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'Opp 20 december 1917 werd op initiatief van Vladimir Iljitsj Lenin de Al-Russische 
Buitengewonee Commissie ter Bestrijding van Contrarevolutie en Sabotage [Vetsjeka] 
opgericht.. (...) Zo begon de strijdbare activiteit van de Vetsjeka, die in de ware zin 
vann het woord het schild en het zwaard van de Oktoberrevolutie werd.' 

(KGB-voorzitter(KGB-voorzitter Joeri Andropov op 20 december 1967) 
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Inleidin g g 

Ditt proefschrift heeft de memoires van Sovjet inlichtingenofficieren tot onderwerp. 
Dee centrale vraag is wat deze memoires aan inzichten opleveren over de geschiedenis, 
structuurr en werkwijze van de KGB en de militaire inlichtingendienst GROe. 
Impliciett en expliciet komt daarbij de vraag aan de orde of en in welke mate bepaalde 
memoiress betrouwbaar zijn of juist niet. Waar mogelijk worden de versies van 
bepaaldee gebeurtenissen die in memoires worden gegeven met elkaar vergeleken en 
wordenn de tegenstrijdigheden en overeenkomsten van de respectieve versies vermeld. 
Inn een inleidend hoofdstuk wordt ingegaan op memoires van Sovjet 
inlichtingenofficierenn in het algemeen en worden een aantal kenmerken van het genre 
behandeld.. In de daarop volgende hoofdstukken wordt een aantal belangrijke thema's 
besprokenn die in tal van afzonderlijke memoires aan de orde komen. Daaronder zijn 
dee verhouding tussen de KGB en de CPSU, tussen de KGB en de GROe en de rol van 
dee KGB in Oost-Europa. Als er aanleiding toe is, wordt de strekking van de memoires 
ookk met andere bronnen vergeleken. Dat kunnen memoires van niet-
inlichtingenofficierenn zijn of archiefdocumenten, die kort na het einde van de Sovjet 
Uniee in 1991 in de Russische pers zijn gepubliceerd en betrekking hebben op de 
relatiee tussen de KGB en de top van de CPSU. Een aantal van die documenten wordt 
behandeldd in het hoofdstuk dat die relatie als onderwerp heeft. De verschillende 
memoiress worden onderling vergeleken, maar ook afzonderlijk behandeld. In bijlage I 
wordenn alle memoires namelijk nog eens apart 'gerecenseerd', voorafgegaan door een 
kortee biografie van de betrokken inlichtingenofficier. 

Dee memoiresschrijvers zijn in de praktijk meestal KGB-officieren, slechts in 
eenn enkel geval gaat het om een officier van de GROe. De medewerkers in vaste 
dienstt van de KGB en de GROe om wie het hier gaat, waren officieren met een 
militairee rang. In het geval van de GROe spreekt dat vanzelf omdat het een militaire 
organisatiee was die onder het ministerie van Defensie van de USSR viel, maar ook 
binnenn de KGB was een militair rangenstelsel van kracht. Een 'civiele' inlichtingen-
off  veiligheidsdienst, te vergelijken met de Nederlandse BVD en vele andere westerse 
diensten,, waar men uitsluitend ambtelijke rangen kende en geen militaire, was in de 
Sovjett Unie onbekend. 

Toenn ik in het begin van de jaren '90 aan dit project begon was het mijn 
bedoelingg voornamelijk de memoires van naar het Westen overgelopen Sovjet 
inlichtingenofficierenn te behandelen. Zolang de Sovjet Unie bestond konden 
memoiress van officieren van de KGB of de GROe immers om politieke redenen 
zeldenn of nooit verschijnen en hadden ze zeker niet de periode na 1953 tot onderwerp 
diee hier centraal staat. Memoires van inlichtingenofficieren die bijvoorbeeld 
betrekkingg hadden op de Grote Vaderlandse Oorlog - de Sovjet benaming voor de 
Sovjet-Duitsee oorlog van 1941-1945 - konden soms verschijnen, maar de historische 
waardee daarvan was niet bijzonder groot. Pas na het einde van de Sovjet Unie 
begonnenn er door de grotere politieke openheid die daarvan het gevolg was, met grote 
regelmaatt memoires van inlichtingenofficieren in Rusland te verschijnen. Daarbij 
gingg het om inlichtingenofficieren die nooit waren overgelopen, maar het Sovjet 
communismee altijd trouw hadden gediend. Die memoires worden ook hier behandeld. 
Zijj  bieden om redenen die verderop aan de orde komen doorgaans een heel ander 
perspectieff  op Sovjet inlichtingenoperaties dan de herinneringen van overlopers. 
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Omm het onderwerp van dit proefschrift enigszins in de tijd af te bakenen heb ik 
hett sterfjaar van Stalin, 1953, als uitgangspunt genomen bij de beslissing welke 
memoiress in dit proefschrift worden behandeld en welke buiten beschouwing blijven. 
Stalinss dood in maart 1953 was ook voor de inlichtingen- en veiligheidsdienst van de 
Sovjett Unie, toen nog MGB (Ministerstvo gosoedarstvennoj bezopasnosti, 'Ministerie 
vann Staatsveiligheid') geheten, een belangrijk keerpunt. Als uitvloeisel van de strijd 
omm de macht die tussen de opvolgers van de dictator losbrandde, waarbij Lavrenti 
Beriaa uiteindelijk het onderspit zou delven, werden belangrijke veranderingen in de 
structuurr en werkwijze van de 'organen van staatsveiligheid' aangebracht. In maart 
19544 kwam de KGB tot stand, die zou blijven voortbestaan tot in de herfst van 1991. 
Dee officiële naam van de KGB was tot 1978 KGB pri Sovete Ministrov SSSR ('KGB 
verbondenn aan de Ministerraad van de USSR'). Vanaf dat jaar was de officiële 
benamingg KGB SSSR ('KGB van de USSR'). Dat verschil in benaming had in de 
praktijkk geen grote betekenis. 

Dee belangrijkste inlichtingen- en veiligheidsdienst van de Sovjet Unie, de 
KGB,, heeft zoals gezegd tussen 1954 en 1991 onder die naam bestaan. In de periode 
daarvoorr heeft hij diverse naamsveranderingen ondergaan, die in bijlage II 
afzonderlijkk worden genoemd. De functies van die diensten zijn in de periode 1917-
19911 in grote lijnen dezelfde gebleven. Om aan te geven dat in een bepaalde passage 
niett alleen gedoeld wordt op de KGB van na 1954, maar ook op de organisaties die 
daaraann voorafgingen, is soms sprake van NKVD/KGB of MGB/KGB of van andere 
combinaties. . 

Mett de datum van Stalins overlijden als uitgangspunt worden er in dit 
proefschriftt memoires behandeld van hen die na maart 1953 bij de KGB of de GROe 
hebbenn gediend. Bijkomend criterium is dat zij hun herinneringen minstens voor een 
deell  ook aan die periode hebben gewijd. De memoires van inlichtingenofficieren die 
uitsluitendd betrekking hebben op de periode vóór 1953 - ook al hebben zij in 
sommigee gevallen de Sovjet staat nog na 1953 gediend - komen niet of slechts 
zijdelingss ter sprake. Dat betekent bijvoorbeeld dat de memoires van een bekende 
overloperr als Walter Krivitsky die bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in het 
Westenn zijn gepubliceerd, niet uitvoerig zullen worden behandeld. De memoires van 
Pavell  Soedoplatov komen echter wel ter sprake, hoewel aan zijn carrière bij de Sovjet 
dienstt al eind juni 1953 een einde kwam, toen hij min of meer gelijktijdig met Beria 
werdd gearresteerd. Tot die datum werd zijn carrière echter gewoon voortgezet en hij 
gaatt in zijn memoires uitvoerig in op de korte periode na Stalins dood, tot aan zijn 
arrestatie. . 

Aann dit proefschrift is een uitgebreide bijlage toegevoegd, waarin de 
memoiress waarom het hier gaat elk afzonderlijk worden besproken. De bespreking 
vann de memoires wordt voorafgegaan door een korte biografie van de betrokken 
inlichtingenofficier.. Het materiaal daarvoor is meestal uit de memoires van de 
persoonn in kwestie afkomstig, tenzij anders vermeld. In dit proefschrift wordt verder 
voorall  in hoofdstuk IV ('De KGB in Oost-Europa') regelmatig verwezen naar de 
memoiress van een aantal Oost-Europese inlichtingenofficieren die tijdens de Koude 
Oorlogg naar het Westen zijn overgelopen en daar vervolgens hun herinneringen 
hebbenn gepubliceerd. Die memoires worden niet in de bijlage behandeld, omdat de 
betrokkenenn geen KGB-officieren zijn. Hun memoires vallen buiten het eigenlijke 
onderwerpp van dit proefschrift, al hebben ze er soms duidelijke raakvlakken mee. 

Tott slot nog de kwestie van de schrijfwijze van Russische eigennamen. In het 
algemeenn gebruik ik de populaire Nederlandse transcriptie. In het geval van 
overgelopenn officieren van de KGB en de GROe die memoires hebben geschreven 
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doett zich echter een probleem voor. Zij hebben doorgaans in het Engels gepubliceerd 
enn daarbij als auteursnaam meestal de populaire Engelse transcriptie van hun 
Russischee eigennaam gebruikt. De vraag is of in die gevallen ook de populaire 
Nederlandsee transcriptie moet worden gebruikt De in 1985 overgelopen Gordijevski 
(populairee Nederlandse transcriptie) publiceert al sinds jaar en dag als Gordievsky 
(populairee Engelse transcriptie). Kuzichkin is ook de Engelse transcriptie van iemand 
diee in het Nederlands Koezitsjkin zou heten. Deze oud-KGB'ers zijn in feite 
geëmigreerd,, zij zijn westerse staatsburgers geworden en gaan doorgaans onder hun 
nieuwee verengelste naam door het leven. De heb daarom besloten om in die gevallen 
waarinn sprake is van een Sovjet inlichtingenofficier die naar het Westen is 
overgelopenn en daar zijn memoires heeft gepubliceerd de schrijfwijze van zijn naam 
overr te nemen die hij zelfbij die publicatie gebruikt heeft. Het wordt dus Kuzichkin 
enn Gordievsky, maar de transcriptie kan helaas in sommige gevallen aanleiding tot 
verwarringg blijven geven. De bekende GROe-offïcier en Brits-Amerikaanse agent 
Olegg Penkovski wordt bijvoorbeeld in dit proefschrift niet met de transcriptie 
'Penkovskiy'' vermeld, die de Amerikaanse uitgever van de naar hem genoemde 
'papers'' heeft gebruikt. De auteur van The Penkovskiy Papers is immers nooit 
geëmigreerd,, maar in 1963 in de Sovjet Unie terechtgesteld. Daarom wordt in de tekst 
dee transcriptie 'Penkovski' gebruikt, terwijl in de verwijzingen naar The Penkovskiy 
PapersPapers wel weer sprake is van 'Penkovskiy' omdat dat de transcriptie is die zijn 
Amerikaansee uitgever heeft gebruikt in de titelaanduiding. In het geval van de KGB-
offïcierr Oleg Kaloegin gebruik ik ook de Nederlandse transcriptie in de gewone tekst, 
omdatt hij immers formeel nooit is overgelopen. Maar in de noten die naar zijn 
memoiress verwijzen wordt zijn naam getranscribeerd als 'Kalugin' omdat dat weer de 
schrijfwijzee is die zijn Amerikaanse uitgever heeft gebruikt. 

Mij nn speciale dank gaat uit naar Dr. Dick Engelen die het manuscript heeft 
gelezenn en van vele nuttige opmerkingen heeft voorzien. Bron van inspiratie was ook 
hett contact met wijlen Ad de Jonge die mij deelgenoot maakte van zijn grote inzicht 
opp het gebied van 'intelligence', in het bijzonder de KGB. 
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2 2 

'Mij nn belangrijkst e drijfvee r bi j het schrijve n was 
mij nn liefd e voo r de inlichtingendienst' 1 

Dee memoires van Sovjet inlichtingenofficieren 

2.12.1 Inleiding 
Dee memoires van officieren van de KGB en de GROe die na 1953 zijn verschenen, 
vallenn grofweg uiteen in twee categorieën. De eerste categorie is die van overlopers, 
diee na hun vlucht naar het Westen hun memoires buiten de Sovjet Unie hebben 
gepubliceerd.. De tweede categorie bestaat uit memoires van officieren die het Sovjet 
regimee altijd trouw hebben gediend. Vooral na het einde van de Sovjet Unie in 1991 
kondenn hun memoires in Rusland in druk verschijnen. Vóór die tijd was het aantal 
memoiress van tsjekisten,2 zoals KGB'ers traditioneel werden genoemd, op de 
vingerss van één hand te tellen. Tussen die twee categorieën zijn grote verschillen die 
verderopp in dit hoofdstuk ter sprake komen. De overgelopen KGB'ers die in het 
Westenn hun memoires publiceerden waren vrijwel allen officieren van de inlichtin-
gendienst,, die vanaf 1954 was ondergebracht bij het Eerste Hoofddirectoraat van de 
KGB.. Daarnaast zijn er ook officieren van de militaire inlichtingendienst van de 
USSR,, de GROe, die hun memoires hebben gepubliceerd. Met de term 'inlichtin-
genofficier'' kunnen zowel functionarissen van de KGB als de GROe worden 
aangeduid. . 

Hett opvallende aan de memoires van KGB-officieren is dat er over het 
algemeenn in westerse studies over de KGB en de Sovjet politiek nauwelijks naar is 
verwezen.. Dat geldt vooral voor de memoires van overlopers. De in Rusland na 
19911 verschenen memoires zijn nog te recent om op grote schaal in publicaties te 
zijnn verwerkt. Over de KGB is na 1953 in het Westen altijd relatief weinig geschre-
ven,, zeker als men dat vergelijkt met thema's als de buitenlandse politiek van de 
USSRR of de machtsverhoudingen binnen het Politbureau van de CPSU. Maar ook 
serieuzee studies over de KGB maakten relatief weinig gebruik van memoires als 
bron.. Het in 1988 verschenen The KGB: Police and Politics in the Soviet Union van 
Amyy Knight bevat bijvoorbeeld maar spaarzaam verwijzingen naar de memoires van 
inlichtingenofficieren,, zelfs niet in het hoofdstuk dat aan de buitenlandse operaties 
vann de KGB is gewijd. Daarin wordt wel enkele malen naar memoires van Oost-
Europesee inlichtingenofficieren verwezen, maar Sovjet inlichtingenofficieren komen 
niett ter sprake. Wel worden elders in het boek Oleg Penkovski en Viktor Suvorov 
genoemdd en wordt er ook eenmaal uit de The Penkovskiy Papers geciteerd, maar 
daarr blijf t het bij. Dat een boek als The Penkovskiy Papers niet alleen door Knight, 
maarr ook door auteurs die over Sovjet politiek schrijven weinig wordt aangehaald, is 
vreemd.. De gedeelten van het boek die zijn ontleend aan de debriefings van Penkov-
skii  door zijn Britse en Amerikaanse contactpersonen in het begin van de jaren '60 
bevattenn allerlei informatie over de relaties van de militairen met de partijtop uit die 
periodee en de verhoudingen tussen militairen onderling. Een ander thema uit The 
PenkovskiyPenkovskiy Papers dat een auteur als Knight zeker zou moeten interesseren is de 
relatiee tussen de KGB en de militaire inlichtingendienst GROe. Een van de redenen 
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waaromm The Penkovskiy Papers net als andere memoires weinig als bron wordt 
gebruikt,, is ongetwijfeld het gebrek aan documentaire ondersteuning voor de 
beweringenn die erin gedaan worden. Zeker in de Sovjet periode was het onmogelijk 
dee beweringen die door overlopers in hun memoires werden gedaan aan de hand van 
archiefmateriaall  te controleren. Ook de heftige anticommunistische toon die de 
memoiress van overgelopen KGB'ers vaak kenmerkt, droeg in de ogen van vele 
westersee wetenschappers niet bij tot de objectiviteit van het genre, dat waarschijnlijk 
medee om die reden niet erg serieus werd genomen. 

Dee geringe belangstelling onder westerse wetenschappers voor memoires 
vann KGB-overlopers, in ieder geval tot het einde van het communisme in 1991, staat 
niett op zichzelf. Er was weinig belangstelling voor de KGB en aanverwante zaken 
zoalss bleek uit het aantal werken dat over dat onderwerp werd gepubliceerd. Dat 
stondd niet in verhouding tot bijvoorbeeld het aantal publicaties over de buitenlandse 
politiekk van de Sovjet Unie of over het militaire apparaat. Naast het eerder genoem-
dee boek van Knight uit 1988 zijn er nauwelijks boeken bekend die het functioneren 
vann de KGB binnen het Sovjet systeem in de Brezjnev-periode beschrijven. Een 
uitzonderingg is KGB: Masters of the Soviet Union uit 1990, geschreven door de 
voormaligee KGB-officier Peter Deriabin en T.H. Bagley, voormalig medewerker 
vann de Amerikaanse CIA. De Amerikaanse auteur John Barron schreef twee boeken 
overr de KGB: KGB: The Secret Work of Soviet Secret Agents uit 1974 en KGB 
Today:Today: The Hidden Hand, dat in 1983 verscheen. Vooral het eerste boek trok bij 
verschijnenn de aandacht. Het zorgde ook in Moskou en binnen de KGB-gelederen 
bijbij  verschijnen voor de nodige commotie, onder meer omdat er achterin een lijst was 
opgenomenn met KGB-officieren die in diverse landen buiten het communistische 
blokk als inlichtingenofficier actief waren geweest.3 Barrons boeken over de KGB, 
hoee informatief ook, gaan niet uitvoerig in op de positie van de geheime dienst 
binnenn het Sovjet stelsel. Zij hebben vooral het inlichtingenwerk van het Eerste 
Hoofddirectoraatt van de KGB tot onderwerp. De afzonderlijke hoofdstukken zijn 
meestall  gebaseerd op uitvoerige interviews die de auteur met overgelopen KGB-
officierenn zoals Stanislav Levchenko gehad heeft. Een van de personen met wie 
Barronn ook uitvoerig sprak was Vladimir Sakharov, die strikt genomen geen KGB-
officierr was maar werkzaam was als diplomaat en door de KGB was gecoöpteerd. 
Zowell  Sakharov als Levchenko heeft later zelf hun memoires geschreven.4 

Dee geringe aandacht voor de KGB onder westerse onderzoekers was voor de 
Duitsee onderzoekster Von Borcke in 1987 aanleiding die organisatie in navolging 
vann de Amerikaan Robert Slusser te karakteriseren als het 'vernachlassigte Stief-
kind'' van de Oost-Europakunde.5 Die situatie liet zich waarschijnlijk deels verklaren 
uitt een groot gebrek aan informatie over de activiteiten van de KGB. Over het 
algemeenn werd er in de Sovjet Unie meer nog dan in de meeste westerse landen over 
dee eigen inlichtingen- en veiligheidsdiensten een diep stilzwijgen bewaard. Pas op 
hett einde van de jaren '80 zou er als uitvloeisel van de glasnost en perestrojka een 
kleinn en zeer selectief tipje van de sluiter worden opgelicht. Een docent aan de 
Academiee van de FSB (de Russische veiligheidsdienst) typeerde in 2001 de geheim-
houdingg die aangaande de KGB na 1953 in de Sovjet Unie gold als volgt: 

Hett publiek wist van het bestaan van geheime diensten, maar precieze infor-
matiee over de doelen, taken en werkwijze van de organen van staatsveilig-
heidd kon men aan open bronnen niet ontlenen. Een sluier van geheimhouding 
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lagg over alles wat maar deed denken aan de KGB of ermee verbonden was. 
Sterkerr nog, er was in feite geen enkele wet- of regelgeving openbaar waaruit 
menn iets te weten kon komen over welke Sovjet organen van staatsveiligheid 
err bestonden en wat hun structuur was. 

Zelfss in het Westen, met zijn doorgaans minder vergaande traditie van geheimhou-
ding,, zou het tot ongeveer beginjaren '80 duren voordat het specialisme 'intelligen-
cee studies' echt van de grond kwam. Voor die tijd maakte de geringe beschikbaar-
heidd van archiefmateriaal dat moeilijk tot zelfs ronduit onmogelijk. De geïnteres-
seerdee buitenstaander was voor kennis van het spionagebedrijf in belangrijke mate 
aangewezenn op romans van auteurs als John Le Carré en Frederick Forsyth. Niet 
alleenn gebrek aan informatie over de KGB verklaarde echter volgens Von Borcke 
hett geringe aantal westerse studies over die organisatie. Zij meende dat er in het 
Westenn een neiging bestond zich verre te houden van een serieuze bestudering van 
geheimee diensten. Die terughoudendheid kwam niet alleen voort uit gebrek aan 
informatie,, maar hing ook samen met het feit dat de werkwijze van dit soort or-
ganisatiess voor vele westerse burgers en wetenschappers iets onsmakelijks heeft. In 
naamm van een hoger belang, namelijk de veiligheid van de staat, praktiseren zij 
immerss activiteiten die op gespannen voet staan met de beginselen van de rechts-
staat.. Daar komt nog het onweerlegbare feit bij dat zelfs in het democratische 
Westenn ten tijde van de Koude Oorlog de parlementaire controle op dergelijke 
dienstenn vaak ernstig tekortschoot. De weerzin tegen het verschijnsel inlichtingen-
enn veiligheidsdiensten verklaarde volgens Von Borcke mede het feit dat de diensten 
vann het voormalige Oostblok relatief weinig werden bestudeerd. Ook de memoires 
vann overgelopen Sovjet en Oost-Europese inlichtingenofficieren hebben mede 
daardoorr niet de aandacht gekregen die zij verdienden. Als voorbeeld van de 
weerzinn zich bezig te houden met inlichtingen- en veiligheidsdiensten haalt Von 
Borckee een Amerikaanse senator aan. Hij merkte in 1956 over het doen en laten van 
dergelijkee organisaties op dat er zaken waren waar hij als mens en burger liever niets 
vann wilde weten.7 De houding van deze senator is uiteraard des te merkwaardiger als 
menn bedenkt dat het als politicus juist zijn taak was dergelijke diensten te controle-
ren.. Jegens het Oost-Duitse Ministerium für Staatssicherheit (MfS) was er kennelijk 
tenn tijde van de Koude Oorlog een soortgelijk mechanisme werkzaam. Aan die 
organisatiee werd door wetenschappers tot aan het einde van de DDR in 1990 zeer 
weinigg aandacht geschonken en het thema 'staatsveiligheid in de DDR' kwam op 
wetenschappelijkee congressen in West-Duitsland niet aan de orde. Een van de 
redenenn die daarvoor wel is genoemd is dat wetenschappers bang waren het ont-
spanningsprocess tussen de twee Duitse staten, vooral in de jaren '70 en '80, in 
gevaarr te brengen en als 'Koude-Oorlogshitsers' te worden geafficheerd. Een 
bekendd onderzoeker naar de staatsveiligheid in de DDR, Karl Wilhelm Fricke, werd 
pass in 1990 voor de eerste keer op een West-Duits wetenschappelijk congres als 
sprekerr uitgenodigd. Zijn eerste boek over het MfS had hij al in 1982 gepubliceerd. 
Naa het einde van de DDR is er over het MfS juist heel veel gepubliceerd. Het 
merkwaardigee is dat er weinig over het MfS is geschreven zolang de organisatie 
bestondd en juist heel veel nadat zij eenmaal was opgeheven. 

2.22.2 Twee categorieën memoires 
Dee overgrote meerderheid van de Sovjet inlichtingenofficieren die memoires heeft 
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geschreven,, zijn uit de gelederen van de KGB afkomstig. Slechts een klein aantal 
GROe-offïcierenn heeft memoires op schrift gesteld. Een van hen is bijvoorbeeld 
Viktorr Suvorov, wiens memoires verderop ter sprake zullen komen. De memoires 
vann inlichtingenofficieren van de KGB en de GROe vallen grofweg uiteen in twee 
categorieën:: herinneringen geschreven door overlopers en herinneringen geschreven 
doorr hen die in de Sovjet Unie of Rusland zijn gebleven. 

Overloperss zijn er in de hele periode dat de Sovjet Unie bestond geweest en 
onderr hen waren met enige regelmaat ook voormalige officieren van de KGB en zijn 
voorgangerorganisatiess zoals de NKVD/MGB. Een van de bekendste vooroorlogse 
overloperss was de NKVD-officier Walter Krivitsky, die in 1937 met Stalin brak en 
wienss memoires In Stalin's Secret Service in 1939 in de Verenigde Staten versche-
nen.. Het aantal overlopers van de NKVD/MGB/KGB dat zijn heil zocht in het 
Westenn was na 1945 groter dan daarvoor en dat resulteerde ook in een groter aantal 
memoiress dan in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog. Een en ander hangt 
ongetwijfeldd samen met het feit dat inmiddels de Koude Oorlog goed op gang was 
gekomen.. Potentiële overlopers wisten dat zij in het Westen welkom waren en door 
dee inlichtingen- en veiligheidsdiensten daar met open armen zouden worden 
ontvangen.. Terwijl eerdere overlopers zoals Krivitsky soms grote moeite hadden in 
hett Westen een gehoor te vinden en vaak op weinig interesse van overheidsinstanties 
kondenn rekenen, werd dat na 1945 al gauw anders. Overlopers vonden ook een 
westerss publiek dat vaak met grote belangstelling kennisnam van wat memoires-
schrijverss afkomstig uit de Sovjet Unie te bieden hadden. Dat gold overigens niet 
alleenn voor auteurs die afkomstig waren uit de sfeer van de Sovjet staatsveiligheid, 
maarr vaak ook voor andere memoiresschrijvers. / Chose Freedom van Victor 
Kravchenko,, een Sovjet functionaris die in 1944 politiek asiel kreeg in de Verenigde 
Staten,, kwam in 1946 op het juiste moment en groeide uit tot een klassieker. In het 
hiernaa volgende komen naast de memoires van niet-overlopers die in Rusland na 
19911 zijn verschenen, ook de herinneringen van overlopers aan de orde die iets te 
meldenn hebben over de periode na maart 1953. In totaal zijn er ongeveer vijftien 
voormaligee officieren van KGB of GROe die in die periode zijn overgelopen en hun 
memoiress in het Westen hebben gepubliceerd. Omdat sommigen van hen meer dan 
éénn boek met herinneringen hebben geschreven, komt het totale aantal publicaties 
ergenss tussen de vijftien en de twintig. Daarbij heb ik een enigszins ruime opvatting 
gebezigdd van wat precieze memoires zijn en wat niet. De voormalige GROe-officier 
Olegg Penkovski die in 1963 in de USSR wegenss spionage werd terechtgesteld, heeft 
nooitt zelf memoires geschreven. The Penkovskiy Papers die in 1965 verschenen, 
zijnn zoals eerder gezegd samengesteld uit de verslagen van zijn debriefmgs door de 
CIAA en de Britse dienst MI6. De thema's die daarin aan de orde komen, zoals zijn 
afkomst,, carrière en motieven om voor het Westen te werken, zijn in memoires heel 
gebruikelijk.gebruikelijk. Grote gedeelten van het boek zijn in de ikvorm geschreven en door een 
redacteurr van verbindende teksten voorzien, die zich duidelijk van de rest onder-
scheiden.. Het lijk t daarom logisch The Penkovskiy Papers als memoires te be-
schouwenn ook al beantwoordt de vorm niet in alle opzichten aan het gangbare beeld. 
Dee tweede categorie memoires is die welke na 1991 in Rusland is verschenen. De 
auteurss zijn doorgaans inmiddels gepensioneerde KGB'ers die in tegenstelling tot 
overloperss niet met het communisme hebben gebroken, maar in veel gevallen tot het 
eindee van de Sovjet Unie bij de KGB hebben gewerkt. Sommigen zijn ook na 1991 
nogg bij een van de Russische diensten werkzaam geweest, die de plaats van de KGB 
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hebbenn ingenomen. Hun herinneringen ademen een geest van grote loyaliteit aan het 
communismee en de Sovjet Unie. In die categorie vallen ongeveer vijfentwintig 
schrijverss van memoires, voor wie ook geldt dat een aantal van hen meerdere 
boekenn met herinneringen heeft geschreven. 

Voorr beide categorieën memoires geldt dat inlichtingenofficieren, die werk-
zaamm waren bij het Eerste Hoofddirectoraat van de KGB, daarin sterk zijn overver-
tegenwoordigd.. KGB-officieren die ten tijde van Koude Oorlog naar het Westen zijn 
overgelopenn waren vrijwel allen inlichtingenofficieren, aangezien binnenlandse 
medewerkerss van de KGB doorgaans niet in de gelegenheid waren naar het Westen 
overr te lopen en daar hun herinneringen te publiceren. Een van de weinige uitzonde-
ringenringen is Aleksei Myagkov, die werkte bij het Derde Hoofddirectoraat van de KGB 
(militairee contra-inlichtingen) bij de Sovjet troepen in de DDR. Van daaruit vluchtte hij 
inn de jaren '70 naar West-Duitsland. Zijn herinneringen beslaan dan ook een werkter-
reinn van de KGB dat bij andere auteurs niet of nauwelijks aan bod komt. Ook onder 
degenenn die na 1991 in Rusland hun memoires hebben gepubliceerd zijn officieren van 
hett Eerste Hoofddirectoraat oververtegenwoordigd. Van de ongeveer vijfentwintig 
memoiresschrijverss waren er minder dan vijf geen inlichtingenofficieren. De reden voor 
dee sterke presentie van inlichtingenofficieren ook in die categorie is niet zonder meer 
duidelijk.. Het is heel goed mogelijk dat KGB-officieren die niet bij het Eerste Hoofddi-
rectoraatt werkzaam zijn geweest, terughoudender zijn in het publiceren van hun 
herinneringen,, omdat hun werk veelal op de minder fraaie kanten van de KGB en het 
Sovjett regime betrekking had. Publiciteit over de takken van dienst van de KGB die 
zichh bijvoorbeeld onledig hielden met de vervolging van dissidenten en de controle 
overr de kerken in de Sovjet Unie, wordt door de huidige Russische overheid immers 
nogg steeds niet echt op prijs gesteld.11 KGB-officieren zijn zelf om begrijpelijke 
redenenn ook niet echt geneigd op dat punt opening van zaken te geven. Filipp Bobkov, 
diee zich tijdens zijn carrière bij de KGB met dissidenten en de kerken heeft bezigge-
houden,, negeert in zijn memoires de repressieve kanten van zijn werk volledig en 
presenteertt zijn activiteiten als volkomen onschuldig. 

Hett feit dat vooral inlichtingenofficieren memoires hebben geschreven, heeft als 
gevolgg dat bij de behandeling van memoires van KGB'ers de aandacht voornamelijk 
opp de buitenlandse activiteiten van de KGB zal zijn gericht. De binnenlandse 
activiteitenn blijven onderbelicht. Bij die laatste categorie gaat het om een groot scala 
aann activiteiten, dat verreweg het grootste aantal personeelsleden van de KGB voor 
zijnn rekening nam. De personeelsleden van het Eerste Hoofdirectoraat waren in 
vergelijkingg daarmee een kleine groep. Onder de binnenlandse activiteiten van de 
KGBB vielen onder meer: grensbewaking, militaire contra-inlichtingen, contraspiona-
gee in de USSR, afluisteren en decoderen van berichten van vreemde mogendheden 
enn het schaduwen van staatsgevaarlijk geachte personen. Daarnaast hoorden ook 
allerleii  soorten bewakingsdiensten, inclusief de zorg voor de persoonlijke veiligheid 
vann hoge Sovjet politici bij de taken van de KGB. Bovendien beschikte de KGB ook 
overr reguliere militaire eenheden. Alleen al de grenstroepen waar vele dienstplichti-
genn in waren opgenomen, namen op het einde van de Sovjet periode volgens de 
laatstee KGB-voorzitter Vadim Bakatin ongeveer de helft van de personele sterkte en 
dee begroting van de KGB voor hun rekening,13 Het zal dus duidelijk zijn dat de 
memoiress van KGB-officieren, nog afgezien van de grote verschillen op het punt 
vann openhartigheid die er zijn tussen de verschillende auteurs, slechts een zeer 
beperktt deel van de activiteiten van de KGB bestrijken. 
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2.32.3 Memoires van overlopers 
Dee memoires van overgelopen officieren van de KGB en de GROe onderscheiden 
zichh duidelijk van de werken die door doorgaans gepensioneerde KGB'ers na 1991 
inn Rusland zijn geschreven. Overlopers schrijven zoals te verwachten over het 
algemeenn zeer kritisch over de Sovjet Unie. Een voorbeeld van memoires met een 
uitgesprokenn anti-Sovjet teneur zijn The Penkovskiy Papers. De GROe-officier Oleg 
Penkovskii  zag zichzelf als een verzetstrijder tegen een verderfelijk regime: 

II  am joining the ranks of those who are actively fighting against our rotten, 
two-facedd regime, known by the name of Dictatorship of the Proletariat or 
Soviett Power [Sovetskaya vlast]. Yes, it is a dictatorship, not of the Proletar-
iat,, but of a small group of persons. It deceives my countrymen while they, 
beingg innocent, give their lives for this dictatorship, without knowing the en-
tiree truth. And they wil l probably never learn it, unless I or people like my-
selff  tell them the truth.14 

Talrijkk zijn ook de passages waarin Penkovski blijk geeft van een grote persoonlijke 
afkeerr van Nikita Chroesjtsjov. Hij laat zich bijvoorbeeld zeer negatief uit over de 
manierr waarop Chroesjtsjov in oktober 1957 de oorlogsheld en veroveraar van 
Berlijnn maarschalk Georgi Zjoekov aan de kant zette. De partijleider zou zich onder 
meerr kritisch hebben uitgelaten over de 'persoonlijkheidscultus' rond de beroemde 
maarschalk.. Een groot schilderij van Zjoekov op een wit paard dat in een belangrijke 
militairee instelling in Moskou was opgehangen, was mikpunt van Chroesjtsjovs 
kritiek.. Over de manier waarop Zjoekov in 1957 werd behandeld zegt Penkovski: 

Thatt is how this scoundrel Khrushchev operates. When he needed Zhukov, 
hee called him a hero, but as soon as he felt that full power was in his own 
hands,, hee decided to get rid of this popular hero. Zhukov's cult of personality 
reallyy scared him. But what about the cult of personality he has created for 
himself?? There is not a word about it from him! Many people have already 
lostt their heads for criticizing Khrushchev's cult of personality. So, here is 
truthh for you, here are Lenin's standards of Party life! My poor Russian peo-
ple!15 5 

Penkovski'ss grote afkeer van het Sovjet systeem bleek ook uit het idee dat hij zijn 
Britsee en Amerikaanse controllers aan de hand deed. Hij stelde voor dat hij in het 
gevall  van een dreigende oorlog tussen Oost en West kleine nucleaire ladingen zou 
plaatsenn bij belangrijke militaire bevelscentra in Moskou. Die zouden dan op een 
geschiktt moment tot ontploffing kunnen worden gebracht. Zijn Britse en Ameri-
kaansee gastheren aan wie hij dit idee tijdens hun ontmoetingen in Engeland voorleg-
de,, gingen er wijselijk niet op in.16 Penkovski's anti-Sovjet gevoelens maken een 
oprechtee indruk. Hij had er geen belang bij zich in dit opzicht anders voor te doen 
dann hij was en zijn Britse en Amerikaanse contactpersonen zouden hem ook met 
openn armen hebben ontvangen als hij uitsluitend door persoonlijke frustratie of 
financieell  gewin gemotiveerd was. Zijn keuze voor het Westen was deels ideolo-
gischh geïnspireerd, al heeft het feit dat hij was gefrustreerd in zijn carrière binnen 
hett Sovjet systeem en de GROe ongetwijfeld ook een rol gespeeld. De combinatie 
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vann ideologische motieven en frustraties over de eigen carrière kan een krachtig 
mengsell  opleveren. Een Brits historicus heeft niet voor niets ooit gezegd dat een 
tegenstanderr pas echt gevaarlijk is als hij een persoonlijke grief kan koppelen aan 
eenn principiële overweging.17 Dezelfde 'gevaarlijke' combinatie van motieven is 
ookk duidelijk aan te treffen in de memoires van Oleg Kaloegin die overigens strikt 
genomenn geen overloper is, ook al woont hij al vanaf 1994 in de Verenigde Staten. 
Kaloeginn bracht het al op relatief jeugdige leeftijd binnen de KGB tot generaal, maar 
daarnaa stagneerde zijn carrière en waren er spanningen met zijn superieuren binnen 
dee organisatie. 

Dee geëmotioneerde anti-Sovjet toon van The Penkovskiy Papers neemt niet 
wegg dat het informatieve gehalte van het boek tegelijkertijd groot was. Andere 
memoiress zijn zakelijker van toon dan die van Penkovski. Dat geldt voor de 
herinneringenn van Oleg Kaloegin en ook voor Next Stop Execution van Oleg 
Gordievsky.199 Inside the Aquarium van de GROe-ofïicier Viktor Suvorov is 
weliswaarr uitgesproken anti-Sovjet van toon en strekking, maar daarentegen veel 
minderr feitelijk en sober geschreven dan de herinneringen van Kaloegin of Gordiev-
sky.. Inside the Aquarium bevat tal van passages die eerder in een roman thuishoren 
dann in de memoires van een Sovjet inlichtingenofrlcier. Een voorbeeld: 

Hee looked at me inquiringly, then poured each of us half a glass of iced 
vodkaa and silently nodded at one of them. I raised the glass to my lips and 
drankk it in silence. Vodka has to be drunk by the glass. It is only then that it 
revealss its magical properties. 

