En dat 

Dreiaende 

kaalslag in 
Mede door toedoen van de 
vaste kamercomrnissie voor 
de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten kwam Dales 
op haar voornemens terug. 
Besloten werd de scho-B v D-archieven 

terwijl het toch bepaald 
niet mis is wat er onder 

ningsoperatie uit te stellen 
tot einde 1993. Zo kregen 

auspicien van minister Da
les van Binnenlandse Za
ken wordt voorgesteld. 
Een ware kaalslag dreigt, 
waardoor vele gegevens 
over de Nederlandse sa
menleving verloren drei-

GERRIT VOERMAN 

personen die meenden dat 
zij door de BVD onrecht
matig waren behandeld, de 
gelegenheid juridisch in het 
geweer te komen . Met dit 
uitstel werd tegelijk beslo
ten de vernietigingsopera-

Horifd van het Documentatiecentrum Nederlandse 

Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit 

Groninaen 

gen te gaan. 
De aangekondigde grote schoonmaak hangt 

deels samen met het einde van de Koude Oorlog. 
Medio 1990 kondigde de minister aan dat persoons
gegevens die voor de B v o niet Ianger van belang 
waren, zouden worden vernietigd. Na de val van de 
Berlijnse Muur en de teloorgang van de Sovjet-Unie 
- haar Nederlandse bruggehoofd, de CPN, ver
dween al in 1986 van het politieke toneel - moest 
het takenpakket van de B v o op een nieuwe leest 
worden geschoeid. De bestrijding van de commu
nistische aartsvijand was immers een van de belang
rijkste redenen van zijn bestaan. Met het verschei
den van die tegenstander kon ook de archivale neer
slag van die strijd worden geruimd. Daarnaast wilde 
de minister uit het oogpunt van de privacy-bescher
ming schoon schip maken. 

Dales zette spoed achter de vernietiging. Deze 
betrof aanvankelijk alleen de door de B v o in de jar en 
1 94 5- 1 9 8 6 verzamelde persoonsgegevens en zou 
voor 1 mei 1991 achterderugmoetenzijn. DeBvo 
kwam al snel met een vernietigingsvoorstel, dat in 
beginsel positief beoordeeld werd door de Algeme
ne Rijksarchivaris, prof. Ketelaar. De Rijkscommis
sie voor de Archieven, die volgens de procedure ook 
gekend moet worden, was echter nogal afwijzend. 
De commissie wees op het 'blijvend belang van per
soonsgegevens voor historisch onderzoek' en pleitte 
daarom voor een defensief vernietigingsbeleid. 

tie niet alleen voor de per
soonsdossiers te Iaten gelden, maar voor al het ar
chiefmateriaal van de BVD. De blauwdruk voor deze 
grondige schifting werd dus deze zomer gepubli
ceerd. 

Vernietisinasplan 
Het is moeilijk exact de omvang te bepalen van de 
schade die zal worden aangericht. Vanwege het ge
heime karakter is er weinig bekend over de archie
ven van de BVD. Voor de televisie sprak Docters van 
Leeuwen, het hoofd van de dienst, enige tijd gel eden 
van enkele honderdduizenden dossiers. Het over
grate dee! hiervan komt voor vernietiging in aan
merking. Van de te verwijderen gegevens zal hoog
uit 5 a I 0 procent aan de papierversnipperaar ontko
men - zo staat tenminste te lezen in het verslag van 
de vaste commissie voor de inlichtingen- en veilig
heidsdiensten van maart 199 1. 

De plannen van Dales - overigens in belangrijke 
mate ondersteund door de Algemene Rijksarchivaris 
- geven wei een indruk in welke hoek de zwaarste 
klappen zullen vallen . Uitgangspunt bij de selectie is 
- zoals de Archiefwet voorschrijft - dat die archief
bescheiden bewaard blijven die de reconstructie van 
het beleid van de BVD op hoofdlijnen mogelijk rna
ken. In de woorden van de Algemene Rijksarchivaris 
komt dit neer op de vraag 'hoe Nederland omging 
met de BVD en de BVD met Nederland'. Stukken die 
betrekking hebben op de 'politieke sturing en de-
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mocratische controle van de svo' komen daarom 
voor bewaring in aanmerking - althans voor zover 
zij het toezicht van de minister van Binnenlandse 
Zaken en van de Staten-Generaal betreffen. Vreemd 
genoeg geldt dit niet voor de bescheiden aangaande 
de controle van de president van de Rekenkamer op 
de geheime uitgaven van de B v D. De allocatie van de 
financien mag toch zeker als een eersterangs beleids
aangelegenheid worden beschouwd. Daamaast wor
den de stukken die samenhangen met de 'beleids
vorrning rond de taakuitvoering van de dienst en de 
samenwerking van de BVD met derden' bewaard. 
Hieraan ligt de eis tot reconstructie van de hoofdlij
nen weer ten grondslag. Daamaast ontspringen ar
chivalia betreffende 'bijzondere gebeurtenissen' die 
tot beleidswijzigingen bij de BVD hebben geleid, 
eveneens de vernietigingsdans. 

