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Het CWI op de bres voor ministerie! 

Het Ministerie van Bizarre Zaken is zonder twijfel het minst bekende ministerie in Nederland. Het houdt zich bezig 
met de bestrijding van bedrijfsspionage. Lange tijd werd gedacht dot deze in de ge'industrialiseerde landen 
elders in de wereld gebruikelijke vorm van spionage aan ons land voorbij zou gaan. De enige spionage-affaire 
van Nederlandse bodem van belong dateert van zo'n 16 jaar geleden. Het betreft de diefstal door de Pakistaan 
dr. ir. Abduhl Quadar Khan van een blauwdruk voor uraniumverrijking. Het slachtoffer was het in Almelo 
gevestigde bedrijf UCN. 

Het Ministerie van BiZa blijft evenwel alert op acties van organisaties die ten doel hebben bedrijven uit de markt 
te stoten ten gunste van hun eigen bedrijf. Veelal zijn deze organisaties werkzaam in de drugsscene, waar 
gigantische hoeveelheden geld omgaan en waar de dringende behoefte bestaat deze gelden wit te wassen . 
Naar verluidt goat het om bedragen van zo·n 6 miljard dollar per jaar. De desbetreffende organisaties bedienen 
zich van legale maar vooral ook illegale manieren om hun doel te bereiken. Daarbij wordt niet teruggedeinsd 
voor infiltratie, bedreiging, intimidatie, chantage, omkoping, fraude, valsheid in geschrifte, afluisterpraktijken en 
techno-anarchie. 

Zoals moge blijken uit het onderzoek dot de Commissie Van Traa onlangs heeft gehouden inzake de z.g . IRT
affaire wordt het steeds moeilijker voor Justitie om greep te krijgen op de georganiseerde misdaad in ons land. 
Door de jaren heen heeft het Ministerie van Bizarre Zaken grote successen geboekt bij de bestrijding van met 
name bedrijfsspionage, infiltraties, sabotageactiviteiten met als doelwitten de diverse overheden, non
proftorganisaties en het bedrijfsleven. Vanzelfsprekend heeft MbiZa zich hierdoor niet geliefd gemaakt bij 
criminele mega-organisaties. 

Een van deze organisaties is The Dragon, een drugskartel met wortels in de Verenigde Staten en Spanje. 
Meerdere malen is het Ministerie van BiZa er in geslaagd om te verhinderen dot The Dragon toe kon slaan bij het 
Nederlandse bedrijfsleven. 
Dot is The Dragon een doorn in het oog. Vandam dot deze crimininele organisatie heeft besloten de bakens te 
verzetten en zijn tentakels naar de andere kant op uit te steken, ergo: het Ministerie zelf aan te vallen. Het doel is 
om het MBiZa onmogelijk te maken om the Dragon nog longer de voet dwars te zetten. Uit onderzoek blijkt dot 
het beest twee middelen zal inzetten: het kraken van het computernetwerk van het Ministerie van BiZa (net op 
tijd ontdekt door een van de medewerkers!) en infiltratie. Het eerste middel wordt nog erger gevreesd don het 
tweede. lmmers: The Dragon is er ook in geslaagd in te breken in SWIFT, het netwerk waarmee alle internationale 
transacties tussen banken warden afgehandeld, en dit netwerk te manipuleren. 

De beide gevaren dienen met verve te warden bestreden. Als het Ministerie zijn zware maar dankbare en zeker 
noodzakelijke taak wil kunnen blijven uitvoeren, zal The Dragon definitief uitgeschakeld dienen te warden . 
Vandam dot het Ministerie een grootscheepse operatie op touw heeft gezet, die zal warden uitgevoerd door de 
internationale bedrijfsinlichtingenorganisatie The Eye (opgericht ter bescherming van de belangen van 
overheden, organisaties, alsmede handel en industrie). 

