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‘Schat, wat
 doet die camera 
 in je bh?’

Argwanende partners waren altijd aangewezen 
op privédetectives. Maar ook andere onder
nemers zien nu winst in wantrouwen. Over doe
hetzelfspionnen, stropdasrecorders en ruzies 
achter de leugendetector. ‘Als ze stopt bij een 
sekshuis, dan weet je genoeg.’

D
enkt ze nou echt dat je het niet ziet? Die blik, die aanraking, 
terwijl jij hier goddomme met een bek vol kleffe  bittergarnituur 
drinken loopt te halen op háár bedrijfsborrel. Kijk, d’r nou 
met die… die… Lodewijk van de administratie. Gladde kop, 
gladde praatjes en een naam als zo’n 18de-eeuwse poedelpruik. 
Je hoeft geen Ogilvie te heten om te weten dat hij dus die gast 
is achter alle sms’jes. En dat hele gedoe over ‘overwerken’? Tsss, 

overwerken in een kinderdagverblijf? 
Kijk d’r nou lachen. Als je wat meer geld had gehad, dan zou je wel zo’n privé-
detective inschakelen, alhoewel ook die gasten natuurlijk niet te vertrouwen zijn. 
Nee, in een perfecte wereld zou je gewoon simpel zelf kunnen nagaan of je kippie 
rondscharrelt op een andere stok. Maar je leeft niet in een perfecte wereld en je hebt 
die  mogelijkheden niet. Hoewel…

