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Die geheime van die wêreld van spioene word 
vir ons goed weggesteek. Min weet ons hoe baie 
vermag hulle stilletjies in die geheim. Daar is 
baie gevorderde tegnologie waarvan ons 
heeltemal onbewus is en baie daarvan is nogal 
baie oud, maar soms lek van hulle geheime uit.  
 
Gedurende die koue oorlog in en rondom die 
1950s, was die Amerikaanse spioene slimmer en 
het hulle wetenskaplikes vermag wat ons nooit 
sal verwag nie. Hulle het met die vreemdste 
idees vorendag gekom en so op Russe 
gespioeneer. Wat hulle betref, was mikrofone 
nog nie gesofistikeerd genoeg en kon 
agtergrondgeraas nie ordentlik genoeg uitgesny 
word nie. Hulle het ’n unieke inluistertoestel 
gesoek wat ongemerk sal wees, 
agtergrondgeraas uitsny en in teiken op ’n 
spesifieke gesprek.  
 
Dis toe dat hulle kom met die idee van ’n 
mikrofoonkat. Het u al ’n kat dopgehou, sy spits 



oortjies draai mos soos skottels soos hy teiken 
en inluister vir die fynste geluide iewers daar ver 
waarvan ons nie eers weet nie. Diere het ’n 
koglea wat agtergrondgeraas uitsny wat hulle die 
vermoë gee om ’n spesifieke geluid te teiken. 
Die Amerikaners plant toe ’n mikrofoon in die 
kat se oorkanaal met ’n radiosender langs sy 
skedel, ’n battery in sy buik en ’n antenna wat 
die hele pad in sy stert op loop. Dit lyk soos ’n 
gewone kat maar dis ’n super, mobiele, lewende 
afluisterapparaat. 
 
Die volgende stap was opleiding vir die kat. 
Hulle het baie kosbare ure bestee met die 
opleiding van die kat deur hindernisbane te 
gebruik wat die gebied waar hulle die kat as 
spioen gaan gebruik, na te aap. Die natuurlike 
hongerdrange van die kat het baie probleme 
veroorsaak sodat dit dikwels afgewyk het van sy 
programmering op soek na prooi. Dit het hulle 
baie kosbare ure geneem en hulle het uiteindelik 
maniere gevind sodat die kat selfs sy 
hongerinstink geïgnoreer het. 
 
Miskien is die grootste rede hoekom so min 



mense hiervan weet omdat die Amerikaners ’n 
bietjie skaam is. Net so slim as wat hulle was, 
was hulle ook onnosel want hulle moes aan 
hierdie vanselfsprekende moontlikheid gedink 
het. Toe hulle die kat in die park vrylaat oorkant 
die Sowjet-ambassade in Washington DC, en die 
kat oor die pad loop, trap ’n taxi net daar hulle 
multimiljoen-dollar projek plat soos ’n 
pannekoek. 
 
Maar gepraat van afluister, hoeveel van u is 
bewus daarvan dat u vandag ’n baie eenvoudige 
elektroniese laser afluisterapparaat goedkoop 
oor die internet mag bekom. U teiken op die 
venster van keuse van u buurman en luister wat 
in daardie kamer gepraat word want die toestel 
weerkaats die laser op die glas en verander die 
vibrasies in klank. 
 
Die storie eindig glad nie daar nie. Daar is nog 
’n snaakser, nuwe verwikkeling. Dis nie altyd 
net die spioene wat sulke goed uitdink nie. 
Dikwels word sulke tegnologie oorspronklik 
ontdek deur ’n universiteit of maatskappy en 
gryp die geheime diens dadelik die geleentheid 



aan en probeer ’n voordeel kry en probeer dit 
eerste ontwikkel. 
 
Die Universiteit van Texas ontdek toe mos ’n 
nuwe manier van afluister en stel dit bekend 
gedurende die 2014 SIGGRAPH-konferensie. 
Hulle het ontdek dat klankgolwe vibrasies in die 
liggolwe veroorsaak wat nie met die blote oog 
gesien word nie. Hulle ontwerp toe ’n stelsel wat 
die klankgolwe wat op foto’s vasgevang word, 
verwerk. Hulle het teoreties in 2014 bewys dat 
in die toekoms ‘n video wat sonder klank 
geneem word, moontlik verwerk kan word sodat 
die klank later bygevoeg kan word. Dit was in 
2014. So, wie sê dit word nie reeds in die 
geheim gedoen nie. 
 
U sien daar is vandag baie maniere en u sal nooit 
weet nie! 
 