Tijdens de operatie zal de destructieve aandacht van The Dragon zich ten stelligste ook richten op mensen van 
The Eye. Vandam dot tijdens een uiterst geheim gehouden overleg tussen het Ministerie en de CWl-directie is 
gesproken over het inzetten van bekwame mensen bij de uitvoering van deze operatie. De keuze voor CWI is 
heel logisch: de medewerkers zijn van huis uit actief bij het zoeken van bestanden en verwerken van die 
gegevens en hun dienstverlening stoat op een hoog peil. Daaraan kunnen intelligentie, doortastendheid, moed 
en een hoge mate van uithoudingsvermogen warden toegevoegd. 
Vandam dot alle CWl-ers als agenten in bijzondere dienst bij The Eye warden gedetacheerd. In het belong van 
het Ministerie van BiZa en zeker niet in de laatste plaats van het Nederlandse bedrijfsleven. 
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Ministerie van Bizarre Zaken 
BUREAU VOOR DE BINNENLANDSE VEILIGHEID 

SECTIE BIJZONDERE OPERATIES 

Dossier: CWI / HSK / EYE / OS / 960209 / QQleQ 

's-Gravenhage, 9 februari 1996. 

Aan allen die het aangaat. 

ET 

NTIAL 

Meer en meer baren bedrij fsspionage en -sabotage zorgen. Na enkele 
Kamervragen heeft het Kabinet onlangs besloten tot een nationale aanpak 
van het probleem. Acties ter bestrijding van het euvel zijn opgedragen 
aan onze Minister. Ons Bureau is belast met de uitvoerende werkzaamhe
den. 

Vandaag zult u samen met andere speciale agenten een opdracht in het 
veld dienen te volbrengen. De missie heeft als bestemming Zeist en 
omgeving, een gebied dat de werknaam 'Het Scharlaken Kwadrant' draagt. 
Ui t recente informatie is duidelijk geworden dat criminele (vergel
dings) activiteiten, gericht tegen ons Ministerie vanuit dit gebied 
warden gecoordineerd. 

Omdat voorshands de acties contra de verdachte organisatie geheim zijn, 
bent u ingedeeld bij de bedrijfsinlichtingenorganisatie 'The Eye'. Dit 
orgaan dient als cover voor de bliksemoperatie met de codenaam 'Opera
tie Synergie' . 
Alle taken en opdrachten welke in het kader van de genoemde operatie 
warden verstrekt, ontvangt u van The Eye. Deze organisatie zal vanavond 
om 21-honderd uur weer warden opgeheven. 

Het resultaat van de inlichtingencel waarin u tijdens de operatie 
werkzaam zult ziJn, is mede bepalend voor uw toekomstige rang. Als 
hoogste mogelijkheid geldt een eventuele bevordering tot meesterspion 
(Master Spy) . 

Ten overvloede delen wij u mede dat <ingeval van moeilijkheden tijdens 
de operatie of anderszins> enige relatie tussen u en het Ministerie van 
BiZa, j a zelfs uw bestaan en dat van The Eye door ons zal warden 
ontkend. U staat dus geheel op eigen benen! 

Bureau voor de Binnenlandse Veiligheid, 
Sectie Bijzondere Operaties, 
Het Hoofd, 

q 
Quirinius Q. le Quiltre 

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat. 

DIT DOCUMENT VERNIETIGT ZICHZELF BINNEN 10 UUR! 
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LIJST VAN BIJ THE EYE GEDETACHEERDE SPECIALE AGENTEN 

Cel 1 

De Z1lueren Arend 
J. Van de Berg / J. Von 

W. Aspers / S. Mulien 
W. Mettrop / P.J . van d~i 

Cel3 

De Witte l1Jger 
O.J. Boxma I T.B. DirieSh"'h 

M. Brouwer/ F. Kuiper f_.A{ Tuzik 
H.J.J. te RieJe/F. Heern·on 

.:·:'•;;•: ·•<.;:;;J.;,!'.~:,'•,,. . 

. ,mauueuy·ena.~ 

............... " ... ,., 

r{ Duljn~/ J.,\,\Cde-Ba~k~i i 
de ·lieJg I T :~Roth,Gie.Hqo-gd'' 
cer/ J.G. Verwer / M.DeRuiter 

Cel7 

De Rode Reiger 
S. Dongen / B. Gerards 

M. Bakker/ F. Potjer 
D. Bosscher/ W. Lioen/ P. Hertog 

Cel9 

De Groene neushoorn 
M. Elkenbracht-Huizing / C .L. Blom 

W.O.D Griftioen / H. Pareren / F. Snijders 
Y. Samseer / S.J.E. Wessels 

.... ,s;e1v~::::~::. ,.,,/' .... 
,De'Pyrperen 011f ant ' · 

:.,, K: .oz]dparldze .. 
.· '/W.J. Mol /J, Schipper 
J-:I· Swart / W::J jµjidsdorfer ,, ,,, 

e Poema ., .,,· 

.l.f/ ~bob/ M. Nool 
.. ... h/rl:f;•Schumacher 

.. 9'1/H:M. Nieland 

• ,J. L;'} k:irdman 
/ N:MiTemme 
/ M. Braxhoofden t' .,,,,,::-.:;-;: 