Velee overlopers doen het voorkomen alsof hun afkeer van het Sovjet systeem, een 
ideologischee motivatie, de belangrijkste drijfveer was om met de Sovjet Unie en de 
KGBB of GROe te breken. Of die voorstelling van zaken juist is, is in de meeste 
gevallenn niet na te gaan. Ideologische drijfveren zullen ongetwijfeld vaak een 
belangrijkee rol hebben gespeeld. Overlopers hebben er echter een belang bij, 
achteraff  een ideologische motivatie te construeren, ook als die in feite niet heeft 
bestaan.. Gezien de belangrijke rol die de ideologische tegenstelling speelde in de 
strijdd tussen de twee kampen ten tijde van de Koude Oorlog, konden overlopers die 
memoiress schreven er gevoeglijk van uitgaan dat drijfveren in die sfeer door een 
westerss lezerspubliek zouden worden gewaardeerd. Aan die ideologische drijfveren 
kleeftt bovendien ook nog een element van onbaatzuchtigheid en van een principiële 
stellingname.. Het tegendeel kortom van persoonlijk gewin. Dat kan van frustratie 
overr een carrière bij de KGB of GROe of van een ordinaire ruzie met superieuren in 
veell  mindere mate gezegd worden. Die ideologische drijfveren krijgen nog wat extra 
schitteringg als ze de betrokkene ertoe hebben gebracht in de periode voordat hij 
overliepp enige tijd als agent in place voor een westerse dienst te werken. Een agent 
inin place is een agent die enige tijd op zijn post blijf t nadat hij voor een vreemde 
mogendheidd is gaan werken. Zulke agenten stelden zich aan een groot persoonlijk 
risicorisico bloot, want de meeste westerse agenten die ten tijde van de Koude Oorlog in 
dee Sovjet Unie werden opgepakt, kregen de doodstraf. Van de overlopers die hier 
wordenn besproken is maar een klein aantal vóór hun vlucht naar het Westen als 
agentagent in place actief geweest. Van Oleg Gordievsky en Victor Sheymov lijk t dat 
zeker.211 Gordievsky werkte al met al ongeveer twaalf jaar als agent voor de Britse 
dienstt alvorens over te lopen, wat uitzonderlijk lang is. Penkovski was ook een 
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agentagent in place, maar slaagde er niet in arrestatie door de KGB te vermijden. Hij 
wass uiteindelijk slechts ruim anderhalf jaar voor de CIA en MI6 actief, voordat hij 
werdd gearresteerd. Na een proces werd hij ter dood veroordeeld en terechtgesteld. 
Alekseii  Myagkov en Viktor Suvorov beweren dat zij al voor hun vlucht naar het 
Westenn met westerse diensten in verbinding stonden, maar gaan in hun memoires op 
ditt punt nauwelijks in. Er zijn dus grote verschillen in de mate van persoonlijk 
risicoo die overlopers hebben gelopen. 

Bijj  de uiteindelijke beslissing van overlopers om voor het Westen te kiezen 
hebbenn motieven van uiteenlopende aard een rol gespeeld. Soms zijn bepaalde 
ervaringenn doorslaggevend geweest. In het geval van Sheymov hadden de twijfels 
aann het Sovjet systeem die herhaaldelijk door zijn vrouw naar voren waren gebracht, 
hemm al aan het denken gezet. De gebeurtenis echter die hem naar eigen zeggen tot 
eenn overtuigd tegenstander van de KGB en de Sovjet Unie maakte was de liquidatie 
doorr de KGB van een vriend en collega, die al te openlijk uiting had gegeven aan 
zijnn afkeer van het communisme. Het ging om een liquidatie die de KGB naar buiten 
toee als een natuurlijke dood presenteerde. Bij de beslissing van de KGB-officier 
Nikolaii  Khokhlov zijn liquidatieopdracht in West-Duitsland begin 1954 niet uit te 
voeren,, speelden de morele bezwaren van zijn vrouw tegen zo'n daad ook een 
belangrijkee rol. De invasie van Tsjechoslowakije in 1968 wordt door enkele 
overloperss een aantal keren genoemd als een gebeurtenis die de ogen opende voor de 
waree aard van het Sovjet communisme. Dat was onder meer het geval bij Kaloegin, 
Gordievskyy en Suvorov. Laatstgenoemde zwijgt er in zijn memoires weliswaar over, 
maarr tegenover een westerse auteur voerde hij later het neerslaan van de Praagse 
lentee aan als factor bij zijn keuze voor het Westen.28 Bij Peter Deriabin die in 1954 
vanuitt Wenen naar het Westen overliep, werd de afkeer van het Sovjet communisme 
onderr meer teweeggebracht door de corruptie, seksuele misdragingen en ander 
laakbaarr gedrag van de hoogste Sovjet leiders. Als lid van de Kremlinbewaking had 
hijj  die leiders enige tijd van nabij meegemaakt. Bovendien had het hem met grote 
weerzinn vervuld dat hij tijdens een bijeenkomst van de Wereldvredesraad in Wenen 
eindd 1953 van zijn superieuren een Russisch-orthodox priester als agent had moeten 
rekruteren. . 

Inn een aantal gevallen werd de beslissing over te lopen ongaarne genomen en 
kwamm zij onder druk van bepaalde omstandigheden tot stand. Vladimir Kuzichkin, 
diee in juni 1982 vanuit Teheran overliep, deed dat met tegenzin naar hij zelf schrijft, 
omdatt belangrijke geheime documenten van de rezidentoera waarvoor hij verant-
woordelijkk was, uit hun bergplaats waren verdwenen. Kuzichkin had voordat hij 
overliepp geen contact met een westerse dienst gehad en zijn beslissing naar het 
Westenn te gaan kwam onder druk van de gebeurtenissen betrekkelijk abrupt tot 
stand.300 Het overlopen van het echtpaar Petrov vanuit Canberra (Australië) in april 
19544 was blijkbaar ook geen bewuste ideologisch gemotiveerde keuze, maar werd 
voorall  veroorzaakt door allerlei interne strubbelingen en conflicten binnen de 
rezidentoera.. ' Op zeker moment was zelfs de hond van het echtpaar inzet van een 
ruzie.. De Petrovs werden er door tegenstanders binnen de ambassade ook van 
beschuldigdd een 'Beria-fractie' te vormen.33 Dat was een weliswaar onzinnige maar 
tochh gevaarlijke beschuldiging, gezien het feit dat Lavrenti Beria zelf enkele 
maandenn eerder in Moskou om politiekee redenen was geëxecuteerd. De al genoemde 
Nikolaii  Khokhlov was oorspronkelijk niet van plan met de CIA in West-Duitsland 
contactt op te nemen. Hij besloot echter de liquidatieopdracht waarvoor hij naar het 
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Westenn was gestuurd niet uit te voeren. Daardoor kwam er een proces op gang dat 
onvermijdelijkk tot contact met de Amerikaanse inlichtingendienst leidde, ook al ging 
hijj  aanvankelijk slechts schoorvoetend met de CIA in zee. De KGB-officier 
Stanislavv Levchenko liep in 1979 in Tokio over, naar eigen zeggen uit afkeer van het 
Sovjett regime. Hij stelde tegenover de CIA echteT als voorwaarde dat hij geen 
informatiee zou geven over zijn collega's in de rezidentoera en over de agenten, met 
wiee hij in Tokio de verbinding onderhield. 

Bijj  de meeste inlichtingenofficieren die uiteindelijk de beslissing namen over 
tee lopen is dus sprake van een zeker innerlijk proces, in gang gezet door bepaalde 
gebeurtenissen,, dat leidde tot een steeds grotere distantie ten opzichte van het Sovjet 
communisme.. Aan die ontwikkeling wordt in hun memoires doorgaans de nodige 
aandachtt besteed. Iets vergelijkbaars is uiteraard in de herinneringen van officieren 
vann de KGB en GROe die in Rusland zijn gebleven niet te vinden. Zij zijn het 
communismee immers altijd trouw gebleven. Het zal ook niet verbazen dat deze 
laatstee categorie weinig begrip opbrengt voor de beweegredenen van overlopers. Het 
bestaann van ideologische beweegredenen wordt door hen genegeerd en het verraad 
vann overlopers wordt aan allerlei kwalijke persoonlijke eigenschappen toegeschre-
ven.. Ten tijde van het bestaan van de Sovjet Unie was dat ook de officiële zienswij-
ze.. Een goed voorbeeld daarvan is te vinden in het proces tegen Oleg Penkovski in 
1963.. Zowel de openbare aanklager als de verdediger van Penkovski zocht de 
achtergrondenn van zijn handelen uitsluitend in slechte karaktereigenschappen zoals 
'egoïsme'' en 'carrièrisme' en niet in zijn desillusie over het Sovjet systeem, terwijl 
daarr toch ook volop sprake van was. 6 Geheel in die geest ontkent Vadim Kir-
pitsjenkoo in zijn memoires botweg het bestaan van ideologische drijfveren van 
overlopers,, met andere woorden een politiek gemotiveerde afkeer van het Sovjet 
systeem.. Hij ziet 'zeer prozaïsche en laag-bij-de-grondse oorzaken' die geen al te 
positieff  licht werpen op het karakter van betrokkene, zoals: 

Diefstall  van gemeenschapsgelden en als gevolg daarvan rekrutering door 
buitenlandsee speciale diensten op grond van compromitterend materiaal; het 
inn de steek laten van een zieke of ongeliefde vrouw; weglopen van het gezin 
mett een geliefde; dronkenschap en verval van de persoonlijkheid als gevolg 
daarvan;; lafheid die zich manifesteerde bij een confrontatie met een buiten-
landsee speciale dienst; een pathologische behoefte aan geld en dingen; sek-
suelee losbandigheid; een angst verantwoordelijk te worden gesteld voor 
blunderss in het werk; een harteloze of vijandige verhouding tot de eigen 
naastee familieleden en zelfs de wens door verraad wraak te nemen op zijn 
chef.. Bij deze lang niet volledige opsomming van motieven voor verraad zijn 
dee meest wonderlijke combinaties mogelijk. 

Vitalii  Pavlov is niet minder negatief over overlopers, die hij beurtelings betitelt als 
'carrièristenn in merg en been, extreem perverse dégénérés en buitengewoon ambiti-
euzee persoonlijkheden' (Penkovski, Gordievsky), 'notoire lasteraars' (Golitsyn, 
Levchenko).. 'alcoholisten' (o.a. Kuzichkin) en 'pathologische lafaards' (o.a. 
Gouzenko,, Deriabin en Petrov).39 Oleg Kaloegin lijk t het in grote lijnen met 
Kirpitsjenkoo en Pavlov eens te zijn als het gaat om de negatieve beweegredenen van 
overlopers.. Dat is opmerkelijk want hij schrijft in zijn memoires nogal kritisch over 
dee KGB en het Sovjet communisme en krijgt daarom zelf van KGB'ers als Kir-
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pitsjenkoo en Vladimir Krjoetsjkov een zeer negatieve pers. Men zou dus bij Kaloe-
ginn eerder begrip verwachten voor ideologische beweegredenen van overlopers. Hij 
citeertt echter instemmend uit een CIA-rapport daterend uit de tweede helft van de 
jarenn '60 en getiteld 'Detection and Approaches to Psychologically Vulnerable 
Subjectss of the Enemy'. Het analyseerde de motieven van overgelopen KGB'ers. 
Eenn deel van Kaloegins citaat uit het rapport luidt als volgt: 

Actss of betrayal, whether in the form of espionage or defection, are almost in 
everyy case committed by morally or psychologically unsteady people. 
Treacheryy is essentially atypical of Soviet citizens. That can be concluded 
fromfrom the fact that of the hundreds of thousands of Soviets who have been 
abroad,, only a few dozen turned traitors, and only several of those became 
ourr agents. Normal, psychologically stable people - connected with their 
countryy by close ethnic, national, cultural, social, and family ties - cannot 
takee such a step. This simple principle is confirmed by our experience of So-
viett defectors. Al l of them were single. In every case, they had a serious vice 
orr weakness: alcoholism, deep depression, psychopathy of various types. 
Thesee factors were in most cases decisive in making traitors out of them. It 
wouldd only be a slight exaggeration to say that no [CIA] operative can con-
siderr himself an expert in Soviet affairs if he hasn't had the horrible experi-
encee of holding a Soviet friend's head over the sink as he poured out the con-
tentstents of his stomach after a five-day drinking bout.40 

Hett is niet echt verbazingwekkend dat van dit soort motieven in de memoires van 
overloperss weinig is terug te vinden. Een uitzondering is New Lies for OU van 
Anatolii  Golitsyn, waaruit een zeer paranoïde kijk op de wereld spreekt. Golitsyn 
maaktt echter niet duidelijk of die geestesgesteldheid een rol speelde bij zijn besluit 
naarr het Westen over te lopen. Overlopers hebben de neiging in hun memoires 
ideologischee oftewel politieke motieven voor hun daad te benadrukken. Zij zullen 
niett snel een gebroken huwelijk of alcoholproblemen als achterliggende redenen 
voorr hun beslissing aanvoeren, ook al heeft dat misschien wel een rol gespeeld. In 
sommigee gevallen zoals in die van Oleg Gordievsky of Oleg Kaloegin lijken 
politiekee beweegredenen inderdaad een belangrijke rol te hebben gespeeld. Bij 
Viktorr Suvorov krijgt men na lezing van zijn memoires de indruk dat de betekenis 
daarvann aanzienlijk minder was. Vladimir Kuzichkin geeft het min of meer zelf toe. 

Kirpitsjenkoo is wonderlijk genoeg van mening dat 'verraad nooit onontdekt 
blijft ,, ook al komt die [ontdekking] soms te laat.'41 Een merkwaardige stelling die 
perr definitie onbewijsbaar is. Verder kan een 'verrader' zich volgens Kirpitsjenko 
psychischh niet van zijn daden losmaken: 'de gedachte dat hij een verrader is, nestelt 
zichh voor altijd in zijn bewustzijn en achtervolgt hem tot aan zijn dood.'42 Na deze 
krachtigee generalisaties heeft Kirpitsjenko weinig goede woorden over twee 
'verraders'' in het bijzonder, Kuzichkin en Gordievsky. Over Kuzichkin beweert hij 
datt hij een zieke vrouw en een alleenstaande moeder in de steek liet. Hij zegt zonder 
naderee uitleg dat Kuzichkin al bij zijn toetreden tot de KGB, ongeveer zeven jaar 
voordatt hij voor het Westen koos, van plan was over te lopen. Gordievsky valt hij 
aann vanwege diens samen met Christopher Andrew geschreven boek over de KGB. 
Dee KGB-ofïïcier Leonid Sjebarsjin die ten tijde van de vlucht van Kuzichkin naar 
hett Westen rezident in Teheran was, beweert dat hij al voor zijn vlucht naar het 
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Westenn met de Britten in verbinding stond en een chronisch alcoholist was. 
Dergelijkee beweringen zijn bij Kuzichkin niet terug te vinden en wat ervan waar is, 
iss niet na te gaan. De KGB-officier Nikolaj Leonov noemt ook 'hebzucht, lafheid en 
eenn vorm van geestelijke zwakheid' als beweegredenen van 'verraders'. 

Memoiress van overlopers hebben een belangrijke eigenschap met elkaar 
gemeen.. De auteurs hebben gebroken met het Sovjet regime en hebben dus geen 
enkelee reden terughoudend te zijn in de mate waarin ze informatie naar buiten 
brengen.. Hun memoires bevatten vaak waardevolle gegevens over de werkwijze van 
dee NKVD/KGB. Kuzichkin en Gordievsky geven bijvoorbeeld inzicht in de modus 
operandii  van de KGB met illegalen.46 Khokhlov gaat uitvoerig in op het gebruik van 
liquidaties.. Hij belicht bovendien een belangrijk figuur uit de geschiedenis van de 
NKVD/KGBB als Pavel Soedoplatov, over wie tot dan toe vrijwel niets bekend was. 
Hijj  geeft tal van details over het politieke einde van Lavrenti Beria, een onderwerp 
waaroverwaarover in het Westen op het moment van het verschijnen van zijn memoires in 
19599 evenmin veel bekend was.47 De voormalige officier van het Derde Hoofddirec-
toraatt (militaire contra-inlichtingen) Aleksei Myagkov bespreekt uitvoerig het werk 
vann de KGB bij de in de DDR gelegerde Sovjet troepen. Het echtpaar Petrov op 
zijnn beurt gaat uitgebreid in op het werk bij de verschillende takken van dienst van 
dee NKVD/KGB waarbij zij hebben gediend.49 Over deze thema's was zeker op het 
momentt van verschijnen van him boek in 1956 bij een westers publiek maar zeer 
weinigg bekend. 

2.42.4 Memoires van in Rusland woonachtige inlichtingenofficieren 
Naa 1991 hebben zoals gezegd ongeveer vijfentwintig inlichtingenofficieren in 
Ruslandd hun memoires geschreven. Vóór het einde van de Sovjet Unie waren er 
helemaall  geen memoires geschreven, althans geen die betrekking hadden op de 
periodee vanaf 1953. Er waren bijvoorbeeld wel memoires verschenen van KGB'ers 
diee betrekking hadden op de Tweede Wereldoorlog. Een voorbeeld daarvan zijn de 
herinneringenn van Stanislav Vaoepsjasov, die zoals verderop nog zal blijken, op 
belangrijkee punten incompleet zijn.5 De reden waarom relatief veel inlichtingenof-
ficierenn na 1991 hun memoires schreven, had ongetwijfeld te maken met het einde 
vann de Sovjet Unie en het daardoor veranderde politieke klimaat in Rusland. Mét de 
Sovjett Unie had ook de vroegere KGB opgehouden te bestaan. Het politieke klimaat 
inn Rusland werd vrijer en over tal van onderwerpen die zelfs tijdens glasnost en 
perestrojkaa nog taboe waren mocht worden geschreven. Ook over het KGB-verleden 
mochtt openlijker worden gesproken dan voorheen. 

Inn Rusland woonachtige inlichtingenofficieren die na 1991 hun memoires 
lietenn verschijnen gaan op een enkele uitzondering na in hun openhartigheid veel 
minderr ver dan overlopers. Gezien hun loyale houding ten opzichte van de KGB en 
dee Sovjet Unie is dat niet verwonderlijk. De Sovjet Unie was een staat waar 
geheimhoudingg van informatie de gewoonste zaak van de wereld was en zeer ver 
werdd doorgevoerd.51 Het lag voor de hand dat personen die jarenlang carrière binnen 
eenn dergelijk systeem hadden gemaakt, doorgaans niet erg geneigd waren in hun 
memoiress veel opening van zaken te geven. Aan kennis over de organisatie kan het 
KGB'erss die in Rusland zijn gebleven niet ontbreken. Er zijn relatief veel officieren 
vann hoge rang onder. Zij hebben meestal een hogere rang bereikt dan overlopers en 
hebbenn vaak een positie bereikt waarin zij meer overzicht over het hele scala van 
KGB-activiteitenn moeten hebben gehad. Een voorbeeld is de al genoemde Leonid 
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Sjebarsjinn die in 1989-1991 de chef was van het Eerste Hoofddirectoraat en na de 
misluktee staatsgreep in augustus 1991 de dienst verliet. Hij bracht het binnen de 
KGBB tot luitenant-generaal, terwijl iemand als Kuzichkin zich bijvoorbeeld met de 
rangg van majoor tevreden moest stellen. Oleg Gordievsky die op het moment dat hij 
dee wijk naar het Westen nam in 1985, rezident a.i. in Londen was, bekleedde toen de 
rangg van luitenant-kolonel. Over het algemeen bekleedden overlopers op het 
momentt dat zij de wijk namen naar het Westen geen hogere rang dan kolonel. 
Overloperss waren immers over het algemeen inlichtingenofficieren die voor langere 
tijdd in het buitenland waren gestationeerd. Een KGB-generaal zal men minder gauw 
voorr langere tijd in een rezidentoera in het buitenland aantreffen. Officieren van een 
dergelijkee rang bevonden zich in overgrote meerderheid in de Centrale in Moskou, 
vann waaruit zij eventueel van tijd tot tijd dienstreizen naar het buitenland maakten. 
KGB'erss die in Rusland hun memoires hebben geschreven, hebben over het 
algemeenn ook een veel langere diensttijd binnen de organisatie achter zich dan 
overlopers.. Die langere diensttijd was waarschijnlijk in de meeste gevallen een 
preconditiee voor hun hogere rang. In de categorie overlopers bevinden zich verschil-
lendee personen met een diensttijd van minder dan tien jaar. Yuri Shvets was 
inclusieff  zijn tweejarige opleiding tien jaar bij de KGB in dienst, Kuzichkin zeven 
jaar,, Aleksei Myagkov eveneens zeven jaar en Victor Sheymov negen jaar. Van de 
inn Rusland woonachtige KGB'ers heeft Filipp Bobkov 46 jaar bij de KGB gediend, 
Alexanderr Feklisov 47, Nikolaj Leonov 33 en Kirpitsjenko stond in 2001 al op bijna 
50.. Van de schrijvende ex-KGB'ers in Rusland is ook een groot aantal na een 
regulieree diensttijd gepensioneerd, terwijl vrijwel alle overlopers op het moment dat 
zijj  de sprong naar het Westen waagden, nog in actieve dienst waren en relatief jong. 

Voorr de geringe openhartigheid van in Rusland woonachtige ex-KGB'ers 
zijnn Leonid Sjebarsjins memoires uit 1993 typerend. Als hij de periodes beschrijft 
waarinn hij voor de KGB in het buitenland gestationeerd was, veelal in Azië, verliest 
hijj  zich in algemene beschrijvingen van de politieke situatie in landen als Pakistan, 
Indiaa en Iran. De beschrijving van zijn tijd in Iran als inlichtingenofficier steekt zeer 
poverr af bij wat de overloper Kuzichkin te melden heeft, die er in dezelfde tijd zat.52 

Ookk Kirpitsjenko gaat in zijn memoires op tal van thema's slechts zeer oppervlakkig 
in.. Een voorbeeld is zijn werk bij Directoraat S, het onderdeel van het Eerste 
Hoofddirectoraatt van de KGB dat verantwoordelijk was voor het werk met illegale 
inlichtingenofficierenn in het buitenland. In de jaren '70 stond Kirpitsjenko vijfjaar 
aann het hoofd van Directoraat S, maar in het hoofdstuk uit zijn memoires dat aan die 
periodee is gewijd, houdt hij zich bewust zeer aan de oppervlakte. Aan de beroemde 
illegalenn van Amerikaanse origine, Morris en Lona Cohen, ook wel bekend als Peter 
enn Helen Kroger, die jarenlang voor de NKVD/KGB in de Verenigde Staten en 
Engelandd actief zijn geweest, wijdt hij slechts een paar alinea's.53 Hij zegt expliciet 
zeerr terughoudend te zijn bij het geven van concrete details over illegalen, omdat het 
opleidenn van dergelijke inlichtingenofficieren en het verzorgen van hun documenta-
tiee zo'n buitengewoon lastige en tijdrovende aangelegenheid is. Hij typeert het werk 
vann illegalen ook als 'het heilige der heiligen van het inlichtingenwerk', om daarmee 
aann te geven hoe belangrijk het is dat het geheim blijft.54 Enkele jaren later zou 
Kirpitsjenkoo net als een aantal andere officieren van de Russische inlichtingendienst 
echterr wel meewerken aan een publicatie van twee Amerikaanse auteurs. Daarin 
wordtt de belangrijke rol van het echtpaar Cohen/Kroger bij de Sovjet atoomspionage 
inn de Verenigde Staten in de tweede helft van de jaren '40 uitvoerig behandeld?5 
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Overloperss als Vladimir Kuzichkin en Oleg Gordievsky, die tijdens hun carrière ook 
voorr Directoraat S hebben gewerkt, hebben er uiteraard geen enkel probleem mee 
overr die tak van dienst een boekje open te doen.56 Soms geven memoiresschrijvers 
inn Rusland expliciet te kennen terughoudend te zijn met informatie of alleen die 
dingenn op te schrijven waarvan men weet dat die bij de voormalige tegenstanders uit 
dee Koude Oorlog al bekend zijn. 

Agentenn vormen een onderwerp waarover memoiresschrijvers in Rusland 
doorgaanss om begrijpelijke redenen ook zeer terughoudend zijn. Die terughoudend-
heidd geldt voor diverse aspecten, zoals de werkwijze bij het rekruteren van agenten 
enn het onderhouden van contact met hen; de aantallen agenten in een bepaald land of 
inn bepaalde maatschappelijke sectoren en uiteraard ook hun identiteit. Dat zijn zaken 
waaroverr hoge KGB'ers die daar veel kennis over moeten hebben, zoals de al 
genoemdee Sjebarsjin en Kirpitsjenko, maar ook anderen zoals Viktor Groesjko, 
Vladimirr Krjoetsjkov en Vitali Pavlov slechts bij hoge uitzondering iets zeggen. 
Krjoetsjkovv laat weliswaar weten dat de Hongaarse politicus Imre Nagy in de jaren 
'300 een NKVD-agent was, maar hij doet dat waarschijnlijk vooral om de leidende 
figuurr van de Hongaarse opstand van 1956 in diskrediet te brengen.59 Een van de 
weinigee keren dat Kirpitsjenko over agenten komt te spreken, betreft het de chef van 
dee Egyptische veiligheidsdienst rond 1970, Sami Sharaf. Typerend is echter dat 
Kirpitsjenkoo juist ontkent dat Sharaf een KGB-agent was.60 Pavlov doet in Operat-
siasia 'Sneg' uit 1996 een aantal ronduit misleidende uitspraken, onder andere over 
Algerr Hiss en Harry Dexter White.61 In tegenstelling tot wat Pavlov beweert, waren 
dezee belangrijke Amerikaanse functionarissen in de jaren '30 en '40 immers wel 
degelijkk agenten van resp. de GROe en de NKVD.62 Opvallende uitzonderingen wat 
hett thema agenten betreft zijn Pavel Soedoplatov en Oleg Kaloegin. Soedoplatov 
heeftt door zijn in 1994 verschenen memoires juist veel stof doen opwaaien, doordat 
hijj  beweerde dat diverse vooraanstaande Amerikaanse atoomgeleerden onder wie 
Robertt Oppenheimer, tijdens de Tweede Wereldoorlog informatie aan de NKVD 
hebbenn geleverd. Ook sprak hij over de Tsjechische president Eduard Bene§ in 
bewoordingenn die suggereerden dat hij een NKVD-agent was. Echte bewijzen voor 
dezee beweringen zijn er niet, ze zijn zelfs omstreden.3 Kaloegin noemt geen namen 
vann agenten, maar geeft in een aantal gevallen bijzonderheden uit hun levensloop die 
mogelijkk aanknopingspunten bieden voor identificatie.64 Zowel Soedoplatov als 
Kaloeginn zijn door Russische officiële instanties en individuele inlichtingenofficie-
renn onder meer vanwege hun beweringen over agenten scherp bekritiseerd. In het 
gevall  van Kaloegin is er overigens sprake van een slechte relatie met officiële Sovjet 
enn Russische instanties. Er was regelmatig scherpe kritiek over en weer met als 
eindresultaatt hij wat betreft politieke stellingname sterke gelijkenis vertoont met een 
overgelopenn KGB-officier. Zijn kritische toon over het Sovjet stelsel is niet te 
vergelijkenn met die van een voormalig KGB'er als Leonid Sjebarsjin. Kaloegins 
veelvuldigee negatieve opmerkingen over zijn vroegere superieur Vladimir Krjoetsj-
kovv zijn in dit opzicht tekenend. Hij zegt over hem onder meer het volgende in ver-
bandd met diens deelname aan de mislukte staatsgreep van augustus 1991: 

(...)) Kryuchkov was one of the most physically cowardly men I have ever 
met,, shunning any activities that had about them a whiff of danger. How this 
indecisivee and fainthearted man eventually helped organize a coup still re-
mainss something of a mystery to me (...) 
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Kaloeginn maakt ook veelvuldig melding van zaken als corruptie en incompetentie, 
zowell  binnen als buiten de KGB. In feite had Kaloegin zich tegen het einde van de 
periode-Gorbatsjovv ontwikkeld tot een openlijk tegenstander van het Sovjet bewind 
off  wat daar op dat moment nog van restte. Of hij dat uit principiële dan wel oppor-
tunistischee redenen heeft gedaan, is in dit verband niet van belang. In elk geval wer-
denn hem vanwege zijn kritische uitlatingen in 1990-1991 over de KGB en het Sovjet 
regime,, door president Gorbatsjov zijn pensioenrechten en officiële onder-
scheidingenn afgenomen. Dit zou pas na het uiteenvallen van de Sovjet Unie door de 
Russischee overheid ongedaan worden gemaakt. 

Eenn van de thema's waarover de memoires van in Rusland woonachtige 
voormaligee inlichtingenofficieren ook weinig openhartig zijn is de relatie met andere 
diensten,, vooral die uit voormalig communistisch Oost-Europa. Het gebrek aan 
openheidd op dat punt en de mogelijke redenen daarvoor komen in hoofdstuk IV 
naderr aan de orde. Opvallend is dat in Rusland woonachtige inlichtingenofficieren in 
tegenstellingg tot overlopers doorgaans ook geen enkele aandacht schenken aan 
internee conflicten waarmee zij tijdens hun loopbaan te maken hadden. Verschillen 
vann mening met superieuren bijvoorbeeld lijken zij nooit te hebben meegemaakt, 
hoewell  die natuurlijk in elke organisatie voorkomen. Het is mogelijk dat hierbij de 
oudee Sovjet gewoonte een rol speelt, interne tegenstellingen en conflicten niet naar 
buitenn te brengen en zoveel mogelijk te verdoezelen. Men heeft waarschijnlijk het 
gevoell  dat schrijven over dergelijke zaken neerkomt op het buitenhangen van de 
vuilee was. Bij overlopers ligt dat uiteraard anders. Misschien dat men zich in die 
gevallenn eerder zou moeten afvragen of bepaalde conflicten en tegenstellingen niet 
bewustt zijn aangedikt. De GROe-officier Oleg Penkovski bijvoorbeeld, hoewel 
striktt genomen geen overloper, geeft blijk van grote ergernis en irritatie ten opzichte 
vann de KGB. Vladimir Kuzichkin beschrijft allerlei spanningen binnen de KGB en 
dee rezidentoera in Teheran rond 1980 en Stanislav Levchenko doet hetzelfde over de 
rezidentoeraa in Tokio in de jaren '70. Ook Victor Sheymov maakt melding van 
allerleii  interne tegenstellingen en conflicten. Hetzelfde geldt voor Oleg Kaloegin.67 

InIn een aantal gevallen hebben die conflicten ook bijgedragen tot de uiteindelijke 
beslissingg naar het Westen over te lopen. Dit verschil is een van de redenen waarom 
dee memoires van in Rusland woonachtige ex-KGB'ers zo'n vlakke en saaie indruk 
maken. . 

Somss hebben KGB'ers in Rusland twee edities van hun memoires gepubli-
ceerd,, waarvan de laatste belangrijke toevoegingen bevat. Doorgaans hebben die 
tweee edities verschillende titels en zijn de titels van hoofdstukken die in beide 
versiess zijn opgenomen, veranderd. Dit alles leidt tot onnodige verwarring, vooral 
ookk omdat de laatste editie nooit melding maakt van de eerdere, onder een andere 
titell  verschenen uitgave. In de toevoegingen van de tweede versie worden soms 
episodess besproken die in de eerste editie helemaal niet zijn behandeld. Zo heeft 
Vadimm Kirpitsjenko in de tweede editie van zijn memoires opeens een hoofdstuk 
opgenomenn waaruit blijkt dat hij zich in december 1979 in de Afghaanse hoofdstad 
Kabull  bevond. Hij speelde daar een belangrijke rol bij het begin van de Sovjet 
invasiee en de ondergang van de plaatselijke dictator Hafizullah Amin. Tevens blijkt 
uitt de uitgebreide versie van Kirpitsjenko's memoires dat ook de hoge KGB-officier 
Joerii  Drozdov in Kabul aanwezig was en daar een belangrijke rol speelde bij de 
gebeurtenissen.. Drozdov zwijgt in de eerste versie van zijn memoires in alle talen 
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overr zijn rol in Afghanistan, maar wijdt er in een latere uitgave een heel hoofdstuk 
aan.699 De KGB-officier Alexander Feklisov heeft zelfs uiteindelijk drie versies van 
zijnn memoires in omloop gebracht. Hij was onder meer in de jaren '40 en '50 als 
inlichtingenofficierr in resp. de Verenigde Staten en Engeland gestationeerd en 
speeldee in die tijd een belangrijke rol in de Sovjet atoomspionage tegen beide 
landen.. In de eerste versie van zijn memoires gaat hij onder andere in op zijn 
contactenn met de bekende atoomgeleerde en Sovjet agent Klaus Fuchs. Het echtpaar 
Juliuss en Ethel Rosenberg, bekend vanwege de grote publiciteit die er over hun zaak 
iss geweest, komt echter niet ter sprake. In de tweede editie blijkt opeens dat Feklisov 
inn de jaren '40 namens de Sovjet inlichtingendienst enige tijd de verbinding onder-
hieldd met Julius Rosenberg. In een aantal hoofdstukken komt het echtpaar Rosen-
bergg uitvoerig ter sprake. Feklisov benadrukt dat Julius Rosenberg een volwaardige 
agentt was, zij het dat zijn rol vooral op het terrein van industriële spionage lag en 
niett zozeer betrekking had op het Amerikaanse atoomproject.70 In dat laatste opzicht 
wass de rol van Klaus Fuchs veel belangrijker. Ethel Rosenberg was weliswaar van 
dee activiteiten van haar man op de hoogte, maar speelde zelf als agente geen rol van 
grotee betekenis.71 Feklisov heeft een en ander kennelijk op schrift gesteld zonder de 
toestemmingg van de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR. Tot twee keer 
toee weigerde die dienst hem namelijk in de jaren '90 om onduidelijke redenen 
toestemmingg openlijk te schrijven dat Julius Rosenberg een MGB-agent was 
geweest.722 Ook voegde Feklisov voor de tweede versie een slothoofdstuk toe waarin 
hijj  inging op de lotgevallen van de Amerikanen Joel Barr en Alfred Sarant, die ook 
deell  uitmaakten van het spionagenetwerk rond Julius Rosenberg. Toen de grond hen 
naa de arrestatie van de Rosenbergs te heet onder de voeten werd, namen zij in 1950 
dee wijk naar Oost-Europa. Uiteindelijk kwamen zij via een omweg in de Sovjet Unie 
terecht,, waar zij beiden onder een nieuwe naam carrière maakten in de wetenschap. 
Barrr en Sarant overleden in de Sovjet Unie en Rusland in resp. 1998 en 1979. 
Kennelijkk heeft Feklisov het hoofdstuk over Barr en Sarant op eigen gezag toege-
voegd,, want het wordt besloten met de opmerking dat de Russische Buitenlandse 
Inlichtingendienstt geen commentaar wenst te geven op de mogelijke 'betrokkenheid 
vann J. Barr en A. Sarant bij een agentennetwerk van de KGB*.3 Blijkbaar had hij er 
persoonlijkk behoefte aan nadere details over Barr en Sarant te geven. In eerste 
instantiee aan een Russisch lezerspubliek, want dat de twee Amerikanen na 1950 in 
dee Sovjet Unie waren terechtgekomen, was in het Westen al geruime tijd bekend. 
Dee Engelse versie van Feklisovs memoires uit 2001 is blijkbaar een vertaling van 
eenn Franse versie van twee jaar eerder. De Engelse versie is heel anders dan de 
Russische.. Zij is vooral vlotter en meer voor een westers publiek geschreven en in 
groteree mate aan de Rosenbergs gewijd.75 Ook hierbij is opvallend de grote affectie 
waarmeee hij vooral over Julius Rosenberg spreekt. 

Naarr aanleiding van de gang van zaken bij de tweede editie van Feklisovs 
memoiress rijst de vraag of er na 1991 in Rusland officiële toestemming vereist was 
voorr publicatie van KGB-memoires. Formeel waarschijnlijk wel omdat alle 
KGB'erss bij het begin van hun carrière een geheimhoudingsverklaring hebben 
ondertekend.. De meeste auteurs van memoires zwijgen echter over de bemoeienis 
vann de SVR of andere Russische diensten met hun publicaties. Het blijf t dus 
onduidelijkk of zij bijvoorbeeld officieel toestemming hebben gekregen hun memoi-
ress te publiceren of bepaalde thema's wel te behandelen en andere niet. Feklisov 
ontvingg voor het schrijven van de eerste editie (waarin dus van Julius Rosenberg nog 
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geenn sprake was) toestemming van de KGB, maar dat was nog in 1990. Bij de 
tweedee editie lag dat zoals gezegd al anders. Sommige auteurs staan echter zo dicht 
bijj  de Russische diensten of zijn zelfs nog in actieve dienst, dat het nauwelijks 
voorstelbaarr is dat zij zonder toestemming van de Russische autoriteiten hebben 
gepubliceerd.. Dat geldt voor iemand als Vadim Kirpitsjenko die anno 2001 nog 
steedss aan het hoofd stond van de Groep van Adviseurs bij de directeur van de 
Buitenlandsee Inlichtingendienst van de Russische Federatie, zoals de officiële 
benamingg luidt. In de eerste editie van zijn memoires zijn bovendien fotokopieën 
vann een groot aantal documenten van het Eerste Hoofddirectoraat van de KGB 
afgedrukt,, die overigens om onduidelijke redenen in de tweede editie achterwege 
bleven.. Een en ander maakt het in zijn geval waarschijnlijk dat de leiding van de 
SVRR in de publicatie van zijn memoires is gekend en formeel toestemming heeft 
gegeven.. Gezien de kritiek die Oleg Kaloegin en Pavel Soedoplatov zoals eerder 
gezegdd van officiële zijde te verduren kregen, lijk t dat in hun geval onwaarschijnlijk. 