Louche moteLLetje
‘Met dit kleine stekkertje onthoudt je computer elke gemaakte toetsaanslag,’ glimlacht 
ondernemer Bert Hassing. ‘Je kunt letter voor letter het mailtje lezen dat je vriendin 
aan haar minnaar heeft getikt, maar beter nog: je kunt haar wachtwoord terugvinden 
en voortaan zelf inloggen op haar e-mail. En dat voor 150 euro.’ 
Hij gaat verder: ‘Deze is ook populair. Een magnetische volgzender die onder haar 
auto blijft plakken en automatisch de route doorzendt naar je mobiele telefoon. Je 
ziet in Google Maps op de meter en de seconde nauwkeurig waar de auto rijdt. 
Misschien dat ze gewoon even moet plassen, maar als ze stopt bij een sekshuis of 
louche motelletje weet je over het algemeen genoeg.’ 
Hassing struint glunderend door zijn bedrijfsruimte aan de Amsterdamse Moezel-
havenweg. In de glazen vitrinekasten liggen nachtkijkers, instant-sleutelkopieerders, 
zwaarbeveiligde telefoons (‘Hier belt Obama ook mee’) en futuristische  richtmicrofoons 
(‘Je kunt meeluisteren in elke huiskamer tot 500 meter’). Aan de muur hangen 
 supersonische beveiligingscamera’s (‘Je leest zo de serienummertjes van de banden 
van die Mercedes’). De paspoppen zijn naakt, de kogelwerende vesten zijn  uitverkocht 
vandaag. 
Amper vier jaar geleden begon elektronicaverkoper Hassing (25) met compagnon 
Koos Neijens (22) aan Spy City: een winkel voor technische snufjes op het gebied 
van spionage en antispionage. Het bleek een schot in de roos. 
Inmiddels hebben de twee vrienden concurrentie van een tiental binnenlandse 
spionage(web)shops, maar bieden ze het grootste assortiment van Nederland en 
volgen er later dit jaar winkels in Liverpool en Marbella. Ze leveren aan beveiligings-
bedrijven, banken, maar ook vaker en vaker aan doodgewone mensen. ‘Vele honderden’ 
particulieren helpen ze nu per jaar en het aantal stijgt met de maand. Argwanende 
ouders, wantrouwende partners, werkgevers die stelend personeel willen betrappen, 
maar ook gescheiden echtparen met vermoedens van kindermisbruik of potentiële 
ontvoering.
Neijens: ‘Dan moeten we weer een zendertje plaatsen in een teddybeer van zo’n 
kind.’ Hassing: ‘Ja, zulke verhalen hebben we echt heel vaak.’
De meeste apparatuur in de showroom zijn minuscule cameraatjes en geluidsrecorders,  
bijkans onzichtbaar verborgen in tissuedozen, riemen, horloges, sigarettenpakjes, 
boeken, stropdassen, paraplu’s, computermuizen, pennen, overhemdknopen of de 
beroemde prinses-Margarita-schroef. 
‘Zie je deze wekkerradio?’ grijnst Hassing. ‘Grote jongen die de verborgen camera 
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(en je portemonnee) is dat hele big boyfriend is watching you helemaal niets voor jou. 
Je bent meer iemand van de harde confrontatie. Zweetdruppeltjes op haar voorhoofd, 
dat soort werk. Smijten met de afstandbediening, een bak borrelnootjes door de 
huiskamer maaien en dan schreeuwend: ‘Ik weet precies bij wie je uithing vrijdag!’ 
Maar laat je vriendin op haar beurt nou net gaan voor de methode Al Sahaf. ‘Wie, 
Lo-de-wijk? Nee, joh. Dat is toch helemaal niet mijn type.’ 
Goddank zijn er nog inventieve ondernemers als Hans Kruse (49) uit Markelo die ook 
hier tegenwoordig een antwoord op hebben.  ‘Mijn collega is in de Verenigde Staten 
uitvoerig opgeleid tot polygrafist,’ legt Kruse uit. ‘Hij onderzocht zedendelinquenten 
met behulp van een leugendetector, maar merkte dat er ook geregeld particulieren 
om zijn diensten vroegen. Dat idee bleef spelen in mijn achterhoofd en toen hebben 
we zo’n twee jaar geleden Legal Connections opgericht. Iedereen die dat wil, kan bij 
ons nu aan de leugendetector.’
Het bedrijf biedt klanten uitkomst in pijnlijke kwesties die zijn uitgemond in slepende 
welles-nietes-discussies. Het sleutelwoord is ook hier ‘wantrouwen’ en de klantenkring 
vertoont dan ook grote overeenkomsten met die van Spy City. Kruse: ‘Een groot deel 
speelt zich af op relationeel vlak, maar het gaat niet alleen om vreemdgaande stelletjes. 
Je moet ook denken aan werknemers die gewantrouwd worden door hun baas, vaders 
die door hun dochters worden beschuldigd van seksueel misbruik, maar ook allochtone 
meisjes die voor hun huwelijksnacht moeten bewijzen dat ze nog maagd zijn. In die 
laatste categorie zie ik momenteel een heel duidelijke stijging. Dat is bijvoorbeeld ook 
zo bij kindermisbruik in een bepaalde kerk. Dan heb je die mond-tot-mondreclame 
en komt het ene na het andere parochielid ineens binnendruppelen.’
Sommige klanten komen op eigen initiatief naar Legal Connections om hun  onschuld 
aan te tonen, maar een groot deel ook op aandringen van een ander die nu  eindelijk 
duidelijkheid eist. De procedure is simpel. Na een oriënterend gesprek worden de 
kernvragen opgesteld die in een sessie aan de leugendetector drie keer worden  herhaald. 
Heeft u ooit een kind aangeraakt vanuit seksuele bedoelingen? Heeft u tijdens uw 
huidige dienstverband een onjuiste declaratie ingediend? Heeft u in uw relatie seksuele 
contacten gehad met andere mannen? 
Tijdens het onderzoek moeten partners in de wachtkamer plaatsnemen om ruzies 
of andere beïnvloedingen van de test te voorkomen. Ten slotte volgt de uitslag. En 
dat alles voor zo’n 590 euro. Kruse: ‘Het was vanaf de eerste dag een succes. Elke 
maand kloppen er tientallen mensen bij ons aan en dat aantal groeit nog steeds. Het 
voorziet gewoon in een behoefte. Er lopen simpelweg heel veel mensen rond met 
vertrouwenskwesties die aan hen knagen.’