J. Kok/ !:' Bethke 
M:H. Foe/ 6Y Ong/ K. Everaars 
• ' E.-De Boer! rt 'Heljmans · 

,.,Cel 10 

De OranJe Oerang0 0etang 
A. Ermakov / M. Brune 

R. Bos de Rooij / M. De Vries 
RA Zuidwijk / M. Steehouder v.Nigtevegt 
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LIJST VAN BIJ THE EYE GEDETACHEERDE SPECIALE AGENTEN (vervolg) 

Cel 11 

Het Hoperen Her~ . .., .... 
R.J . Scholting / P0 0 ()pip9x 

W. Van de Veen / M, Mi~~~lberg 
E. Herwijer / Melvir:i ~~grr, 

Cel 13 

De Beige Haa1 
F. Burger/ P.M. d 
S. Klusener / A 

C. Go 

Cel 17 

De Hobaltblauwe Barracuda 
P. Dijkhuis / Ray Hirschfeld 

R. De Leeuw/ J. Kamperman 
M. Keane / M. Kirkilionis 

Cel 19 

De Paarse Piranha 
F. Teusink / A Steenbeek 

E. Spee/ A Siebers 
A Santaella/ F. Raamsdonk / M. Godin 

.ee112 : 

.... ,.···o;G;ud~; ~ktv,s 
A De Koeijer) At Pellenkoft 

J.J~pmijriJ D'.'Winter 
G .. VonOortmer~sen::,,; .. .S,N an•deWolff 

. Van de Hof 
$cf X. Gruav 
I Van der Steen 

roenink 
OOS 

an 't Hof 

enade / M. Kersten 
ergI J. De s.wart 

'ol j..fyl, F>ele • ··· ··· 

..... ,/ Cel20 

De Rob1Jnrode 2waluw 
B.P. Sommeijer / A Van der Klaauw 

AA Kuijk / M. Van Leeuwen 
Chester Thomson / A Mancham 
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DE OPERATIE 

Gisteren heeft in opdracht van het Ministerie van Bizarre Zaken een missie plaatsgevonden. Hieraan 
werd deelgenomen door verkenners en informanten welke door MBiZa werden aangesteld. 

Hun taak bestond uit het lokaliseren van de coordinator van de subversieve activiteiten contra MBiZa. 
De actie werd gehouden in het Scharlaken Kwadrant. Dit in verband met het feit dot de betreffende 
illegale praktijken hiervandaan worden gecoordineerd. 

Helaas is de identiteit van de functionarissen die met de missie in Het Scharlaken Kwadrant waren 
belast , voortijdig bekend geraakt. Hierdoor werd verder werken onmogelijk. Bovendien waren de 
MBiZa-mensen dusdanlg in de brandhaard van The Dragon terecht gekomen dot terugkoppeling van 
de inmiddels verkregen inlichtingen niet meer mogelijk bleek. Overeenkomstig de daarvoor geldende 
richtlijnen werden de inlichtingen door de functionarissen gecodeerd en verborgen. 

Het Ministerie heeft thans besloten om vandaag onder de noemer 'Operatie Synergie' een bliksem
operatie te doen uitvoeren. Hleraan wordt <2oals dot in eerder overleg tussen het Ministerie en de 
directie van CWI werd afgesproken> door de CWl-medewerkers deelgenomen. Voor het verrichten 
van het veldwerk zijn dezen als speciale agenten gedetacheerd bij The Eye. 

De doelstelling van de 'Operatie Synergie' Is het verzamelen van informatie over de persoon die het 
brein vormt achter The Dragon. Deze gegevens zijn door de onderzoekers inderhaast in het veld 
achtergelaten. 

Om redenen van zorgvuldigheid werden de vitale gegevens namelijk raadselachtig of cryptisch 
geformuleerd, en soms zelfs in code gesteld. Vandaar dot de betreffende informatie niet rechtstreeks 
kan worden verkregen. Het wordt aan de tot een eel behorende agenten overgelaten om de juiste 
interpretatie ervan te geven. De diepere zin behoeft evenwel niet te worden doorgrond. 