Zo op het oog lijkt de vernietiging nog mee te 
vallen. In de twee hierboven genoemde categorieen 
wordt immers amper gesnoeid. Bedacht moet ech
ter worden dat minimaal 90% van de gegevens ver
loren zal gaan. Het onheil zal zich dan ook vooral 
voltrekken in de laatste - en meest omvangrijke -
categorie bescheiden: het materiaal dat tot stand is 
gekomen bij de feitelijke taakuitvoering van de BVD. 
In het dienstjargon gaat het hier om de 'acquisitie en 
exploitatie van gegevens over personen en organisa
ties'. Hiervan gaat het leeuwedeel weg. In de eerste 
plaats geldt dit voor aile bescheiden afkomstig van 
en over 'geheime bronnen' van de BVD (informan
ten, agenten). Daamaast dienen aile persoonsgege
vens te worden opgeruimd, alsmede het materiaal 
betreffende organisaties die door de B v o zijn geob
serveerd. Uitgezonderd van vernietiging zijn de 
gegevens aangaande 'gezichtsbepalende en invloed
rijke personen van belangrijke organisaties' en stuk
ken betreffende 'bijzondere gebeurtenissen, die 
publiekelijk opzien hebben gebaard'. 

Cleio 's kanttekeningen 

Bij deze voornemens kan een aantal kanttekeningen 
worden geplaatst. In de eerste plaats met betrekking 
tot de selectie van de uitzonderingsgevallen . Hierbij 
worden subjectieve termen als 'bijzondere gebeur
tenissen' en 'gezichtsbepalende en invloedrijke per
sonen' als criteria voorgesteld. Voorbeelden uit het 
recente verleden dringen zich op, zoals de treinka
ping in Drenthe in 1977, of CPN-leider Paul de 
Groot. Toch lijkt het - zelfs voor de Algemene 
Rijksarchivaris - geen eenvoudige zaak om deze cri
teria te operationaliseren. Wat bijvoorbeeld te doen 
met personages die hun invloed achter de schermen 
deden gelden? Hoe worden deze geselecteerd? Kan 

juist niet uit de aangelegde dossiers blijken welke 
positie bepaalde personen in een organisatie inna
men? Bovendien: wordt de operationalisering niet 
moeilijker naarmate men verder in het verleden 
reikt? 

Deze bezwaren gelden des te meer wanneer 
bedacht wordt dat aan de BVD zelf de selectie van de 
uitzonderingsgevallen toevalt. Zonder tvvijfel zal de 
archivaris van de dienst zich naar eer en geweten van 
deze taak kwijten. Van hem mag echter geen diep
gaande inhoudelijke kennis verwacht worden van 
aile organisaties die de B v o heeft geobserveerd en 
van alle terreinen die de dienst heeft bestreken. Het 
lijkt dan ook geboden dat een team van onafhankelij
ke historici en andere deskundigen de B v D bij de 
operationalisering van de selectiecriteria bijstaat, 
wanneer het zo ver mocht komen. 

De tweede kanttekening betreft het voorstel om 
vrijwel aile persoonsgegevens te vernietigen. Voor 
zover het hier om dossiers gaat van de vele tiendui
zenden antecedentenonderzoeken die de BVD sinds 
1 945 heeft uitgevoerd om sollicitanten voor ver
trouwensfuncties bij de overheid politiek te scree
nen, is hier weinig tegenin te brengen. Per slot van 
rekening gaat het in de meeste gevallen om een anti
communistische bloedproef bij doorsnee-onderda
nen. Oat deze stukken voor de rechts- en bewijszoe
kende burger van groot belang kunnen zijn spreekt 
voor zich, maar blijft hier verder buiten beschou
wing. Ongetvvijfeld bevatten de B v D-archieven 
naast deze verslagen ook andere, minder routinema
tige persoonsdossiers. De uitzonderingsclausule die 
hier door de BVD en de Algemene Rijksarchivaris is 
voorgesteld, zou voor deze gevallen wei eens veel te 
beperkt kunnen zijn. In ieder geval spoort zij niet 
met het advies van de Rijkscomrnissie voor de Ar
chieven, dat deze begin 1991 bij de eerste vernieti
gingsplannen uitbracht. Hierin pleitte de commissie 
ervoor 'dat de, in de onderhavige dossiers voorko
mende gegevens over personen, die op enig maat
schappelijk gebied (en dit in de ruimste zin) van 
enige (historische) betekenis zijn geweest van ver
nietiging worden uitgezonderd'. 