2.52.5 Ideologische vooringenomenheid 
KGB'erss die in Rusland zijn gebleven geven, dat zal nauwelijks verbazen, naast hun 
relatieff  geringe openhartigheid ook blijk van een soms grote ideologische vooringe-
nomenheid,, die in een aantal gevallen extreme vormen kan aannemen. Het is te 
verwachtenn dat een uitgesproken politieke ideologie zoals de Sovjet Unie die zijn 
burgerss oplegde, zeker ook bij degenen die binnen een dergelijk systeem carrière 
hebbenn gemaakt zijn sporen nalaat. De KGB-officier Nikolaj Leonov was onder 
Brezjnevv jarenlang de chef van het directoraat voor Informatie en Analyse van het 
Eerstee Hoofddirectoraat. Hij meent dat er bij zichzelf en zijn collega's geen sprake 
wass van twijfel aan het systeem, hooguit aan de persoonlijke kwaliteiten van 
individuelee leiders. Hij karakteriseerde de politieke gezindheid van KGB'ers tegen 
hett einde van de Brezjnevtijd als volgt: 

Wijj  geloofden allemaal oprecht en onvoorwaardelijk aan het socialisme als 
eenn hogere en meer humane sociale formatie dan het kapitalisme. Wij waren 
err ook van overtuigd dat alle problemen [in de USSR] voortkwamen uit de 
subjectievee factor, de menselijke kwaliteiten van de leiders. Wij hoopten en 
vertrouwdenn erop dat er snel een nieuwe, jonge, verlichte generatie van par-
tij -- en staatsfunctionarissen aan de macht zou komen.78 

Diee ideologische oogkleppen leidden bijvoorbeeld in het geval van Leonov tot de 
meningg dat er op Cuba onder Fidel Castro nooit repressie geweest is, dat men daar te 
makenn had met een revolutie die 'niet haar eigen kinderen heeft verslonden.'79 

Dee Sovjet ideologie maakte het net als elke alomvattende levensbeschouwing 
diee onder dwang wordt opgelegd vaak moeilijk van bepaalde verschijnselen de 
werkelijkee oorzaken onder ogen te zien. Zo was de GROe-officier Vitali Nikolski in 
dee eerste helft van de jaren '50 enige tijd in het bezette Oostenrijk gestationeerd. Hij 
meentt dat de afkeer van de plaatselijke bevolking jegens de Sovjet Unie in de jaren 
'500 grotendeels aan antisovjet propaganda was te wijten, onder meer aan 'verzinsels 
overr de plundering van Oostenrijk door de Russen, over de ontvoering van mensen 
doorr hen en over de achterlijkheid en het gebrek aan beschaving van Sovjet bur-
gers.'800 Dat de angst voor geweld door de Sovjet bezettingsmacht een basis in de 
realiteitt had, komt niet bij hem op. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat enige 
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kritiekk op het door de Sovjet Unie gevolgde beleid hem niet helemaal vreemd is. Zo 
wij tt hij de afkeer van het Sovjet systeem onder de bevolking van de DDR mede aan 
hethet slechte gedrag dat Sovjet troepen in de loop der jaren tegenover de burgers van 
datt land hadden laten zien.81 Het feit dat de Sovjet Unie de bevolking met geweld 
eenn communistisch regime had opgelegd noemt Nikolski niet als een van de 
belangrijkstee redenen voor die negatieve houding, dat zou duidelijk buiten de 
gangbaree ideologische kaders zijn geweest. Ook Vitali Pavlov, in 1973-1984 chef 
vann de KGB-vertegenwoordiging in Warschau, verwijst in zijn memoires naar het 
bestaann van 'klassevijanden' in Polen in die periode, die 'ons land, onze ideologie 
enn het socialisme' niet welgezind waren. Als de belangrijkste fout van de Poolse 
leiderr Wojciech Jaruzelski ziet Pavlov het feit dat hij 'de belangen van de belang-
rijksterijkste drijvende kracht in Polen, de arbeidersklasse' vergat.82 In de praktijk werden 
'dee belangen van de arbeidersklasse' uiteraard identiek geacht aan die van de 
communistischee partij. Al even ideologisch geïnspireerd lijk t zijn klacht dat de 
Poolsee intelligentsia in de jaren '80 'vol zat met mensen afkomstig uit de Poolse 
kleinee bourgeoisie van het interbellum en behept was met klasse vijandschap 
tegenoverr de ideeën en de wereldbeschouwing van de communistische partij.' Ook 
Pavlovv noemt het streven van de Sovjet leiders na de Tweede Wereldoorlog de 
Polenn een communistisch regime op te leggen, niet als een factor van betekenis bij 
dee uiteindelijk onoplosbare problemen van Polen in de jaren '70 en '80. 

Hett Westen worden uiteraard door memoiresschrijvers doorgaans geen al te 
bestee bedoelingen toegedicht. Zo was de Amerikaanse overheid volgens Pavlov met 
behulpp van de CIA in de jaren '70 en '80 in Polen uit op het ontketenen van een 
burgeroorlogg en als uitvloeisel daarvan een gewapende Sovjet interventie. Nikolaj 
Leonov,, in 1972-1983 chef van het Directoraat van Informatie en Analyse van het 
Eerstee Hoofddirectoraat, hield in april 1991 een toespraak voor een aantal leden van 
hett Congres van Volksafgevaardigden van de USSR, die verenigd waren in de 
conservatievee fractie Sojoez ('Unie'). Hij beweerde daarin onder meer dat de 
Verenigdee Staten bij de conferentie van Potsdam in 1945 niet alleen hadden 
voorgesteldd Duitsland in verschillende staten op te delen. De Amerikanen hadden 
naarr zijn zeggen ook een plan voor de verdeling van China op tafel gelegd. Volgens 
hemm was anno 1991 de Sovjet Unie aan de beurt. Daarbij zou het Westen het in het 
bijzonderr voorzien hebben op de Baltische republieken van de USSR.85 Ook 
kwamenn westerse politici volgens hem met voorstellen in de Sovjet Unie een regime 
vann internationale controle over kernwapens en kerninstallaties in te stellen. Dat 
gingg in zijn ogen nog verder dan een deling van de USSR: het kwam neer op een 
feitelijkee bezetting.8 Vladimir Krjoetsjkov bekeek het Westen ook met grote 
achterdocht,, zoals uit zijn memoires overduidelijk blijkt. Zo meent hij dat er eind 
jarenn '80 bij een aantal buitenlandse mogendheden waaronder de Verenigde Staten 
dee intentie bestond de bevolking van de Sovjet Unie terug te brengen tot 150-160 
miljoenn mensen in een periode van 25 tot 30 jaar.87 Hoe het Westen dit doel bewust 
hadd willen verwezenlijken maakt Krjoetsjkov niet duidelijk. Het is moeilijk te zien 
hoee dit anders had kunnen gebeuren dan door het voeren van een beperkte nucleaire 
oorlog.. Het aantal inwoners van Rusland is overigens na 1991 inderdaad teruggelo-
penn en de prognoses voor de eerste helft van de 21c eeuw op dat punt zijn zeer 
somber,, maar er zijn geen aanwijzingen dat het Westen daar de hand in heeft gehad. 
Dee Russische demografische crisis is grotendeels het gevolg van de slechte sociaal-
economischee omstandigheden en een gebrekkige gezondheidszorg.88 
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Tijdenss een besloten zitting van de Opperste Sovjet van de USSR in juni 
19911 waarschuwde Krjoetsjkov ook voor de machinaties van westerse 'beïnvloe-
dingsagenten'' in de Sovjet Unie. Hij haalde daarbij naar eigen zeggen een KGB-
documentt uit 1977 aan, getiteld 'Over de plannen van de CIA ter rekrutering van 
beïnvloedingsagentenn onder Sovjet burgers'. Een gedeelte van dat document heeft 
hijj  in zijn memoires afgedrukt. Een citaat: 

Dee leiders van de Amerikaanse inlichtingendienst zijn van plan doelgericht 
enn gestaag, zonder acht te slaan op de kosten, personen te zoeken die vanwe-
gee persoonlijke en zakelijke eigenschappen geschikt zijn leidende functies te 
bekledenn in het bestuurlijke apparaat en door de tegenstander [d.w.z. de Ve-
renigdee Staten] gestelde taken te vervullen. De CIA gaat er daarbij van uit 
datt de activiteit van afzonderlijke, niet met elkaar verbonden beïnvloedings-
agenten,, die een beleid van sabotage en verdraaiing van bevelen in praktijk 
brengen,, zal worden gecoördineerd en geleid vanuit één centrum dat door de 
Amerikaansee inlichtingendienst is opgezet. 

Inn de gedachte van de CIA zal de doelgerichte activiteit van beïn-
vloedingsagentenn bijdragen tot het ontstaan van bepaalde interne problemen 
inn de Sovjetunie, onze economische ontwikkeling vertragen en het weten-
schappelijkk onderzoek in de Sovjetunie in een doodlopende straat doen be-
landen.. Bij de uitwerking van deze plannen gaat de Amerikaanse inlichtin-
gendienstt ervan uit dat de toenemende contacten van de Sovjetunie met het 
Westenn in de huidige omstandigheden gunstige voorwaarden creëren voor de 
realisatiee ervan. 

Krjoetsjkovv meent dat westerse inlichtingendiensten zeker een bijdrage hebben 
geleverdd aan de ondergang van de Sovjet Unie, al zegt hij in een andere passage dat 
voorr die diensten geen 'primaire rol*  was weggelegd.90 Over Alexander Jakovlev, 
prominentt politicus uit de perestrojkaperiode, zegt hij dat hij in verbinding stond 
mett de CIA. Over Gorbatsjov zegt hij niet met zoveel woorden dat hij een Ameri-
kaansee agent was, maar hij suggereert het zeer sterk.91 

Eenn ander voorbeeld van een KGB'er die grote achterdocht jegens het Wes-
tenn koestert is de voormalige generaal-majoor van de KGB Vjatsjeslav Sjironin. Hij 
signaleerdee in zijn boek uit 1996 de dreiging die naar zijn mening uitgaat van het 
verenigdee Duitsland. Zelf was hij in het midden van de jaren '90 met pensioen 
gegaan.. Waarschijnlijk doelend op de Russische inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
naa 1991 beweert hij: 

Wijj  beschikten over een reeks documenten, die waren verkregen via de in-
lichtingen-- en contra-inlichtingendienst, waarin precies werd uiteengezet dat 
mett medewerking van Duitse speciale diensten in de BRD een programma is 
uitgewerktuitgewerkt en al wordt gerealiseerd van een herstel in stadia van de grenzen 
vanvan de Duitse staat door de teruggave van gebieden, die zijn overgedragen 
aanaan andere landen als resultaat van de Tweede Wereldoorlog. 2 

Ditt doel zou volgens Sjironin onder andere worden verwezenlijkt door een 'doelge-
richtee export van Duits kapitaal en arbeidskrachten'. 

Opvallendd aan de extreme uitingen van achterdocht jegens het Westen, zoals 
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diee bij Krjoetsjkov en Sjironin zijn aan te treffen, is dat zij op geen enkele manier 
hunn beweringen aannemelijk proberen te maken. Zij leggen er ook geen documentair 
bewijss voor op tafel leggen. Zij staan in hun politieke opvattingen uiteraard niet 
alleen.. Bij andere ex-KGB'ers in Rusland zijn ook dergelijke geluiden te horen. 
Filippp Bobkov constateert veelzeggend dat 'alle activiteiten van de nieuwe leiders 
vann de staat [Gorbatsjov, Jakovlev en minister van Buitenlandse Zaken van de 
USSRR Sjevardnadze] volledig overeenkwamen met wat Amerikaanse speciale 
dienstenn al tientallen jaren nastreefden.'93 In de Sovjet tijd stuurden westerse 
'specialee diensten' ook 'regelmatig rezidenten-kerkdienaren [naar de USSR], die 
gelovigenn opriepen tot ongehoorzaamheid aan het gezag en tot ondermijnende 
activiteitenn van een meer agressief karakter.'94 Bobkov beweert ook zonder enige 
verderee toelichting dat Amerikaanse 'speciale diensten' doelbewust het probleem 
vann het antisemitisme in de USSR hebben aangewakkerd.95 Zelfs na het einde van 
hethet Sovjet communisme is het nieuwe Rusland naar zijn mening niet van kwalijke 
westersee invloeden gevrijwaard. Bobkov schrijft: 

Westersee experts, specialisten en adviseurs zijn in alle poriën van industrie, 
landbouw,, financiën, in alle sferen ook van de politiek doorgedrongen. Voor 
henn openen zich alle deuren en alle safes. Zij bestuderen ons leven en geven 
adviezenn hoe het met ons verder moet. Maar zij kennen ons leven niet, het 
interesseertt hen ook niet. Deze zakenlieden hebben hun eigen doeleinden en 
taken:: zij voeren een strijd om invloedssferen in de rijkste rajons van het 
landd door die te veranderen in hun wingewesten [letterlijk: aanhangsels met 
grondstoffen].96 6 

Dergelijkee meningen zijn misschien niet verwonderlijk voor iemand als Bobkov die 
zichh een groot deel van zijn carrière bij de KGB met activiteiten van dissidenten en 
anderee vormen van 'ideologische sabotage' heeft beziggehouden. Echter ook Vitali 
Pavlov,, die vrijwel zijn hele carrière bij de buitenlandse inlichtingendienst van de 
KGBB heeft doorgebracht, ziet de hand van beïnvloedingsagenten in allerlei recente 
politiekee ontwikkelingen. Dergelijke agenten in het Russische parlement die 
overigenss door Pavlov niet met naam en toenaam worden genoemd, hebben er vanaf 
19911 voor gezorgd dat de macht van de KGB gebroken werd en later die van de 
Russischee buitenlandse inlichtingendienst SVR werd ondermijnd.97 Pavlov wijst er 
ookk instemmend op dat de Russische veiligheidsdienst begin 1994 heeft gewaar-
schuwdd voor het toenemend 'gebruik door de speciale diensten van de VS van 
Amerikaansee politicologische centra, universiteiten, niet aan de overheid gelieerde 
stichtingenn en maatschappelijke organisaties voor inlichtingenwerk en ondermijnen-
dee activiteiten op het grondgebied van Rusland.'98 Pavlovs bewering dat de Noorse 
inlichtingendienstt spionage bedrijft onder de dekmantel van de milieuorganisatie 
Bellona,, die zich onder meer bezighoudt met onderzoek naar de nucleaire vervui-
lingg van de noordelijke wateren bij Rusland, past ook geheel in deze manier van 
denken. . 

Dee memoires van in Rusland woonachtige KGB'ers geven over het algemeen 
blijkk van weinig kritiek op het Sovjet systeem en het communisme. Dat blijkt 
bijvoorbeeldd duidelijk uit de manier waarop over de persoon van Joeri Andropov 
geschrevenn wordt. Diverse memoiresschrijvers hebben Andropov persoonlijk 
gekendd en van nabij meegemaakt. Hij was in de jaren na 1953 de KGB-voorzitter 
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diee het langste in functie is geweest. Andropovs kwaliteiten waaronder zijn on-
kreukbaarheid,, worden in diverse memoires zeer geroemd. Vadim Kirpitsjenko zegt 
hett als volgt: 

Hijj  streed voortdurend tegen corruptie en verspilling en een van zijn eerste 
dadenn na het aanvaarden van de post van secretaris-generaal was het uit zijn 
functiee zetten van de minister van Binnenlandse Zaken Sjtsjelokov. Ge-
schenkenn die hij ontving gaf Andropov voorzover mij bekend aan de staats-
kass en hij eiste hetzelfde van zijn plaatsvervangend voorzitters [van de 
KGB].100 0 

Kirpitsjenkoo zegt verder over Andropov dat hij zeer zuinig was met staatsgelden en 
ookk binnen de KGB alle uitgaven kritisch bekeek. Met merkbare trots stelt hij vast 
datdat er onder de medewerkers van de KGB geen corruptie of ernstige financiële 
misdragingenn voorkwamen. In deze mening stond hij overigens niet alleen. 
Niemandd minder dan Andrej Sacharov meende in 1988 dat de KGB vrijwel de enige 
instantiee was binnen het Sovjet systeem die niet door corruptie was aangetast. 
Beidee beweringen zijn overigens niet controleerbaar, aangezien gegevens over de 
internee gang van zaken bij de KGB die het mogelijk kunnen maken over de juistheid 
vann dergelijke uitspraken te oordelen, grotendeels ontbreken. Ook Filipp Bobkov 
roemtt Andropovs persoonlijke onkreukbaarheid. Een typerend voorbeeld deed zich 
volgenss hem voor toen Andropov in 1967 voorzitter van de KGB werd. Hij ontving 
vann een van de plaatsvervangend voorzitters, Semjon Tsvigoen, een kist uitstekende 
cognac.. Die was kennelijk thuis bezorgd, want het geschenk werd vervolgens door 
Andropovss vrouw onverbiddelijk teruggestuurd, waarbij Bobkov stilzwijgend en 
waarschijnlijkk niet ten onrechte veronderstelt dat zij handelde in de geest van haar 
echtgenoot,, de nieuwe voorzitter. Bobkov beweert ook dat geschenken die Andro-
povv ontving, niet voor eigen gebruik werden aangewend, maar in het KGB-museum 
belandden,, aan kindertehuizen werden doorgestuurd dan wel een andere goede 
bestemmingg kregen.103 

Andropovv was volgens Kirpitsjenko een goede chef voor zijn medewerkers 
enn droeg vooral illegalen een warm hart toe: zij immers doen hun inlichtingenwerk 
vaakk in moeilijke omstandigheden en in een groot isolement. Andropovs belangstel-
lingg voor hun werk bleek onder andere uit het feit dat hij ten tijde van zijn voorzit-
terschapp van de KGB officieel als partijlid geregistreerd stond bij de partij organisa-
tiee van Directoraat S, dat binnen het Eerste Hoofddirectoraat verantwoordelijk was 
voorr het werk met illegalen. Andropov maakte tijd vrij voor ontmoetingen met vele 
illegalenn in Moskou en reikte hun persoonlijk onderscheidingen uit.104 In soortgelij-
kee bewoordingen laat Joeri Drozdov zich uit, die in 1979-1991 aan het hoofd stond 
vann Directoraat S. Toen Andropov in 1982 aftrad als voorzitter van de KGB en 
secretariss van het Centraal Comité werd, had hij volgens Drozdov een aparte 
ontmoetingg met de leiding van het directoraat om formeel afscheid te nemen. Ook 
gaff  hij bij zijn afscheid van de KGB opdracht de illegalen in het veld namens hem 
radioboodschappenn te sturen, waarin zij voor hun werk werden bedankt. De reacties 
uitt het veld werden hem op zijn nieuwe werkplek bij het Centrale Comité nabe-
zorgd.. Na al deze loftuitingen is het geen wonder dat Kirpitsjenko van mening is 
datdat Andropov de beste KGB-voorzitter was onder wie hij gediend heeft.106 

Hett is goed mogelijk dat Andropov zo'n grote persoonlijke betrokkenheid bij 
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hethet werk van illegalen had. Vreemder wordt het als hem ook een groot respect voor 
dee wet wordt toegedicht. Een westerse lezer associeert een dergelijke eigenschap 
mett de beginselen van de rechtsstaat. Niets is in dit geval minder waar, zoals 
duidelijkk wordt uit het volgende citaat van Kirpitsjenko, waarin Andropovs 'respect 
voorr de wet' ter sprake komt: 

Wettenn en verordeningen die toen in onze staat van kracht waren werden 
doorr Andropov in ere gehouden en onberispelijk uitgevoerd. Hij eiste van 
medewerkerss van alle rangen een strenge en absolute gehoorzaamheid aan de 
wet.. Daarom moet kritiek aan het adres van de voormalige KGB naar het mij 
voorkomtt niet worden gescheiden van kritiek op de wetten en verordeningen 
vann het systeem dat toen bestond. 

Kirpitsjenkoo doelt niet op respect voor de wet zoals dat in de traditie van de westerse 
rechtsstaatt wordt nagestreefd. Hij bedoelt vooral dat Andropov trouw de instructies 
vann de partijleiding en van de secretaris-generaal uitvoerde, zoals uit het vervolg van 
hett citaat overduidelijk blijkt: 

Andropovv was een zeer voorzichtig man en hij veroorloofde zich nooit zo-
veell  dat het kon worden uitgelegd als een overschrijding van zijn bevoegd-
heden.. Voor alle enigszins belangrijke kwesties schreef hij brieven naar het 
CCC van de CPSU of rechtstreeks naar de secretaris-generaal om toestemming 
tee krijgen voor dit of dat voorstel.1 

Nikolajj  Leonov heeft zijn eigen redenen Andropov als chef hoog aan te slaan. 
Leonovv maakte Andropov als KGB-voorzitter in de jaren '70 van nabij mee nadat 
hijj  zelf in 1971 was benoemd tot plaatsvervangend chef en in 1973 tot chef van het 
Directoraatt voor Informatie en Analyse van het Eerste Hoofddirectoraat. Hij meent 
datt de benoeming van Andropov tot voorzitter van de KGB in 1967 ertoe leidde dat 
hett werk bij de inlichtingendienst intellectueel op een hoger niveau kwam. Andro-
povv hechtte ook groot belang aan het analytisch werk, wat volgens Leonov in scherp 
contrastt stond met de tot dan toe gangbare opvatting bij de Sovjet inlichtingendienst. 
Tott 1943 was er zelfs helemaal geen analytische afdeling bij de inlichtingendienst en 
kregenn Stalin, Molotov en andere personen en instanties inlichtingenmateriaal in 
'ruwe'' vorm voorgelegd. Teken van het geringe belang dat er aan het analytisch 
werkk werd gehecht was ook het feit dat er vooral mensen tewerk werden gesteld met 
'kleinee lichamelijke gebreken*. Er waren zelfs vrouwen in officiersrangen werkzaam 
enn vrouwen waren in vergelijking met andere takken van dienst bij de analytische 
afdelingg van de inlichtingendienst veel sterker vertegenwoordigd. De analytische 
afdelingg was kortom geen plaats waar een echte inlichtingenofficier graag werkte. 
Andropovv brak volgens Leonov met deze traditionele opvatting, wat onder andere 
bleekk uit het feit dat hij zijn kabinet in hetzelfde gebouw onderbracht als het 
Directoraatt voor Informatie en Analyse. Hij stond bovendien ook veel meer dan zijn 
voorgangerss open voor contacten met wetenschappers. Leonov roemt de professi-
onelee vrijheid van denken die onder Andropov bij de analytische afdeling hoogtij 
vierde.. Zo was het mogelijk dat zijn afdeling in 1973 op pragmatische gronden 
adviseerdee tegen het verstrekken van Sovjet kredieten aan de regering van Salvador 
Allende,, hoezeer men ook op politieke gronden met de Chileense president sympa-
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thiseerde.. Leonov c.s. adviseerden tegen het beschikbaar stellen van financiële 
middelenn die de Sovjet Unie zelf hard nodig had, omdat zij de politieke overlevings-
kanss van Allende nihil achtten.109 

Dee waardering van Leonov betreft een zakelijke kwaliteit van Andropov. Het 
iss heel goed mogelijk dat hij inderdaad meer ruimte liet dan voorheen voor verschil-
lenn van mening binnen de analytische afdeling, zij het ongetwijfeld binnen bepaalde 
grenzen.. Dat kan de kwaliteit van het geleverde product van een afdeling als die van 
Leonovv alleen maar ten goede zijn gekomen. De lof aan het adres van Andropov 
kentt bij sommige in Rusland woonachtige ex-KGB'ers echter nauwelijks grenzen. 
Leonovv noemt hem ook 'een "witte raaf' onder de toenmalige leiders, een grenze-
looss eerlijke man die nauwgezet alle geschenken die hij van buitenlandse collega's 
ontvingg aan de staat afdroeg. Een verstandige en erudiete man ook die een brede kijk 
hadd op alle problemen, zonder oogkleppen.' Bobkov weet ook bijna niet van 
ophoudenn als het op Andropovs verdiensten aankomt. Kritische opmerkingen die 
kennelijkk wel eens in de Russische media zijn gemaakt over Andropovs gebrek aan 
formelee scholing wuift hij weg: 

Joe.V.. Andropov was een hoogontwikkeld man, hij verbreedde constant zijn 
kennis,, las veel en volgde de literatuur, hield van muziek en schreef gedich-
ten.. Andropov was een zeer veelzijdig man, was betrokken bij al onze lopen-
dee zaken en ondanks het feit dat hij qua opleiding geen professioneel [KGB-
officier]]  was, hield hij zeer van ons werk en kwam zelf vaak met voorstellen. 
Hijj  dacht er serieus over na hoe de rechten van burgers beter konden worden 
gegarandeerd. . 

Watt loftuitingen aan het adres van Andropov betreft spant Kjrpitsjenko de kroon 
mett zijn opmerking dat hij 'van mensen hield', wat voor een KGB-voorzitter haast 
eenn ontroerende eigenschap genoemd mag worden. En passant schrijft Kirpitsjenko 
ookk nog dat de KGB-voorzitter 'bescheiden' van karakter was.112 Bobkov gaat in op 
dee ontmoeting die Andropov in 1967 kort na zijn aantreden als KGB-voorzitter op 
lastt van het Politbureau had met een delegatie van Krimtataren, die op dat moment 
all  enige tijd ijverden voor hun terugkeer naar de Krim. Zij waren tijdens de Tweede 
Wereldoorlogg op last van Stalin wegens vermeende collaboratie met de Duitse 
bezetterss naar Centraal-Azië gedeporteerd. Bobkov beweert dat Andropov de 
Krimtatarenn concrete toezeggingen had willen doen, maar hij suggereert dat de 
KGB-voorzitterr daarin werd gehinderd door andere Politbureauleden en door de 
aanwezigheidd bij de ontmoeting van minister van Binnenlandse Zaken van de 
USSR,, Nikolaj Sjtsjelokov. Die zou niet bereid zijn geweest de Krimtataren enige 
reëlee concessie te doen. 

Dee KGB-officier die het inhoudelijk meest interessante portret van Andropov 
inn zijn memoires geeft is ongetwijfeld Vjatsjeslav Kevorkov. Hij schetst de KGB-
voorzitterr als een verlicht politicus die in de jaren '70 bewust aanstuurde op een 
toenaderingg tot West-Duitsland. Hij deed dit overigens conform de politieke wens 
vann de secretaris-generaal van de CPSU, Leonid Brezjnev. Kevorkov kreeg in 1968 
vann Andropov de opdracht een back channel naar de West-Duitse regering, in het 
bijzonderr de sociaal-democraten, op te zetten om de toenadering buiten het oog van 
dee media te laten plaatsvinden. Andropov was bereid die koers door te zetten, ook 
alss andere politieke spelers in het Kremlin zoals minister van Buitenlandse Zaken 
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Andrejj  Gromyko, van tijd tot tijd tegenstribbelden.114 Kevorkov geeft overigens een 
verree van volledig portret van Andropov, omdat hij alleen maar met hem te maken 
hadd voorzover het de relatie met Duitsland betrof. 

Hett is vreemd dat geen van de hier besproken memoiresschrijvers ook maar 
éénn kritische opmerking maakt aan het adres van Andropov vanwege het feit dat hij 
all  die jaren als KGB-voorzitter Brezjnev en diens bewind trouw heeft gediend. Het 
moett toen ook al voor menigeen in de Sovjet Unie duidelijk zijn geweest dat de 
secretaris-generaall  bezig was zijn land economisch en politiek in een doodlopende 
straatt te manoeuvreren. Een andere, nog meer opvallende omissie betreft de dissi-
dentenbeweging.. In het Westen werd Andropov als KGB-voorzitter vooral bekend, 
omdatt onder zijn leiding in de Brezjnevtijd dissidenten op alle mogelijke manieren 
werdenn vervolgd. Velen van hen werden in psychiatrische inrichtingen, gevangenis-
senn of kampen opgesloten, anderen werden door andere vormen van intimidatie tot 
zwijgenn gebracht. De dissidentenbeweging leidde op het einde van Brezjnevs 
bewindd nog slechts een kwijnend bestaan.1 Over al deze zaken zijn destijds door 
eenn organisatie als Amnesty International jaar in jaar uit lijvige rapporten opgesteld. 
Menn mag aannemen dat Andropov bij de acties tegen dissidenten zeer nauw 
betrokkenn was. Diverse documenten die na 1991 uit de archieven te voorschijn zijn 
gekomenn duiden daar op. Zo was hij in de kwestie-Solzjenitsyn, die in 1974 zou 
leidenn tot de verbanning van de beroemde schrijver uit de Sovjet Unie, een gangma-
kerr binnen het Politbureau van de CPSU en stelde al in een relatief vroeg stadium 
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eenn dergelijke oplossing van het 'probleem' voor. Tekenend is ook het volgende 
voorval,, dat de historicus Dmitri Volkogonov aan documenten heeft ontleend. Op 5 
decemberr 1979, de Dag van de Constitutie, verzamelden vijfti g mensenrechtenacti-
vistenn waaronder Andrej Sacharov zich in Moskou bij het Poesjkinmonument om te 
protesterenn tegen de situatie van de mensenrechten in de Sovjet Unie. Om zes uur 's 
middagss namen ze hun hoofddeksels af en namen een minuut stilte in acht ter 
nagedachteniss aan de slachtoffers van de communistische repressie. De volgende 
ochtendd lag er een verslag van het voorval dat alle namen van betrokkenen bevatte 
enn ondertekend was door Andropov, bij de secretaris-generaal van de CPSU en de 
overigee leden van het Politbureau op tafel.117 

Ditt alles maakt het des te opvallender dat in Rusland woonachtige ex-
KGB'erss geen enkele aandacht besteden aan de onderdrukking van de dissidenten-
bewegingg en de ongetwijfeld prominente rol van Andropov daarin. Kevorkov meent 
zelfss dat Andropov de 'democratisering' van de Sovjet Unie nastreefde, zij het als 
'eenn stapsgewijs en van boven gestuurd proces'. Het woord 'democratie*  gebruikte 
Andropovv volgens Kevorkov overigens nooit, wel het woord 'beschaving' dat hij 
altijdd gebruikte samen met 'orde', want er was niets dat hij zozeer vreesde als 
chaos.. 18 Die angst voor chaos is waarschijnlijk terug te voeren op Andropovs 
ervaringenn in Hongarije in 1956, toen een proces van liberalisatie eindigde in golf 
vann geweld. Onduidelijk blijf t hoe dat streven naar 'democratie' dat Kevorkov 
Andropovv toedicht, te rijmen valt met de meedogenloze onderdrukking van de 
dissidentenbeweging.. Het enige wat KGB'ers als Filipp Bobkov en Viktor Groesjko 
overr dat thema kwijt willen is de summiere opmerking dat de personen die in het 
Westenn voor 'dissidenten' werden aangezien, werden vervolgd vanwege het feit dat 
zijj  wetten hadden overtreden. Groesjko is daarbij nog bereid toe te geven dat er op 
diee wetten wel iets viel aan te merken.119 Een aantal wetsartikelen, zoals het 
beruchtee artikel 70 ('anti-Sovjet agitatie en propaganda') van het Wetboek van 
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Strafrechtt van de RSFSR was immers bewust zo geformuleerd dat kritische 
uitlatingenn over het Sovjet regime in een samizdatartikel of waar dan ook tot een 
delictt konden worden gemaakt. Groesjko kreeg zelf op het eind van zijn KGB-
loopbaann ook enige tijd de binnenkant van een gevangenis te zien toen hij na de 
misluktee staatsgreep in augustus 1991 enige tijd vastzat op beschuldiging van 
betrokkenheidd daarbij. Die detentie beschouwt hij als een schending van de mensen-
rechten.121 1 

Wetsartikelenn als artikel 70 zijn echter slechts de helft van het verhaal. In een 
aantall  gevallen werden dissidenten immers bewust gecriminaliseerd door hen een 
niet-politiekk getint misdrijf zoals 'straatschenderij' in de schoenen te schuiven. 
Daarnaastt is er nog de opsluiting van dissidenten in psychiatrische inrichtingen, een 
verschijnsell  dat bepaald niet een juridische schoonheidsprijs verdient. Het stilzwij-
genn van in Rusland woonachtige KGB'ers over dit alles en over de rol van Andro-
povv daarin is misschien wel het meest krasse voorbeeld van de ideologische 
vooringenomenheidd die zij in hun memoires ten toon spreiden. Tevens is het 
opvallendd dat zij afgezien van enkele algemene opmerkingen inhoudelijk ook weinig 
tee melden hebben over de manier waarop Andropov op tal van andere terreinen 
jarenlangg de KGB heeft geleid. Voor een portret van Andropov uit de memoireslite-
ratuurr dat talrijke facetten van zijn persoon en zijn werk als politicus behandelt en 
ookk negatieve conclusies bijvoorbeeld over de vervolging door de KGB van 
dissidentenn niet uit de weg gaat, is de geïnteresseerde bijvoorbeeld aangewezen op 
dee herinneringen van Georgi Arbatov, onder Brezjnev jarenlang directeur van het 
Instituutt van de Verenigde Staten en Canada van de Academie van Wetenschappen 
vann de USSR.1 Arbatov bevestigt het feit van Andropovs persoonlijke onkreuk-
baarheid.. Hij zou nooit uit zijn geweest op speciale privileges voor zichzelf of zijn 
naastee familie, wat in leidende kringen in de Sovjet Unie zeker een bijzondere 
eigenschapp was. 

2.62.6 Toezicht en observatie door de KGB 
Voorall  overlopers stellen soms in hun memoires thema's aan de orde die in geen 
enkelee andere bron worden besproken. Een daarvan is de mate waarin Sovjet burgers 
werdenn gecontroleerd en geobserveerd, een activiteit die men in het Engels 'surveil-
lance'' noemt. Het zal geen verbazing wekken dat in Rusland verblijvende inlichtin-
genofficierenn op een enkele uitzondering na daarover in alle toonaarden zwijgen. Zij 
beschouwenn dat soort zaken ongetwijfeld als een beroepsgeheim en waarschijnlijk 
ookk als een bezigheid die geen erg positief licht op het Sovjet communisme werpt, 
waarvoorr zij meestal nog sterke gevoelens van loyaliteit koesteren. Als we tal van 
overloperss mogen geloven kende dat verschijnsel in de Sovjet Unie een omvang die 
voorr een burger van een westers land nauwelijks te bevatten is. Een treffende 
karakteriseringg van de omvang van het toezicht op de Sovjet bevolking geeft Oleg 
Kaloegin,, die zich door zijn zeer kritische toon over het Sovjet regime sterk onder-
scheidtt van in Rusland verblijvende ex-KGB'ers. Naar aanleiding van zijn tijd bij de 
KGBB in Leningrad beginjaren '80 schrijft hij: 

II  was one of three KGB officials in Leningrad with the power to authorize 
wiretappingg in the city. As I spent more time on the job, I marvelled at the 
extentt of our bugging, surveillance, and mail interception efforts. In the Big 
Housee [het KGB-hoofdkwartier in Leningrad], nearly one thousand KGB 
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employees,, working in a warren of rooms, weree involved around the clock in 
monitoringg and recording phone wiretaps and other bugs. At any given time, 
theree were dozens of phones, offices, and apartments being bugged, and this 
battalionn of KGB workers - most of them women - recorded and transcribed 
thee conversations. Sitting in the Big House, we had the capacity, through 
speciall  hook-ups with the central Leningrad phone station, to record any 
conversationn in the city. The phone calls of dissidents, artists and other trou-
blemakerss were monitored periodically. Foreign diplomats, businessmen and 
journalistss were subjected to near-constant bugging of their phones and hotel 
rooms.. Indeed, at the major Intourist hotels - the Astoria, Evropeyskaya, and 
Pribaltiskayaa - suspicious foreigners were placed in certain rooms already 
outfittedd with hidden microphones. Tourists also were watched, though more 
spottilyy since there were so many of them. Virtually all the Intourist guides 
weree KGB informers, who immediately reported to us, if they harbored sus-
picionss about a certain foreign tourist.1 

All  dit werk leverde volgens Kaloegin als het om spionage ging nauwelijks iets op. 
Eenn enkel belastend feit over huwelijksontrouw of homoseksualiteit kwam aldus aan 
hethet licht, dat eventueel gebruikt kon worden om iemand zo nodig tot samenwerking 
mett de KGB te dwingen. Dit stond echter niet in verhouding tot de kolossale 
krachtinspanningg die door de KGB werd geleverd. 

Diversee overlopers schetsen een beeld van het toezicht van de KGB op de 
Sovjett maatschappij en op buitenlanders, dat niet wezenlijk afwijkt van dat van 
Kaloegin.. Victor Sheymov stelt, schrijvend over Moskou tegen het eind van de jaren 
'70,, dat elke buitenlander in de hoofdstad was omgeven door een legertje van KGB-
informanten.. Hotelkamers en tafels in restaurants waar vaak buitenlanders verbleven 
off  aanzaten werden routinematig afgeluisterd. Dat gold ook voor toiletten in 
hotelkamers.. In auto's van buitenlanders werden zendertjes geplaatst om ze beter te 
kunnenn volgen. Het meest bizar waren misschien wel de 'lokwagens', doorgaans van 
Amerikaansee makelij, die voorzien van een KGB-chauffeur met het voorkomen van 
eenn westerling op goed geluk door Moskou reden en hier en daar voor langere tijd 
stilstonden,, alleen maar met de bedoeling potentiële overlopers, dissidenten e.d. tot 
eenn toenaderingspoging te provoceren. Telefoons van in Moskou woonachtige 
buitenlanderss werden volgens Sheymov permanent afgeluisterd.1 De voormalige 
KGB-officierr Oleg Netsjiporenko die schrijft over de banden van zijn dienst met Lee 
Harveyy Oswald, citeert instemmend de Amerikaanse Warren Commission. Die was 
vann mening dat ten tijde van Oswalds aankomst in de Sovjet Unie in 1959 vrijwel 
allee Intouristgidsen KGB-informanten waren. Buitenlanders in de Sovjet Unie 
werdenn in die tijd, toen ze nog niet in groten getale naar dat land reisden, vanzelf-
sprekendd onder toezicht gehouden en hun visumgegevens werden door de KGB 
verwerkt.. Toen Oswald in april 1961 in Minsk trouwde met Marina Proesakova, die 
hemm later naar de Verenigde Staten zou vergezellen, werd ook zij onder KGB-
toezichtt geplaatst. Wel was het zo dat de KGB het belang van Oswald voor de dienst 
niett erg hoog aansloeg en daarom niet de beste en meest ervaren medewerkers als 
observantenn op hem afstuurde.126 Kaloegin maakt gewag van preventief schaduwen 
vann buitenlandse diplomaten door de KGB, wat op het eind van de jaren '70 zou 
hebbenn geleid tot de ontmaskering van de diplomaat Alexander Ogorodnik als CIA-
agent.. Volgens een bron was het begin jaren '60 gebruikelijk dat de KGB alle 
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Britsee en Amerikaans ambassadepersoneel, inclusief hun echtgenotes, liet volgen als 
zijj  de ambassade verlieten. Dat zou in 1963 hebben geleid tot de ontmaskering van 
Penkovskii  als westers agent omdat hij soms brush contacts (vluchtige ontmoetingen 
waarbijj  inlichtingenmateriaal werd overgedragen) op straat had met Amerikaans of 
Britss ambassadepersoneel.1 Volgens de laatste KGB-voorzitter Vadim Bakatin kon 
inderdaadd vrijwel elke buitenlander op belangstelling van de KGB rekenen.129 Hij 
laatt in het midden hoe de KGB wat betreft personeelssterkte daartoe in staat was 
gezienn het grote aantal buitenlanders dat in de jaren '80 de Sovjet Unie bezocht. 
Zelfss vóór de jaren '80 moet het een gigantische taak zijn geweest voor de KGB 
buitenlanderss zo nauwgezet in het oog te houden als door diverse memoiresschrij-
verss en andere bronnen wordt gesuggereerd. 