ET 
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LOGISTIEK 

l. Het Crisiscentrum van de 'Operatie Synergie' bevindt zich in Restaurant 't Jagershuys, Wouden
bergseweg 15 te Zeist, 'Z!' 030-6913013. 

2. De bij The Eye gedetacheerde CWl-medewerkers fungeren als speciale agenten. Gedurende de 
operatie wordt in cellen van 5 a 6 agenten gefunctioneerd. De indeling van de cellen is verricht 
door het Ministerie van Bizarre Zaken. De hi~rarchie binnen een eel dient door de daartoe 
behorende agenten zelf te worden bepaald. Elke eel functioneert onder een celnummer en 
naam. 

3. De operatie kent een tweetal uitdagingen: a/ het optimaal gebruik van de in de respectievelijke 
cellen gebundelde intelligentie, nodig om de noodzakelijke informatie te kunnen verkrijgen en b/ 
fysieke inspanning door de speciale agenten, nodig om tijdens bijzondere acties diep te kunnen 
doordringen in als brandhaarden aangeduide gebiedsdelen. De resultaten van elke eel worden 
beoordeeld op hun inhoud. De tot de eel met het beste resultaat behorende agenten worden 
alien bevorderd tot meestersplon (Master Spy). 

4. De operatie wordt geheel ultgevoerd in de omgeving van Zeist, het Scharlaken Kwadrant 
genoemd. Hij bestaat ult twee fasen: de eerste fase voor de lunch en de tweede fase no de 
lunch. De instructies voor de tweede fase van de operatie wordt aan iedere eel tijdens de lunch 
uitgereikt. 

5. Voor het uitvoeren van de opdrachten en taken krijgt iedere speclale agent de beschikking over 
een dienstfiets. De ori~ntatie kan worden verricht met gebruikmaking van een plattegrond. 
Bij hun vertrek ontvangen de cellen een lnlichtingenkaart, waarop de verkregen informatie dient 
te worden genoteerd en waarop tevens de verrichtingen worden bijgehouden. Deze lnlichtingen
kaart dient bij aankomst op de eindbestemming te worden ingeleverd. 

6. 'Operatie Synergie ' wordt in twee fasen uitgevoerd. De lunch wordt gebruikt op het Crisiscentrum 
en is gepland tussen 12.30 uur en 13.30 uur. Hierna volgt tot 15.00 uur de tweede fase. Alie cellen 
dienen uiterliik om 15.00 uurop het Crisiscentrum te zijn teruggekeerd. 

7. Moc ht er zich tijdens het uitvoeren van de operatie met een van de celleden een ernstige situatie 
voordoen, wordt u verzocht telefonisch contact op te nemen met het crisisnummer 06-53192841 . 
lngeval van materiaalpech o.d. bestaat bij de Crisispost of op het Crisiscentrum de mogelijkheid 
om een en ander te verhelpen. In dot geval mag geen contact worden opgenomen met het 
ministerie. De SOS-telefoon/iin stoat uitsluitend open voor noodgevallen. 

8. De brief van het Ministerie van BiZa sluit af met de woorden: 'Videant Consules, ne quid res publica 
detrimenti capiat'. Het is de spreuk waarmee indertijd door de Senaat van Rome in hachelijke 
tijden aan de consuls dictatoriale bevoegdheid werd gegeven. De formule ('Laten de consuls 
toezien dot de stoat geen schade lijdt') wordt door MBiZa gebruikt om aan te duiden dat speciale 
agenten tijdens bijzondere operaties, zoals 'Synergie', met schier onbeperkte macht zijn bekleed. 
De wijze waarop hiermee wordt omgegaan behoort tot de verantwoordelijkheid van de 
onderscheidene cellen. Een feit is dot MBiZa tevens heeft verklaard dot ingeval van moeilijkheden 
of anderszins enige relatie tussen het Ministerie en de agenten door eerstgenoemde zal worden 
ontkend. 
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INSTRUCTIE 1 

1. Op het fragment van de topografische kaart (school 1 :25.000, dus 1 mm op de kaart is 25 meter in 
werkelijkheid) zijn door middel van cirkels zones aangegeven waar informatie dient te worden 
gevonden. Elke van deze zones heeft een doorsnede van ongeveer 225 meter. In deze zones dient 
informatie te worden gevonden, welke aldaar inderhaast zijn achtergelaten door verkenners en 
informanten die reeds in eerdere instantie in het kader van vooronderzoek naar de criminele 
activiteiten in deze regio hebben geopereerd. In verband met veiligheidsaspecten is de informatie 
in meerdere gevallen versluierd, cryptisch of gecodeerd aangegeven. 