In dit advies liet de Rijkscommissie zich niet uit 
over de zakendossiers, omdat die op dat moment 
nog buiten de schoningsoperatie vielen. In de huidi
ge plannen zijn deze stukken wei betrokken - met 
desastreuze gevolgen. Het voorstel behelst immers 
de .vernietiging van aile gegevens betreffende de 
door de B v o sinds 1 94 5 in het oog gehouden organi
sa ties. Hier wordt geen enkele uifzonderingscatego
rie voorgesteld - alles moet weg. (De vernietiging 
van het abonneebestand van het communistische 
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dagblad De Waarheid - door de krant zelf niet cen
traal bijgehouden, maar wel door de B v D-is al ge
schied. Voor Dales was dat overigens geen pro
bleem. Het zou hier niet om een dossier, maar om 
een 'registratie' gaan.) 

Evenals bij de persoonsdossiers wreekt zich ook 
hier de algemene richtlijn, dat bij de ruiming van 
archieven van overheidsinstanties aileen die beschei
den dienen te worden bewaard, die de reconstructie 
van zo'n organisatie op hoofdlijnen mogelijk maakt. 
Hoe de modus operandi op de 'werkvloer' eruit zag -
met andere woorden: hoe het beleid in praktijk 
werd gebracht - blijft zo voor altijd buiten het be
reik van de onderzoeker. Maar ook om andere rede
nen is dit richtsnoer weinig bevredigend. Binnen de 
historische wetenschap woedt hierover momenteel 
een discussie. Daarbij wordt erop gewezen dat se
lectie primair vanuit het beleidsperspectief tot ver
waarlozing van het culturele aspect- in de ruime zin 
des woords - zou leiden. En zeker in het geval van 
de archieven van de B v D lijkt de culturele waarde 
groot. De dienst neemt een bijzondere plaats in in 
het geheel van rijksdiensten, zoals de Rijksarchivaris 
ook stelt. Op grond van zijn bijzondere taakstelling 
ter bescherming van de staatsveiligheid en de demo
cratische rechtsorde was de B v o gerechtigd om via 
openbare bronnen, maar ook heimelijke (informan
ten, infiltranten) informatie te verzamelen be
treffende vele ( extreem geachte) groepen en facet
ten van de Nederlandse samenleving. Ten gevolge 
van deze - formeel en praktisch - unieke positie kan 
het B v o-archief worden getypeerd als een Fundarube 

waarmee niet aileen geschiedkundigen, maar ook 
politicologen, sociologen, of wellicht antropologen 
het inzicht in de Nederlandse samenleving kunnen 
vergroten. Te denken valt daarbij aan thema's als 
vorstenhuis, terrorisme, links- en rechts-extremis
me of de nieuwe sociale bewegingen. Van belang is 
derhalve de erkenning dat de BVD-archieven tevens 
een intrinsieke culturele waarde hebben, waardoor 
niet uitsluitend met het beleidsreconstructie-criteri
um kan worden volstaan. 

Verweer van Dales 

Door de minister worden in feite twee argumenten 
tegen een ruimhartiger bewaarbeleid in stelling 
gebracht. In de eerste plaats wil zij voorkomen dat 
de (actuele) informatiepositie van de BVD, zijn 
bronnen en werkwijze bekend worden, aangezien 
dit de effectiviteit van de dienst zou schaden. Dit 
gaat inderdaad op voor de lopende dossiers, maar 
die komen in dit stuk niet voor . Voor de te vernieti
gen bescheiden ligt het echter anders: deze wachten 

juist dit lot omdat zij voor de staatsveiligheid over
bodig zijn geworden. Waarom kunnen zij dan niet 
bewaard blijven onder de condities die de Archief
wet stelt? Wanneer het bezwaar uitsluitend gelegen 
is in de 'bronbescherming', dat wil zeggen de ge
heimhouding van de informanten van de avo, dan is 
daarvoor wel een oplossing te vinden . De werkwijze 
van de B v D is dusdanig - zo vermeldt de dienst nota 
bene zelf in de toelichting op de concept-vernieti
gingslijst - dat de gegevens uit deze geheime bron
nen zo worden bewerkt 'dat de bronnen van her
komst niet kunnen worden getraceerd' . Deze be
werkte gegevens worden vervolgens samen met de 
via open bronnen verkregen data 'administratief 
verwerkt rond de personen en organisaties waar
over zij informatie bevatten' . Op een bijltjesdag zit
ten slechts weinigen te wachten . Waarom dan niet 
de dossiers rond de informanten - voorlopig - her
metisch gesloten houden, maar de persoons- en za
kendossiers - waarin volgens de door de avo ge
bruikte werkwijze geen namen var: informanten 
voorkomen - bewaren voor historisch onderzoek? 