Ookk KGB-officieren die betrouwbaar werden geacht, werden volgens Shey-
movv van tijd tot tijd preventief geschaduwd. Tot zijn exfiltratie naar het Westen in 
19800 overkwam hem dat zelf van tijd tot tijd ook. Het schaduwen werd in dergelijke 
gevallenn soms als een formaliteit gezien. De volgers lieten zich wel eens bewust zien 
enn hun 'object' maakte het hun dan gemakkelijk door geen onverwachte of merk-
waardigee manoeuvres te maken.130 Voorts was er volgens Sheymov in Moskou nog 
sprakee van 'stationair toezicht' met behulp van krachtige kijkers die bij een aantal 
belangrijkee kruispunten in gebouwen op de tweede verdieping waren geïnstal-
leerd.. 31 Ook de weinige westerse overlopers die zich in de Sovjet Unie hadden 
gevestigdd ontkwamen niet aan toezicht door de KGB. Alexei Myagkov haalt een 
dienstbevell  van de KGB-voorzitter aan uit 1965 dat deze groep personen expliciet 
noemtt als een categorie die observatie verdient.132 In het geval van de bekende 
Britsee KGB-agent Kim Philby waren er blijkbaar KGB'ers die hem ervan verdach-
tenn dat hij in 1963 naar de Sovjet Unie was gevlucht om van daaruit de KGB te 
penetrerenn voor de Britse dienst. Volgens Kaloegin werden Philby's telefoon en 
appartementt afgeluisterd en werden al zijn bezoekers gescreend.133 Philby werd in 
zijnn tijd in de Sovjet Unie ook op straat vaak door KGB'ers gevolgd, maar zijn 
weduwee schrijft dat toe aan bezorgdheid van KGB-zijde voor acties van de Britse 
inlichtingendienst,, die ongetwijfeld vond dat er nog een rekening met hem open 
stond.1344 Behalve tal van aanwijzingen uit memoires en andere bronnen dat het 
regimee van toezicht en observatie door de KGB binnen de Sovjet Unie zeer strikt en 
vergaandd was, zijn er nooit documenten vrijgegeven die een en ander bevestigen. 
Eenn vergelijking met de vroegere praktijk van het Ministerium für Staatssicherheit 
(MfS)) in de DDR kan misschien nog enige helderheid verschaffen. Afgaande op wat 
err na de val van het Oost-Duitse communisme over de omvang van het toezicht op 
dee eigen bevolking door het MfS bekend is geworden, deels op basis van archiefma-
teriaal,, lijk t de overeenkomst met wat in memoires over de KGB gezegd wordt 
treffend.. Dat zou men als een argument voor de authenticiteit van KGB-memoires 
opp dit punt kunnen beschouwen. Een tegenovergestelde redenering lijk t echter ook 
mogelijk.. Er waren belangrijke politiek-strategische verschillen tussen het commu-
nistischee regime in de DDR en dat in de Sovjet Unie. De DDR werd 'objectief en 
rechtstreekss in haar legitimiteit bedreigd door een alternatieve en economisch 
succesvollee Duitse staat pal aan de grens, terwijl er tussen de twee Duitse staten ook 
sterkee familiebanden waren en frequent onderling reisverkeer was. Dergelijke 
risicofactorenn ontbraken in het geval van de Sovjet Unie en leidden wellicht tot een 
praktijkk wat betreft de staatsveiligheid die enigszins verschilde van die in de DDR. 

Ookk een enkele niet overgelopen KGB-officier gaat in op de mate van toe-
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zichtt door de dienst op de Sovjet maatschappij, maar dat is niet gebruikelijk. Een 
uitzonderingg is de voormalige KGB-officier die zijn memoires heeft gepubliceerd 
onderr het pseudoniem Jevg. Grig. Hij hield als KGB'er die werkzaam was bij het 
beruchtee Vijfde Directoraat, dat onder meer verantwoordelijk was voor de strijd 
tegenn dissidenten, toezicht op de contacten tussen Sovjet burgers en buitenlanders. 
Daartoee rekruteerde hij agenten in organisaties voor wetenschap en cultuur, die 
verantwoordelijkk waren voor dergelijke contacten. In een later stadium van zijn 
carrièree werd Grig als 'officier van de actieve reserve*  onder een dekmantel bij 
anderee organisaties geplaatst om aldus ook het toezicht van de KGB op Sovjet 
burgerss te effectueren. Grig steekt qua openhartigheid zeer gunstig af bij Filipp 
Bobkovv die jarenlang aan het hoofd heeft gestaan van het Vijfde Directoraat. 
Bobkovv doet weinig anders dan de mate van toezicht door de KGB op de Sovjet 
maatschappijj  bagatelliseren en geeft nauwelijks inzicht in de door de Sovjet dienst 
gebezigdee werkwijze.137 Grig presenteert zich in zijn memoires in tegenstelling tot 
Bobkovv niet als een rasechte, regimegetrouwe ex-KGB'er. Daarmee hangen zijn 
kritischee toon en relatief grote openhartigheid ongetwijfeld samen. 

Ironischh genoeg waren niet alleen gewone Sovjet burgers het object van aan-
dachtt van de KGB. Ook de hoogste leiders van de Sovjet Unie werden op alle 
mogelijkee manieren door de KGB afgeluisterd en geobserveerd als we de historicus 
Dmitrii  Volkogonov mogen geloven. Hij noemt uit zijn persoonlijke ervaring enkele 
voorbeeldenn waaruit onder andere bleek dat de KGB ook in het doen en laten van 
Politbureauledenn zeer was geïnteresseerd. In de hoogste regionen van de Sovjet 
bureaucratiee was het kennelijk ook de gewoonte om uit angst voor afluisteren in de 
eigenn werkvertrekken niet openlijk over politiek gevoelige kwesties te spreken. 
Leonidd Brezjnev nam volgens Volkogonov eind jaren '50 met opzet lovende 
passagess over Chroesjtsjov in zijn persoonlijke aantekeningen op die in zijn 
werkvertrekkenn werden bewaard, omdat hij ervan uitging dat de inhoud ervan de 
partijleiderr zeker ter ore zou komen. Volkogonov concludeert: 'Monitoring tele-
phonee conversations between members of the Politburo and digging around in their 
personall  papers were standard practices right up to 1990.'139 Konstantin Tsjernenko, 
onderr Brezjnev jarenlang Politbureaulid en chef van de Algemene Afdeling van het 
Centraall  Comité, liet zich blijkbaar bij het afluisteren van zijn collega's ook niet 
onbetuigd.. Volkogonov schrijft over hem: 

Inn his office he had equipment that enabled him to eavesdrop on conversa-
tionss be-tween the highest officials in the Central Committee building on 
Starayaa Square [in Moskou], including those on the fifth floor, who included 
thee General Secretary himself, the 'grand inquisitor' Suslov, and other top 
brass.. Chernenko knew more about every facet of Central Committee activity 
thann anyone. Whenever the transfer of an official arose, therefore, Brezhnev 
wouldd first confer with him, and he was evidently amazed by Chernenko's 
detailedd knowledge of the personal and often intimate lives of leading Party 
figures. . 

Hett systeem van afluisteren in de Sovjet Unie waarvan in memoires van sommige 
KGB'erss en in andere bronnen de grote lijnen worden geschetst, was dus waar-
schijnlijkk helemaal niet zo kleinschalig en bescheiden van opzet als de voormalige 
KGB-voorzitterr Vladimir Krjoetsjkov het doet voorkomen.141 De hoeveelheid 
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energiee en financiële middelen die in het in stand houden van het monsterachtige 
afluister-- en observatiesysteem werd gestoken moet zeer groot zijn geweest. De 
vraagg rijst in hoeverre de kosten van afluisteren en andere vormen van observatie 
niett een belangrijk facet waren van de welbekende economische inefficiëntie en 
verspillingg van het Sovjet systeem. Precieze cijfers om een en ander te beargumente-
renn ontbreken echter. 

2.72.7 Rekrutering van leden van communistische partijen 
Eenn ander thema dat in memoires van overlopers aan de orde komt en niet in die van 
KGB'erss in Rusland, is de verhouding tot communistische partijen in het buitenland, 
inn het bijzonder de vraag of onder hun leden agenten mochten worden gerekruteerd. 
Dee uitspraken daarover stemmen echter niet alle opzichten met elkaar overeen, zoals 
verderopp nog zal blijken. Blijkbaar ging er al in 1943 een boodschap van de 
NKVD/NKGBB vanuit Moskou naar de rezidentoera's in Australië, Canada en de 
Verenigdee Staten dat inlichtingenofficieren zich verre dienden te houden van 
contactenn met leiders van communistische partijen. Dat was althans de strekking van 
eenn Venona-bericht uit dat jaar.142 Andrew en Gordievsky menen dat er na een 
aantall  geruchtmakende gevallen van overlopers in de Verenigde Staten en Canada in 
dee tweede helft van de jaren '40 een besluit werd uitgevaardigd in Moskou om geen 
ledenn van communistische partijen meer te rekruteren, behalve in uitzonderlijke 
omstandigheden.. Zij baseren zich daarbij op informatie die is ontleend aan de 
debriefingsdebriefings van het echtpaar Petrov in Australië begin jaren '50. Een van de 
overloperss waar zij op doelen was de GROe-vercijferaar Igor Gouzenko, die in 
septemberr 1945 voor het Westen koos.143 Peter Deriabin die begin 1954 vanuit 
Oostenrijkk de wijk nam naar het Westen, schrijft in zijn memoires dat Moskou in 
decemberr 1953 een directief deed uitgaan geen agenten meer te rekruteren die 
connectiess hadden met een communistische partij. De meeste agenten die lid waren 
vann zo'n partij dienden formeel van de lijst te worden afgevoerd. De redenen 
daarvoorr zouden zijn geweest dat communisten in westerse landen niet langer in 
politiekk gevoelige functies werden toegelaten en daardoor vanuit inlichtingenoog-
puntt minder interessant waren. Mochten er communisten op spionage voor de Sovjet 
Uniee worden betrapt, dan zou daardoor communistische partijen aanzienlijke 
politiekee schade worden toegebracht, zoals in de eerste jaren na de Tweede Wereld-
oorlogoorlog in diverse westerse landen al was gebeurd.144 Oleg Penkovski meent ook dat 
err onder Stalin na de Tweede Wereldoorlog een verbod op rekrutering van leden van 
communistischee partijen gold. Het inlichtingenwerk van KGB en GROe had nogal 
onderr dat verbod te lijden en het werd volgens Penkovski ten tijde van Chroesjtsjov 
inn 1956-1957 om die reden weer opgeheven. Hij lijk t echter te suggereren dat 
communistenn voornamelijk werden gebruikt als talentenjagers en voor het doorge-
venn van desinformatie en propaganda.145 

Wellichtt was er in die tijd in individuele gevallen een ontheffing van het re-
kruteringsverbodd mogelijk. In andere memoires is althans van een algehele ophef-
fingfing van het verbod onder Chroesjtsjov geen sprake. De in 1982 overgelopen 
Vladimirr Kuzichkin spreekt ook van een categorisch verbod. Slechts bij uitzonde-
ringg mocht er met uitdrukkelijke toestemming van het Centraal Comité volgens hem 
well  een lid van een communistische partij worden gerekruteerd. Dat gebeurde 
volgenss Kuzichkin rond 1979 met een factie binnen de Democratische Volkspartij 
vann Afghanistan (de communistische partij), de Parcham. Binnen deze volgens 
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Moskouu Chinagezinde factie van de partij mocht rond die tijd wel worden gerekru-
teerd,, terwijl het oude verbod bleef gelden voor de Moskougezinde factie, de Khalq. 
All ee leiders van de Parcham-factie, onder wie ook Babrak Karmal, waren volgens 
Kuzichkinn door de KGB als agenten gerekruteerd.146 Volgens Vasili Mitrokhin was 
Karmall  al in de jaren '50 door de KGB gerekruteerd en dat gold ook voor de latere 
leiderr van de communistische partij Nur Mohammad Taraki, die in oktober 1979 zou 
wordenn vermoord.147 Mitrokhin baseert zich bij zijn uitspraken op archiefmateriaal. 
Hijj  zegt niets over het feit dat de KGB speciaal zou hebben gerekruteerd binnen de 
Parchamm en niet binnen de Khalq, maar beweert wel dat aan de relatie met Nur 
Mohammadd Taraki als KGB-agent formeel een einde kwam toen hij in de jaren '60 
tott leider van de communistische partij werd gekozen.148 Mitrokhin schrijft dat als in 
eenn land een politiek sterk aan de USSR verwant regime aan de macht kwam waarbij 
KGB-agentenn in leidende functies terechtkwamen, de formele status van die 
personenn werd omgezet in een 'vertrouwelijk contact'. Dat hield onder meer in dat 
dee contacten met deze personen minder conspiratief van aard waren. Ook 
sommigee overgelopen Oost-Europese inlichtingenofficieren schrijven dat er voor 
henn een verbod gold westerse communisten te rekruteren.150 Zij denken echter dat 
hett verbod niet voor de KGB gold en dat zij zich terughoudend dienden op te stellen 
omm de KGB juist vrij baan te geven.l5] 

Zelfss een enkele in Rusland woonachtige KGB-officier maakt gewag van dit 
verbod,, zoals Viktor Groesjko die spreekt van een strikte regel van het Centraal 
Comité,, uitsluitend officiële contacten met communistische partijen te onderhou-
den.1522 Dit had betrekking op de situatie in Noorwegen in de jaren '60, ongeveer in 
dezelfdee tijd dat Penkovski beweerde dat er al enige tijd een versoepeling van het 
rekruteringsverbodd gold. Nikolaj Leonov wijst erop dat de inlichtingendienst 
weliswaarr de verplichting had 'conspiratieve contacten' te onderhouden met 
communistischee leiders in het buitenland, maar dit gebeurde niet met het oog op 
inlichtingenwerk.. Die contacten waren nodig voor zaken als het bezorgen van geld 
afkomstigg van de CPSU, het aannemen van schriftelijke informatie of van verzoeken 
afkomstigg van buitenlandse communistische leiders die gericht waren aan de top van 
dee CPSU. Met de inlichtingendienst als zodanig onderhielden de buitenlandse 
communistenn volgens Leonov geen contact De KGB zorgde slechts voor de 
verbindingg van die buitenlandse communistische partij met de CPSU. Het is 
karakteristiekk voor de openheid van overlopers in hun memoires dat diversen onder 
henn wijzen op de terughoudendheid die de KGB jegens buitenlandse communisten 
wass opgelegd. In Rusland verblijvende ex-KGB'ers zijn op dit punt zoals te 
verwachtenn niet erg mededeelzaam. Moet men op grond van deze vaak stellige 
beweringenn van overlopers over het rekruteren van communisten concluderen dat 
dezee geen enkele rol speelden bij inlichtingenoperaties van de KGB? Enige terug-
houdendheidd lijk t hier op zijn plaats. Uit The Mitrokhin Archive blijkt namelijk dat 
individuelee westerse communisten ten tijde van de Koude Oorlog de KGB herhaal-
delijkk allerlei diensten bewezen, een aspect dat in memoires van overlopers om 
onduidelijkee redenen grotendeels onbelicht blijft . Mitrokhin maakt geen gewag van 
eenn verbod op de rekrutering van leden van communistische partijen. Afgaande op 
watt hij schrijft, heeft het er alle schijn van dat zij in de meeste gevallen niet als 
volwaardigee agenten werden gerekruteerd, maar als talentenjagers en dat zij in 
anderee hoedanigheden assisteerden bij inlichtingenoperaties van de KGB. Partijle-
denn hadden doorgaans niet de mogelijkheid als agent in het politieke establishment 
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tee penetreren. Soms rekruteerden ze zelf agenten, die vervolgens wel in staat waren 
tott penetratie.154 Een van de projecten waarbij volgens Mitrokhin in het begin van de 
jarenn '70 in het bijzonder de assistentie van diverse westerse communistische 
partijenn door de Centrale werd gevraagd betrof de rekrutering van illegalen. Ideolo-
gischh betrouwbare, relatief jonge personen die in het Westen waren opgegroeid en 
daardoorr onder andere de vereiste talenkennis bezaten, werden in het bijzonder 
geschiktt geacht om als een nieuwe generatie 'Richard Sorges' op te treden. Naar het 
zichh laat aanzien boekte de KGB bij deze rekruteringspogingen niet veel succes.155 

2.82.8 Geen memoires, maar een politiek manifest 
Tweee KGB'ers hebben geen memoires geschreven waarin zij hun loopbaan behan-
delen,, maar boeken waarin zij hun visie op de Sovjet politiek uiteenzetten. De een, 
eenn overloper, is Anatoli Golitsyn, een majoor van de KGB die in 1961 vanuit 
Helsinkii  politiek asiel aanvroeg in de Verenigde Staten en in 1984 New Lies for Old: 
TheThe Communist Strategy of Deception and Disinformation publiceerde. De ander is 
Vjatsjeslavv Sjironin, die in Rusland gebleven is. Hij bracht het bij de KGB tot 
generaal-majoorr en ging in het midden van de jaren '90 met pensioen. Van hem 
verscheenn in 1996 Podkolpakom kontrrazvedki ('Achter de coulissen van de contra-
inlichtingendienst').. Beiden geven een door achterdocht en conspiratief denken 
gekenmerktee visie op politieke gebeurtenissen. 

Golitsynss boek bevat geen herinneringen van de auteur en zijn loopbaan 
komtt niet aan de orde. New Lies for Old geeft zijn politieke denkbeelden weer, die 
naa Golitsyns aankomst in de Verenigde Staten begin jaren '60 een grote invloed 
uitoefendenn op de chef van de afdeling contra-inlichtingen van de CIA, James 
Angleton.. Die invloed en de desastreuze consequenties ervan hebben ervoor gezorgd 
datt de naam van Golitsyn niet meer is weg te denken uit de geschiedenis van de CIA 
enn diverse andere westerse inlichtingendiensten. Onder invloed van Golitsyn ontke-
tendee Angleton namelijk een jacht op KGB-agenten binnen de CIA die de dienst zou 
ontwrichtenn en tal van carrières zou breken. Ook andere westerse diensten, onder 
anderee die van het Verenigd Koninkrijk, hebben op basis van Golitsyns ideeën jacht 
gemaaktt op voornamelijk fictieve KGB-agenten binnen de eigen gelederen. Een en 
anderr is elders uitvoerig beschreven.156 Golitsyn was in de woorden van de Britse 
journalistt Tom Mangold als KGB-officier 'not an operations officer but an intelli-
gencee analyst, whose work was translating, editing and preparing reports forwarded 
too Moscow by operations officers running agents overseas.'157 De kern van Golit-
synss ideeën is dat vele belangrijke ontwikkelingen in de Sovjet Unie en Oost-Europa 
sindss 1957 zijn georkestreerd door de communistische leiders met het doel het 
Westenn in de waan te brengen dat het niet te maken heeft met een monolithisch blok, 
maarr met een systeem van staten dat onder grote interne spanningen gebukt gaat. De 
onafhankelijkee koers van Joegoslavië, de Praagse lente en de dissidentenbeweging 
inn de USSR waren in die visie voorbeelden van verschijnselen die geen uitingen van 
zwakheidd en interne spanning waren binnen de Sovjet Unie en het Oostblok, maar 
schijnmanoeuvress die tot doel hadden het Westen te misleiden en in slaap te sussen 
omtrentt de werkelijke omvang van de communistische dreiging. Wat betreft de 
bekendee dissident Andrej Sacharov wijst Golitsyn bijvoorbeeld op het 'verdachte' 
feitt dat hij in ballingschap in Gorki er nog in slaagde contact te onderhouden met de 
buitenwereld.. Hij zegt daarover: 'The only conclusion consistent with these facts is 
thatt Sakharov is still a loyal servant of his regime, whose role is now that of a senior 
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disinformationn spokesman for the Soviet strategists.' En passant laat Golitsyn ook 
nogg weten dat er serieuze bewijzen zijn dat de GROe-officier Oleg Penkovski, die 
volgenss de gangbare opvatting in 1963 wegens spionage voor het Westen werd 
geëxecuteerd,, door de KGB bewust op westerse inlichtingendiensten was afge-
stuurd,, om als een kanaal voor desinformatie te dienen.1 Bewijzen voor deze 
onalledaagsee visie geeft hij niet. Zelfs het conflict tussen de Sovjet Unie en de 
Chinesee Volksrepubliek, dat zich in alle hevigheid in de jaren '60 manifesteerde, 
wass volgens Golitsyn met de boven genoemde bedoeling geënsceneerd. Kort 
samengevat:: 'The feigned disunity of the communist world promotes real disunity in 
thee noncommunist world.'160 In het begin van de 21e eeuw mogen dergelijke 
theorieënn absurd lijken, voor de CIA was er echter in de jaren '60 genoeg reden een 
enn ander serieus te onderzoeken. Zo werd er een aparte commissie in het leven 
geroepenn om Golitsyns beweringen over het Sovjet-Chinese conflict op hun 
juistheidd te toetsen, overigens met een voor hem negatief resultaat. 

Golitsynn laat het begin van de systematische desinformatiecampagne onge-
veerr samenvallen met de instelling van een speciale desinformatieafdeling bij de 
KGBB op het einde van de jaren '50, onder leiding van de bekende KGB-officier Ivan 
Agajants.. Er werd inderdaad door de KGB en andere Oost-Europese diensten 
systematischh aan desinformatie gedaan en Agajants speelde daarbij in die tijd een 
belangrijkee rol. Het ging daarbij echter vooral om zaken als het in omloop brengen 
vann berichten die nadelig uitwerkten op de invloed en het prestige van het Westen en 
dee Verenigde Staten.162 Golitsyn schildert de CPSU en de KGB af als almachtige 
organisaties,, die in tandem bezig zijn ook landen als China voor hun doeleinden in 
tee zetten. Het door hem geschetste scenario is erg onaannemelijk. Het wordt nog 
onaannemelijkerr als men bedenkt dat bij de uitvoering ervan honderden of eerder 
duizendenn mensen betrokken zouden moeten zijn. Dat via een overloper of anders-
zinss geen informatie over een dergelijke grootschalige misleidingsoperatie naar het 
Westenn zou zijn geraakt, speciaal na 1991, is uitermate onwaarschijnlijk. Dat is 
waarschijnlijkk het belangrijkste argument tegen Golitsyns denkbeelden: dat zij door 
niemandd anders zijn bevestigd. Zelfs 1984 was al een rijkelijk  laat tijdstip om 
dergelijkee ideeën nog te verkondigen. Ze passen eerder in het tijdsgewricht van de 
lanceringg van de eerste Spoetniks en andere blijken van Sovjet technisch en militair 
kunnen.. Geen wonder dat bijvoorbeeld Oleg Gordievsky een vernietigend oordeel 
uitspreektt over Golitsyns ideeën en diens persoon. Gordievsky verwerpt het door 
Golitsynn gedebiteerde verhaal dat hij in 1953 als jong inlichtingenofficier van midden 
twintigg door Stalin persoonlijk zou zijn ontvangen, nadat hij een voorstel had ingediend 
dee inlichtingendienst te hervormen. Gordievsky zegt over Golitsyn: 'I see him as an ex-
ceptionallyy vain, arrogant and egocentric man.' 

Eenn andere KGB-officier die een boek heeft geschreven waarin hij vooral 
zijnn persoonlijke politieke visie uitdraagt, is Vjatsjeslav Sjironin. Hij gaat in Pod 
kolpakomkolpakom kontrrazvedki wel zijdelings in op zijn carrière bij de KGB, maar geeft 
voorall  zijn zienswijze op de periode van de perestrojka en zijn antwoord op de vraag 
welkee krachten er in belangrijke mate toe hebben bijgedragen dat de USSR van de 
aardbodemm verdween. Zijn mening over het gevaar dat van het verenigde Duitsland 
uitgaat,, is al eerder aangehaald. Sjironin was in de eerste maanden na december 
19799 in Afghanistan om het door de USSR gesteunde regime te ondersteunen bij de 
opbouww van een eigen veiligheidsdienst. Hoewel hij een heel hoofdstuk wijdt aan de 
kwestiee Afghanistan, gaat hij nauwelijks in op wat hij daar zelf gedaan heeft. Wel 
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beweertt hij over de Afghaanse leider Hafizullah Amin, die in december 1979 bij de 
Sovjett inval werd vermoord, dat hij in verbinding stond met de CIA. Die contacten 
zoudenn dateren uit de tijd dat Amin in de Verenigde Staten had gestudeerd. Als 
verdachtee omstandigheid noemt Sjironin dat Amin wel eens zonder tolk en lijfwacht 
eenn bezoek bracht aan de Amerikaanse ambassade in Kabul.164 In de periode vóór 
decemberr 1979 hadden de VS volgens Sjironin een plan opgesteld om op verzoek 
vann Amin een grote luchtlandingsoperatie bij het vliegveld van Kandahar uit te 
voeren.. 5 Hoe dit voor de Amerikaanse regering politiek uitvoerbaar was, zo kort na 
hett fiasco van de Vietnamoorlog, laat Sjironin in het midden. Verder beweert hij uit 
dee mond van gevangenen in Afghanistan te hebben gehoord dat hun was opgedragen 
narcoticaa over de Sovjet grens te smokkelen om aldus een 'opiumoorlog' tegen de 
USSRR te beginnen. De suggestie is dat de CIA of de Amerikaanse overheid daarach-
terr zat. Een poging om die betrokkenheid aannemelijk te maken blijf t achterwege. 
Datzelfdee geldt voor een project dat door de inlichtingendienst van het Pentagon 
samenn met de militaire leiders van de 'Afghaanse contrarevolutie' was uitgewerkt. 
Dee kern ervan was volgens Sjironin de verbreiding van de 'islamitische ideologie' 
overr het grondgebied van de Sovjet Unie, de toename van de aanhangers van 
extremee vormen van islam, het creëren van een 'anti-Sovjet ondergrondse' en het 
plegenn van sabotage en terrorisme.166 Erg aannemelijk lijk t het bestaan van een 
dergelijkk scenario niet. Sjironins zienswijze is sterk conspiratief van aard. Zo is hij 
onderr meer van mening 'dat de ondergang van de USSR in het buitenland is gepland 
enn dat bepaalde buitenlandse kringen zeer krachtig hebben bijgedragen tot een 
verscherpingg van onze economische problemen.' Hij geeft weliswaar toe dat 
'buitenlandsee geopolitieke concurrenten' van de Sovjet Unie niet de schuld waren 
vann 'al onze rampen'. Maar vooral de problemen op economisch gebied waren zijns 
inzienss niet zo catastrofaal dat ze tot de ondergang van de USSR moesten leiden.167 

Datt in de jaren van de perestrojka een deel van de massamedia in de USSR ook nog 
eenss de aanval opende op de 'diensten van staatsveiligheid' is in zijn ogen 'geen 
toeval'.. Dergelijke politieke campagnes in de pers 'dragen altijd een georganiseerd 
karakterr en de personen die zo'n politieke opdracht uitvoeren worden altijd goed 
betaald.'' Wie precies door wie werd betaald blijf t onduidelijk. 

Naa dergelijke uitspraken kan het niet meer verbazen dat Sjironin over politici 
alss Sjevardnadze en Kozyrev opmerkt dat zij erop uit waren dat Rusland 'in de 
internationalee arena zijn zelfstandigheid zou verliezen en in alle sleutelvragen zou 
optredenn als een gehoorzame satelliet van de Verenigde Staten.' Hij verwijst 
instemmendd naar de vroegere DDR-leider Erich Honecker die zou hebben gezegd 
datt de totstandkoming van de Duitse eenheid in 1990 en het einde van het commu-
nismee in de USSR 'al bij de "dageraad van de perestrojka" was gepland in Washing-
tonn na geheime gesprekken van Gorbatsjov en Sjevardnadze met de leiders van de 
VS.'' Sjironin heeft voor Gorbatsjov geen goed woord over. Hij suggereert zelfs 
datt de Sovjet leider een Amerikaanse agent was. In verband met een discussie over 
'beïnvloedingsagenten'' wijst hij er namelijk op dat Gorbatsjov en de Amerikaanse 
presidentt George Bush een besloten ontmoeting hebben gehad zonder aanwezigheid 
vann derden 'in de kapiteinshut van een Amerikaans oorlogsschip. Bush was nog wel 
inn een eerder stadium directeur van de CIA geweest, dus een zeer ervaren inlichtin-
genfunctionaris!!  ' Dit slaat ongetwijfeld op de Sovjet-Amerikaanse topontmoeting 
eindd 1989 in de haven van Malta. Andere boosdoeners naast Gorbatsjov zijn niet 
onverwachtt de ex-generaal van de KGB Oleg Kaloegin en Gorbatsjovs naaste 
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medewerkerr tijdens de perestrojka Alexander Jakovlev. Over Kaloegin suggereert 
Sjironinn zeer sterk dat hij een Amerikaanse agent was, hoewel hij tegelijkertijd 
vaststeltt dat er geen directe bewijzen zijn voor verraad.171 Sjironin beweert dat van 
Jakovlevv vaststaat dat hij 'over een periode van dertig jaar met de CIA heeft 
samengewerkt.'1722 De suggestie is dat Jakovlev net als Kaloegin tijdens zijn studie 
aann Columbia University op het eind van de jaren '50 is gerekruteerd. De 
paranoïdee fantasieën van de KGB over Jakovlev namen blijkbaar nogal groteske 
vormenn aan. Volgens een anonieme KGB-zegsman naar wie Sjironin verwijst zou 
menn Jakovlev namelijk zelfs enige tijd hebben beschouwd als een rezident van de 
CIA,, maar deze mogelijkheid werd later verworpen.174 Dat zou betekenen dat 
Jakovlevv voor de CIA als 'chief of station' zou zijn opgetreden, wat nauwelijks 
voorstelbaarr is. Een chief of station is immers altijd een fulltime CIA-medewerker in 
vastee dienst. Hij is vrijwel altijd Amerikaans staatsburger en speelt een leidende rol 
bijj  de operaties van de CIA-vestiging in een bepaald land. Opvallend aan al die 
vergaandee beweringen van Sjironin is vooral dat hij geen enkele moeite doet ze 
aannemelijkk te maken, laat staan de bewijzen ervoor op tafel te leggen. In dat 
opzichtt is het met hem net zo gesteld als met andere ex-collega's zoals Krjoetsjkov, 
Pavlovv of Bobkov, als zij soortgelijke uitspraken doen. 

Elementenn van een 'politiek manifest' zijn in memoires van diverse ex-
KGB'erss in Rusland terug te vinden. Onder andere in die van Vladimir Krjoetsjkov 
alss hij niet zozeer zijn eigen ervaringen benadrukt, maar ingaat op de rol die 
westersee machinaties en 'CIA-agenten' als Alexander Jakovlev bij de ondergang van 
dee Sovjet Unie hebben gespeeld. De memoires van Oleg Kaloegin hebben duidelijk 
elementenn van een aanklacht tegen de KGB en het Sovjet regime, maar hij (of zijn 
ghostwriter)) verliest zich niet in bespiegelingen over de ware oorzaken van de 
ondergangg van de Sovjet Unie. Hij schrijft veel meer een feitelijk verslag van zijn 
carrièree bij de KGB dan Krjoetsjkov, waardoor juist die negatieve teneur aan 
overtuigingskrachtt wint. Vadim Bakatin, die in augustus 1991 de laatste KGB-
voorzitterr werd, gaat in zijn memoires op dezelfde manier tewerk. 

2.92.9 Kanttekeningen bij memoires als genre 
Dee Britse historicus Roy Pascal maakte een onderscheid tussen 'autobiografie' en 
'memoires',, al is de grens tussen de twee categorieën in de praktijk niet altijd even 
scherpp te trekken. Een autobiografie is in zijn opvatting gericht op de persoon van de 
auteurr zelf, memoires hebben vooral betrekking op anderen, op de buitenwereld. 
Autobiografieënn van staatslieden en politici zijn naar zijn mening vrijwel altijd 
memoiress in de door hem gehanteerde betekenis, doordat ze vooral gericht zijn op 
dee personen en krachten in de directe omgeving van de auteur. De Confessiones van 
Augustinuss zijn een klassiek voorbeeld van een autobiografie in de door Pascal 
bedoeldee zin. De te boek gestelde herinneringen van in Rusland woonachtige 
KGB'erss voldoen in geen van de gevallen aan Pascals omschrijving van een 
autobiografiee want de persoonlijke ontwikkeling, Werdegang zo men wil, van de 
auteurr wordt nauwelijks belicht. Zelfs de 'buitenwereld', in dit geval de KGB, wordt 
zoalss eerder gesignaleerd slechts zeer onvolledig behandeld. Bij overlopers is zoals 
gezegdd de ontwikkeling van hun anticommunisme dat de aanzet leverde tot hun 
besluitt de kant van het Westen te kiezen, soms nog wel een thema. Hun herinnerin-
genn bevatten in een dergelijk geval een autobiografisch element in de zin zoals 
Pascall  dat bedoelde, zij het dat het in hun memoires doorgaans een ondergeschikte 
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roll  speelt. De doelstelling van die memoires is doorgaans immers allereerst, over de 
KGBB te berichten en niet zozeer over wat de auteurs zelf aan 'geestelijke' ontwikke-
lingg doormaken. 