2. Bij elke zone worden een of meer cryptische aanwijzingen gegeven, aan de hand waarvan 
<binnen de zone> een of meer objecten of delen ervan kunnen worden opgespoord. Deze 
omschrijvingen hebben uitsluitend betrekking op een bepaald punt en wekken associaties op met 
het door te vinden object c.q. de objecten. In dit verband wordt verder verwezen naar de bladen 
'Aanwijzingen'. 

3. Is op basis van de cryptische omschrijving het object gevonden, dient de daarbij behorende 
probleemstelling te worden opgezocht (zle blad 'Analyses'), Het resultaat dient te worden 
ingevuld in het vakje lnlichting .... (nummer van de desbetreffende analyse). 

4. De met de analyses verband houdende coderingen en decoderingen kunnen vanaf 15.00 uur 
worden verricht op het Crisiscentrum. Hiervoor wordt een decodeerschijf verstrekt. 

5. Op de plattegrond 1 e fase is voorts door middel van een stip blnnen een vierkantje het punt 
aangegeven waar zich een Crisispost bevindt, Op dit punt dient een Bijzondere Opdracht te 
worden verricht. 
Nadat uw eel op dit punt is gearriveerd, meldt u zich bij de (in rode bodywarmers gestoken) 
medewerkers van The Eye. Na uw melding ontvangt u nadere instructies. 
De opdracht betreft de uitvoering van een gecombineerde inspannings-/intelligentieproef welke is 
gericht op het tussentijds in stand houden van zowel de psychische als de fysieke conditie van de 
aan de operatie meewerkende agenten. Voor de opdracht geldt dot de tijd welke verstrijkt tussen 
het moment waarop de Bijzondere Opdracht in ontvangst wordt genomen en het moment 
waarop op het uitgangspunt wordt teruggekeerd, meetelt voor de kwalificatie van de eel. 

6. De route tussen de diverse zones is in beginsel vrij en kan door elke eel naar eigen goeddunken 
worden bepaald. Wei dienen de zones in nummervolgorde (fase 1) c.q. in alfabetische volgorde 
(fase 2) te worden aangedaan. Omdat de meest vanzelfsprekende route niet in alle gevallen ook 
de best begaanbare route oplevert, wordt geadviseerd om van de aangegeven route gebruik te 
maken. 
Voorts wordt aangeraden om <indien zich naast de weg een fietspad bevindt> daarvan gebruik 
te maken. 

ET 
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INSTRUCTIE 2 

l . Elke analyse van gevonden informatie dient onder het hoofd ' lnlichting ' te worden ingevuld in het 
vakje van de lnlichtingenkaart, waarvan het nummer c.d. de letter overeenkomt met het nummer 
c.q. de letter van het betreffende punt. 
In het geval de uitkomst van een analyse een getal is, dient dit getal eerst te worden omgezet in 
een telwoord. Vervolgens worden van dit resultaat de eerste vier letters ingevuld in het daarvoor 
bestemde vakje van de lnlichtingenkaart. Bijvoorbeeld: de uitkomst is 47; het telwoord is 'zevenen
veertig ' ; de lnfocode is dan ZEVE. 

2. De resultaten van de gemaakte analyses (lnfocodes) zijn benodigd voor de uiteindelijke decode
ring . Hoe deze decodering dient te geschieden wordt na afronding van fase 2 meegedeeld op 
het Crisiscentrum (uiterlijk om 15.00 uur). 

INSTRUCTIE 3 

l . Nadat de door de verkenners en informanten achtergelaten informatie door u is geanalyseerd, 
kunnen <zoals hierboven vermeld) de op de lnlichtingenkaart verzamelde analyses met gebruik
making van de te verstrekken decodeersleutel worden omgezet in klare Nederlandse taal. 

2. Na deze omzetting beschikt u <in de vorm van persoonskenmerken> over een aantal aanwijzingen 
waarmee u in stoat dient te zijn om het brein achter The Dragon te ontmaskeren. 

3. In dit dossier is een beknopte beschrijving toegevoegd van de drie personen die ervan worden 
verdacht dit verachtelijke spel te spelen (zie de bijlagen). 