Profiteren van eLLende
Maar proberen klanten de boel dan niet te flessen tijdens een onderzoek? ‘Oh  jazeker,’ 
lacht Kruse. ‘We maken het allemaal mee. Billen samenknijpen, vaseline op de  vingers 
smeren, de adem inhouden, keihard op de tong bijten om een pijnimpuls door het 
lichaam te laten gaan. Maar onze onderzoeker is erop getraind om dit soort vlucht-
gedrag – dat vaak niet eens werkt – te herkennen. Je moet het zo zien: als je een 
relatietherapeut of psycholoog inhuurt, heb je een kans van 50 procent dat je achter 
de waarheid komt. Een goed opgeleide politierechercheur haalt de 55 procent. Maar 
een leugendetector heeft een betrouwbaarheid van 95 tot 96 procent. Natuurlijk 
beroepen betrapte vreemdgangers zich altijd op die laatste 4 procent onzekerheid, 
maar de partners weten dan meestal genoeg.’ 
Ook Kruse geeft toe dat zijn bedrijf inspeelt op wantrouwen, maar hij ziet geen morele 
bezwaren. ‘Ja, wij verdienen hier onze boterham mee, maar ik heb niet het idee dat 
we profiteren van andermans ellende,’ meent hij. ‘Wij helpen slechts bij het maken 
van een keuze. Ik zie hier vreemdgangers die glashard doen alsof hun geslachtziekte 
ineens uit de lucht is komen vallen. Stel je voor dat wij er niet zouden zijn en zo’n 
relatie maar voortmoddert met alle gevolgen van dien. 
‘Maar we zien hier ook mooie dingen gebeuren. Van die mannen die als een compleet 
nieuw mens de deur uitgaan omdat ze zijn vrijgepleit van kindermisbruik. We zijn 
laatst zelf een keer uitgenodigd voor een bruiloft. Dat stel heeft hier nog aan de 
leugendetector gezeten met overspelperikelen.’  
reageren? reactie@revu.nl

weet te vinden. Kijk, hij is zo groot als een speldenknop, maar je kunt van over de 
hele wereld live meekijken wat je partner op zakenreis in de slaapkamer uitspookt. 
Maar voor de James Bond kijkende consument zijn dit soort dingen vaak nog niet 
eens klein genoeg, joh. Dan vragen ze: ‘Heb je niet wat kleiners? Hoe kan ik dit nou 
verstoppen?’ Man, dit is het allerbeste microfoontje wat er bestaat. Hij gaat door 
muren en je kunt me op 18 meter afstand horen fluisteren. En geloof me, als ik hem 
in je kleding doe, heb je helemaal niets door.’
 
SekSdateS
Steeds populairder zijn volgens de mannen van Spy City ook de zogenaamde spionage-
mobieltjes die mensen aan hun vreemdgaande partners geven. Zo’n 1500 gaan er 
naar schatting dit jaar over de toonbank in Nederland. Er zijn drie opties. Eén: je 
krijgt een bericht als je partner belt en kunt stiekem meeluisteren met het gesprek. 
Twee: alle sms’jes worden zonder sporen doorgesluisd naar jouw telefoon. Drie: de 
telefoon werkt als een microfoon waarop je geluidloos en onzichtbaar kunt inbellen 
en meeluisteren in de omgeving. 
Hassing: ‘Wat we met die telefoons meemaken, is soms ronduit ziek. Een man 
kocht er één voor zijn vrouw, maar kwam na twee uur terug omdat hij de techniek 
niet helemaal begreep. Wat bleek: ze had in de tussentijd al acht sms’jes ontvangen 
van drie verschillende mannen met de meest bizarre seksuele voorstellen. Lijkbleek 
was-ie. Maar ja, zulke mensen kopen vervolgens gerust een autovolger om ook te 
achterhalen wie de minnaars precies zijn.’
Hassing erkent dat ze bij Spy City slim inspelen op het collectieve wantrouwen, 
maar zegt daar verder geen problemen mee te hebben. ‘Het is niet gratis, dus de 
mensen die hier komen, zullen echt wel een goede reden hebben om zo’n stap te 
nemen. Als jij zeker weet dat je dochter wordt mishandeld door haar vriend, maar je 
vrouw wil het pertinent niet geloven, dan snap ik best dat je bij ons een cameraatje 
komt aanschaffen. We zien dat afluisteren door particulieren steeds meer uit de 
taboesfeer komt. Mensen denken: híj gaat vreemd of híj steelt uit mijn kassa’s, dan 
vraagt-ie er ook om.’
De doe-het-zelfspionnen zijn volgens Hassing en Neijens ook typisch een verschijnsel 
van deze tijd. Hassing grijnst: ‘Vroeger was het zo simpel. Er werden nog geen seks-
dates geregeld op internet, dus je keek even onder het matras of er een pornoboekje 
lag en voilà. Maar nu heeft iedereen een computer en een mobiele telefoon. Dat zijn 
precies de zaken waarmee mensen de fout in gaan, maar het zijn ook precies de zaken 
waarmee die fouten zijn op te sporen. Mensen zijn veel technischer geworden, maar 
de techniek is ook veel simpeler en goedkoper.’
Neijens: ‘Waarom zou je twee privédetectives nog een dag laten surveilleren vanachter 
een oude krant à 200 euro per uur, als je voor 700 euro een uitstekende volgzender 
hebt.’  
Ontzettend tof natuurlijk, de Inspector Gadget uithangen, maar diep in je hart  

