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M
aximator klinkt als een titel van
de zoveelste Marvel-productie
met een in gekleurde maillots
gehulde sterrencast. Het verhaal
over Maximator zou zich inder-

daad lenen voor een speelfilm. Echter zónder
vliegende superhelden en mét medewerkers
van inlichtingendiensten van vijf Europese
landen, waaronder Nederland, die wel super-
gedisciplineerd de kaken op elkaar hielden over
hun afluistergenootschap.
Dat genootschap bleef bijna vijftig jaar ge-

heim, totdat Bart Jacobs onlangs het bestaan
van Maximator onthulde. Dat deed de Nij-
meegse hoogleraar computerbeveiliging aan de
Radboud Universiteit met een publicatie in het
Britse tijdschrift Intelligence and National Secu-
rity. Dit opzienbarende verhaal is wat onderge-
sneeuwd door het coronanieuws en in dat op-
zicht niet zo handig getimed, beaamt Jacobs.
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Geheim genootschap

De
afluisteraars
van
Maximator

Enkele aanwijzingen zetten de Nijmeegse
hoogleraar Bart Jacobs op het spoor van 
Maximator; een geheim afluistergenootschap. 
Een onthulling van jewelste.

‘Naar Milaan voor het
concert van Eminem’

Nu even niet

Naam: Jesper Hesseling (35)
Woonplaats: Beuningen
Functie: leerkracht in het
basisonderwijs en bekend van de
playlist Monthly Hits op Spotify
Huisgenoot: echtgenote Eva en
twee dochters

Wat doen bekende
Gelderlanders in het
weekend? Elke week 
bespreekt iemand hier 
zijn of haar programma.

Naar je grootste passie durf ik wel te raden. Maar is
muziek, met 150.000 volgers op Spotify en sinds 2018
zelfs een eigen label, nu eigenlijk nog wel een hobby?
,,Het is inmiddels wel werk geworden, ja. Elke dag ben ik
met muziek bezig. Demo’s luisteren, nieuwe nummers
promoten. Daarom sta ik nu ook een dag minder voor de
klas.’’

Zou je van muziek je fulltimejob van willen maken? 
,,Nee, dat niet. Dan zou ik de kinderen moeten missen,
dat wil ik niet. Het lesgeven is zo leuk, dat wil ik blijven
doen.’’

Hoe is de tijdsverdeling nu tijdens de coronacrisis?
,,In het begin was het heel hectisch, omdat we de digitale
leeromgeving helemaal vanaf nul moesten opzetten. Die
werkt nu goed, de leerlingen zijn aan de nieuwe situatie
gewend. We geven online les en zijn beschikbaar voor
vragen. Dat geeft me wat lucht en meer tijd voor de mu-
ziek. Vooral in het weekend, omdat dan veel verplichtin-
gen en activiteiten zijn weggevallen.’’

Zoals?
,,Om te beginnen de vrijdagmiddagborrel met collega’s,
haha. Verder doe ik aan zaalvoetbal, eens in de twee we-
ken samen met vrienden. Onze oudste dochter turnt op
zaterdag. We worden vaak uitgenodigd voor feestjes en
gaan graag met het gezin op pad. Het bos in, naar opa en
oma. En ik ga hardlopen. Dat laatste kan natuurlijk wel.’’

Lange afstanden?
,,Dat varieert. Meestal tussen de 5 en 15 kilometer. Ik doe
het nu een half jaar en het gaat best goed. Het begon als
vervanging van voetbal. Dat heb ik jarenlang gedaan, in
het eerste van WVW, maar ik moest ermee stoppen na
het scheuren van mijn kruisband. Zaalvoetballen doe ik
trouwens puur voor de lol, om mijn vrienden te zien.’’