ET 
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AANWIJZINGEN & ANALYSES 

lnlichting 1. Aanwijzing 
Kennelijke zeevaarder. 
Analyse 
De gevonden bestemming. 
lnfocode 
De laatste vier letters van het in deze 
bestemming voorkomende feestelijke 
zuivelprodukt. 

lnlichtlng 2. Aanwijzing 
In zwart en wit vermengd naar de eer
ste, tweede en derde. 
Analyse 
De naam van de instelling van de eer
ste. 
lnfocode 
De eerste vier letters van deze naam. 

lnlichtlng 3. Aanwijzlng 
Een flinke mars. 
Analyse 
De rivier in de naam van een van de 
min of meer afgelegen plaatsen. 
lnfocode 
De eerste vier letters van deze rivier. 

lnlichting 4. Aanwijzing 
Het vingertje in de lucht. 
Analyse 
Het jaartal van de maak. 
lnfocode 
De laatste vier letters van het telwoord 
van het tiental in dit jaartal. 

(fase 1 blauw) 

lnlichting 5. Aanwijzing 
Paarden welkom, hun berijders niet. 
Analyse 
Het soort domein. 
lnfocode 
De eerste vier letters van dit soort. 

lnllchtlng 6. Aanwijzing 
Richtinggevoelige champignon. 
Analyse 
De som van de cijfers van de som 
van de cijfers hierop. 
lntocode 

De eerste vier letters van de 
plaatsnaam waarvan de afstand het 
dichtst ligt bij de uitkomst van de ana
lyse. 

tnlichtlng 7. Aanwijzing 
Hemelse blinden. 
Analyse 
Een mindere voorafgegaan door een 
meerdere. 
lnfocode 
De eerste vier letters van het telwoord 
van de uitkomst van de analyse. 

lnlichting 8. Aanwijzing 
Hollander van de koude grond. 
Analyse 
Minieme nijverheid, niettemin om
vangrijk en luisterrijk. 
lnfocode 
Het deel van het omvangrijke, 
waaruit door het vervangen van een 
letter, een kleur ontstaat. 
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Uittreksel persoonsbeschrijving 

Koningshoven geb. Akkerzand 

Pamela 

280859 

Zoetermeer 

NL 

Naam 

Voornamen 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Functie 

Standplaats 

Beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken 

Wassenaar 

Persoonsbeschrijving 

Afkomst en status. 
Dochter van Willem Jan Akkerzand, 57, boekhouder Zuid-Hollandsche 
Assurantie Maatschappij van 1730 en Anna Petronella Mollengaard, 53, 
zonder beroep. 
Gehuwd met Adriaan Koningshoven, 33, manager bloemenexportbedrijf 
Fleuriade. 

Opleiding en carriere. 
Studeerde na het VWO aan de Faculteit rechten van de Rijksuniversi
teit van Leiden. Was actief in disputen en andere studentenorganisa
ties. Had van 1983 tot 1985 zitting in de Faculteitsraad. Afgestu
deerd in 1985. 

Karakterstructuur. 
Intelligent, ener giek, 1Jverig, accuraat. Strebertype, achterdoch
tig, arrogant en soms driftig. Goed analyserend vermogen. Organisa
tievermogen. Goede contactuele e i genschappen, echter dominerend 
t.o.v. collega's. 

Kentekenen. 
Volslank postuur. Donkerblond kortgeknipt haar. Goed g e kleed. 

""!'.l. 

Moedervlek ter grootte van een dubbeltje op linkerschouderblad. 
Slist enigszins. Gebruikt het stopwoord 11 preci es 11

• 

Bijzonderheden. 
Vakbewaam. Beheerst Frans, Duits, Engels en Spaans . Sportieve 
instelling. Beoefent tennis en hockey als prestatiesporten, toe r 
fietsen als recreatiesport en schaken als denksport. Geeft veel ge ld 
uit aan klein antiek. Leidt overigens geen huiselijk leven. Houdt 
v an lekker eten . Kan evenwel niet zelf koken. 



Pamela Koningshoven-Akkerzand 
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Uiffreksel persoonsbeschrijving 

Naam Van den Gavelaar 

Voornamen Robert Eduard 

Geboortedatum 121133 

Geboorteplaats Arnhem 

Nationaliteit NL 

Functie Agent Bijzondere 

Standplaats 's-Gravenhage 

Persoonsbeschrijving 

Afkomst en status. 