Dee Britse historicus G.P. Gooch maakte geen onderscheid tussen 'autobio-
graphy'' en 'memoir' en gebruikte de termen door elkaar. Al geruime tijd geleden 
vattee hij in een essay over politieke memoires de bezwaren tegen het genre welspre-
kendd samen: 

Writtenn as a rule in old age or when the actor's work is done, sometimes with 
failingg grip and often with inadequate documentary material, the political 
apologiaa [d.w.z. het genre politieke memoires] needs to be studied with ex-
ceptionallyy critical eyes. Even when the good faith of a witness is beyond 
cavill  and he has nothing to conceal, tricks of memory are inevitable as the 
perspectivee changes with advancing years. It is almost always a case of 
DichtungDichtung und Wahrheit. Add the tendentious omissions in most specimens of 
thiss type of literature, the deliberate or subconscious misrepresentations of 
individuals,, situations and events, the urge to shift responsibility for errors 
ontoo other shoulders, the temptation both of great and small men to blow 
theirr own trumpet, and we shall begin to realize that the ground under our 
feett is not nearly so solid as it appears.176 

Vrijwell  al deze bezwaren zijn zoals al eerder gebleken van toepassing op de 
memoiress van in Rusland woonachtige ex-KGB'ers en ook op de herinneringen van 
overlopers.. Al die weglatingen en verdraaiingen laten zich echter vaak moeilijk 
tracerenn en corrigeren omdat bij beide categorieën memoires het documentair 
materiaall  of andere informatie die daarvoor nodig is meestal ontbreekt. Bij memoi-
ress van een twintigste-eeuws westers politicus bijvoorbeeld is dat doorgaans veel 
minderr het geval. Er is bij zijn leven al zoveel over hem geschreven en openbaar 
gemaaktt dat hij in zijn memoires niet meer ongestraft alles kan beweren. De 
leugenachtigheidd van de memoires van de Amerikaanse ex-president Richard Nixon 
laatt zich aan de hand van al het materiaal dat over hem in de openbaarheid is 
gekomen,, waaronder bandopnames van gesprekken met naaste medewerkers, 
gemakkelijkk vaststellen.177 In een dergelijke comfortabele positie bevindt de lezer 
zichh zelden ten opzichte van de memoires van KGB'ers. Een uitzondering zijn die 
gevallenn waarin aperte onwaarheden worden gedebiteerd. Het is bijvoorbeeld 
duidelijkk dat Filipp Bobkov niet de waarheid spreekt als hij schrijft dat er in de 
Sovjett Unie geen personen vanwege het uiten van hun mening werden vervolgd. 
Uitsprakenn over de vraag wie een agent was en wie niet, zijn daarentegen doorgaans 
oncontroleerbaar,, tenzij er toevallig een specifieke andere bron voorhanden is, zoals 
hett Amerikaanse Venona-materiaal.178 Vladimir Krjoetsjkovs beweringen over 
Alexanderr Jakovlev of die van Pavel Soedoplatov over de Amerikaanse atoomge-
leerden,, zijn bij gebrek aan archiefmateriaal niet te controleren. Het enige wat men 
err over kan zeggen, is of ze aannemelijk zijn of niet.179 

Alss logisch uitvloeisel van het gebrek aan ander materiaal over de KGB 
staann beide categorieën memoires van KGB'ers vol met beweringen waarvan men 
niett met zekerheid kan zeggen of ze juist zijn of niet. Een extreem voorbeeld is te 
vindenn in de memoires van Anatoli Granovsky, een NKVD-officier die in 1946 
politiekk asiel kreeg in Zweden. In zijn in 1962 verschenen memoires beschrijft hij 
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eenn nogal bizar onderdeel van zijn lesprogramma aan een NKVD-school tijdens de 
Tweedee Wereldoorlog. Hij was voorbestemd voor operaties in het buitenland en om 
diee reden werd het kennelijk van belang geacht dat hij de vaardigheid zou bezitten 
vrouwenn te verleiden en seksueel te bevredigen. Met dat doel kreeg Granovsky niet 
alleenn theoretische instructies betreffende de vrouwelijke erogene zones e.d., maar 
werdd hij ook 'praktisch' opgeleid. Een instructeur met de veelbetekenende naam 
Raspoetinn - waarschijnlijk een codenaam - ontkleedde zich in zijn bijzijn en stelde 
dee daad met (in Granovsky's woorden) 'a most plain, thick-set peasant girl'. Zoals 
gebruikelijkk bij een goede instructeur, bleef bij deze 'les' een mondelinge toelichting 
niett achterwege. Granovsky moest vervolgens zelf bij latere sessies met andere 
vrouwenn laten zien waartoe hij in staat was en kreeg van zijn instructeur berispingen 
uitgedeeldd als hij het verkeerd aanpakte.180 Dit onwaarschijnlijke verhaal wordt in 
anderee memoires en in de overige literatuur over de KGB niet bevestigd. Ook John 
Barron,, die in zijn boeken graag het immorele karakter van de KGB mag bena-
drukkenn en de nodige aandacht besteedt aan seksuele provocaties door de KGB, 
maaktt geen gewag van het soort praktische opleiding dat Granovsky beschrijft. Het 
meestt uitvoerig gaat Barron in op de seksuele provocatie van Maurice Dejean, de 
Fransee ambassadeur in Moskou rond 1960. Dat verhaal hoorde Barron in geuren en 
kleurenn van een van de betrokken Russen die naar het Westen was overgelopen. Dejean 
begonn een verhouding met een Russische vrouw die zich in opdracht van de KGB aan 
hemm had opgedrongen, maar voordat de KGB hem kon chanteren lichtte de overgelopen 
Russ de Franse veiligheidsdienst in. De ambassadeur werd vervolgens uit Moskou 
teruggeroepenn en verliet de diplomatieke dienst. Een Franse militaire attaché in Moskou 
inn diezelfde tijd werd in een soortgelijke operatie door de KGB gechanteerd en pleegde 
zelfmoord.1811 De voormalige CIA-medewerker Harry Rositzke die in zijn boek over de 
KGBB ook ingaat op de techniek van 'sexual entrapment', noemt ook niet het soort 
'praktischee oefeningen* dat Granovsky beschrijft.1 

Err zijn eindeloos veel voorbeelden te geven van beschrijvingen van gebeur-
tenissenn in de memoires van KGB'ers die zich niet laten controleren. Vjatsjeslav 
Kevorkovss uitvoerige beschrijving van de rol van KGB-voorzitter Andropov achter 
dee schermen bij het toenaderingsproces tot de Bondsrepubliek Duitsland in de jaren 
'700 is een voorbeeld. Interessant en niet onaannemelijk, maar vooralsnog niet te 
verifiërenn is de tegenstand van minister van Buitenlandse Zaken van de USSR 
Andrejj  Gromyko die hij daarbij moet overwinnen. Daarbij moest Andropov soms 
eenn beroep doen op secretaris-generaal Leonid Brezjnev om de medewerking van de 
ministerr af te dwingen.183 Kevorkov maakte deze gebeurtenissen zelf van zeer nabij 
mee.. Anders wordt het wanneer KGB'ers in hun memoires uit de derde hand gaan 
berichten,, wat zeer vaak gebeurt. Een willekeurig voorbeeld is te vinden in de 
memoiress van de GROe-overloper Viktor Suvorov. Hij beweert dat er op een bank 
inn het park Mon Repos in Genève in oktober 1941 buiten medeweten van de 
Centralee een 'conferentie' van illegale rezidenten van de GROe in Europa heeft 
plaatsgevonden.. Een dergelijk overleg tussen illegale rezidenten was uit den boze, 
omdatt het in strijd was met de veiligheidsvoorschriften. Zij namen op diee bank in het 
parkk een aantal operationele beslissingen, terwijl om hen heen in Europa de oorlog 
woeddee of landen door nazi-Duitsland waren bezet. Het meest onwaarschijnlijke aan 
dezee geschiedenis is misschien wel dat de illegale rezidenten volgens Suvorov allen 
dee oorlog overleefden en de leiding van de GROe in 1956 gezamenlijk van hun 
illegalee ontmoeting uit 1941 op de hoogte stelden. Zij zouden toen niet meer zijn 
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gestraft.11 Een dergelijk extreem voorbeeld van eigenmachtig optreden wordt in 
geenn van de andere memoires genoemd en dat maakt dit verhaal er niet waarschijn-
lijkerr op. Suvorov geeft geen bron en kan er zelf nooit direct bij betrokken zijn 
geweestt omdat het ver voor zijn tijd bij de GROe speelde. Dat de leiding van de 
GROee alsnog in 1956 van deze ontmoeting op de hoogte werd gesteld, lijk t ook zeer 
onwaarschijnlijk. . 

InIn een aantal gevallen doen memoiresschrijvers mededelingen over de 
herkomstt van bepaalde informatie, al is dat lang niet altijd gebruikelijk. Zo beweert 
Vladimirr Kuzichkin dat de slechte gezondheid van Leonid Brezjnev in zijn laatste 
levensjarenn het gevolg was van een hormoonbehandeling die hij ondanks negatieve 
adviezenn van zijn artsen had geëist om zijn seksuele vermogens in stand te houden. 
Brezjnevv was namelijk in de woorden van Kuzichkin een 'ladies' man'. Brezjnevs 
gebrekkigee spraakvermogen op het eind van zijn leven was volgens Kuzichkin ook 
hett gevolg van deze behandeling. Hij beweert deze details te hebben gehoord van 
artsenn van het Kremlinziekenhuis die de hoogste Sovjet leiders als hun patiënten 
hadden.. Van een KGB-collega bij het Negende Hoofddirectoraat dat verantwoorde-
lij kk was voor de veiligheid van Sovjet leiders kreeg Kuzichkin te horen dat Brezjnev 
inn tal van plaatsen in de Sovjet Unie minnaressen had. Vrouwen die hem interes-
seerdenn liet hij op discrete wijze door een van zijn lijfwachten benaderen. Als zij 
meewerkten,, werden zij en hun naaste familie na de ontmoeting met Brezjnev met 
gunstenn overladen. Als een vrouw weigerde, wat zelden gebeurde, had dat geen 
consequenties.. Kuzichkin beweert dat vele bekende Moskouse actrices intieme 
betrekkingenn met de secretaris-generaal onderhielden, waarna hun carrières een 
grotee vlucht namen. Zonder meer onaannemelijk zijn dergelijke berichten niet en 
hett pleit voor Kuzichkin dat hij aangeeft uit welke hoek ze hem bereikten. Hij 
bespreektt in zijn memoires ook pogingen die door de KGB zijn ondernomen in de 
periodee voorafgaande aan de invasie van Afghanistan in december 1979 de dictator 
Hafizullahh Amin uit de weg te ruimen. Daarbij geeft hij ook duidelijk de bron aan, in 
ditt geval een KGB-illegaal die in Afghanistan actief was.186 Het blijf t onduidelijk of 
dee verhalen over Brezjnevs affaires meer verdienen dan de status van een gerucht. 
Err is geen enkele andere KGB'er die in zijn memoires iets dergelijks beweert. Het 
verhaall  is overigens typerend voor een overloper. Een in Rusland woonachtige 
KGB'err zou er niet over peinzen zoiets over Brezjnev te beweren, ongeacht of de 
feitenn juist zijn of niet. Hij zou de voormalige partijleider nooit op een dergelijke 
negatievee manier portretteren. 

Eenn enkele keer wordt in KGB-memoires uit documenten geciteerd, zonder 
datdat de herkomst ervan duidelijk wordt. Zo was de KGB-officier Vadim Oedilov 
blijkbaarr als jeugdig officier van de Sovjet staatsveiligheid betrokken bij het 
oprollenn van een Duits stay-behind netwerk in Roemenië op het einde van de 
Tweedee Wereldoorlog. Hij citeert letterlijk uit tal van radioboodschappen die vanuit 
Duitslandd naar achtergebleven agenten in Roemenië werden verstuurd.187 Het 
merkwaardigee is dat hij geen enkele opheldering verschaft over de vraag uit welk 
archieff  die documenten precies afkomstig zijn en hoe hij ze heeft bemachtigd. Oleg 
Netsjiporenko,, de KGB-officier die Lee Harvey Oswald te woord stond in de Sovjet 
ambassadee in Mexico City in september 1963, ging anders te werk door de herkomst 
vann het voor Passport to Assassination gebruikte archiefmateriaal duidelijk te 
vermelden. . 

Voorzichtigheidd is geboden bij het voor waar aannemen van informatie in 
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memoiress waarvan de herkomst niet duidelijk is of die uit de derde hand is. De 
Amerikaansee historicus J. Arch Getty heeft, schrijvend over de periode van de grote 
zuiveringenn in de jaren '30, erop gewezen dat veel van de informatie betreffende die 
periodee die werd ontleend aan de memoiresliteratuur, is gebaseerd op berichten uit 
dee tweede hand. Dat is informatie in de trant van 'X zei dat Y...' Uitspraken aan de 
handd daarvan over Y moeten terecht met enige scepsis worden beoordeeld. Arch 
Gettyy is zelfs van mening dat alle beweringen en hypotheses die uitsluitend zijn 
gebaseerdd op berichten uit de tweede hand of op geruchten 'according to elementary 
ruless of evidence' moeten worden verworpen. 9 Alleen informatie die op de eigen 
ervaringenn van de memoiresschrijver berust en die hij niet aan anderen ontleent, 
dientt serieus te worden genomen. 

Datt is een erg strikte eis als het gaat om episodes waarover, zoals vaak bij 
KGB-memoiress het geval is, weinig andere bronnen voorhanden zijn. De passage in 
Kuzichkinss memoires over de minnaressen van Brezjnev zou dan volgens die 
gedachtee onmiddellijk moeten worden verworpen. Dat zou men zelfs moeten doen 
zelfss als er meer van dergelijke passages over Brezjnev bij andere memoiresschrij-
verss zijn aan te treffen, die op mededelingen van anderen berusten. Arch Getty 
maaktt een gunstige uitzondering voor de memoires van Victor Kravchenko die 
onderr de titel / Chose Freedom in het midden van de jaren '40 verschenen. Die 
auteurr stelde zich er tevreden mee zijn persoonlijke ervaringen weer te geven en niet 
meerr dan dat.190 Hoewel in vele KGB-memoires passages voorkomen met informa-
tiee die op mededelingen van anderen berust, hebben KGB-officieren soms memoires 
geschrevenn waarin zij vrij dicht bij hun persoonlijke ervaringen blijven. Dat geldt 
onderr meer voor Oleg Kaloegin en Oleg Gordievsky, maar ook voor Vjatsjeslav 
Kevorkov,, die in Rusland bleef. Kaloegin geeft zijn inmiddels bekende beschrijving 
vann de vergadering in de Loebjanka in 1978 waarbij besloten werd de Bulgaarse 
dienstt assistentie te verlenen bij de liquidatie van de emigrant Georgi Markov. Een 
enn ander zou later in dat jaar in Londen resulteren in de beruchte 'paraplumoord'. 
Diee beschrijving wint aan kracht doordat Kaloegin zelfbij de bijeenkomst aanwezig 
wass en zichzelf ook een zekere verantwoordelijkheid toedicht voor wat er gebeurde. 
Zelfss Gordievsky laat zich er af en toe echter toe verleiden een verhaal te vertellen 
datt volgens de strenge regel van Arch Getty resoluut moet worden genegeerd. Een 
voorbeeldd is de geschiedenis van de bekende illegaal Rudolph Abel die op zijn 
sterfbedd nog door de KGB werd afgeluisterd, omdat men hem ervan verdacht dat hij 
tijdenss zijn gevangenschap in de Verenigde Staten vele jaren eerder door het Westen 
wass gerekruteerd. Gordievsky had dat verhaal uit niet nader genoemde bron 
opgetekend,, het behoorde niet tot zijn persoonlijke belevenissen. 

2.102.10 Dialogen en ghostwriters 
Eenn aparte kwestie betreft de dialogen die in veel memoires voorkomen. Gesprekken 
tussenn personen worden daarin in de directe rede weergegeven, ook in gevallen 
waarbijj  die gesprekken soms vele jaren geleden plaatsvonden. Sommige overlopers 
hebbenn hun memoires namelijk vele tientallen jaren na hun aankomst in het Westen 
opp schrift gesteld. In het geval van de GROe-officier Ismail Akhmedov is de tijd die 
verstreekk tussen het moment van overlopen en de publicatie van zijn memoires zelfs 
extreemm lang te noemen: hij liep in 1942 over en zijn memoires verschenen in 
1984.1933 In een dergelijk geval moet men niet alleen twijfelen aan de authenticiteit 
vann de dialogen, maar moet die twijfel zich misschien ook uitstrekken tot de 
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memoiress als geheel. Vooral de memoires van overlopers zijn over het algemeen 
juistt rijkelijk  van dialogen voorzien, in Rusland woonachtige KGB'ers maken er 
veell  minder gebruik van. Aangezien de desbetreffende auteurs toch al gauw een 
KGB-carrièree beschrijven van ongeveer tien, twintig jaar, geven zij vaak dialogen 
weerr die zover in het verleden terugliggen dat een persoon die zich normaal 
gesprokenn niet meer woordelijk kan herinneren. Ook komt het soms voor dat er 
gesprekkenn in de directe rede worden weergegeven tussen personen waaraan de 
schrijverr van de memoires zelf niet heeft deelgenomen en niet bij aanwezig is 
geweest.. Men zou die gesprekken kunnen beschouwen als een speciaal geval van 
berichtenn uit de tweede hand. Oleg Kaloegin geeft in zijn memoires in dit opzicht 
hethet goede voorbeeld door vrijwel uitsluitend dialogen weer te geven waarin hij zelf 
eenn van de gesprekspartners is. De enkele keer dat het niet het geval is, vermeldt hij 
aann wie de inhoud van de dialoog is ontleend.195 Dat neemt niet weg dat ook hij in 
zijnn memoires dialogen opneemt die vele jaren eerder hebben plaatsgevonden. 
Misschienn speelt bij deze kwestie het feit een rol dat westerse uitgevers de opname 
vann dialogen over het algemeen op prijs stellen, omdat een boek daardoor natuurlijk 
doorgaanss wordt verlevendigd en de leesbaarheid wordt vergroot. Het zou juister 
zijnn geweest als de desbetreffende auteurs in ieder geval een opmerking hadden 
opgenomenn waarin zij bijvoorbeeld hadden gezegd dat zij niet konden garanderen 
datt de dialogen zo letterlijk hadden plaatsgevonden, maar dat zij die uit hun herinne-
ringring naar vermogen hadden gereconstrueerd. Om welke redenen in Rusland woon-
achtigee KGB-offïcieren over het algemeen aanzienlijk minder dialogen in hun 
memoiress opnemen, is moeilijk na te gaan. Het is mogelijk dat die auteurs en hun 
uitgeverss daar niet zoveel belang aan hechten omdat er in de Sovjet Unie traditioneel 
nauwelijkss enige druk was, boeken commercieel aantrekkelijk te maken. De 
gedachtee om ter verlevendiging veel dialogen in memoires op te nemen, lag daarom 
misschienn niet voor de hand. 

Overr de invloed van ghostwriters bij de totstandkoming van memoires van 
Sovjett inlichtingenofficieren is doorgaans weinig bekend. Slechts in een enkel geval 
zoalss dat van Kaloegin, is er sprake van een coauteur die op de titelpagina wordt 
vermeld.1966 Empire of Fear uit 1956, officieel geschreven door Vladimir en Evdokia 
Petrov,, heeft Michael Thwaites als ghostwriter. Hij staat niet als zodanig vermeld, 
maarr het blijkt uit een boek dat Thwaites ruim twintig jaar later over de zaak van het 
echtpaarr schreef.1 Hij was een leidende functionaris van de Australian Security 
Intelligencee Organization (ASIO). Hij schrijft dat een deel van het verhaal van het 
echtpaarr Petrov over hun werk in Australië om juridische redenen niet in het boek 
konn worden opgenomen. Dat had te maken met het feit dat Thwaites over dat 
onderwerpp min of meer gelijktijdig met het verschijnen van Empire of Fear moest 
getuigenn voor een Australische Royal Commission. De bewuste gegevens zijn 
volgenss Thwaites wel in het rapport van die commissie terug te vinden.198 Bij de 
totstandkomingg van de The Penkovskiy Papers is van de diensten van een coauteur, 
Frankk Gibney, gebruik gemaakt. Dat was onvermijdelijk aangezien Penkovski 
inmiddelss was terechtgesteld. Het materiaal van het boek werd geleverd door de CIA 
enn was ontleend aan de debriefings van Penkovski, hoewel dat feit niet werd ver-
meldd in de oorspronkelijke editie van The Penkovskiy Papers. Gibney voorzag de 
gedeeltenn uit de debriefings van verbindende teksten. Een aantal beweringen van 
Penkovskii  werd in de uiteindelijke versie van het boek weggelaten, onder andere 
omdatt zij politiek niet opportuun werd geacht. Een voorbeeld van zo'n weggelaten 
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beweringg is de uitspraak dat de GROe Canada als een 'gunstig jachtterrein' voor 
inlichtingenwerkk beschouwde. De CIA besloot die uitspraak weg te laten uit 
consideratiee met de Canadese overheid. Er is geen reden aan de authenticiteit van The 
PenkovskiyPenkovskiy Pepers te twijfelen, ook al had de Britse dienst MI6 in eerste instantie nog 
pogingenn ondernomen een aantal misleidende beweringen in het boek op te nemen. Die 
beoogdenn de KGB en het Sovjet systeem extra in diskrediet te brengen.199 Dat werd 
echterr door de CIA afgewezen en uiteindelijk kwam er een versie op de markt die 
Penkovskii  geen woorden in de mond legde die hij niet gezegd had. 

2.112.11 De Russische overhelden hetKGB-verleden 
Dee memoires die na 1991 in Rusland zijn verschenen passen op een enkele uitzonde-
ringg na2C0 goed in het public relations beleid dat de Russische overheid in die 
periodeperiode aangaande het KGB-verleden gevoerd heeft. De Russische overheid, 
presidentt Boris Jeltsin voorop, maakte de afgelopen jaren op een aantal manieren 
duidelijkk dat zij een duidelijke continuïteit ziet tussen de KGB en de inlichtingen- en 
veiligheidsdienstenn van het huidige Rusland. President Jeltsin onderstreepte die 
continuïteitt door in 1995 bij decreet 20 december uit te roepen tot de 'Dag van de 
werkerr van de organen van staatsveiligheid van de Russische Federatie' ? Dat er 
zo'nn dag werd vastgesteld is op zich niet bijzonder. Net als in de voormalige Sovjet 
Uniee zijn er in het huidige Rusland speciale dagen voor tal van overheidswerkne-
mers,, zoals artsen, onderwijzers, politiemannen en leden van het korps grenstroepen. 
Hett belang van het werk van de betrokken overheidsdiensten wordt op zo'n dag van 
verschillendee zijden onderstreept, diensthoofden worden in de pers geïnterviewd e.d. 
Datt personeel van de buitenlandse inlichtingendienst SVR, de federale veiligheids-
dienstt FSB, de afluisterdienst FAPSI en andere inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
ookk zo'n speciale dag kreeg is daarom niet ongewoon. Pikant is echter wel de keuze 
vann 20 december. Die datum werd namelijk gekozen vanwege de oprichting van 
Leninss geheime politie Tsjeka (de Buitengewone Commissie ter Bestrijding van 
Contra-Revolutiee en Sabotage) op 20 december 1917. Dat op dezelfde datum drie 
jaarr later formeel de buitenlandse afdeling van de Tsjeka, de inlichtingendienst, 
werdd opgericht, maakt 20 december dus ook tot een zeer geschikte feestdag voor de 
huidigee SVR. Het past ook binnen de continuïteitsgedachte dat president Jeltsin in 
junii  1994 een aantal voormalige inlichtingenofficieren van de NKVD/KGB deels 
postuumm onderscheidde. Onder hen waren twee beroemde illegalen van Amerikaan-
see origine: het echtpaar Morris en Leontina Cohen/Kroger. President Jeltsin verleen-
dee die onderscheidingen vanwege het werk dat betrokkenen voor de Sovjetunie 
haddenn verricht, onder andere op het gebied van atoomspionage tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.. Hun werd de onderscheiding 'Held van Rusland' verleend.202 

Traditioneell  werd het doen en laten van de KGB in de media en in publica-
tiess in de Sovjet Unie nauwelijks belicht. Aan die terughoudendheid kwam plotse-
lingg een einde in de tweede helft van de jaren '80, ten tijde van de glasnost en peres-
trojka.trojka. De toenmalige KGB-voorzitter Vladimir Krjoetsjkov, wiens loopbaan een 
abruptt einde zou vinden door zijn prominente rol bij de mislukte staatsgreep tegen 
presidentt Gorbatsjov in augustus 1991, liet zich regelmatig in de elektronische en 
geschrevenn media interviewen. Ook andere hoge KGB-functionarissen lieten zich 
niett onbetuigd. Over het algemeen waren de interviews met Krjoetsjkov en anderen 
echterr weinig informatief. Ze hadden vooral tot doel het bestaansrecht van de KGB 
tee legitimeren in een tijd dat het centrale gezag in de Sovjet Unie steeds meer zijn 
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greepp op de politieke ontwikkelingen verloor. 
Hoewell  Krjoetsjkov in augustus 1991 als KGB-voorzitter werd afgezet en 

vann het politieke toneel verdween, werd nog onder zijn leiding een begin gemaakt 
mett een selectieve opening van de KGB-archieven. Christopher Andrew en Vasili 
Mitrokhinn schrijven in The Mitrokhin Archive dat Krjoetsjkov in september 1990 
eenn 'Besluit van de Voorzitter' deed uitgaan dat er 'meer gebruik gemaakt moest 
wordenn van archiefmateriaal' om een 'positief beeld van de KGB en 'zijn meest 
beroemdee zaken' voor het voetlicht te brengen.203 Dat daarvoor alleen bepaalde 
soortenn archiefmateriaal beschikbaar werden gesteld, sprak vanzelf. Het was 
bijvoorbeeldd duidelijk niet Krjoetsjkovs bedoeling dat materiaal over de vervolging 
vann dissidenten in de openbaarheid zou komen. Hij gaf eind jaren '80 namelijk 
opdrachtt de KGB-dossiers te vernietigen van alle dissidenten die op grond van het 
beruchtee artikel 70 ('anti-Sovjet agitatie en propaganda') waren vervolgd. Ook het 
grootstee deel van het zeer omvangrijke dossier van Andrej Sacharov verdween in de 
versnipperaar.. Om het aldus beperkte public-relationsbeleid van Krjoetsjkov in 
praktijkk te brengen werd in veel gevallen een voor de KGB betrouwbare Russische 
auteur,, vaak een KGB-officier, samengebracht met een gerenommeerde westerse 
auteur.. Dat door het beschikbaar stellen van KGB-materiaal aan westerse uitgeverij-
enn ook nog de nodige harde valuta konden worden binnengehaald, zal ook ongetwij-
feldd een rol hebben gespeeld in de overwegingen van Krjoetsjkov en zijn opvolgers 
inn Rusland na 1991. Het eerste boek dat beginjaren '90 op die manier werd gepubli-
ceerdd was Deadly Illusions van de Britse auteur John Costello en de KGB-officier 
Olegg Tsarev. De centrale figuur van het boek was de inlichtingenofficier van de 
NKVDD Alexander Orlov, die ten tijde van de Spaanse burgeroorlog NKVD-rezident 
inn Spanje was. Uit Deadly Illusions bleek dat Orlov in de eerste helft van de jaren 
'300 als illegaal NKVD-rezident in Londen een belangrijke rol had gespeeld bij de 
rekruteringg van de vijf NKVD-agenten Anthony Blunt, Guy Burgess, John Cairn-
cross,, Donald Maclean en Kim Philby, die in de Engelstalige literatuur wel worden 
aangeduidd als de 'Magnificent Five'. Deadly Illusions onthulde tal van niet eerder 
bekendee details over de rekrutering en activiteiten van het legendarische vijftal. 

Inn de loop van de jaren '90 werd Deadly Illusions gevolgd door andere pu-
blicatiess die ook op in Moskou vrijgegeven materiaal over de Magnificent Five 
warenn gebaseerd. Zo is er de meest actuele en volledige biografie van Kim Philby, 
geschrevenn door de Russische journalist Genrich Borovik, die volgens de gewezen 
KGB-generaall  Oleg Kaloegin in het verleden menigmaal door de KGB gewenste 
berichtenn in de Sovjet media heeft gelanceerd.205 De SVR stelde ook veel interessant 
archiefmateriaall  beschikbaar voor een andere publicatie over het illustere vijftal 
doorr de bekende auteur Nigel West en dezelfde Oleg Tsarev.206 Allen Weinstein 
schreeff  met de voormalige KGB-officier Alexander Vassiliev een boek over 
inlichtingenoperatiess in de Verenigde Staten in de jaren '30 en '40 dat vrijwel 
volledigg op documenten uit de SVR-archieven was gebaseerd.207 Deze publicaties, 
diee met archiefmateriaal dat officieel door de huidige Russische diensten werd 
verstrektt tot stand zijn gekomen, hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij 
voorall  betrekking hebben op de wapenfeiten van inlichtingenofficieren uit een 
redelijkk ver verleden, doorgaans de jaren '30 en '40. Ze voldoen aan de eerder door 
KGB-voorzitterr Krjoetsjkov gegeven opdracht 'beroemde zaken' uit het KGB-
verledenn voor het voetlicht te brengen. 

Hoee selectief de Russische overheid in zijn vrijgave van materiaal uit de 
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KGB-archievenn te werk gaat, wordt duidelijk als men ziet welke thema's buiten 
beschouwingg blijven. In grote lijnen zijn dat dezelfde thema's die in de memoires 
vann in Rusland woonachtige KGB'ers worden doodgezwegen. Zo blijf t de manier 
waaropp de KGB na 1953 binnen de USSR functioneerde en de daaraan gekoppelde 
systematischee repressie vrijwel volledig buiten beschouwing. Over de vervolging 
vann dissidenten en de mate waarin de KGB alle sectoren van de Sovjet maatschappij 
mett agenten had gepenetreerd is de afgelopen tien jaar door de Russische overheid 
eenn diep stilzwijgen bewaard. De memoires van Filipp Bobkov die jarenlang aan het 
hoofdd stond van het Vijfde Directoraat van de KGB dat zich met de vervolging van 
dissidentenn bezighield, passen dus wonderwel in dit beleid. Hij ontkent immers dat 
err dissidenten werden vervolgd en beweert ook dat er geen misbruik van de psychia-
triee in de Sovjet Unie voorkwam.208 Hij zegt zelfs dat in sommige gevallen waarin 
volgenss westerse instanties sprake was van misbruik van de psychiatrie, de betref-
fendee persoon na emigratie naar het Westen opnieuw in een psychiatrische inrichting 
moestt worden opgenomen.209 Ook rept Bobkov met geen woord over het werken 
mett informanten door de KGB binnen de dissidentenbeweging en de kerken. Onder 
anderee uit The Mitrokhin Archive is inmiddels genoegzaam bekend dat dit op grote 
schaall  gebeurde. Zo had de KGB de kerken in de USSR, vooral de Russisch Ortho-
doxee Kerk, met tal van agenten en informanten gepenetreerd. Het belang van derge-
lijk ee agenten voor de KGB was niet alleen dat zij informatie verschaften. Zij waren 
ookk eventueel in staat het beleid van de kerk in een voor de KGB en de Sovjet Unie 
gunstigee zin te beïnvloeden. Het eindresultaat was dat de Russisch Orthodoxe Kerk 
alss onafhankelijke instelling feitelijk niet bestond en aan het Sovjet regime onderge-
schiktt werd gemaakt. 

Eenn periode waarover men traditioneel ook ten tijde van de Sovjet Unie een 
diepp stilzwijgen bewaarde was augustus 1939 - juni 1941, de tijd van het bondge-
nootschapp met nazi-Duitsland. Het zou voor hedendaagse historici bijvoorbeeld 
interessantt zijn te weten op welke punten er in die jaren sprake is geweest van 
samenwerkingg tussen de diensten van nazi-Duitsland en de Sovjetunie. Het is 
bekendd dat er toen gevangen Duitse communisten, die eerder bij de zuiveringen 
onderr Stalin waren gearresteerd, uit de Goelag door de NKVD aan de Gestapo zijn 
overgedragen.. Een van de slachtoffers was Margarete Buber-Neumann, die daarover 
inn haar herinneringen Als Gefangene bei Stalin und Hitler verslag heeft gedaan. 
Volgenss de Poolse generaal Tadeusz Bor-Komorowski kwamen afvaardigingen van 
dee Gestapo en de NKVD begin 1940 enkele weken lang in Krakau bijeen om de 
coördinatiee van operaties tegen het Poolse verzet te bespreken. De huidige 
Russischee overheid heeft zoals te verwachten geen opening van zaken gegeven over 
dee contacten met Duitse inlichtingen- en veiligheidsdiensten in deze periode en het 
iss ook niet waarschijnlijk dat dit in de naaste toekomst zal gebeuren. Ook uit andere 
bronnen,, bijvoorbeeld Duitse van na de Tweede Wereldoorlog, is niets bekend over 
samenwerkingg van de NKVD met Duitse diensten in die periode. In 1995 is er in 
Moskouu wel een verzameling documenten is gepubliceerd die op de voornoemde 
periodeperiode betrekking heeft onder de titel Sekrety Gitlera na stole oe Stalina ('De 
geheimenn van Hitler bij Stalin op tafel'). De samenwerking met nazi-Duitsland komt 
daarinn echter niet aan de orde. Het gaat om documenten afkomstig uit de archieven 
vann de veiligheidsdienst FSB, die stammen uit de periode maart-juni 1941. De SVR 
enn de FSB hebben aan de uitgave meegewerkt. De opgenomen documenten zijn 
rapportagess over de dreigende Duitse aanval op de Sovjet Unie van de toenmalige 
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inlichtingenafdelingg van de NKGB aan de hoogste Sovjet leiding waaronder Jozef 
Stalin.. Uit de inleiding bij de bundel wordt duidelijk wat het doel van de publicatie 
is:: de lezer duidelijk maken hoe alert de inlichtingendienst destijds op het Duitse 
gevaarr was en hoe vaak de leiders van de USSR zijn gewaarschuwd.2 Het doel is 
ongetwijfeldd het goede werk van de toenmalige inlichtingendienst te benadrukken en 
daardoorr een bijdrage te leveren aan de legitimiteit van de huidige SVR. 

Eenn beschrijving van de geschiedenis van de NKVD/KGB kan natuurlijk niet 
heenn om de talloze moordaanslagen en ontvoeringen die in de jaren voor en na de 
Tweedee Wereldoorlog door die dienst in het buitenland zijn gepleegd. Daarbij waren 
voornamelijk,, maar niet uitsluitend, Russische emigranten en afvallige Sovjet 
communistenn het slachtoffer, met als bekendste voorbeeld Trotski in augustus 1940 
inn Mexico. Het derde deel van de serie Otsjerki istorii rossijskoj vnesjnej razvedki 
('Essayss over de geschiedenis van de Russische buitenlandse inlichtingendienst') dat 
inn 1997 in een oplage van tienduizend verscheen en is geschreven door een auteurs-
collectieff  van de SVR, gaat inderdaad in op een aantal van dergelijke moorden en 
ontvoeringen.. Onder andere de moord op Trotski wordt behandeld. Daarbij moet 
menn echter bedenken dat de betrokkenheid van de NKVD bij de moord op Trotski al 
sindss jaar en dag bekend is en ook uitvoerig ter sprake komt in de in 1994 versche-
nenn memoires van Pavel Soedoplatov.214 In de publicatie van de SVR wordt 
verrassendd genoeg de nadruk gelegd op de bijdrage van Trotski en de trotskisten aan 
hett verschijnsel van het 'anti-sovjetisme, dat vele jaren lang schade heeft berokkend 
aann de binnenlandse en buitenlandse politiek van de USSR en eveneens aan de 
internationalee arbeiders- en communistische beweging.'215 Ook wordt er gesugge-
reerdd dat de trotskisten een dankbaar rekruteringsterrein vormden voor westerse 
inlichtingendiensten.. Men krijgt de indruk dat de auteurs deze twee punten be-
schouwenn als verzachtende omstandigheden bij de liquidatie van de leider van de 
Vierdee Internationale. Heel vreemd gaan de auteurs ook te werk als het optreden van 
dee NKVD tijdens de Spaanse burgeroorlog ter sprake komt. De naam van de leider 
vann de 'trotskistische' partij POUM, Andrés Nin, valt wel en er wordt gewezen op 
hethet feit dat de POUM in 1937 na een onderlinge vete binnen het republikeinse kamp 
alss politieke kracht werd uitgeschakeld. Over de moord op Nin en de betrokkenheid 
vann de NKVD daarbij wordt echter met geen woord gerept.216 Dit in tegenstelling tot 
watt de auteurs van Deadly Illusions enkele jaren eerder al hadden geschreven over 
dee directe rol van de NKVD-rezident in Spanje Alexander Orlov in deze zaak.217 

Hoee moeilijk het soms voor de SVR is nieuwe feiten over het duistere verle-
denn van de NKVD/KGB naar buiten te brengen, bewijst het geval van de inlichtin-
genofficierr Stanislav Vaoepsjasov. In een biografisch woordenboek dat in 1995 
onderr auspiciën van de SVR in Moskou verscheen, is een biografische schets van 
Vaoepsjasovv opgenomen, waarin verwezen wordt naar het feit dat hij onder meer 
tijdenss de Spaanse burgeroorlog voor de NKVD actief was.218 Uit The Mitrokhin 
ArchiveArchive blijkt hoe incompleet die beschrijving van Vaoepsjasovs carrière is. Het feit 
datt hij in Spanje betrokken was bij de aanleg en bewaking van een geheim cremato-
riumrium waarin de stoffelijke resten van slachtoffers van de NKVD werden verbrand, 
blijf tt in de SVR-publicatie onvermeld. Ook wordt er niet gezegd dat Vaoepsjasov 
eindd jaren '20, in een eerdere fase van zijn carrière bij de NKVD, ter dood was 
veroordeeldd wegens moord op een collega. Dat vonnis werd al gauw in gevangenis-
straff  omgezet en hij werd later vrijgelaten om de draad van zijn loopbaan weer op te 
pakken.. Ook in Vaoepsjasovs autobiografie die in 1974 in de Sovjet Unie 
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verscheenn en onder meer op zijn activiteiten tijdens de Spaanse burgeroorlog ingaat, 
wordenn deze minder fraaie kanten van zijn carrière vanzelfsprekend niet behan-
deld.220 0 

Inn een recenter verleden, in 1978, was er de beruchte 'papaplumoord' op de 
Bulgaarsee balling Georgi Markov. Markov was onder meer werkzaam voor de BBC 
enn het in München gevestigde Radio Free Europe/Radio Liberty. Hij uitte tijdens 
uitzendingenn herhaaldelijk kritiek op het communisme in Oost-Europa, in het 
bijzonderr in zijn geboorteland Bulgarije. Terwijl hij in Londen bij Waterloo Bridge 
opp de bus stond te wachten kwam hij letterlijk in aanraking met een onbekende met 
eenn paraplu in de hand. Later op de dag werd hij ernstig ziek en enkele dagen later 
overleedd hij. Na zijn dood werd een kleine capsule met het dodelijke gif ricine uit 
zijnn dijbeen verwijderd. Men speculeerde dat de capsule door de onbekende met de 
parapluu op Markov was 'afgevuurd'. Al gauw rees het vermoeden dat hij door de 
Bulgaarsee geheime dienst, al dan niet in samenwerking met de KGB, was vermoord. 
Dee enige voormalige KGB'er die in zijn memoires iets over deze affaire zegt, is 
Olegg Kaloegin. Hij zegt in The First Directorate begin 1978 aanwezig te zijn 
geweestt bij een vergadering in de Loebjanka, het hoofdkwartier van de KGB, 
waarbijj  de KGB-top besloot de Bulgaren op hun verzoek technische steun te 
verlenenn bij de liquidatie van Markov. 21 Deze versie van Kaloegin is op zichzelf 
niett onaannemelijk, maar nooit uit andere bron bevestigd. Het opvallende is dat de 
Russischee overheid niets heeft vrijgegeven dat licht werpt op de moord op Markov. 
Ookk in Rusland woonachtige ex-KGB'ers doen er op dit punt het zwijgen toe. Dat 
hethet voor het personeel van Russische diensten niet eenvoudig is zich van het 
bloedigee verleden te distantiëren, blijkt uit een gebeurtenis die zich in 1993 voor-
deed.. De voormalige hoge NKVD-officier Pavel Soedoplatov werd in dat jaar bij 
eenn bijeenkomst van de inlichtingendienst SVR uitgenodigd. Soedoplatov was 
tijdenss zijn carrière in de jaren '30 en '40 bij tal van liquidaties betrokken en voerde 
onderr andere persoonlijk de moordaanslag uit op de Oekraïense nationalistische 
leiderr Jevhen Konovalets in mei 1938 in Rotterdam. Hij was het brein achter de 
moordd op Trotski in Mexico in 1940. Soedoplatov kreeg bij binnenkomst een 
staandee ovatie van het aanwezige personeel van de SVR die enkele minuten 
duurde.222 2 

2.122.12 Serieuze reactie op Mitrokhin blijft  uit 
Typerendd is ook de reactie op de publicatie in het Westen van The Mitrokhin 
ArchiveArchive of, liever gezegd, vooral het uitblijven daarvan.223 Dat boek bevat zoals 
gezegdd naast gegevens over talloze inlichtingenoperaties in het Westen ook vele 
detailss over de wijd vertakte penetratie door de KGB van de kerken en de dissiden-
tenbewegingg in de Sovjetunie. Dat zijn zoals eerder opgemerkt thema's waarover de 
Russischee overheid een diep stilzwijgen in acht neemt. Daarnaast is The Mitrokhin 
ArchiveArchive onder meer interessant omdat er veel informatie in te vinden is over de inzet 
vann illegalen in Oost-Europa, vooral tegen de dissidentenbeweging in landen als 
Tsjechoslowakijee en Polen. Die KGB-illegalen opereerden onder een valse identiteit 
enn gaven zich tegenover Oost-Europese dissidenten veelal uit voor West-
Europeanenn die met hen sympathiseerden, om aldus allerlei informatie los te krijgen. 
All  dit materiaal en nog veel meer was door de KGB-officier Vasili Mitrokhin 
gekopieerdd in de periode dat hij in functie was als archivaris bij het Eerste Hoofddi-
rectoraat,, tot aan zijn pensionering in 1985. Hij deed dat in het diepste geheim en 
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mett groot persoonlijk risico. Hij werd daarbij naar eigen zeggen gemotiveerd door 
zijnzijn afkeer van de KGB en het sovjetregime. In 1992 werd hij door de Britse 
inlichtingendienstt MI6 met zijn gezin en de informatie dat hij had verzameld, naar 
hett Westen 'geëxfiltreerd'. Een groot deel van het materiaal dat Mitrokhin meenam 
naarr het Westen, zij het lang niet alles, is verwerkt in The Mitrokhin Archive, 
waarvann de Britse historicus Christopher Andrew de coauteur is. 