Nog even terug naar de muziek, ga je vaak naar 
concerten?
,,Ja normaal best veel, ik krijg vaak uitnodigingen. Voor
dancefeesten, rap, festivals. Van alles. Ik vind het allemaal
leuk en wil veel artiesten zien. Eén van mijn persoonlijke
favorieten is Eminem. Mijn vrouw en ik hebben hem ge-
zien in Milaan. Toen hij naar Nijmegen kwam, waren wij
net op vakantie. Ja, je gelooft het niet... Omdat we hem zo
graag wilden zien, hebben we besloten te kijken voor
een ander concert en konden gelukkig nog aan kaartjes
komen voor Italië.’’

Reizen jullie veel?
,,Vroeger wel, toen zijn we onder meer gaan backpacken
in Azië. Maar nu met de kinderen erbij zijn het andere
vakanties geworden. Vorig jaar hebben we een caravan
gekocht, het plan was deze zomer vier weken rond te
trekken in Zuid-Europa, Frankrijk en Spanje. Maar of dat
dit jaar nog door kan gaan, ik betwijfel het.’’

Lotte Martini

‘Het lesgeven is zo leuk, 
dat wil ik blijven doen’
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Maar op zijn speelveld heeft de Nijmeegse
hoogleraar wel degelijk net een homerun ge-
slagen.

In zijn artikel onthult Jacobs niet alleen hoe
Nederland, Denemarken, Zweden, Frankrijk
en Duitsland samen andere landen bespio-
neerden, hij achterhaalde ook hoe hun ultrage-
heime alliantie aan zijn filmische naam kwam.
Uit een passage in het artikel blijkt dat mede-
werkers van inlichtingendiensten soms net ge-
wone mensen zijn. Als ze in 1979 in de kroeg
proosten op hun samenwerking en iemand
roept: ‘Jongens, we moeten nog een naam heb-
ben’, zijn de Beierse Maximator-biertjes in hun
hand inspiratie genoeg.

De hoogleraar kwam Maximator op het
spoor door de onthulling van Operatie Rubi-
con, een scoop van de Amerikaanse krant The
Washington Post en de Duitse zender ZDF, be-
gin februari. Zij kregen honderden pagina’s van
de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en het
Duitse Bundesnachrichtendienst (BND) in
handen. Daaruit bleek dat de CIA en de BND
decennialang veel landen hebben afgeluisterd.
Niet alleen hun vijanden werden bespioneerd,
maar ook hun Europese bondgenoten.

Het was een geniaal idee van de CIA en BND
om in 1970, samen en in het diepste geheim,
het Zwitserse bedrijf Crypto te kopen. Dit be-
drijf verkocht apparaten waarmee landen ver-
sleutelde informatie konden verzenden. Dat

bleef Crypto doen nadat de CIA en BND het
hadden gekocht. Maar de apparaten die het be-
drijf na de overname aan zo’n 120 landen ver-
kocht, waren expres iets minder veilig. De CIA
en BND konden zo de informatie die ermee
verzonden werd zonder veel problemen ontcij-
feren.

Jacobs: ,,Ik heb in februari de stukken van de
CIA en BND over Operatie Rubicon ook inge-
zien en daarin zaten verwijzingen naar een Ne-
derlandse connectie. Dat leek me interessant
om uit te zoeken. Door mijn werk heb ik wel
eens contact met mensen van inlichtingen-
diensten. Daar ben ik het gaan navragen.’’

Maar wat hoorden de afluisterende bondge-
noten dan en wat kon Nederland ermee? Ja-
cobs: ,,Het ging vooral om diplomatieke infor-
matie die werd afgeluisterd. Bijvoorbeeld over
België. We hebben nog wel eens conflictjes ge-
had over de Schelde. Meer informatie over de
internationale opstelling van landen kan voor
een minister van Buitenlandse Zaken heel aan-
trekkelijk zijn om te weten.’’