Operaties MBiZa 

Zoon van Dirk Everhard van den Gavelaar, overleden in 1978, bij 
leven scheikundig ingenieur, en Josephine Adriana Pallander, overle
den in 1982, bij leven wetenschappelijk medewerker Rijksinstituut 
voor Geofysisch Onderzoek. 
Gehuwd geweest met Harriet Vanderstorm, dochter van generaal George 
Vanderstorm. Deze leidde van 1966 tot 1968 omvangrijke militaire 
acties tegen het N.L.F. in Vietnam. 

Opleiding en carriere. 
In 1962 in de antropologie afgestudeerd aan de Universiteit van 
Amsterdam. Zwierf over d~ aardbol. Kwam daarbij geregeld in contact 
met strijders voor de mensenrechten, bevrijdingsorganisaties e.d. in 
Afrika, Azie en Midden-Amerika. Werd in 1964 aangesteld als medewer 
ker van het Nationaal Instituut voor Sociale Wetenschappen. Verrich
te ad hoc strategische missies in Azie en Midden- Amerika. Sedert 
1978 in huidige functie verbonden aan het Bureau BV sectie BO van 
MBiZa. Verrichtte sindsdien talrijke succesvo1le operaties. 

Karakterstructuur. 
Intelligent, dromerig, lui, sociaal bewogen, geldingsdrang. Bestand 
tegen stress. Gebrek aan zelfvertrouwen, waardoor besluitvaardigheid 
wordt geremd. Goed inlevingsvermogen. Einzelginger. 

Kentekenen. 
Corpulent postuur, 1 m. 77 lang, kalend, doch draagt toupet . Zware 
snor (waaronder diep litteken) en srnalle ringbaard. Tic in rechter 
ooglid. Lijdt aan overmatige transpiratie . 

Bijzonderheden. 
Vakbekwaarn. Fotografisch geheugen. Spreekt 9 talen vloeiend. Zuinig, 
op het gierige af. Houdt niet van sport. Gokverslaafd. Anti-alcoho
list. Leidt een min of rneer teruggetrokken bestaan. 
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Naam 

Voornamen 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Functie 

Standplaats 

Uiffreksel persoonsbeschrijving 

De Villigard d'Achembourg 

Charles Antoine Guillaume 

220447 

Algiers 

NL 

Freelance journalist 

Amsterdam 

Beknopte persoonsbeschrijving 

Afkomst en status. 
Zoon van Charles Hector de Villigard d'Achembourg, 70, gepensioneerd 
ambassadeur van Frankrijk in Nederland, en Antoinette de Mac-Mahont, 
64, zonder beroep. 
Gehuwd met Mirabelle van Goedelinge van Malkenschoten, 36, zonder 
beroep. 
Toegelaten tot de Nederlandse nationaliteit in 1988. 

Opleiding en carriere. 
Afgestudeerd als econoom aan de Universiteit van Sorbonne. Ten tijde 
van de geboorte van Charles jr. was vader verbonden aan het door 
president De Gaulle ingestelde gouvernement van de Vrije Fransen in 
Algiers. Hij groeide op in de sfeer van het onafhankelijkheids
streven van de Algerijnen. Na het uitroepen van de republiek Alge
rije keerde het gezin in 1961 terug naar Frankrijk. Na de afronding 
van zijn studie onderhield hij regelmatig contacten in de hoogste 
Arabische regerings- en hofkringen, waaronder die van Saddam Hussein 
al-Tikriti van Irak, alsmede met PLO-voorzitter Jasser Arafat al 
Rauf al Qudwa al Hoesseini. 
Woont na zijn huwelijk met een Nederlandse sinds 1978 in Belgie. 

Karakterstructuur. 
Intelligent, energiek, slim, slagvaardig, creatief, humoristisch, 
non-conformistisch. Rijke fantasie. Zelfvertrouwen. Spijkerhard. 
Organisatietalent. Voortreffelijke contactuele eigenschappen. 

Kentekenen. 
Sportief slank postuur, 1 m. 83 lang. Snor en vlasachtige baard. 
Zwart kortgesneden haar. Krachtige stem. Sleept enigszins met 
rechterbeen. 

Bijzonderheden. 
Vakbekwaam. Spreekt de moderne talen en arabisch vloeiend. Sportief 
ingesteld. Actief beoefenaar van tennis en golf. Houdt van alle 
goede dingen des levens. Kettingroker. Muzikaal. Rijdt in snelle 
auto's. 
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