Privacyadvocaat Cristiaan Alberdingk Thijm 
(foto): ‘Ik kan duidelijk zijn: het gebruik van deze 
spionagegadgets is niet legaal. Zelfs in je eigen 
huis is het wettelijk niet toegestaan om je vriendin 
heimelijk af te luisteren. Het mag alleen als je de 
betrokkenen informeert dat je ze bespioneert, 
maar ja, het idee achter spioneren is dat de 
ander niet weet dat hij in de gaten wordt gehouden.’
‘Het is inderdaad niet allemaal toegestaan,’ geeft Bert Hassing 
van Spy City toe. ‘Maar wij vertellen onze klanten duidelijk wat 
wel en niet mogelijk is. Dat er daarna alsnog illegale praktijken 
plaatsvinden? Tja, een keukenhandel verkoopt ook messen en die 
wil ook niet dat ze bij iemand in de rug eindigen. Er wordt meer 
afgeluisterd dan mensen denken. Logisch, als je ziet hoeveel 
mensen bedrogen worden. Wij zien beelden waarop werknemers 

kassa’s leeggraaien. Dat is makkelijk te voorkomen. Eén sticker 
op de deur en je mag verborgen camera’s ophangen.’
Cristiaan Alberdingk Thijm is het daar niet helemaal mee eens. 
‘Je mag werknemers in de gaten houden, maar een sticker is 
niet voldoende. Als je sterke  verdenkingen hebt dat er in je bedrijf 
gestolen wordt, moet je het personeel inlichten dat je ze in de 
gaten gaat houden.’
Tot veroordeling van spionerende parti cu lieren is het volgens 
Alberdingk Thijm nog niet gekomen in Nederland. ‘De  meesten 
kiezen ervoor om te gaan  scheiden in plaats van naar de  politie 
te stappen. Toch is het wel een groeiende trend. Het is  simpel: 
dat deze techniek er is en  betaalbaar is, betekent dat het  vaker 
gaat gebeuren. We leven in een tijd waarin  expartners in 
 compromitterende filmpjes op internet verschijnen.  Wantrouwen 
is nou eenmaal iets van deze tijd.’

legaal?
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▲

robert Gesink
Eerst een quizvraag om ons punt te maken. Welke 
naam is het minst succesvol? Apple, Microsoft, 
Oranje of robert Gesink? Je ziet het meteen, hè: 
de rabowielrenner is een ploeterende eenling die 
weliswaar een paar ton per jaar verdient met zijn 
pedaleren, maar een miljardenmerk zal hij nimmer 
worden. 
Gesink is een tragische éénpitter, die – hoe goed 
ook – nooit kan expanderen, omdat hij geen  product 
 verkoopt. Wielrennen is een prekapitalistische 
 bezigheid, omdat de drang tot egocentrische 
roem groter is dan het fabriceren van een wereld
imperium.  robert Gesink is lid van de raboploeg, 
maar zal – als het erop aankomt – zijn eigen ploeg
genoot Menchov moeten verslaan om de gele trui 
te kunnen winnen. 
Succesvolle voetbalteams zijn als The Beatles. 
Een groep briljante individuen die mét elkaar beter 
presteren dan onafhankelijk van elkaar. Daarom is 
Paul McCartney miljardair en Lance Armstrong, 
de beste wielrenner aller tijden, niet. 
Wie rijk wil worden, moet een sociaal dier zijn en 
zich kunnen opofferen voor het grotere belang  
van het bedrijf. Marcel Boekhoorn, de goedlachse 
succesmiljardair, sprak ooit de paradoxale woorden: 
‘Je kunt pas vermenigvuldigen als je kunt delen.’
robert Gesink is als zakenman een wanhopig 
 geval. Het is onrendabel om een maand lang met  
140 andere Don Quichottes door het Gallische 
heuvelland te fietsen. Behalve aanbidding is er 
géén enkele financiële drijfveer om je zó af te 
 matten. Wielrenners zijn de zzp’ers van de sport. 
Elke dag opnieuw staan ze op om hun centjes bij 
 elkaar te trappen. En de Tourrenners zijn moderne 
 stierenvechters die willen sterven in een vol stadion. 
robert Gesink is een kapitalistische masochist en wij 
applaudisseren hem het liefst gillend de afgrond in. 
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