Naa de verschijning van het boek in september 1999 heerste er enige tijd in 
Moskouu een oorverdovende stilte. Uiteindelijk kwam er een korte reactie van 
niemandd minder dan de toenmalige directeur van de SVR, Vjatsjeslav Troebnikov. 
InIn december 1999 verscheen er een interview met hem in de Izvestia.22*  Daarin 
bevestigdee hij dat Mitrokhin werkzaam was geweest bij het Eerste Hoofddirectoraat 
vann de KGB. Hij zei dat Mitrokhin 'een onbelangrijke functie had en vijftien jaar 
geledenn om leeftijdsredenen was ontslagen met de rang van majoor.' Vervolgens zei 
hijj  dat de SVR na publicatie van het 'zogenaamde Mitrokhinarchief een onderzoek 
hadd ingesteld: 'Daaruit bleek dat een "Mitrokhinarchief' in de echte zin van het 
woordd niet bestond. Deze man had geen ruime toegang tot het materiaal dat wordt 
behandeldd in het boek dat in Engeland is gepubliceerd.' Troebnikov zei vervolgens 
overr het boek: 'Naar onze mening bevat het vele onnauwkeurigheden en verzinsels. 
Overr sommige feiten wordt informatie gegeven die buitenlandse speciale diensten 
[d.w.z.. inlichtingendiensten] bekend is door Gordievsky en andere verraders. Het 
boekk bevat geen documenten zoals de auteurs zelf erkennen. In verband met dit boek 
will  ik het woord betrouwbaarheid niet in de mond nemen en dus ook niet van schade 
[aann de SVR] spreken.' In het interview gaf Troebnikov geen enkel voorbeeld van 
dee 'vele onnauwkeurigheden en verzinsels' in het boek. Gezien de moeilijke 
omstandighedenn waaronder Mitrokhin zijn materiaal uit de KGB-archieven kopieer-
de,, zijn onjuistheden niet helemaal uit te sluiten. Tot nu toe is er van onjuistheden 
echterr niets gebleken en zeker niet van verzinsels. Troebnikovs reactie heeft 
ongetwijfeldd alles te maken met het voor de huidige Russische diensten pijnlijke feit 
datdat de publicatie van The Mitrokhin Archive het eigen zorgvuldig geregisseerde 
publicc relations beleid ten aanzien van het verleden van de KGB doorkruist. In 
augustuss 2001 liet het hoofd van de persdienst van de SVR, Boris Laboesov, zich in 
eenn interview met een Russisch maandblad in soortgelijke termen als door Troeb-
nikovv werden gebruikt over The Mitrokhin Archive uit.22 

Dee meeste memoires van Sovjet inlichtingenofficieren die na 1991 in Rus-
landd verschenen zijn, conformeren zich grosso modo aan de lijn die door de Russi-
schee overheid is uitgezet in de publicaties waaraan zij de laatste jaren heeft meege-
werkt.. De memoires van KGB-officieren als Vadim Kirpitsjenko, Vladimir 
Krjoetsjkov,, Vladimir Sjebarsjin en Vitali Pavlov laten zoals eerder gezegd tal van 
thema'ss onbesproken die ook de Russische overheid liever verzwijgt. Uitzonderin-
genn in dit opzicht zijn de herinneringen van Pavel Soedoplatov en Oleg Kaloegin, 
diee veel openhartiger zijn dan die van hun collega's.226 Voor Kaloegin geldt dat hij 
eenn merkwaardige tussenpositie inneemt. Hij is geen echte overloper, hoewel hij al 
sindss 1994 in de Verenigde Staten woont. Tegelijkertijd leeft hij in onmin met de 
Russischee overheid en zijn ex-collega's van de KGB, die hem in hun memoires 
herhaaldelijkk voor verrader of CIA-agent uitmaken.227 
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3 3 

'Eenn instrumen t in handen van de partij' 1 

Dee KGB en de CPSU 

3.13.1 Inleiding 
Talrijkk zijn de uitspraken van leidende KGB-fiinctionarissen, waarin wordt verwe-
zenn naar de leidende rol van de Communistische Partij van de Sovjet Unie ten 
aanzienn van de KGB. In één enkele verzamelband van redevoeringen van Joe.V. 
Andropovv zijn vele van dergelijke uitspraken aan te treffen, waaronder de volgende, 
gedaann bij de viering van het zestigjarig bestaan van de Sovjet 'organen van 
staatsveiligheid'' in december 1977: 

Eenn onuitputtelijke bron van kracht voor de organen van staatsveiligheid was 
enn blijf t de dagelijkse leiding en controle van de zijde van de Communisti-
schee Partij, de partij die de leidende en richting gevende kracht is van de 
Sovjett maatschappij, die het Sovjet volk langs de weg van Lenin naar het 
communismee leidt. 

Tienn jaar eerder, bij dezelfde gelegenheid, had hij al eens gezegd: 

Dee dagelijkse leiding door de Communistische Partij en haar leninistische 
Centraall  Comité is een fundamentele en onmisbare voorwaarde voor de juis-
tee politieke lijn bij al het werk van de organen van staatsveiligheid. 

Andropovv heeft het in de hierboven geciteerde passages abstract geformuleerd, zoals 
Sovjett leiders dat bij openbare gelegenheden gewoon waren te doen. Men zou met 
enigee kwade wil zijn woorden kunnen afdoen als plichtmatige, door de Sovjet 
ideologiee ingegeven vage uitlatingen die per definitie ver afstaan van de politieke 
werkelijkheid.. De inhoud van de hier besproken memoires spreekt de strekking van 
Andropovss woorden echter over het algemeen niet tegen. 

Amyy Knight behandelt in haar standaardwerk uit 1988 The KGB: Police and 
PoliticsPolitics in the Soviet Union, ook de positie van de KGB binnen het politieke stelsel 
vann de Sovjet Unie. Knight gaat uit van het bestaan van partijcontrole over de KGB 
enn ziet het Politbureau als de instantie die algemene directieven doet uitgaan voor de 
geheimee dienst. Daarnaast ziet zij de Afdeling Administratieve Organen van het 
Centraall  Comité van de CPSU als een belangrijk instrument van partijcontrole over 
dee KGB, hoewel de precieze aard van de relaties van die instantie met de KGB niet 
goedd uit Sovjet bronnen is af te leiden. Een instantie van die naam bestond er in de 
Sovjett Unie sinds het begin van de jaren '50.4 Een voormalige plaatsvervangend 
cheff  van de Afdeling Administratieve Organen omschreef in 1964 in een Sovjet 
publicatiee de taken van de afdeling en de daaraan ondergeschikte afdelingen op de 
lageree niveaus van het partijapparaat. Knight citeert hem als volgt: 
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Onee of the basic tasks of the administrative organs departments of party 
committeess is constant control over the fulfillment of tasks assigned to the 
militias,, investigative agencies, the Procuracy, the courts and the corrective-
laborr institutions. This control must be efficient and specific. The employees 
off  the departments must study and prepare suggestions for the further im-
provementt of the activity of these organs, ensure the proper selection and 
trainingg of cadres, resolutely suppress violations of the law by officials, 
strengthenn the ties of the militia, courts and Procuracy with the public, im-
provee the style of leadership of the lower branches of these organs by the re-
publicc and oblast apparatus.3 

Dee KGB valt volgens Knight in de categorie 'investigative agencies' en komt 
daarmeee dus op grond van deze uitspraak onder het formele toezicht van de Afdeling 
Administratievee Organen. Knight verwijst ook naar de geëmigreerde Sovjet jurist 
Fridrikhh Neznansky, die over de Afdeling Administratieve Organen eind jaren '70 
opmerktee dat zij goedkeuring verleende aan de personele benoemingen van de KGB 
enn de andere instellingen die onder haar jurisdictie vielen.6 Deze afdeling van het 
Centraall  Comité hield zich waarschijnlijk vooral bezig met het toezicht op de 
binnenlandsee activiteiten van de KGB. In het geval van de activiteiten van de KGB 
inn het buitenland speelde de Internationale Afdeling een belangrijke rol, waarover 
laterr meer. In de memoires van KGB'ers, zowel van degenen die naar het Westen 
zijnn overgelopen als van hen die in de Sovjet Unie bleven, wordt overigens geen 
gewagg gemaakt van een duidelijke taakafbakening van deze twee afdelingen van het 
Centraall  Comité. Via de afdelingen van het Centraal Comité was de KGB ook 
ondergeschiktt aan de top van de politieke piramide in de Sovjet Unie, het Politbu-
reauu en het Secretariaat. 

Aann het hoofd van de Afdeling Administratieve Organen stond in de jaren 
1959-19644 Nikolaj Mironov. Over diens positie wordt in The Penkovskiy Papers het 
eenn en ander opgemerkt in een passage die ook door Knight in haar boek wordt geci-
teerd.. De GROe-officier Oleg Penkovski die goed op de hoogte was van de gang van 
zakenn in de hoogste kringen van de Sovjet Unie, zegt er het volgende over: 

Thee Central Committee has a so-called Administrative Organs Department. 
Itss chief is Nikolay Romanovich Mironov. He is a former high officer of the 
KGB.. This section has nothing at all to do with administrative matters. It di-
rectss the work of the KGB, the Ministries of Internal Affairs of the Union 
Republics,, the courts, the procurator's office, and us, the GRU. This Mironov 
iss czar and god over us. Everything goes to him, and from him to Khru-
shchevv and other members of the Presidium of the Central Committee CPSU. 
(...)) Our general Serov [op dat moment de chef van de GROe] stands at atten-
tionn before him, indeed before any employee of his section.7 

Mironovv was zelf ook als een gewone sterveling vanaf 1951 bij de staatsveiligheids-
dienstt werkzaam geweest, voordat hij in de tweede helft van de jaren '50 bij de 
Afdelingg Administratieve Organen terechtkwam. Vóór 1951 had hij diverse partij-
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functiess bekleed.8 In een eerdere passage had Penkovski het een en ander opge-
merktt over de bemoeienis van partijleider Chroesjtsjov en de hoogste partij-in-
stantiess met de KGB: 

Khrushchevv himself directly supervises the work of the KGB. In this matter 
hee trusts no one else; he controls the KGB organs as First Secretary of the 
Centrall  Committee CPSU and not as the Chairman of the Council of Minis-
ters.. It is said that Shelepin [voorzitter van de KGB in 1958-1961] spends 
moree time in Khrushchev's office than in his own office on Dzerzhinskiy 
Square.. Khrushchev and the Presidium of the Central Committee CPSU 
regularlyy receive reports from the KGB on the activities of our intelligence 
servicess and the moods of the people. 

Beidee voorgaande citaten bevestigen het idee van partijcontrole over de KGB, maar 
dee positie van Mironov als 'tsaar en god' behoeft enige nuancering, want hij had 
altijdd nog partijleider Chroesjtsjov boven zich, die zich blijkbaar veelvuldig met de 
KGBB bemoeide. 

Ookk een andere bron suggereert dat Chroesjtsjov in het doen en laten van de 
inn maart 1954 officieel opgerichte KGB hevig geïnteresseerd was. De voormalige 
KGB-offïcierr Filipp Bobkov schrijft namelijk in zijn memoires dat Chroesjtsjov kort 
naa de oprichting van de KGB een belangrijke inhoudelijke rede hield op een bij-
eenkomstt van leidend kader van de dienst. Bobkov laat in het midden of hij zelf 
aanwezigg was, maar hij was waarschijnlijk te jong om te worden uitgenodigd. 
Chroesjtsjovv hield volgens Bobkov een rede van ongeveer twee uur waarin hij zijn 
zienswijzee gaf op het werk van de KGB. De belangrijkste taak van 'de organen' 
moestt zijn 'de versterking van de socialistische legaliteit en de uitroeiing van 
onjuistee methoden van leiding geven', wat dat dan ook concreet moge betekenen. 
Bepaaldee leidende KGB-figuren in de zaal prees Chroesjtsjov ook met naam en toe-
naam,, andere bekritiseerde hij. Bobkov noemt daarbij geen namen. Chroesjtsjov zou 
zijnn gehoor ook gedetailleerd hebben laten weten wat hij van plan was te zeggen op 
hett komende 20e Congres van de CPSU. Wonderlijk genoeg liet hij ook al weten dat 
enkelee leden van het Presidium van de CPSU, Vjatsjeslav Molotov, Lazar Kagano-
vitsjj  en Georgi Malenkov, kritiek op Stalin en de 'ontmaskering van de misdaden 
vann het stalinistische regime' probeerden te verhinderen.' Die laatste opmerking 
zouu betekenen dat Chroesjtsjov tegenover het KGB-kader ook al het een en ander 
vann de strekking van zijn later zo beroemd geworden 'geheime rede' van het 20e 
Congress heeft laten doorschemeren. Maart 1954 of korte tijd later lijk t daarvoor 
overigenss erg vroeg. Misschien vond zijn optreden voor de KGB dus pas eind 1955 
plaatss en niet onmiddellijk in de zomer van 1954; Bobkov laat zich over de precieze 
datumm niet nader uit. Dat Chroesjtsjov tegenover een gehoor van hoge KGB-
officierenn al iets van kritiek op de drie genoemde leden van het Presidium liet 
doorschemeren,, lijk t ook niet erg waarschijnlijk. Meestal werden dat soort zaken in 
dee Sovjet Unie immers binnenskamers gehouden, tenzij iemand politiek al volledig 
aann de kant was gezet. Met Molotov, Kaganovitsj en Malenkov zou dat pas in 1957 
gebeuren.. Het is niet mogelijk de historische juistheid van het verhaal van Bobkov 
vastt te stellen. Wel kan worden gezegd dat zijn memoires over het algemeen geen al 
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tee betrouwbare indruk maken.11 

3.23.2 Deriabin en Bagley 
Niett alle westerse auteurs zijn het overigens met Knight eens dat de KGB in de 
periodee na Stalins dood onder controle van de CPSU stond. Peter Deriabin en T.H. 
Bagleyy geven er in The KGB: Masters of the Soviet Union uit 1990 blijk van geen 
waardee te hechten aan de 'myth of party control'. Deriabin was een KGB-officier 
diee in 1954 in Wenen naar het Westen overliep, terwijl Bagley carrière maakte bij de 
CIA.. Zij schrijven dat de KGB 'tegenwoordig net zo min door de partij wordt 
gecontroleerdd als ten tijde van Stalin'. Het hele idee van partijcontrole zou in feite 
niett meer zijn dan een cliché van de Sovjet propaganda.12 Ook op het punt van 
personeelsbeleidd was de KGB naar hun mening niet aan controle door de partij 
blootgesteld.. Zij zien weliswaar een rol voor de eerder genoemde Afdeling Admini-
stratievee Organen weggelegd, maar dat was in hun ogen een puur formele aan-
gelegenheid.. Met overplaatsingen en promoties in de hogere regionen van de KGB 
werdd door de genoemde afdeling altijd zonder haperen ingestemd. Overtuigend is 
dezee zienswijze niet. De meeste memoiresschrijvers en ook andere bronnen die in dit 
hoofdstukk aan de orde komen, geven Deriabin en Bagley in dit opzicht geen gelijk. 
Verderopp in hun betoog zwakken zij ook zelf hun stelling af. In het geval van de 
bezettingg van bepaalde hoge posities bij de veiligheidsdienst, aldus de auteurs, werd 
dee chef van de Afdeling Administratieve Organen of diens plaatsvervanger, een 
secretariss van het Centrale Comité van de CPSU of zelfs een Politbureaulid, infor-
meell  door de voorzitter van de KGB geraadpleegd. Als deze functionarissen een be-
paaldee partijfunctionaris beter gekwalificeerd vonden voor een post dan een pro-
fessionelee KGB-man, zou de voorzitter doorgaans met de benoeming van zo'n 
buitenstaanderr akkoord gaan. De benoeming van partijfunctionarissen op hoge 
postenn binnen de KGB kwam in de periode na 1953 regelmatig voor, zoals verderop 
nogg zal worden besproken. Ook bij het uitsturen van KGB-personeel naar het 
buitenlandd onder een dekmantel waren volgens de beide auteurs de Afdeling 
Administratievee Organen en de Afdeling voor Buitenlandse Kaders van het Centraal 
Comitéé betrokken.1 Knight is ook van mening dat de bezetting van de hoogste posi-
tiess binnen de KGB door een hoge partij-instantie moest worden goedgekeurd. Naar 
haarr mening gebeurde dat waarschijnlijk niet door de Afdeling Administratieve 
Organenn maar door het Politbureau of het Secretariaat van het Centraal Comité. 
Samenvattendd stelt zij: '(...) the process of appointments to the top level of the KGB 
elitee is, like that of key party and state appointments, a complex one of power-
brokeringg and consensus.'14 Een voorbeeld dat dit illustreert is te vinden in de 
memoiress van de voormalige KGB-voorzitter Vladimir Krjoetsjkov. Het gaat om de 
benoemingg van Semjon Tsvigoen tot vice-voorzitter van de KGB in 1967. Brezjnev 
hadd connecties met Tsvigoen die tot dat moment aan het hoofd van de KGB in 
Azerbeidzjann had gestaan. Brezjnev deed de nieuw aangetreden KGB-voorzitter 
Andropovv in 1967 de aanbeveling Tsvigoen aan een functie bij het centrale apparaat 
vann de KGB in Moskou te helpen. Een concrete functie stelde Brezjnev daarbij niet 
voor,, maar Andropov besloot vervolgens Tsvigoen tot een van zijn vice-voorzitters 
tee maken. Een andere vice-voorzitter van de KGB die op voorspraak van Brezjnev 
doorr Andropov werd aangesteld, was G. Tsinev.15 Volgens sommige memoires-
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schrijverss die zelf posities binnen de top van de KGB hebben bekleed, hadden 
Tsvigoenn en Tsinev rechtstreeks toegang tot Brezjnev en hielden ze hem van de 
gangg van zaken bij de KGB op de hoogte. 

Dee verhoudingen tussen KGB-chefs en partijfunctionarissen in de provincie 
lagenn blijkbaar niet zo eenduidig. Deriabin en Bagley menen dat het regionale eerste 
secretarissenn van de CPSU expliciet verboden was naar de details van geheime 
KGB-operatiess te vragen; ook zou het regionale KGB-chefs verboden zijn geweest 
aann partijsecretarissen hun geheime berichten afkomstig van de Centrale te laten 
zien.. Wel dienden KGB-chefs in de provincie de partijsecretarissen op de hoogte te 
houdenn van activiteiten van politieke betekenis en hen over zaken te vertellen die 
hunn direct aangingen. Deriabin baseert deze uitspraken op zijn eigen ervaringen in 
dee Sovjet Unie op het eind van de jaren '40. Of dit ook in de decennia na Stalins 
doodd nog de praktijk was, is dus de vraag. 

Dee situatie in Moskou verschilde waarschijnlijk in belangrijke mate van die 
inn de provincie: in het politieke centrum hadden volgens Deriabin en Bagley op het 
eindd van de jaren '80 de secretaris-generaal van de CPSU en het hoofd van de Com-
missiee voor Juridische Zaken van het Centraal Comité van de CPSU zeggenschap 
overr geheime operaties van de KGB. In plaats van de Afdeling Administratieve 
Organenn was er namelijk inmiddels de Commissie voor Juridische Zaken van het 
Centraall  Comité gekomen, met de voormalige KGB-voorzitter Viktor Tsjebrikov 
aann het hoofd. Over de verhouding tot het Politbureau zeggen de auteurs: 'the 
KGB'ss operations are the Politburo's own operations.' Even verder merken Deriabin 
enn Bagley over de verhouding van de KGB-top tot het Politbureau op: 

Inn principle the KGB keeps no secrets from the Politburo. It sends reports or 
proposals,, typed separately for each recipient, to Politburo members, perhaps 
askingg them to approve a particularly sensitive operation - like overthrowing 
aa Third World government, abetting a strike in a NATO country, or assassi-
natingg a foreign political figure - or informing them of some especially in-
terestingg development. 

Overigenss gaat het hier zoals de auteurs zelf al aangeven bepaald niet om alledaagse 
kwesties:: het omverwerpen van een regering of de moord op een politicus. Voor 
gangbaree en routinematige inlichtingenoperaties zal het Politbureau lang niet in alle 
gevallenn of zelfs helemaal niet om toestemming worden gevraagd. Voor hun 
generaliserendee uitspraak geven Deriabin en Bagley net als in vele andere gevallen 
geenn bron. Wel noemt Deriabin ter illustratie het geval van een prominente West-
Berlijnsee advocaat, die door de Sovjet geheime dienst werd gekidnapt en voorgoed 
achterr het Dzeren Gordijn verdween. Dat moet beginjaren '50 zijn geweest, voordat 
Deriabinn naar het Westen overliep. Hij stelde een rapport op aan het Politbureau 
toenn de ontvoering aanstaande was.19 Deriabin doelt hierbij ongetwijfeld op de ont-
voeringg van de West-Berlijnse advocaat Walter Linse in juli 1952, een zaak die hij 
inn zijn dertig jaar eerder verschenen memoires ook noemt. Daarin maakte Deriabin 
toenn geen melding van contact vooraf over de ontvoering tussen de staatsvei-
ligheidsdienstt en het Politbureau, toen nog Presidium geheten. Wel schreef hij dat 
ledenn van het Presidium achteraf werden geïnformeerd.20 Tegen het einde van de 
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uiteenzettingg over de vraag ten aanzien van de KGB en de CPSU wie nu precies 
wiee controleert zeggen Deriabin en Bagley: 'Party and KGB are mutually interacting 
partss of the same body, and the word "control" is inappropriate to describe their 
relationship.'211 Dit lijk t weer enigszins verwijderd van het door de auteurs eerder 
ingenomenn standpunt dat ook uit de titel van hun boek spreekt. 

Inn zijn in 1960 verschenen memoires houdt Deriabin er een meer rechtlijnige 
visiee op de relatie tussen de CPSU en de KGB op na. Hij benadrukt dat de KGB in 
tegenstellingg tot wat de officiële regelgeving beweert, niet ondergeschikt is aan de 
ministerraadd van de USSR, maar rechtstreeks aan de partij: 'One of the ten secre-
tariess of the Central Committee of the Communist Party is always assigned to direct 
Statee Security activities.'22 In dezelfde passage stelt Deriabin expliciet dat de in-
structiess voor KGB-personeel afkomstig zijn van het Centraal Comité. Zowel in de 
provinciee als in Moskou rapporteert de staatsveiligheidsdienst aan de partij, niet aan 
staatsinstellingen.. Die onderschikking aan de partij, zo zegt hij elders, is in de prak-
tijkk niet zo dualistisch als het klinkt, omdat de KGB-chef in elke oblast of kraj ook 
zelff  lid is van het leidende partijorgaan op dat niveau. Tegelijkertijd is er de controle 
doorr de strakke KGB-hiërarchie vanuit Moskou.23 Niet alle auteurs zijn het op dit 
puntt met elkaar eens. De jurist en kenner van het Sovjet recht G.P. van den Berg 
meent,, schrijvend in 1991, net als Deriabin ongeveer dertig jaar eerder, dat de lokale 
KGB-organenn direct stonden 'onder het naast hogere KGB orgaan en verder 
eventueell  onder partijorganen.' Hij meent dat de republieksorganen van de KGB 'in 
eenn positie van dubbele ondergeschiktheid' stonden, daarbij ongetwijfeld doelend op 
ondergeschiktheidd aan de republikeinse partijleiding en de centrale KGB-leiding in 
Moskou.. 4 Amy Knight signaleert op lokaal en regionaal niveau geen dubbele 
ondergeschiktheid.. Zij typeert de KGB als 'highly centralized and controlled rigidly 
fromm the top.'25 

Deriabinn maakt in zijn memoires gewag van een opvallend detail betreffende 
hett Bewakingsdirectoraat van de MGB in het begin van de jaren '50. Zelfwas hij 
enigee tijd werkzaam bij de onderafdeling van de staatsveiligheidsdienst in Moskou, 
diee verantwoordelijk was voor de persoonlijke veiligheid van de hoogste Sovjet 
leiders.. Deriabin stelt dat vrijwel alle rekruten voor het Bewakingsdirectoraat vooraf 
doorr de partij werden geselecteerd. Partij organisaties in den lande droegen kandida-
tenn voor, die vrijwel allemaal lid van de CPSU of de Komsomol waren. Wie in zijn 
naastee familie een koelak of een voormalige krijgsgevangene had, kon dienst bij het 
Bewakingsdirectoraatt wel vergeten. Ook voor ander werk bij de staatsveiligheids-
dienstt kregen partijorganisaties vaak opdracht van het Centraal Comité, een bepaald 
aantall  communisten te leveren. Deriabin beweert dat er vrijwel alleen Russen, 
Oekraïenerss en Witrussen bij het Bewakingsdirectoraat werden aangesteld.26 Dat 
voorall  Slaven, ook binnen de Sovjet strijdkrachten, bij de politiek meest gevoelige 
takkenn van dienst werden ondergebracht, is uit de mond van andere voormalige 
Sovjett burgers ook al eens opgetekend.2 Afkomst en de politieke instelling van 
naastee verwanten speelde blijkbaar ook bij de rekrutering van personeel voor de 
staatsveiligheidd een belangrijke rol. Zo kreeg de NKVD-offïcier Nikolai Khokhlov 
inn 1941 de schriftelijke vraag voorgelegd of hij verwanten in het buitenland had.28 

Tegenn het einde van de oorlog moest Khokhlov ook opeens alles op schrift stellen 
watt hij over het gedrag van zijn vader aan het front wist en over de omstandigheden 
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waaronderr hij in 1942 was omgekomen. Achteraf bleek dat zijn vader wegens 
enkelee politiek onvoorzichtige uitspraken in een strafbataljon was terechtgekomen 
enn later was gesneuveld.29 Het feit dat de grootvader en bijgevolg ook de vader van 
Olegg Penkovski van adellijke afkomst waren, had hem ook een negatieve aanteke-
ningg in zijn personeelsdossier opgeleverd. Nu zou Penkovski uiteindelijk vanuit 
Sovjett oogpunt inderdaad een verrader blijken, maar dat had niet zozeer iets met zijn 
afkomstt van doen, maar eerder met de manier waarop de KGB en andere Sovjet 
instantiess hem zijn afkomst aanrekenden. 

TheThe KGB: Masters of the Soviet Union van Deriabin en Bagley hoort bij een 
aantall  in het Westen verschenen publicaties, vooral uit de jaren 1982-1985, waarin 
dee KGB binnen het Sovjet stelsel een grotere macht werd toegeschreven dan de 
CPSU.. Vladimir Solovyov en Elena Klepikova schreven naar aanleiding van Andro-
povss klim naar de top in 1982 bijvoorbeeld: 'Andropov's coup d'etat laid bare 
policee foundations of the Soviet state, when the Party itself became merely an 
appendagee to it.'31 Een ander voorbeeld uit die periode is The New KGB: Engine of 
SovietSoviet Power van William R. Corson en Robert T. Crowley, die beiden een carrière 
binnenn het Amerikaanse inlichtingenwezen achter zich hebben. Hun stelling is dat er 
tijdenss Andropovs voorzitterschap van de KGB een einde kwam aan de onder-
schikkingg van de staatsveiligheidsdienst aan de CPSU. De bewijzen voor deze 
stellingg zijn zacht gezegd nogal mager. Corson en Crowley zijn geneigd uitspraken 
tee doen die niet door bronnen worden ondersteund. Typerend is wat zij bijvoorbeeld 
zonderr bronvermelding schrijven over Andropovs activiteiten in de jaren 1957-1967, 
dee periode voordat hij KGB-voorzitter werd: 

Duringg that decade, though nominally in charge of the Socialist Countries 
Departmentt [van het Centraal Comité], his actual role was that of coordi-
natingg the organs [d.w.z. de KGB] and providing supervision and direction 
off  the bloc states' intelligence services. 

Dee auteurs halen een niet met naam genoemde KGB-overloper aan uit het midden 
vann de jaren '80, uit wiens mond zonder enige verdere toelichting deze uitspraak 
wordtt opgetekend: 'The KGB's presumed subordination to the party is a thing of the 
past.'33 3 

Archiee Brown, kenner van de Sovjet politiek, keerde zich op goede gronden 
tegenn een visie als die van Solovyov en Klepikova: 

Accordingg to this logic, however, there would have been no reason for An-
dropovv to become party leader, and still less reason for him to leave the top 
postt in the KGB to become just one of several senior secretaries of the Cen-
trall  Committee - which he formally became in May 1982 while Brezhnev 
wass still General Secretary. But Andropov immediately began to wield a 
greaterr influence over policy (beginning an anti-corruption drive which he 
wass to pursue with greater political resources at his disposal once he had be-
comee General Secretary) and especially a much enhanced power over party 
cadress than he had enjoyed as Chairman of the KGB. 
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3.33.3 Het plenum van het Centraal Comité van juli  1953 
Voorr de relatie tussen de KGB en de partij in de periode na Stalins dood is van 
belangg wat er gebeurde ten tijde van het plenum van het Centrale Comité van de 
CPSUU dat begin juli 1953 werd gehouden. De thema's die tijdens dat belangrijke 
plenumm aan de orde kwamen hebben in belangrijke mate de relatie tussen de KGB en 
dee CPSU in de decennia na 1953 bepaald. De volledige tekst van de redevoeringen 
enn discussies tijdens die bijeenkomst werd pas in 1991 in de Sovjet Unie gepubli-
ceerd.. Het plenum werd gehouden van 2 tot 7 juli 1953, na de arrestatie van Lavrenti 
Beriaa op 26 juni. Beria werd er door de sprekers in allerlei variaties van beschuldigd 
datdat hij in de maanden na Stalins dood als chef van de MVD geprobeerd had de 
machtt te grijpen. 

Binnenn enkele dagen na de dood van Stalin in begin maart 1953 was er 
namelijkk door de Sovjet leiders besloten tot een reorganisatie van de staatsveilig-
heid.. Het bestaande ministerie van Binnenlandse Zaken (MVD) werd samengevoegd 
mett dat van Staatsveiligheid (MGB) tot één groot ministerie van Binnenlandse 
Zakenn met Beria aan het hoofd.35 In het midden van de jaren '30 was onder Stalin 
aann de vooravond van de grote terreur een dergelijke reorganisatie ook al eens 
doorgevoerd,, op termijn niet tot ieders genoegen. Tot aan zijn arrestatie eind juni 
19533 gebruikte Beria de functie van chef van de MVD en zijn positie als eerste 
plaatsvervangendd voorzitter van de Ministerraad in de strijd om de macht die vrijwel 
onmiddellijkk na Stalins dood was ontbrand. In de paar maanden die hem restten tot 
aann zijn arrestatie gaf Beria op een aantal terreinen de aanzet tot hervormingen die in 
dee Sovjet context van dat moment niet anders dan liberaal kunnen worden genoemd. 
Hijj  stelde de partijtop onder andere voor, de bevoegdheden van het beruchte 
terreurorgaann de Bijzondere Vergadering te beperken en hij liet als uitvloeisel van 
eenn amnestie vele gevangenen uit de Goelag vrij . In de republieken van de USSR 
probeerdee hij tevens de positie van de niet-Russische minderheden te versterken, 
voorall  door vertegenwoordigers daarvan in leidende posities te plaatsen.36 Dit alles 
vondd plaats bijna drie jaar voordat Chroesjtsjov op het 20e partijcongres zijn 
beroemdee geheime rede zou houden, waarin hij Stalin voor het eerst ten overstaan 
vann een grote groep partijleden bekritiseerde. 

Hett steeds weer terugkerende verwijt dat door de sprekers op het plenum van 
hett Centraal Comité in 1953 werd gericht aan het adres van Beria was dat hij de 
MVDD boven de partij en de regering had gesteld. Beria bevond zich toen al in de 
gevangenis.. Hij zou erop uit zijn geweest een einde te maken aan het toezicht van de 
partijorganenn op de MVD. Bovendien zou hij 'partijkaders uit de organen van 
staatsveiligheidd hebben verwijderd.'37 Hij had bijvoorbeeld leidende functionarissen 
bijj  de MVD in Wit-Rusland en Oekraïne vervangen zonder de republikeinse 
partijorganenn daarin te kennen.38 Een ander verwijt dat door diverse sprekers werd 
geuitt en ook in het officiële besluit aan het eind van het plenum aan de orde kwam, 
wass dat Beria de andere leden van het Presidium van de CPSU - zo werd het Polit-
bureauu toen genoemd - op grote schaal met behulp van de MVD had bespioneerd en 
afgeluisterd.. Ook over lokale en regionale partijleiders werd door de MVD 
compromitterendd materiaal verzameld.40 Dit alles kwam volgens de sprekers op het 
plenumm neer op een poging het ministerie (lees: de organen van staatsveiligheid) 
bovenn de partij te stellen. Beria werd overigens tijdens het plenum ook nog voor 
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'spion'' en 'agent van het internationale imperialisme' uitgemaakt, maar die 
beschuldigingg is uit het oogpunt van de relatie tussen de staatsveiligheid en de partij 
vann minder belang.41 Het was een goed stalinistisch gebruik iemand die politiek aan 
hett kortste eind trok zo te betitelen. 

Bijj  deze stortvloed van beschuldigingen heeft de angst van hoge partijfuncti-
onarissenn voor de geheime dienst in de periode onmiddellijk na Stalins dood 
ongetwijfeldd een belangrijke rol gespeeld. De zuiveringen van de jaren '30 en '40, 
waarbijj  de NKVD en de MGB ook onder die categorie personen vele slachtoffers 
maakten,, lagen nog vers in het geheugen. Een herhaling hoorde in 1953 tot de moge-
lijkheden,, zeker als Beria na Stalins dood een poging zou doen aan de macht te 
komen.. Geen wonder dus dat Chroesjtsjov tijdens het plenum over de MVD stelde 
datdat 'men dit zwaard tegen vijanden scherp moet houden en niet moet toelaten dat het 
tegenn de eigen mensen wordt ingezet'. Aan het einde van het plenum nam het 
Centraall  Comité daarom een officieel besluit waarin werd gesteld dat 'de organen 
vann het ministerie van Binnenlandse Zaken zowel in het centrum als ter plaatse' 
onderr systematische en voortdurende controle van de partij moesten komen te staan. 
Mett dat doel moesten ook partijfunctionarissen aan 'de organen van de MVD' 
wordenn toegevoegd.43 Dergelijke denkbeelden vormden na de dood van Stalin het 
uitgangspuntt voor de relatie tussen de CPSU en de KGB, die in 1954, een jaar na het 
plenum,, zou worden opgericht. In het algemeen heeft men de ideeën van het plenum 
vann het Centraal Comité van begin juli 1953 ter harte genomen. Zoals verderop zal 
blijkenn gold dat niet alleen voor het algemene principe van partijcontrole over de 
KGB.. Het gold ook voor concrete mechanismen zoals het verbod compromitterend 
materiaall  te verzamelen over partijfunctionarissen en de gewoonte personen met een 
achtergrondd als partijfunctionaris hun carrière binnen de KGB te laten voortzetten. 

Dee voormalige KGB-officier Vadim Kirpitsjenko zag de verwikkelingen 
rondd de uitschakeling van Beria in 1953 ook als een teken dat de MVD/KGB onder 
controlee van de partij kwam. De KGB zou onder andere niet meer het recht hebben 
opp eigen initiatief repressieve maatregelen te nemen: 

Dee hele activiteit [van de KGB] geschiedde onder controle of op directe aan-
wijzingg van het CC van de ACP(b) [Al-Unie Communistische Partij (bolsje-
wieken)],, later het CC van de CPSU. In de praktijk werd de voorzitter van de 
KGBB ondergeschikt aan de eerste persoon in de staat. De lijn van volledige 
ondergeschiktheidd van de KGB aan de partij werd constant gevolgd door alle 
voorzitterss en partijcomités van de KGB. 