Falklandoorlog
Nederland zou ook informatie over de Falk-
landoorlog (tussen Argentinië en het Verenigd
Koninkrijk in 1982) hebben doorgespeeld om
de Britten te helpen. ,,En we luisterden Vene-
zuela af. De Nederlandse Antillen liggen vlak-
bij Venezuela en dat land had al wel eens aan-

‘Het ging 
vooral om
diplomatieke
informatie 
die werd
afgeluisterd’
Bart Jacobs 

gegeven het raar te vinden dat wij daar nog een
voet aan de grond hadden. Het is een publiek
geheim dat Nederland toch wel bezorgd was
over een eigen Falklandscenario.”

Helemaal nieuw was de suggestie van een af-
luistergenootschap van enkele Noord-Euro-
pese landen niet voor de hoogleraar. ,,Ik had al
ooit eerder wat opgevangen over Maximator,
hoewel die naam toen nog helemaal niet be-
kend was. Maar destijds was het niet concreet
genoeg om uit te zoeken.’’

Operatie Rubicon leverde meer informatie
op dan de CIA en BND nodig hadden voor
zichzelf en op den duur kregen enkele andere
landen, waaronder Nederland, wel eens wat
doorgespeeld. Dat gold eveneens voor Dene-
marken, Zweden en Frankrijk. ,,De gratis mee-
rijders worden die landen daarom genoemd.”

Hoe de Maximator-landen vervolgens op het
idee zijn gekomen structureel te gaan samen-
werken, daarover heeft Jacobs geen informatie.
,,Ik kan er wel over speculeren. Mensen uit de
wereld van Sigint (inlichtingen verzamelen
door het onderscheppen van elektronische sig-
nalen, SdW) kennen elkaar. Toen het onder-
scheppen van satellietcommunicatie heel groot
werd, zal iemand gezegd hebben: laten we dat
samen doen met de Denen en de Zweden. Dit
idee is van onderop gekomen, denk ik, maar
hoe hoog dit in de inlichtingenorganisaties is
gegaan, en of bijvoorbeeld ministers er ook van
op de hoogte waren, weet ik niet.’

Het lijkt onvoorstelbaar dat vijf landen kon-
den meeprofiteren van niet al te best functio-
nerende cryptomachines en dat dit vijftig jaar
topgeheim bleef. ,,Maar als je de wereld van in-
lichtingendiensten kent, dan kan dat zeker’’,
zegt Jacobs. ,,Het is echt een andere wereld.
Eentje waarin je plechtig belooft je mond te
houden en als je dat niet doet, ben je strafbaar.
Het is lastig te zeggen hoeveel mensen van
Maximator wisten. Mijn schatting is enkele
tientallen tot honderd.’’

In de Verenigde Staten worden documenten,
bijvoorbeeld van de CIA, na verloop van zo veel
jaar openbaar gemaakt. Die aanpak hebben we
in Nederland niet. ,,Dat levert een beetje rom-
melig proces op”, aldus de Nijmeegse hoogle-
raar. ,,Waardoor sommige mensen, ook bij de
inlichtingendienst, denken: och, het is nu al zo
lang geleden, misschien is het niet meer zo erg
als het naar buiten komt.’’

Of het veilig is om over Maximator, dat nog
steeds functioneert, te publiceren is een afwe-
ging die Jacobs ‘zeer zeker’ heeft gemaakt. Zijn
onthulling zou nog een politiek debat kunnen
gaan opleveren. Maar de hoogleraar betwijfelt
of dat een spannende zit wordt. ,,Het besluit
om dit te doen is vijftig jaar oud. En bronnen
bij inlichtingendiensten is typisch iets waar-
over een minister zal zeggen: ‘Daar doe ik geen
uitspraken over’. De laatste jaren wordt het uit-
wisselen van informatie tussen inlichtingen-
diensten aangemoedigd in de strijd tegen ter-
rorisme. Dat zag je na de aanslagen in Parijs. Ik
zeg het voorzichtig: toen hadden Frankrijk en
België beter kunnen samenwerken. De minis-
ter zou kunnen zeggen: ‘nu hoort u ervan dat
ze samenwerken en dan is het toch goed?’’’

Het afluistergenootschap 
Maximator bleef bijna 
vijftig jaar geheim. 
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