Op dit punt aanbeland stuit men op de tweede 
verdedigingsring. De gegevens zouden moeten wor
den vernietigd uit het oogpunt van privacybescher
ming van de - geobserveerde - personen die erin 
voorkomen. Om deze barriere te slechten kan de 
hulp van de Algemene Rijksarchivaris worden inge
roepen. Bij de beslissing om persoonsgegevens te 
vernietigen dan wei te bewaren was voor hem het 
privacyargument niet doorslaggevend . 'De Ara is 
van mening dat de Archiefwet 1962, tezameri met 
de bij de Rijksarchiefdienst ontwikkelde openbaar
heidspraktijk, voldoende waarborgen biedt ter 
bescherrning van de privacy van nog levende perso
nen' . Hij wordt hierin gesteund door de Rijks
comrnissie voor de Archieven, die in januari 1991 -

in een bijlage bij haar advies - in herinnering riep 
'dater ook andere, eveneens zeer privacygevoelige 
archieven thans in de archiefbewaarplaatsen van de 
overheid berusten . ' 

Historisch en politiek aewenste steekproif 

Voor Dales gaat dit allemaal te ver . Zij wil zelfs niets 
weten van het voorstel van de Algemene Rijks
archivaris, dater een steekproef wordt bewaard van 
de uit de voor vernietiging in aanmerking komende 
persoonsgegevens, waarbij de dossiers worden 'ge
anonimiseerd'. Deze steekproef zou een reconstruc
tie - voor de jaren 1945-1980 - mogelijk moeten 
maken 'van de wijze waarop de BVD gegevens heeft 
verzameld over personen in de periode waarin de 
avo niet, of slechts in geringe mate, beschikte over 
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aanwijzingen dan wel richtlijnen over de wijze waar
op en ten aanzien waarvan gegevens verzameld moe
ten worden en worden vastgelegd'. Hoewel de 
Rijksarchivaris dit niet hardop stelt, gaat van zijn 
argumentatie de suggestie uit dat de politiek tot 
circa 1980 zich niet altijd even intensief met de BVD 

bemoeide. Wanneer inderdaad bedoeld wordt dat 
de politieke sturing toentertijd te wensen overliet, 
waardoor de dienst in de gelegenheid kwam haar 
taakstelling zelf, eigenmachtig, in aanzienlijke mate 
in te vullen, dan is een dergelijke steekproef niet 
aileen vanuit geschiedkundig perspectief van belang, 
maar zelfs een pure noodzaak vanuit het oogpunt 
van democratische control e . Dit werd overigens on
derschreven door de vaste commissie voor de inlich
tingen- en veiligheidsdiensten. Deze achtte reeds in 
maart 1991 een steekproef wenselijk in verband met 
de geschiedschrijving van de B v o en voor een 'ex 
post politieke controle op de wijze waarop de dienst 
in het verleden persoonsgegevens heeft vergaard'. 
De minister leek toen dezelfde mening toegedaan. 
In september 1991 antwoordde zij de Vereniging 
Voorkom Vernietiging, dat het vanwege het histori
sche belang voor de hand lag dat 'een representatie
ve steekproef van het bij de B v o aanwezige archief
materiaal bewaard zal moeten blijven'. In de zomer 
van 199 2 werd eveneens nog uitgegaan van een 
steekproef- zo blijkt uit notulen van het ambtelijk 
overleg tussen het Algemeen Rijksarchief en de 

svo, die via de Wet Openbaarheid Bestuur bekend 
zijn geworden. In de huidige plannen wordt even
wei nergens meer over een steekproef gerept. 

Muze rif minister 
De kwestie van de B v o-archieven dient niet zozeer 
te worden benaderd vanuit het oogpunt van de 
minister van Binnenlandse Zaken zoals momenteel 
gebeurt, maar meer vanuit het perspectief van de 
muze der geschiedenis. Niet de vernietiging, maar 
het behoud zou het vertrekpunt van het de bat moe
ten zijn. De bijzondere plaats die de BVD inneemt 
binnen zowel het overheidsapparaat als de Neder
landse samenleving en de bijzondere sociaal-culture
le dataverzameling die daarvan het gevolg is, wetti
gen zo'n benadering volledig. Wanneer eenmaal is 
overeengekomen dat het gehele archief in beginsel 
bewaard wordt, kunnen mogelijke uitzonderingen 
op deze regel worden bediscussieerd (zoals de hier
boven reeds genoemde routinernatige anteceden
tenonderzoeken, of gegevens betreffende geheirne 
inforrnanten). 

De strijd tussen de rnuze en de minister wordt 
dit najaar waarschijnlijk beslist, wanneer de Tweede 
Karner over de concept-vernietigingslijst spreekt. 
Wellicht dat Cleio dan de steun krijgt van de PvdA
fractie, die bij rnonde van haar lid Valk in juni 1992 

in de Karner een lans brak voor 'een terughoudend 
vernietigingsbeleid' . 
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