Eenn passage in de in 1995 verschenen memoires van Michail Gorbatsjov komt qua 
strekkingg met het aangehaalde citaat van Kirpitsjenko overeen. In de Duitstalige ver-
siee van de memoires staat te lezen: 

Ihrr [de regering] wurde das Recht auf die operative Leitung und Lenkung der 
Wirtschaftt und der Sozialpolitik eingeraumt; doch muBte jede halbwegs nen-
nenswertee Frage vorher in einer Parteiinstanz gebilligt worden sein, und 
Schlüsselministerienn wie Verteidigung und Staatssicherheit sowie das Au-
Ben-- und Innenministerium befanden sich ohnehin praktisch fest in den Han-

71 1 



denn des Politbüros und des Sekretariats des ZK, auch wenn sie im Haushalt 
undd in der Struktur des Ministerrats blieben.45 

Err is één gelegenheid geweest waarbij het 'gedachtegoed' van het plenum van het 
Centraall  Comité van 1953 openlijk en op spectaculaire wijze met voeten werd 
getreden.. Dat was bij de mislukte staatsgreep van augustus 1991 waarbij de toen-
maligee KGB-voorzitter Vladimir Krjoetsjkov een sleutelrol speelde. Toen was 
echterr als gevolg van de hervormingen die onder Gorbatsjov hadden plaatsgevonden 
dee Sovjet Unie in zekere zin zichzelf al niet meer. De rol van de CPSU was al sterk 
gereduceerdd ten gunste van diverse staatsorganen. Ook de verhouding tussen de 
partijj  en de KGB was toen in een staat van grote verandering, om niet te zeggen 
chaos. . 

3.43.4 Khokhlov over het plenum van juli  1953 
Eenn van de bekende KGB-overlopers uit de jaren '50, Nikolai Khokhlov, bespreekt 
inn zijn memoires die in de tweede helft van de jaren '50 zijn verschenen, de gebeur-
tenissenn rond de val van Beria in maart-juli 1953. Achteraf kan men vaststellen dat 
enkelee belangrijke details die hij over de zaak-Beria gaf juist waren.46 Zij werden 
onderr meer bevestigd door het verslag van het plenum dat in 1991 werd gepubli-
ceerd.. Khokhlov signaleerde destijds al dat Beria in de niet gepubliceerde verklaring 
vann het Centraal Comité ervan was beschuldigd dat hij de gangen van andere partij-
enn regeringsleiders had laten nagaan. Ook was Beria erop uit geweest negatief 
materiaall  over activiteiten van het partijapparaat te verzamelen. Khokhlov vertelt 
hoee hij in juli 1953 materiaal over het plenum in brochurevorm van een partijfunc-
tionariss ter lezing kreeg overhandigd. De functionaris in kwestie was iemand die 
volgenss Khokhlov de verbinding onderhield tussen de partijorganisatie van de 
inlichtingendienstt en de partijtop. Khokhlov las de brochure over Beria in aanwezig-
heidd van de partijman en moest hem na lezing onmiddellijk weer teruggeven. De 
overloperr Ilya Dzhirkvelov beweert dat hij in 1953 bij de geheime dienst op een 
bijeenkomstt die vijf uur duurde ook de aanklacht tegen Beria voorgelezen kreeg, 
maarr hij is over de inhoud ervan erg summier.47 

Khokhlovv noemde nog een ander feit waarvan de juistheid later is bevestigd. 
Hijj  beweerde namelijk in zijn memoires dat een groot aantal inlichtingenofficieren 
('dee meerderheid'), zowel legale als illegale, door Beria vrijwel onmiddellijk na de 
doodd van Stalin 'voor overleg' naar Moskou werd teruggeroepen.48 Wat de precieze 
redenn van deze manoeuvre van Beria is geweest, is onduidelijk. Uit het vele jaren 
laterr vrijgegeven verslag van het plenum van het Centraal Comité uit 1953 blijkt 
echterr dat deze maatregel tijdens de discussie als argument tegen Beria is gebruikt. 
Sergejj  Kroeglov, die Beria na diens arrestatie als chef van de MVD was opgevolgd, 
betiteldee het optreden van Beria in deze als 'staatsvijandige sabotage'. Ongeveer de 
helftt van de medewerkers van de rezidentoera's van de MVD in het buitenland was 
naarr Moskou teruggeroepen. In totaal ging het zoals Malenkov bij interruptie ter 
zittingg opmerkte, om 'enkele honderden personen'. Ten tijde van het plenum hielden 
zichh nog ongeveer tweehonderd inlichtingenofficieren in Moskou op, van wie 
onduidelijkk was hoe en waar ze in de toekomst zouden worden ingezet.49 De 
terugroepingg van inlichtingenofficieren na maart 1953 wordt ook bevestigd door 
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Vadimm Kirpitsjenko in zijn memoires uit 1993, al noemt hij geen aantallen en 
spreektt hij over 'praktisch alle rezidenten' die werden teruggeroepen. Hij heeft om 
eenn aantal redenen kritiek op deze actie van Beria. De massale terugroeping leidde 
tott een kwaliteitsverslechtering in het werk van de rezidentoera's en het moreel van 
dee inlichtingendienst werd erdoor ondermijnd. Bovendien werd op die manier ook 
indirectt aan buitenlandse diensten de identiteit van rezidenten prijsgegeven. 
Inmiddelss is duidelijk dat de terugroeping van inlichtingenofficieren inderdaad tot 
eenn dramatische vermindering in de kwaliteit van het werk van de Sovjet inlichtin-
gendienstt leidde en bij de CIA niet onopgemerkt bleef.51 In de verhitte politieke 
atmosfeerr van juli 1953 was Beria's handelswijze ongetwijfeld voldoende om van 
'staatsvijandigee sabotage' te spreken. Khokhlov had het dus wat het roerige jaar 
19533 aangaat in diverse opzichten bij het juiste eind. 

Peterr Deriabin maakt in zijn memoires gewag van een verschijnsel ten tijde 
vann de val van Beria dat wellicht samenhing met de massale terugroeping van 
inlichtingenofficieren.. De elementen van zijn verhaal zijn echter te vaag en te 
weinigg concreet om met zekerheid te zeggen of een dergelijk verband er was. 
Deriabinn constateert namelijk een groot aantal afgelaste offensieve operaties in het 
buitenlandd in die periode. De oorzaak daarvan was volgens hem dat de 'bevelsstruc-
tuur'' binnen het Centraal Comité door onderling wantrouwen en fractiestrijd was 
verlamdd en het waren juist dergelijke operaties die toestemming van de hoogste 
partij-instantiess nodig hadden. De terugroeping van veel inlichtingenofficieren - die 
Deriabinn overigens niet noemt - zal die malaise alleen nog maar hebben versterkt. 
Pass tegen september, toen de situatie aan de top door Malenkovs toegenomen macht 
enigszinss was gestabiliseerd, kon het Centraal Comité volgens Deriabin op reguliere 
wijzee voor operaties de benodigde toestemming geven.52 

3.53.5 Partijfunctionarissen bij de KGB 
Eenn van de manieren waarop de CPSU in de periode na 1953 zijn toezicht op de 
KGBB probeerde te verwezenlijken was het plaatsen van partijfunctionarissen op 
belangrijkee posities binnen de KGB. Daar zijn redelijk wat gevallen van bekend. 
Voorbeeldenn zijn onder andere Joeri Andropov en Vladimir Krjoetsjkov. Andropov 
werdd in 1967 KGB-voorzitter en nam toen Krjoetsjkov in zijn kielzog mee. Beiden 
haddenn tot dat jaar in het ambtelijk apparaat van het Centraal Comité gewerkt, 
Andropovv als een van de secretarissen. Ten tijde van de Hongaarse opstand in 1956 
wass Andropov Sovjet ambassadeur in Boedapest; Krjoetsjkov was daar toen ook in 
eenn lagere functie werkzaam. De chef van de Afdeling Administratieve Organen van 
hett Centraal Comité van de CPSU in het begin van de jaren '60, de al genoemde 
Nikolajj  Mironov, was oorspronkelijk ook uit het partijapparaat afkomstig. In het 
beginn van de jaren '50, nog vóór Stalins dood, werd hij als partijchef in een oblast 
naarr de staatsveiligheidsdienst overgeplaatst. Daar bleef hij werkzaam tot zijn 
benoemingg als chef van de Afdeling Administratieve Organen in 1959.54 De KGB-
officierr Filipp Bobkov meent, zo blijkt uit zijn memoires, dat voor Mironov onge-
twijfeldd nog hogere posten binnen het partijapparaat zouden zijn weggelegd, als hij 
inn 1964 niet door een vliegtuigongeluk in Joegoslavië was omgekomen. Vooral het 
feitt dat hij uit de entourage van Brezjnev stamde, zou volgens Bobkov zijn carrière-
kansenn na 1964 ongetwijfeld ten goede zijn gekomen. 
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Alexanderr Sjelepin, voorzitter van de KGB in 1958-1961, had voor die tijd 
ookk al een carrière binnen de Komsomol achter de rug. Na zijn vertrek bij de KGB 
zettee hij zijn partijcarrière nog geruime tijd voort. Hij was onder meer lid van het 
Politbureauu van de CPSU in 1964-1975.5<r Na 1953 hebben vrijwel uitsluitend per-
sonenn die oorspronkelijk uit het partijapparaat afkomstig waren, aan het hoofd 
gestaann van de KGB. Het idee dat op die manier een organisatie in bedwang moest 
wordenn gehouden, die onder Stalin juist binnen de partijgelederen zoveel slachtof-
ferss had gemaakt, zal daaraan niet vreemd zijn geweest. Ook Sjelepins opvolger 
Vladimirr Semitsjastny was uit het partijapparaat afkomstig. Toen hem in 1961 werd 
gevraagdd voorzitter van de KGB te worden, was hij niet enthousiast, zoals hij in een 
intervieww in 1990 zei. Hij zei tegen Chroesjtsjov dat hij op dergelijk werk niet voor-
bereidd was: 

(...)) tsjekistisch werk was voor mij een duister bos. Maar mij werd daarop 
gezegdd dat er bij de KGB ook zonder mij veel tsjekisten waren, daar was een 
partijfunctionariss nodig. 'Wat Sjelepin is begonnen, zet u voort,' zei 
Chroesjtsjov. . 

Vanaff  de oprichting van de KGB in 1954 waren alle voorzitters oorspronkelijk uit 
hett partijapparaat afkomstig, met uitzondering van Ivan Serov (1954-1958) en Vitali 
FedortsjoekFedortsjoek (mei-december 1982). Ook op de niveaus onder de top van de KGB was 
err vooral in de jaren '60 en '70 een instroom van partijfunctionarissen. Niet elke 
professionall  van de KGB dacht daar blijkbaar positief over. Bobkov schrijft in zijn 
memoiress dat Sjelepin bij zijn aantreden als voorzitter in 1958 weinig vertrouwen 
hadd in professionele tsjekisten. Tal van ervaren KGB'ers, zo meent Bobkov, werden 
doorr Sjelepin ontslagen. In hun plaats nam de nieuwe voorzitter 'jonge jongens' van 
dee Komsomol mee, die geen serieuze professionele achtergrond hadden voor het 
KGB-werk.. Sommigen daarvan waren volgens Bobkov slechts in hun eigen carrière 
geïnteresseerd.. 'De kan er weinigen noemen, die later echte professionals zijn 
geworden,'' aldus Bobkov.58 

Dee voormalige KGB-generaal Oleg Kaloegin laat zich in zijn memoires ook 
zeerr negatief uit over dit verschijnsel en brengt een toename van 'vriendjespolitiek' 
binnenn de KGB er rechtstreeks mee in verband: 

(...)) this influx of Party bureaucrats into the KGB was disastrous. They knew 
littl ee about the nuts and bolts of intelligence, and even less about the world 
outsidee the Soviet Union. We disparagingly called them 'encyclopedists' -
menn who knew a littl e about everything. They could do anything, run any or-
ganization.. And they ruined the country. In the KGB, officers increasingly 
weree promoted because of who [sic] they knew, not what they had accom-
plished.. Men of strong character and high professional ability became sus-
pect,, while obsequious 'yes men' climbed higher and higher.59 

Eenn voormalige rezident van het Eerste Hoofddirectoraat, een zekere Arkadi 
Voropajev,, uitte in een interview in de Nezavisimaja gazeta begin 1992 ook scherpe 
kritiekk op het verschijnsel van partijfunctionarissen die bij de KGB hun carrière 
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voortzetten.. Toen Kaloegin in de jaren '70 de chef werd van het Directoraat 
Buitenlandsee Contra-Inlichtingen van het Eerste Hoofddirectoraat, ook wel genoemd 
Directoraatt K, bespeurde hij opnieuw de invloed van hoge partijfunctionarissen op 
dee KGB. Hij doet er namelijk in zijn memoires zijn beklag over dat hij vaak 
gedwongenn was ondergeschikten van mindere kwaliteit in dienst te nemen, omdat zij 
verwantt of bevriend waren met hoge partijbonzen. Leonid Sjebarsjin, chef van het 
Eerstee Hoofddirectoraat in 1989-1991, houdt er op dit punt een andere mening op 
na.. Hij ontkent het verschijnsel niet dat partijfunctionarissen bij het Eerste Hoofddi-
rectoraatt van de KGB werden geplaatst, maar de inlichtingendienst was in dat op-
zichtt volgens hem niet uniek: ook bij een instelling als het ministerie van Buiten-
landsee Zaken kwam het voor. Partijfunctionarissen doorliepen bovendien vóór hun 
actievee dienst bij het Eerste Hoofddirectoraat een leergang aan de inlichtingenschool 
vann de KGB, in de jaren '80 het Andropov-Instituut geheten. Daar gingen ze weg 
mett een rang die overigens wel enigszins hoger was dan die van gewone toehoor-
ders,, namelijk die van kapitein of majoor. Ze werden volgens Sjebarsjin ook op 
hoge,, zij het niet op leidende functies benoemd. In de laatste jaren van het bestaan 
vann de KGB heeft volgens hem geen enkele voormalige partijfunctionaris bij het 
Eerstee Hoofddirectoraat een leidende functie bekleed. (Deze bewering lijk t onjuist 
wantt Vladimir Krjoetsjkov, in 1988-1991 KGB-voorzitter, was voordat hij in 1967 
naarr de KGB overging werkzaam bij het apparaat van het Centraal Comité. Tot 1988 
wass hij veertien jaar lang chef van het Eerste Hoofddirectoraat.62) Sjebarsjin vindt 
dee instroom van partijfunctionarissen bij de KGB al met al niet zo'n geweldig pro-
bleem,, al constateert hij dat veel beroepskrachten zich aan het verschijnsel erger-
den.63 3 

3.63.6 'Instcmtsia' 
Tall  van argumenten tegen de zienswijze van Deriabin en Bagley kunnen ook worden 
ontleendd aan de documenten die de KGB-ofïïcier Oleg Gordievsky in de jaren '70 
enn '80 aan de Britse dienst en daarmee aan het Westen leverde. Hij leverde die 
documentenn toen hij al een agent van de Britse dienst was, in de periode voor zijn 
'exfütratie'' uit de USSR in 1985. Selecties uit die officiële KGB-documenten, door 
Gordievskyy en diens medeauteur voorzien van begeleidend commentaar, zijn in 
boek-- en tijdschriftvorm gepubliceerd. Talrijk zijn in de geselecteerde documenten 
enn het begeleidend commentaar de verwijzingen naar de hoogste instanties van de 
CPSUU waaraan het Eerste Hoofddirectoraat van de KGB rapporteert of die zich 
rechtstreekss met de gang van zaken bij de dienst bemoeien. Dat daarbij ook de 
Internationalee Afdeling van het Centraal Comité een belangrijke rol speelt spreekt 
vanzelf,, aangezien het werkterrein van het Eerste Hoofddirectoraat en die afdeling 
grotendeelss samenvallen. De hoogste partij-instanties, in casu het Politbureau of de 
Internationalee Afdeling van het Centraal Comité, worden volgens sommige bronnen 
zelfss met een speciale term aangeduid, in het Russisch Instcmtsia. Typerend is 
bijvoorbeeldd een KGB-document uit maart 1984, waarin wordt gesteld dat de 
InstcmtsiaInstcmtsia de EEG als een belangrijk doelwit van penetratie door de KGB heeft 
aangemerkt.655 Ook in andere passages in de door Gordievsky doorgespeelde 
documentenn wordt de Instantsia genoemd als de instelling aan wie rapporten worden 
doorgespeeldd of die belang hecht aan inlichtingen over een bepaald thema. 6 De 
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voormaligee hoge KGB-officier Joeri Drozdov gebruikt eveneens de term in zijn 
memoiress uit 1994.67 De in 1980 vanuit de Sovjet Unie naar de Verenigde Staten 
gevluchtee KGB-officier Victor Sheymov gebruikt Instantsia wanneer hij verwijst 
naarr het Centraal Comité. Sheymov was werkzaam bij het Achtste Hoofddirectoraat, 
datt verantwoordelijk was voor het beveiligen van Sovjet verbindingen en het onder-
scheppenn van berichten van andere mogendheden. De term 'Instantie' in de 
genoemdee betekenis is ook in een werk over de Stalintijd van de journalist Arkadi 
Vaksbergg uit 1993 meerdere malen aan te treffen. Er is bijvoorbeeld sprake van een 
politiekee gevangene die in 1953 na Stalins dood 'op bevel van de Instantie' uit de 
Goelagg wordt vrijgelaten.69 Kennelijk was die term ook in de tijd van Stalin al in 
zwang. . 

Gordievskyy beschreef de inbreng van de hoogste partij-instanties concreet als 
volgt: : 

Thee ultimate responsibility for determining the KGB's main priorities in the 
fieldfield of political intelligence rested with the Secretariat of the Communist 
Partyy Central Committee as the interpreter of the policies formulated by the 
Politburo.. In practice, these priorities were formulated chiefly by the Interna-
tionall  Department (ID) of the Central Committee. The ID itself directly su-
pervisedd 'grey' (semi-covert) active measures conducted through front or-
ganizationss and other channels with a partly visible Soviet presence, leaving 
thee FCD [First Chief Directorate] to implement 'black' (covert) active meas-
uress whose Soviet origin was concealed.70 

Cheff  van de Internationale Afdeling van 1948 tot 1986 was Boris Ponomarjov, die 
kandidaat-lidd van het Politbureau werd in 1972. Gordievsky vervolgt: 

Ponomarevv and the ID laid down the FCD's priorities only in outline. These 
weree then handed to a group of senior KGB officers, officially known as 
'Consultantss to the Chairman' who translated them into operational require-
mentss which were transmitted to Kryuchkov.71 

Bijj  dit alles dient men te bedenken dat het in de geschriften van Gordievsky en van 
dee meeste hier aangehaalde KGB-officieren gaat om het partijtoezicht op het Eerste 
Hoofddirectoraat,, de inlichtingenafdeling van de KGB. De betrokkenheid van de 
Internationalee Afdeling daarbij spreekt min of meer vanzelf. Een niet bij naam 
genoemdee KGB-officier stelde in oktober 1991 in een interview dat de Internationa-
lee Afdeling de belangrijkste afnemer van informatie was van het Eerste Hoofddi-
rectoraat.. Hij vervolgde: 'They liked all sorts of gossip, they simply loved listening 
too what one South Yemen group used to say about its opponents. Dat de Internati-
onalee Afdeling van het Centraal Comité ook toezicht uitoefende op andere dienst-
takkenn van de KGB dan het Eerste Hoofddirectoraat, lijk t twijfelachtig. Bij het 
Tweedee Hoofddirectoraat bijvoorbeeld, dat verantwoordelijk was voor interne vei-
ligheidd in de USSR, of het Derde Hoofddirectoraat, belast met de zorg voor de 
staatsveiligheidd binnen de strijdkrachten, leek over het algemeen voor de Internatio-
nalee Afdeling geen rol weggelegd. Volledig uit te sluiten is dat overigens niet, 
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aangezienn er bijvoorbeeld bij het Tweede Hoofddirectoraat een onderdeel was, dat 
zichh bezighield met de rekrutering van buitenlanders in de USSR.73 Men zou zich 
kunnenn voorstellen dat de Internationale Afdeling zich ook voor die activiteit 
interesseerde. . 

Bijj  het werk van een diensttak als het Tweede Hoofddirectoraat ligt een rol 
voorr de Afdeling Administratieve Organen meer voor de hand. In de memoires van 
Kaloeginn komt een episode voor, waarbij de betrokkenheid van die instantie waar-
schijnlijkk lijkt , al wordt zij niet met naam genoemd. In het midden van de jaren '80 
stuurdee Kaloegin, op dat moment de tweede man bij de KGB in Leningrad, een brief 
aann het Centraal Comité van de CPSU waarin hij zijn beklag deed. Hij beklaagde 
zichh onder meer over het feit dat zijn directe superieur niet van zins was werkelijk 
ietss tegen de wijd verbreide corruptie in Leningrad te ondernemen. Twee weken 
laterr kwam er naar aanleiding van Kaloegins brief een speciale onderzoeks-
commissiee naar Leningrad, bestaande uit hooggeplaatste functionarissen van de 
KGBB en het Centraal Comité. Kaloegin zegt verder niets over de achtergrond van 
dezee functionarissen, maar het zou voor de hand liggen dat er ook medewerkers van 
dee Afdeling Administratieve Organen bij waren, omdat het hier een kwestie zonder 
eenn buitenlandse connectie betrof. De komst van de commissie pakte overigens voor 
Kaloeginn averechts uit. Het onderzoek bleek namelijk niet zozeer op de door hem 
geformuleerdee klacht betrekking te hebben, maar op zijn eigen persoon. De episode 
luiddee het einde van zijn loopbaan bij de KGB in. 

Hett grote gewicht van de Internationale Afdeling van het Centraal Comité 
komtt behalve in de publicaties van Gordievsky ook in die van andere overlopers aan 
dee orde. De afdeling van het Eerste Hoofddirectoraat die politieke inlichtingen 
vanuitt de hele wereld verwerkte, deed haar materiaal toekomen aan de Internationale 
Afdelingg en andere afdelingen van het Centraal Comité. Dat stelt de voormalige 
KGB-officierr Vladimir Kuzichkin, die rond 1980 op de Sovjet ambassade in Tehe-
rann was gestationeerd. De Internationale Afdeling speelde ook de eerste viool bij 
hethet onderhouden van contacten met communistische partijen buiten Oost-Europa en 
nationale-bevrijdingsbewegingen.. Of de KGB, de GROe of de Sovjet strijdkrachten 
daarbijj  werden ingeschakeld, werd door het Centraal Comité bepaald. Daarbij ging 
hett bijvoorbeeld om geheime wapenleveranties of militaire training. Kuzichkin 
noemtt het voorbeeld van een grote delegatie van de Palestijnse bevrijdingsbeweging 
PLO,, die in 1976 naar Moskou kwam. Zij vroegen hun Sovjet gastheren onder 
anderee om assistentie bij de productie van valse documenten, in het bijzonder bij één 
aspectt daarvan, namelijk het aanbrengen van watermerken in documenten met 
behulpp van gemakkelijk te vervoeren apparatuur. Directoraat S van het Eerste 
Hoofddirectoraatt van de KGB, verantwoordelijk voor illegalen, kreeg vervolgens 
vann de Internationale Afdeling de opdracht de Palestijnse bezoekers beleefd en 
hartelijkk te woord te staan, echter zonder praktische hulp te verlenen of eigen 
geheimenn prijs te geven. Hetgeen geschiedde. 6 

Bijj  het onderhouden van clandestiene contacten van de Internationale 
Afdelingg met illegale communistische partijen werden volgens Kuzichkin vaak de 
KGBB of de GROe ingeschakeld, maar dan in een zuiver instrumentele rol. Het was 
beslistt niet zo dat de KGB dergelijke operaties zelf regisseerde. De Internationale 
Afdelingg maakte daarvoor bijvoorbeeld gebruik van de diensten van een illegale 
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KGB-officierr van Directoraat S van het Eerste Hoofddirectoraat. (Een illegaal was 
eenn inlichtingenofficier die onder een valse identiteit en zonder diplomatieke 
dekmantell  voor de KGB in het buitenland werkzaam was. Illegalen waren niet aan 
eenn ambassade of handelsvertegenwoordiging verbonden en om die reden voor 
veiligheidsdienstenn van een andere mogendheid vaak bijzonder moeilijk te traceren.) 
Dee rapportage van een dergelijke illegaal over zijn opdracht werd direct toegezon-
denn aan de Internationale Afdeling, de KGB nam volgens Kuzichkin geen kennis 
vann de inhoud. Informatie waartoe de Internationale Afdeling volgens Kuzichkin 
exclusieff  toegang had, was die welke afkomstig was van geheime leden van commu-
nistischee partijen. Dergelijke geheime leden hadden het logische voordeel dat met 
hunn hulp het establishment van landen gemakkelijker kon worden gepenetreerd. Ku-
zichkinn meent dat de van hen afkomstige informatie niet bij de KGB terechtkwam, 
maarr rechtstreeks bij de Internationale Afdeling. De waarde van die informatie zou 
oneindigg veel groter zijn dan die waarover de KGB uit reguliere inlichtingenkanalen 
beschikte.. Kuzichkin licht dit punt overigens niet nader toe en andere overlopers 
doenn er over dit onderwerp het zwijgen toe. 

Eenn episode die Kuzichkin behandelt en die enig verder licht werpt op de 
relatiee tussen de KGB en de Internationale Afdeling betreft de Iraanse Com-
munistischee Partij, de Tudeh-partij.79 Het was een partij die volgens Kuzichkin in 
numeriekk en politiek opzicht niet van groot gewicht was. Na de val van de sjah in 
19788 werd ook de Tudeh-partij voor enige tijd in Iran gelegaliseerd. In die periode 
bestondenn er contacten tussen de partij en de KGB-rezidentoera op de Sovjet 
ambassadee in Teheran. Die contacten werden onder andere gebruikt voor het door-
gevenn van informatie en het doorsluizen van geld aan de Iraanse communisten. Dit 
alless in opdracht van de Internationale Afdeling. Het pikante is dat de rezident in 
Teheran,, Leonid Sjebarsjin, sterk gekant was tegen contacten tussen officieren van 
dee rezidentoera en de Tudeh-partij. Sjebarsjin zou het eind jaren '80 brengen tot de 
positiee van chef van het Eerste Hoofddirectoraat. Na de mislukte staatsgreep van 
augustuss 1991 was hij zelfs nog één dag waarnemend voorzitter van de KGB. 
Sjebarsjinn achtte de kans te groot dat KGB-officieren vanwege hun contacten met 
Iraansee communisten vroeg of laat in conflict zouden komen met het nieuwe Iraanse 
regime,, bij wie de Tudeh-partij niet bijster populair was. Hij reageerde dus zeer 
negatieff  op de mogelijkheid dat functionarissen van de Tudeh-partij via de KGB-
rezidentoeraa het contact met Moskou zouden onderhouden. Toch ontkwam hij er 
niett aan. Toen Sjebarsjin als rezident vanuit Teheran aan de Centrale in Moskou rap-
porteerdee over de eerste contacten met een Tudeh-koerier, was het antwoord van 
Moskouu volgens Kuzichkin niet getekend door een KGB-functionaris van de 
Centralee in Moskou. Onder het telegram stond de handtekening van een zekere Oel-
janovski,, een van de leidende figuren van de Internationale Afdeling. De strekking 
wass dat de rezidentoera boodschappen moest blijven aannemen van de Tudeh-
koerierr en de inhoud ervan onmiddellijk moest doorgeven aan de Internationale 
Afdeling.. Een zekere Rostislav Oeljanovski is inderdaad uit andere bronnen bekend 
alss de leidende specialist van de Internationale Afdeling rond 1980 wat betreft de 
nationale-bevrijdingsbewegingenn in Azië en Afrika.80 

Kuzichkinn zegt als KGB-officier in Teheran enige tijd zelf voor de contacten 
mett de Tudeh-partij verantwoordelijk te zijn geweest. Hij had bij de rezident protest 

78 8 



aangetekendd tegen de gang van zaken, omdat hij naar zijn mening als officier van 
DirectoraatDirectoraat S (illegalen) juist zo ver mogelijk bij plaatselijke communistische 
partijenn uit de buurt moest blijven. Sjebarsjin wees dit protest echter van de hand en 
dee Tudeh-koerier verscheen in die periode elke twee weken bij het Sovjet consulaat. 
Daarbijj  overhandigde hij schriftelijk materiaal dat volgens Kuzichkin voornamelijk 
betrekkingg had op interne organisatorische kwesties van de Tudeh-partij. Het 
materiaall  was voor de KGB-rezidentoera lang niet altijd te begrijpen omdat er 
codewoordenn in werden gebruikt, waarvan de betekenis alleen bij de Internationale 
Afdelingg bekend was. De rezidentoera had de opdracht van dit materiaal een exacte 
vertalingg te maken en die onmiddellijk naar Moskou door te geven. De originelen 
gingenn vervolgens per diplomatieke post naar Moskou. De secretaris-generaal van 
dee Tudeh-partij, een zekere Kiyanuri, ontving eveneens via de KGB-rezidentoera in 
Teherann sommen geld vanuit Moskou. De rezidentoera maakte ook nu weer bezwaar 
tegenn deze gang van zaken, om de eerder gemelde redenen. Wederom trok Moskou 
zichh echter van deze bezwaren niets aan. Het is typerend dat Sjebarsjin in zijn uit 
19933 daterende memoires niets over de contacten van de KGB-rezidentoera met de 
Tudeh-partijj  te zeggen heeft. Zijn boek is zoals eerder gezegd een nogal vlak werk, 
waarinn hij heel zuinig is met het geven van informatie over zijn ervaringen bij de 
KGB.. Dat laatste hangt ongetwijfeld samen met het feit dat Sjebarsjins politieke 
stellingnamee in zijn memoires er in feite toch een is van een loyaal communist. In 
datt opzicht is hij niet vergelijken met figuren als Kuzichkin, Gordievsky of zelfs 
Kaloegin,, die menige gelegenheid aangrijpen om kritiek te uiten aan het adres van 
dee Sovjet Unie en het communisme. 

3.73.7 Was het Politbureau ongeïnteresseerd? 
Eenn enkele hoge KGB-officier beweert dat zijn tak van dienst niet op veel belang-
stellingg van de politieke leiders van de Sovjet Unie kon rekenen. Dat is vreemd en 
eigenlijkk niet goed te rijmen met eerder aangehaalde uitspraken, onder meer van 
Penkovski,, dat de partijtop zich juist intensief met de KGB bemoeide. Nikolaj 
Leonov,, die onder andere vanaf 1983 enkele jaren een van de plaatsvervangend 
chefss van de inlichtingendienst was, schrijft inderdaad in zijn memoires dat de 
hoogstee instanties van partij en staat - daar lijk t hij vooral het Politbureau mee te 
bedoelenn - niet echt in het wel en wee van het Eerste Hoofddirectoraat waren 
geïnteresseerd.. Hij zegt: 

Dee leiders van de CPSU en de staat gedroegen zich ongeïnteresseerd tegen-
overr de inlichtingendienst, alsof ze zich schaamden voor de noodzaak dat er 
inn het staatsapparaat een dergelijk instrument was. Ze gedroegen zich telkens 
alsoff  ze vreesden hun fraaie reputatie te bezoedelen door onze vuile handen. 
Wijj  waren een soort van buitenechtelijk kind voor de vaders van het Oude 
Pleinn [de zetel van het Centraal Comité en het Politbureau in Moskou]. In 
heell  mijn lange loopbaan heb ik in het gebouw van de inlichtingendienst 
maarr één lid van het Politbureau gezien, D.F. Oestinov, die daar kwam met 
zijnn vriend Andropov. Dat was niet eens op een werkdag.81 

Gebrekk aan interesse voor de inlichtingendienst van de zijde van de partijleiding is 
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eenn thema dat meer dan eens in de memoires van Leonov aan de orde komt. Hij 
beweertt dat het Eerste Hoofddirectoraat zelden een afwijzende reactie van het 
Centraall  Comité kreeg op een beleidsvoorstel wat hij beschouwt als een gebrek aan 
belangstelling.. Hij schrijft: 

Hoewell  het CC [Centraal Comité] van de partij gold als de 'inspirator en or-
ganisatorganisator van al onze overwinningen', inspireerde en organiseerde het de in-
lichtingendienstt helemaal niet. Het Oude Plein gaf slechts toestemming voor 
watt wij vroegen of voorstelden. Afwijzingen waren zeer zeldzaam, zij be-
troffenn slechts 1% van alle voorstellen. De indruk ontstond dat 'daar' alleen 
maarr automatisch het stempel 'goed' werd gezet. Een kritische houding ten 
opzichtee van initiatieven van onderop ontbrak volledig en er was geen tijd en 
energiee en ook niet de kundigheid de zaak echt te organiseren. 

Omdatt men zich wilde onderscheiden, niet louter wilde doorgaan 
voorr stipt werkende, ondernemende zwoegers, ging er een groeiende stroom 
fraaifraai geschreven voorstellen naar boven die in feite fopspenen waren. Deze 
[voorstellen]]  werden met de twee woorden gezegend '[er] is toestemming', 
diee soms via de telefoon vanuit het CC werden doorgegeven door een of an-
deree medewerker van het partijapparaat van het tweede garnituur.82 

Dezee voorstelling van zaken heeft waarschijnlijk betrekking op de Brezjnevtijd, toen 
Leonovv bij het Eerste Hoofddirectoraat werkzaam was. Onduidelijk is of het beeld 
datt hij schetst ook van toepassing was op de andere takken van dienst van de KGB 
dann het Eerste Hoofddirectoraat en of het gold voor de hele periode na Stalins dood. 

Err zijn weinig uitlatingen van andere hooggeplaatste KGB-officieren in hun 
memoiress bekend waaruit blijkt dat zij er net zoals Leonov over dachten. Een 
uitzonderingg is Filipp Bobkov. Hij beklaagt zich er in zijn memoires enkele keren 
overr dat de partijtop beleidsaanbevelingen van de zijde van de KGB negeerde. 
Bobkovss klacht heeft geen betrekking op de inlichtingendienst want hij was tijdens 
zijnn carrière voornamelijk werkzaam bij diensttakken die zich bezighielden met de 
internee situatie in de USSR zoals het Tweede en het Vijfde Directoraat (contra-
inlichtingen,, resp. 'ideologische ondermijning'). De aanbevelingen waarnaar 
Bobkovv verwijst hebben daarom voornamelijk op die terreinen betrekking. De 
partijtopp negeerde volgens hem onder meer informatie die de KGB leverde over 
ondermijnendee activiteiten van de Verenigde Staten tegen de Sovjet Unie en 
aanbevelingenn voor daartegen te nemen maatregelen.83 Toen Bobkov tijdens het 
KGB-voorzitterschapp van Alexander Sjelepin (1958-1961) een leidende functie 
kreegg bij het Tweede Hoofddirectoraat had hij het gevoel dat informatie afkomstig 
vann zijn tak van dienst de partijtop niet interesseerde.84 Toen Bobkov rond 1980 
werkzaamm was bij het Vijfde Directoraat deed de KGB bijvoorbeeld aan de bevoeg-
dee instanties in de USSR de suggestie een eigen video-industrie van de grond te 
tillen,, om de illegale distributie van buitenlandse video's tegen te gaan. Het Centraal 
Comitéé stelde naar aanleiding van het voorstel een commissie in onder leiding van 
dee secretaris Michail Zimjanin, waarin vertegenwoordigers van diverse instanties 
plaatsnamen.. Deze commissie wees uiteindelijk het voorstel af.85 Hetzelfde lot was 
all  in 1968 een voorstel van de KGB ten deel gevallen een commissie in te stellen die 
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dee oorzaken en gevolgen van de 'persoonlijkheidscultus' (een Sovjet eufemisme 
voorr de Stalinterreur) moest onderzoeken. Ook van die commissie was het de 
bedoelingg geweest dat zij zou werken onder leiding van het Centraal Comité van de 
CPSU.866 Een voorstel van de KGB aan het Centraal Comité in de jaren '70 de 
autonomee republiek van de Wolga-Duitsers opnieuw op te richten om aldus de 
emigratiebewegingg bij die minderheid de wind uit de zeilen te nemen, haalde het 
volgenss Bobkov ook niet.87 Er lijk t geen reden aan te nemen dat voorstellen afkom-
stigg van de KGB door de partijtop systematisch werden genegeerd. Dat zou ook erg 
onwaarschijnlijkk zijn geweest. Zo werd het idee een aantal emigrantenschrijvers en 
anderee oorspronkelijk verboden auteurs onder wie Mandelsjtam uit te geven, 
uiteindelijkk blijkbaar wel geaccepteerd. Hetzelfde gebeurde eind jaren '70 volgens 
Bobkovv met het voorstel de materiële voorzieningen voor de 'creatieve jeugd' in 
Moskouu te verbeteren om aldus het begin van een negatieve houding ten opzichte 
vann de overheid weg te nemen. Begin jaren '70 stelde de KGB een onderzoek in 
naarr de spanningen tussen Esten en Russen in de republiek Estland. De uitkomsten 
vann het onderzoek werden door KGB-voorzitter Joeri Andropov in de vorm van een 
notitiee doorgestuurd naar het Centraal Comité met het voorstel de situatie in het 
Politbureauu te bespreken in aanwezigheid van de leiders van de Estlandse Commu-
nistischee Partij en regering. Bobkov windt er zich vervolgens over op dat de notitie 
weliswaarr werd goedgekeurd, maar dat het Politbureau niet de moeite nam de 
Estlandsee leiders bij de beraadslagingen te betrekken, terwijl men tegelijkertijd wel 
voll  belangstelling was voor projecten als de aanleg van de Assoeandam in Egypte en 
dee bouw van een sportstadion in Djakarta. 9 Het is duidelijk dat Bobkov niet bedoelt 
tee zeggen dat de partijtop beleidsadviezen van de KGB systematisch en in alle 
opzichtenn negeerde. Net als menige overheidsdienaar in een westers land heeft hij 
echterr blijkbaar het gevoel dat voorstellen afkomstig van zijn tak van het overheids-
apparaatt lang niet altijd voldoende serieus werden genomen. 

Inn zijn memoires beklaagt Leonov zich erover dat hij met zijn opvattingen 
overr de relatie met de Volksrepubliek China bij hogere instanties, in het bijzonder 
bijj  het Politbureau, geen voet aan de grond kreeg. Dat was in de jaren '70, nadat de 
Amerikaansee toenadering tot China op gang was gekomen. Leonov stond in 1971-
19833 aan het hoofd van het Directoraat voor Informatie en Analyse van het Eerste 
Hoofddirectoraat.. Hij hoorde naar eigen zeggen tot de groep 'duiven' binnen het 
Eerstee Hoofddirectoraat, die van mening was dat het conflict met China niet op de 
spitss moest worden gedreven. Hij vond dat er ook geen grote dreiging van de 
Chinees-Amerikaansee toenadering uitging, omdat die twee mogendheden rivalen 
warenn in de strijd om invloed in Azië en het gebied rond de Stille Oceaan. Dergelij-
kee opvattingen vonden hogerop geen weerklank en op steun van KGB-voorzitter 
Andropovv viel daarbij ook niet te rekenen: 

Hett was voor ons zeer moeilijk in het Politbureau door te dringen met een 
uiteenzettingg van die opvattingen. Andropov zou nooit ook maar één analy-
tischh document ondertekenen met dergelijke overwegingen, hij kon geen po-
sitiee innemen tegenover de overheersende verzameling 'valken'. 

Dee enige manier om het Politbureau nog wel eens materiaal van de door Leonov c.s. 
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gewenstee strekking toe te spelen, was aan de vooravond van vergaderingen van dat 
partijorgaan,, die in de jaren '70 en begin jaren '80 één maal per week op donderdag 
plaatsvonden.. Op woensdagavond kreeg het Directoraat voor Informatie en Analyse 
dann soms het verzoek over kwesties die met China te maken hadden overzichten 
samenn te stellen, die geen officieel karakter droegen. Daarin kon men dan zijn visie 
opp de relaties met China kwijt. Men kon, in de woorden van Leonov, 'duivengekoer' 
latenn horen. Dat deed Leonovs directoraat bijvoorbeeld toen de vraag aan de orde 
kwamm of niet een bedrag van tien miljard roebel uit het staatsbudget moest worden 
vrijgemaaktt voor de aanleg van versterkingen aan de Sovjet-Chinese grens. Het 
Directoraatt voor Informatie en Analyse liet toen weten dat gezien de militaire 
krachtsverhoudingenn aan die grens alle uitgaven voor 'klassieke' verdedigingswer-
kenn weggegooid geld waren. Tegen een massale militaire aanval van de kant van 
Chinaa was volgens die analyse alleen het gebruik van kernwapens als verdediging 
mogelijk.. Het voorstel van Leonov c.s. was, langs de grens een linie van nucleaire 
mijnenmijnen aan te leggen. Wat de reactie daarop was van de zijde van het Politbureau, 
schrijftt Leonov niet.91 

Mett spijt constateert Leonov dat de zienswijze van het Eerste Hoofddirec-
toraatt op internationale politieke vraagstukken geen al te grote invloed had op de 
Sovjett leiders. Hij heeft dat ongetwijfeld bespeurd in de periode 1971-1983, toen hij 
aann het hoofd stond van het Directoraat voor Informatie en Analyse. Vooral de hou-
dingg van leiders als Brezjnev en in het bijzonder Gorbatsjov ten opzichte van de 
Verenigdee Staten was hem een doorn in het oog: 

InIn al die lange jaren van werk bij de inlichtingendienst lukte het niet de lei-
dingg van de USSR ervan te overtuigen dat het rekenen op vriendschap met de 
Verenigdee Staten, gebaseerd op eenzelfde begrip van rechten en plichten en 
opp gelijke veiligheid, nergens op gebaseerd was (...) Honderden keren heb-
benn wij geschreven en mondeling verklaard dat het een onvergeeflijke naïvi-
teitt was, te veronderstellen dat de Verenigde Staten in bepaalde omstandig-
hedenn de USSR financiële of economische steun zouden verlenen. Brezjnev 
enn vooral Gorbatsjov hebben hun miserabele politieke leven geleid zonder te 
begrijpenn dat de Amerikanen hen vrij vaak als konijnen de door hen [d.w.z. 
dee Amerikanen] gewenste wegen op nebben geleid, door hen een wortel voor 
dee neus te houden in de vorm van een belofte van hulp. (...) De analyse van 
informatiee betreffende de VS was voor ons een voortdurende strijd tegen il-
lusies,, voor nuchtere berekening en voor een werkelijke afweging van we-
derzijdsee belangen.92 

Naa het aan de macht komen van Gorbatsjov in 1985 was er in de ogen van Leonov 
sprakee van een 'alarmerende neiging tot verlies aan belangstelling voor het werk van 
dee inlichtingendienst van de kant van de politieke leiders'.93 Tekenend voor de 
verhoudingenn was het feit dat het Eerste Hoofddirectoraat van de KGB in januari 
19866 onaangenaam werd verrast door de bekendmaking van een voorstel tot 
volledigee nucleaire ontwapening door Gorbatsjov. Het Eerste Hoofddirectoraat, 
waarvann Leonov toen een van de plaatsvervangende chefs was, was niet alleen niet 
inn de opstelling van het document gekend, maar was ook verrast door het 'volunta-
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ristische'' en onrealistische karakter ervan. Leonov beschouwde afstand doen van 
kernwapenss als zelfmoord, gezien de technologische achterstand van het land, de 
geringegeringe bevolkingsdichtheid, de talrijke problemen bij de reguliere strijdkrachten en 
dee gebiedsaanspraken van een aantal buurstaten. Dezelfde overwegingen gelden 
naarr zijn mening voor Rusland na 1991. 

Overr de topontmoeting van Gorbatsjov en de Amerikaanse president Reagan 
inn oktober 1986 in Reykjavik is Leonov nogal zuur. Slechts enkele weken ervoor 
kreegg het Eerste Hoofddirectoraat onverwacht opdracht deel te nemen aan de 
voorbereidingg van de ontmoeting. De uiteindelijke bijdrage van de KGB bleek 
geringg en beperkte zich voornamelijk tot de verantwoordelijkheid voor een verbin-
dingg vanuit Moskou met de staats- en partijleider en de zorg voor diens persoonlijke 
veiligheid.. Een inhoudelijke bijdrage aan de voorbereiding van de besprekingen 
leverdee het Eerste Hoofddirectoraat volgens Leonov nauwelijks. Op eigen initiatief 
steldee men materiaal samen betreffende zaken die op de agenda van de besprekingen 
stonden,, maar daarop kwam geen enkele reactie van Gorbatsjov of diens medewer-
kers.955 President Reagan weigerde in Reykjavik af te zien van een verdere ontwikke-
lingg van het Strategie Defense Initiative (SDI) in ruil voor een drastische reductie 
vann de kernarsenalen van de twee betrokken mogendheden. Met enige bitterheid 
constateertt Leonov dat het Eerste Hoofddirectoraat er in zijn analyses steeds op had 
gewezenn dat de Amerikaanse president onder geen beding van zijn geliefde SDI zou 
afzien.. Op die analyses was echter volgens hem geen acht geslagen. 6 

Eenn en ander weerhield de leiding van de inlichtingendienst er volgens Le-
onovv niet van, regelmatig allerlei materiaal aan de hoogste partij-instanties te doen 
toekomen.. In de jaren '80 kwam Leonov elke ochtend bijeen met de chef van het 
Eerstee Hoofddirectoraat, Vladimir Krjoetsjkov, om vast te stellen, welke binnenge-
komenn telegrammen aan leden van het Politbureau, het Secretariaat van het Centraal 
Comitéé en andere instanties moesten worden doorgestuurd. 7 Uit archiefstukken die 
naa 1991 voor westerse onderzoekers toegankelijk zijn geworden blijkt dat het Eerste 
Hoofddirectoraatt inderdaad zoals te verwachten veelvuldig aan de hoogste partij-
instantiess rapporteerde. In 1960, een jaar waarover enkele cijfers voorhanden zijn, 
werdenn bijvoorbeeld 4144 rapporten en 68 wekelijkse en maandelijkse bulletins aan 
hethet Centraal Comité van de CPSU en de Ministerraad van de USSR aangeboden. 
Verderr werden 4370 rapporten aan minister van Buitenlandse Zaken Andrej 
Gromykoo gestuurd en 3470 aan minister van Defensie Rodion Malinovski en de chef 
vann de generale staf Alexander Vasilevski.9 

Leonovss teleurstelling over de geringe belangstelling van de zijde van de 
partijtopp heeft waarschijnlijk alles te maken met het feit dat hij jarenlang de positie 
vann chef van het Directoraat van Informatie en Analyse bekleedde. Als zodanig was 
hijj  immers degene die de onder zijn verantwoordelijkheid opgestelde rapporten bij 
hogeree instanties op tafel legde en kon constateren dat er niet veel waarde aan werd 
gehecht.. Een verschijnsel dat ook in westerse regeringsbureaucratieën niet onbekend 
is.. Of op grond van wat Leonov en Bobkov beweren de conclusie is gewettigd dat de 
hoogstee politieke leiding in de USSR zich weinig aan de KGB gelegen liet liggen, is 
echterr twijfelachtig. Misschien werden Leonovs adviezen op het terrein van de 
buitenlandsee politiek inderdaad vaak genegeerd, maar dat kan te maken hebben 
gehadd met het feit dat zij tegen de gevestigde ideologische opvattingen van de 
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Sovjett leiders ingingen. Zoals verderop nog zal blijken is het juist verbazingwek-
kendd hoe gedetailleerd de kwesties vaak waren die door KGB-voorzitter Andropov 
aann het Politbureau werden voorgelegd, bijvoorbeeld inzake de dissidente schrijver 
Alexanderr Solzjenitsyn. In dergelijke kwesties die in de ogen van Brezjnev c.s. van 
vitaall  belang waren voor de staatsveiligheid, was het Politbureau van de CPSU 
eerderr obsessief geïnteresseerd. 

3.83.8 CC-vertegenwoordigers op ambassades 
Volgenss een aantal bronnen waaronder Kuzichkin had de Internationale Afdeling 
vanaff  de jaren '60 eigen vertegenwoordigers op de meeste Sovjet ambassades 
gestationeerd.""  De diplomaat Vladimir Sakharov, die in 1971 in Koeweit naar de 
Verenigdee Staten overliep, meent dat dergelijke vertegenwoordigers vanaf 1967 in 
dee belangrijkste ambassades waren aan te treffen. Deze functionarissen rappor-
teerdenn rechtstreeks aan het Centraal Comité in Moskou. Zij hadden als taak ervoor 
tee zorgen dat de diplomatieke missie, de KGB, de GROe en militaire en economi-
schee adviseurs in het desbetreffende land efficiënt samenwerkten ten bate van de 
Sovjett Unie. Zij werden doorgaans als vertegenwoordigers van het Centraal Comité 
aangeduid.100 0 

Watt werd er in het Sovjet spraakgebruik bedoeld met de term 'Centraal 
Comité'?? Uit de context blijkt doorgaans duidelijk dat daarmee niet het partijorgaan 
werdd bedoeld dat na elk congres van de CPSU werd gekozen en op zijn beurt het 
Politbureauu en Secretariaat van de CPSU koos. Het Centraal Comité in die strikte 
zinn van het woord kwam in de periode-Brezjnev slechts ongeveer twee keer per jaar 
bijeenn en was alleen al om die reden niet in staat alle beslissingen te nemen die in 
hethet Sovjet spraakgebruik aan het Centraal Comité werden toegeschreven. Daar 
kwamm nog bij dat het Centraal Comité uit enkele honderden leden bestond en ook 
daaromm niet goed in staat was het Sovjet beleid van dag tot dag te formuleren. Zoals 
uitt KGB-memoires en andere bronnen blijkt, was 'Centraal Comité' een catchall 
term,term, waarmee diverse instanties werden aangeduid. In sommige gevallen, zoals bij-
voorbeeldd in het partijstatuut, werd met de term 'Centraal Comité' inderdaad het 
orgaann bedoeld dat door een congres van de CPSU werd gekozen.101 Veel vaker 
echterr werden er de hoogste instanties van de CPSU mee aangeduid, in casu het 
Politbureauu en het Secretariaat, beide tegelijk of een van beide. Al in de Stalintijd 
wass dit spraakgebruik gangbaar. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop Pavel 
Soedoplatovv schrijft over de opdracht die hij in 1938 kreeg om de Oekraïense leider 
Jevhenn Konovalets te liquideren. Het was naar zijn zeggen een opdracht van 'het 
Centraall  Comité van de ACP(b)' (Al-Unie Communistische Partij (bolsjewieken)). 
Inn zijn memoires maakt Soedoplatov duidelijk dat hij de opdracht van Stalin 
persoonlijkk in het Kremlin ontving.102 In dit concrete geval staat 'Centraal Comité' 
blijkbaarr voor 'Stalin persoonlijk'. Afgaande op documenten werden er in die tijd 
ookk heel vaak ambtelijke stukken 'aan het Centraal Comité' gericht. Dat blijkt 
bijvoorbeeldd uit documenten uit maart-juli 1941 die in 1995 in Rusland zijn gepubli-
ceerdd en afkomstig zijn uit het archief van de Russische veiligheidsdienst FSB. Ze 
hebbenn betrekking op de dreigende Duitse aanval in de maanden vóór 22 juni 1941. 
Rapportagess van het Volkscommissariaat van Staatsveiligheid (NKGB) uit die 
periode,, onder meer gebaseerd op berichten van agenten uit het buitenland, zijn 
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somss aan individuele leiders zoals Stalin, Molotov en Beria gericht, soms ook aan 
hethet 'Centraal Comité van de ACP(b) en de Raad van Volkscommissarissen'. Ook 
hierbijj  is het dus niet precies duidelijk welke instanties of personen er precies met 
'Centraall  Comité' werden bedoeld al mag men ervan uitgaan dat Stalin in ieder 
gevall  tot de ontvangers zal hebben behoord.103 Ten tijde van Stalins heerschappij 
werdd de term 'Centraal Comité' dus ook al in meerdere betekenissen gebruikt. Voor 
dee periode na 1953 geldt dat in veel gevallen de twee genoemde toporganen van de 
CPSUU ermee worden aangeduid. Overheidsdiensten zoals de KGB of het Ministerie 
vann Buitenlandse Zaken rapporteren, zoals verderop ook zal blijken, regelmatig aan 
hethet 'Centraal Comité' van de CPSU. Een enkele keer wordt met die aanduiding 
misschienn gedoeld op het ambtelijk apparaat van het Centraal Comité, waartoe 
bijvoorbeeldd de Internationale Afdeling behoorde. Het komt echter ook voor dat een 
medewerkerr van een afdeling van het Centraal Comité een schrijven richt aan het 
'CCC van de CPSU', waarmee in een dergelijk geval alleen maar het Politbureau 
en/off  Secretariaat bedoeld kan zijn.104 In de periode dat Nikita Chroesjtsjov op het 
toppuntt van zijn macht stond, werd in de praktijk met de aanduiding 'Centraal 
Comité'' waarschijnlijk ook vaak de secretaris-generaal persoonlijk bedoeld, zoals 
ookk onder Stalin het geval was geweest. Chroesjtsjov hield er zoals bekend een 
aanzienlijkk minder op consensus gerichte bestuursstijl erop na hield dan bijvoor-
beeldd Leonid Brezjnev en trok vele zaken direct naar zich toe. Het is typerend dat 
Chroesjtsjovv volgens Vladimir Semitsjastny, KGB-voorzitter in 1964-1967, altijd als 
eerstee geïnformeerd wilde worden over zaken de staatsveiligheid betreffende, vóór 
dee andere leden van het Politbureau.105 

Hett Centraal Comité was een enkele honderden leden tellende instantie die 
ongeveerr twee a drie keer per jaar bijeenkwam en tussen de partijcongressen door 
formeell  het leidende orgaan was van de CPSU. Lidmaatschap ervan was een positie 
vann groot prestige. Was een ambassadeur lid van het Centraal Comité dan bezorgde 
hemm dat in het geval van een conflict met de KGB-rezident waarschijnlijk een zeer 
sterkee positie. Dat valt af te leiden uit de memoires van de overgelopen Sovjet 
diplomaatt Nicolas Polianski, die in de jaren '70 onder meer werkzaam was in 
Zwitserlandd en Joegoslavië. Hij maakte tijdens zijn diplomatieke loopbaan van nabij 
eenn conflict mee tussen een ambassadeur die tevens lid was van het Centraal Comité 
enn de KGB-rezident. Bij dat conflict trok de rezident aan het kortste eind. In zijn 
kwaliteitt van lid van het Centraal Comité stond de ambassadeur boven de rezident 
vann de KGB of de GROe, aldus Polianski.106 

Dee belangrijke rol van vertegenwoordigers van het Centraal Comité (in de 
bovenn omschreven ruime zin van het woord) op ambassades wordt door verschillen-
dee memoiresschrijvers beklemtoond. Hun coördinerende taak had bijvoorbeeld 
betrekkingg op het rekruteren van agenten door de KGB en op subversieve operaties 
vann die dienst. Minstens zo belangrijk waren operaties op het gebied van propagan-
daa en politieke en economische manipulatie. Sakharov schrijft over de taak van de 
CC-vertegenwoordigers: : 

Thiss included liaison with political leaders, minority groups, recruitment of 
politicians,, elected and appointed government leaders, 'disinformation' op-
erationss - for example spreading false rumors denigrating the loyalty of anti-
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Soviett political and religious leaders - and doing a Soviet public relations 
jobb in the local media - for example, planting newspaper stories, making 
pro-Soviett radio broadcasts, arranging for television coverage of events in 
thee Soviet Union, or running pro-Soviet documentaries. 

Thee CC International Department also provided a closer link between 
thee KGB and the party leadership. It directed the KGB in delicate economic 
sabotagee operations that were beyond the scope of the KGB alone. These op-
erationss included economic destabilization - setting up dummy companies to 
takee out loans from local banks and defaulting on them, buying into the 
bankss and local companies themselves, recruiting local businessmen and 
contractorss by throwing business their way or by bribery, buying interest in 
technology-orientedd Western companies through a third country as middle-
man,, and buying real estate in a similar way.107 

Dee vertegenwoordiger van het Centraal Comité in Cairo, waar Sakharov eind jaren 
'600 gestationeerd was, was een zekere Vadim Sinelnikov. Het belangrijkste project 
voorr de Sovjet Unie in Egypte was op dat moment de viering van de honderdste 
geboortedagg van Lenin op 20 april 1970. Die viering werd onder leiding van 
Sinelnikovv gepland en moest het uitgangspunt vormen voor een groot Sovjet propa-
gandaoffensieff  in Egypte en het Midden-Oosten. Sakharov werd als arabist en 
diplomaatt door Sinelnikov daarbij ingeschakeld. Het is tekenend voor de positie van 
Sinelnikovv dat hij gemakkelijk aanspraak kon maken op de inzet van Sakharov, ook 
all  had deze bepaalde verplichtingen ten opzichte van de KGB-rezident die veel tijd 
vroegen.. Zoals Sinelnikov heel openhartig zei, in de woorden van Sakharov: 'Fuck 
thee "neighbors" [informele benaming voor de KGB]. They do what I say, not the 
otherr way around. This order comes directly from the Central Committee. Vadim 
Kirpitsjenkoo maakt ook gewag van de aanwezigheid van Sinelnikov in Cairo rond 
1970,, maar laat zich met geen woord uit over diens speciale rol aan de ambassade.109 

Eenn dergelijke terughoudendheid is typerend voor een KGB-officier die in Rusland 
iss gebleven. 

Ookk de al genoemde Kuzichkin had op de ambassade in Teheran te maken 
mett een vertegenwoordiger van het Centraal Comité van de CPSU, over wie hij zegt 
datt deze 'net zo belangrijk is als de ambassadeur'. Deze vertegenwoordiger was naar 
zijnn zeggen meestal iemand van de Internationale Afdeling, die onder meer tot taak 
hadd de verbindingen te onderhouden met de lokale communistische partij, als deze 
eenn legaal bestaan leidde. Dat laatste was in Iran rond 1980 niet het geval. Omdat er 
bovendienn wel achtduizend Sovjet staatsburgers als experts in het land werkzaam 
waren,, werd het Centraal Comité van de CPSU vertegenwoordigd door iemand van 
dee Afdeling voor Buitenlandse Kaders. Deze persoon hield zich onder meer bezig 
mett ideologische arbeid onder Sovjet personeel en het innen van de partij contributie 
vann de CPSU-leden in Iran, in dit geval in vreemde valuta.110 Op welke Sovjet 
ambassadess er nu precies vertegenwoordigers van de Internationale Afdeling waren 
gestationeerd,, wordt uit memoires van KGB-officieren en overige literatuur niet 
duidelijk.. Opvallend is wel dat sommige memoiresschrijvers, die toch jarenlang 
voorr het Eerste Hoofddirectoraat in het buitenland actief zijn geweest, helemaal 
geenn gewag maken van vertegenwoordigers van het Centraal Comité in het buiten-
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land.. Dat geldt bijvoorbeeld voor Oleg Kaloegin en Oleg Gordievsky. Ook Vladi-
mirr Sjebarsjin zwijgt over dit thema in alle talen, maar dat is gezien zijn geringe 
mededeelzaamheidd nauwelijks verwonderlijk.111 Waarom auteurs als Kaloegin en 
Gordievskyy er over deze vertegenwoordigers ook het zwijgen toe doen, is niet 
duidelijk. . 

Gordievskyy meent dat actieve maatregelen in Denemarken, waar hij in de 
jarenn '70 op de Sovjet ambassade was gestationeerd, gecoördineerd werden met 
openlijkee en half verborgen beïnvloedingsoperaties van de Internationale Afdeling 
vann het Centraal Comité. De Internationale Afdeling organiseerde door middel van 
eenn van haar mantelorganisaties bijvoorbeeld in de jaren '70 een hearing in Kopen-
hagenn over de 'Berufsverbote' in de Bondsrepubliek Duitsland. Tegelijkertijd bracht 
dee KGB-rezidentoera in Kopenhagen door actieve maatregelen aantijgingen in 
omloopp dat 'militaristische en neofascistische krachten in de Bondsrepubliek in 
opmarss waren.'112 De KGB-officier Stanislav Levchenko was in de tweede helft van 
dee jaren '70 in Tokio eveneens bij actieve maatregelen betrokken. Het onderdeel van 
hethet Eerste Hoofddirectoraat dat zich daarmee bezighield, meestal aangeduid als 
Dienstt A (Sloezjba A), werkte volgens hem nauw samen met de Internationale Afde-
lingg van het Centraal Comité van de CPSU.113 

Hett is niet verbazingwekkend dat het werkplan voor 1984 van het Eerste 
Hoofddirectoraatt een passage bevatte waarin werd gesteld dat het werk van KGB-
rezidentoera'ss in het buitenland onder meer was gebaseerd op recente besluiten van 
hett partijcongres en van de plena van het Centraal Comité.114 Dat werkplan voor 
19844 was een van de documenten die Gordievsky in de periode dat hij als agent in 
placeplace voor de Britse dienst werkte, aan het Westen doorgaf. Een ander voorbeeld 
vann de leidende rol van het centrale partijapparaat ten opzichte van de KGB betreft 
operatiess tegen het Irak van Saddam Hoessein. De rezidentoera's van de KGB 
kregenn volgens Gordievsky in 1977 van de Centrale te horen dat in opdracht van het 
Centraall  Comité van de CPSU alle inlichtingenoperaties tegen Irak dienden te 
wordenn stopgezet. Dit in het licht van de nauwe relatie die er was ontstaan tussen de 
USSRR en het Iraakse regime. Overigens werden inlichtingenoperaties weer hervat 
toenn Saddam Hoessein in april 1979 begon op grote schaal Iraakse communisten in 
dee gevangenis op te sluiten.115 Verder zij hier nog gewezen op de waarschu-
wingsoperatiee RJaN, de afkorting voor Raketno-Jadernoje Napadenije, waartoe vol-
genss Gordievsky begin jaren '80 op last van het Politbureau werd besloten. Een be-
langrijkee rol was daarbij voor de KGB en de GROe weggelegd.116 De door Gordiev-
skyy geleverde documenten en zijn commentaar erop laten er geen twijfel over bes-
taann dat de KGB ondergeschikt was aan de hoogste partij-instanties. 

Sakharovv ziet in zijn memoires de toegenomen rol van de Internationale 
Afdelingg als een uiting van het verminderde gewicht van traditionele spionage en 
diplomatiekee activiteiten. Hij schrijft: 

Intelligencee information gathering was greatly downplayed and put into the 
handss of the GRU and a few KGB illegals. The Kremlin didn't feel a great 
needd for ferreting out technological information or military secrets from the 
Westt because most of this was so easy to get above board. Both sides had 
spyy satellites as well, to keep track of missile sites and military movements. 
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Besides,, the Soviets were not so much interested in hardware as they were 
inn people. The strategy called for bringing the developing nations into Mos-
cow'ss political and economic orbit.117 

Hijj  gaat niet uitvoerig op dit punt in en of dit de juiste interpretatie is van de 
toegenomenn invloed van de Internationale Afdeling op buitenlandse ambassades is 
dee vraag. Wel was er vanaf de tweede helft van de jaren '60 duidelijk sprake van een 
sterkk toegenomen belangstelling van de Sovjet leiders voor de Derde Wereld. Ook 
werdenn er pogingen gedaan de invloed van de USSR op landen in die regio sterk te 
vergroten.. Bij die laatste ontwikkeling was voor de KGB een belangrijke rol 
weggelegd.. Bij andere overlopers uit de jaren '70 is anders dan bij Sakharov de op-
vattingg dat technologische spionage in belang afnam niet terug te vinden. Stanislav 
Levchenkoo bijvoorbeeld, die in 1975-1979 in Tokio was gestationeerd, wekt bepaald 
niett die indruk. Terwijl hij in Tokio was gestationeerd had de KGB daar 25 in-
lichtingenofficierenn die full-time werkten voor Lijn X, de afdeling van de reziden-
toeraa verantwoordelijk voor technologische spionage. Minstens de helft van de 
ongeveerr twintig Aeroflotfunctionarissen in Japan waren officieren van Lijn X. Dat 
laatt het GROe-personeel dat zich met deze vorm van spionage bezighield buiten be-
schouwing.. Technologische spionage was blijkbaar ook in financieel opzicht voor de 
Sovjett Unie van groot belang. Volgens de KGB-rezident in Tokio op het eind van de 
jarenn '70 konden met de wereldwijde opbrengst van Lijn X alle activiteiten van het 
Eerstee Hoofddirectoraat worden gefinancierd. Waarschijnlijk is deze uitspraak geba-
seerdd op een schatting van de kosten van het onderzoek dat door het gebruik van de 
doorr Lij n X verzamelde inlichtingen werd uitgespaard. Het belang van Lijn X neemt 
niett weg dat het zuiver politieke inlichtingenwerk, op ambassades ondergebracht bij 
Lij nn PR (polititsjeskaja razvedka) volgens Levchenko het belangrijkste was. Deze 
uitspraakk is niet verrassend gezien het feit dat Levchenko zelf in Tokio voor die lijn 
werkte.. Het belang van Lijn X kon per rezidentoera sterk verschillen. In Teheran 
warenn rond 1980 volgens Kuzichkin slechts twee KGB-officieren voor Lijn X 
werkzaam,, die nooit enige inlichtingen van waarde produceerden.119 Het opmerke-
lijk ee verschil tussen Tokio en Teheran wat betreft het aantal officieren van Lijn X 
hadd ongetwijfeld te maken met het grote belang van Japan als industriële mogend-
heidd en het relatief geringe gewicht van Iran in dat opzicht. 

3.93.9 Partijorganisaties binnen de KGB 
Binnenn de KGB en het Eerste Hoofddirectoraat was zoals bij alle overheidsdiensten 
inn de USSR een partijorganisatie actief. Partijleden binnen de KGB hadden hun 
eigenn bijeenkomsten, waarbij zij bijvoorbeeld tot verhoging van de kwaliteit van het 
werkk werden gemaand. (Op ambassades in het buitenland waren geen aparte 
partijorganisatiess van de KGB, waarover later meer.) De overgrote meerderheid van 
hett KGB-personeel, zeker binnen het Eerste Hoofddirectoraat, was uiteraard partij-
lid.. Exacte percentages op dit punt zijn niet voorhanden. Illustratief voor de rol van 
dee partij organisatie binnen de KGB is een document uit maart 1985, dat alle reziden-
tenn werd toegestuurd en is afgedrukt in Instructions from the Centre, dat KGB-
materiaall  bevat dat door Oleg Gordievsky aan de Britse dienst MI6 is doorgegeven. 
Hett desbetreffende document bevat een verslag van een bijeenkomst georganiseerd 
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doorr het partijbureau van het Eerste Hoofddirectoraat in Moskou met als thema: 
'Taskss of Party organizations in carrying out the instructions of the heads of the 
Departmentt and Service in working against the US.'120 Op deze partijbijeenkomst 
werdd kritiek geuit op het niveau van het werk tegen de Verenigde Staten bij de 
meestee rezidentoera's. De chef van het Eerste Hoofddirectoraat Vladimir Krjoetsjk-
ovov benadrukte volgens het verslag dat 'active intelligence work against the USA is a 
matterr of professional honour and an official and Party obligation for every member 
off  the Service.' Het partijbureau nam zich voor met de naaste medewerkers van de 
rezidentenn uit Helsinki, Londen, Stockholm en Kopenhagen van gedachten te 
wisselenn over het werk tegen de Verenigde Staten, wanneer zij met verlof in 
Moskouu zouden zijn. Het werk tegen de Verenigde Staten vond namelijk in belang-
rijkerijke mate plaats vanuit de rezidentoera's in derde landen. Uit het hierboven aan-
gehaaldee document blijkt wel hoezeer KGB en partij met elkaar verstrengeld waren 
enn een symbiotische relatie met elkaar hadden. Dat de chef van het Eerste Hoofddi-
rectoraatt Krjoetsjkov de bijeenkomst van het partijbureau toesprak is typerend. Voor 
iederee KGB-medewerker die een dergelijke bijeenkomst bijwoonde was het im-
pliciett duidelijk dat hij bij zijn werk voor de dienst ook de belangen van de CPSU 
diende.. Dat er geen wezenlijk verschil bestond tussen de politieke doeleinden van de 
CPSUU en die van de KGB komt in het genoemde document duidelijk tot uitdrukking. 
InIn een éénpartijstaat als de USSR sprak dat natuurlijk ook vanzelf. 

Dee partij organisatie waarvan hierboven sprake is, was niet de instantie die de 
leidingg over de KGB had. De leiding van partijorganisaties, onder wie de secretaris, 
bestondbestond niet uit professionele apparatsjiks, maar uit KGB-ofïïcieren die daarvoor 
warenn 'gekozen' en dat werk tijdelijk deden. Dat blijkt onder meer uit de beschrij-
vingg die de reeds genoemde Leonid Sjebarsjin in zijn memoires uit 1993 van de rol 
vann de partijorganisaties binnen de KGB geeft: 

Inn tegenstelling tot de gangbare mening hebben de partijorganisaties binnen 
dee KGB voor de duur van minstens de laatste decennia geen enkele 'leidende 
enn organiserende rol' gespeeld. Zij waren in veel gevallen een decoratief 
aanhangsell  van de leiding op alle niveaus, vanaf het Comité van Staatsvei-
ligheidd tot een operationele afdeling [op lokaal niveau]. De secretarissen van 
partijorganisatiess werden door de leiding geselecteerd uit een aantal verstan-
digee operationele medewerkers en later op vergaderingen 'gekozen'. In bijna 
geenn enkele van deze organisaties werkten professionele [partijjapparatsjiks. 
Diee waren er niet. Het waren onze collega's, die een tijdelijke partijplicht 
vervuldenn en na twee tot drie jaar met opluchting terugkeerden naar operati-
oneell  werk. Het Politbureau leidde het Comité voor Staatsveiligheid niet via 
dee partijorganisatie, maar rechtstreeks via de voorzitter van de KGB en een 
off  twee van zijn plaatsvervangers. Ons 'partijapparaat' nam aldus een vrij 
onverschilligee positie in en wachtte af, welke kant de leiding opging. 

InIn dit citaat maakt Sjebarsjin geen gewag van het ambtelijk apparaat van het 
Centraall  Comité, maar hij doet dat elders wel. Hij schrijft bijvoorbeeld dat hij in 
1978,, vlak voor zijn vertrek als rezident naar Teheran, gesprekken voerde bij het 
Directoraatt voor Kaders van de KGB en bij de Afdeling Administratieve Organen en 
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dee Internationale Afdeling van het Centraal Comité. Dat was blijkbaar een verplich-
tee rondgang voor elke vertrekkende rezident. Naar aanleiding daarvan merkt 
Sjebarsjinn op: 'Onze dienst kon men slechts onder voorbehoud geheim noemen, 
zoveell  functionarissen van het partij- en staatsapparaat controleerden ons en 
spoordenn ons aan.' Een bezoek aan de secretaris van het partijcomité van de KGB, 
opp dat moment G.Je. Agejev, maakte ook deel uit van de verplichte ronde. Sjebarsjin 
noemtt het een nietszeggend gesprek, standaardvragen met standaardantwoorden. 
Agejev,, zelf een hoge KGB-functionaris, vroeg hem of hij regelmatig het theater 
bezocht.. De achterliggende gedachte daarbij was dat een KGB-offïcier een cultureel 
ontwikkeldd persoon behoorde te zijn, die dus per definitie van theaterbezoek hield. 
Sjebarsjinss antwoord dat hij niet van theater hield was weliswaar aan de brutale 
kant,, maar bleek zijn uitzending naar Teheran uiteindelijk niet in de weg te staan.122 

Inn het buitenland was op Sovjet ambassades een partijorganisatie actief onder 
leidingg van een partijbureau, waarvan het werk onder andere door Vladimir Kuzich-
kinn wordt beschreven. Er bestonden geen aparte partij organisaties van de KGB, alle 
partijledenn waren in één organisatie ondergebracht. Vrijwel alle Sovjet burgers die 
voorr langere duur in het buitenland verbleven waren uiteraard partijlid. Het beeld 
datt Kuzichkin van zo'n partijorganisatie op een ambassade schetst is niet echt in-
spirerend.. Uit de partijleden - dat was dus het voltallige ambassadepersoneel - werd 
eenn secretaris van het partijbureau gekozen. Dat stond onder de vertegenwoordiger 
vann het Centraal Comité, die volgens Kuzichkin op de meeste ambassades aanwezig 
was.. De secretaris organiseerde maandelijkse bijeenkomsten waarbij een bepaald 
aspectt van de partijlijn en de actuele politiek door sprekers werden behandeld, 
vanzelfsprekendd zonder dat er sprake was van werkelijke discussie. Deze bijeen-
komstenn die door alle leden van de partij organisatie moesten worden bijgewoond, 
warenn uiterst vervelend en saai, als we Kuzichkin mogen geloven.123 Sjebarsjin was 
naarr eigen zeggen een 'absoluut loyaal lid van de CPSU' en twijfelde niet aan de zin 
vann het bestaan van partijorganisaties bij de KGB en op ambassades, maar zelfs hij 
vondd de zittingen 'vervelend, saai en eindeloos lang.'124 

Ookk de inlichtingenofficier Vladimir Petrov maakt gewag van maandelijkse 
vergaderingenn van alle partijleden op de Sovjet ambassade in Australië in het begin 
vann de jaren '50. Persoonlijke tegenstellingen en rivaliteiten laaiden bij die bijeen-
komstenn volgens Petrov soms hoog op, zij het dat alles wel in het geijkte par-
tijjargonn werd verwoord. De verslagen van die bijeenkomsten vonden hun weg naar 
hethet Centraal Comité in Moskou, dat een hard oordeel uit kon spreken over de 
carrièree en de gedragingen van betrokkenen. Dat maakte volgens Petrov de partijver-
gaderingenn ook niet gemoedelijker.125 Bij de beschrijving van Petrov dient men voor 
ogenn te houden dat er in het begin van de jaren '50 onder het personeel van de 
Sovjett ambassade in Canberra sprake was van veel spanningen en grote persoonlijke 
tegenstellingen. . 

Dee in 1978 naar de Verenigde Staten overgelopen Sovjet diplomaat Arkady 
Shevchenkoo laat zich in zijn memoires net als Kuzichkin op zeer negatieve wijze uit 
overr de partijorganisatie in New York met zijn eindeloze bijeenkomsten. De 
partijj  organisatie zoals hij die beschrijft heeft vooral een disciplinerende functie. Hij 
verteltt onder andere dat Sovjet VN-personeel meer dan de helft van het salaris dat 
menn van de Verenigde Naties ontving aan de leiding van de Sovjet Missie, dus aan 
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dee Sovjet overheid, moest afdragen. Als iemand dat niet of veel te laat deed, kon 
hethet gebeuren dat hij op een partijbijeenkomst bestraffend werd toegesproken. Een 
curieuss detail aan de werkwijze van de partijorganisaties op Sovjet ambassades in 
hethet buitenland was volgens sommige bronnen dat zij niet onder die naam bekend 
stonden,, maar als de 'vakbond' werden aangeduid. Officieel was de CPSU dus niet 
opp ambassades vertegenwoordigd. Het doel van deze nogal doorzichtige camouflage 
wass volgens Kuzichkin, de lange arm van de CPSU aan het zicht van buitenstaan-
derss te onttrekken.127 Dat de partijorganisaties van de CPSU in de gedaante van 
'vakbond'' op ambassades opereerden, wordt ook door Penkovski en Shevchenko 
terloopss vermeld.128 Petrov maakt er een onduidelijke toespeling op. Hij zegt name-
lij kk dat het voltallige ambassadepersoneel twee of drie keer per jaar bijeenkwam als 
'memberss of the Trade Union of Soviet Trade employees'. 

3.103.10 Partijtop beslist over belangrijke benoemingen bij KGB 
Bijj  echt belangrijke beslissingen van personele aard kwam de partijtop er aan te pas. 
Datt ervoer Leonid Sjebarsjin bij zijn benoeming tot chef van het Eerste Hoofddirec-
toraatt in januari 1989 als opvolger van Vladimir Krjoetsjkov, die kort tevoren 
voorzitterr van de KGB was geworden. Sjebarsjin werd zoals gebruikelijk gelijktijdig 
benoemdd tot een van de vice-voorzitters van de KGB. Hij beschrijft in zijn memoi-
ress hoe hij op de dag van zijn benoeming een officieel onderhoud had met Michail 
Gorbatsjov.. Het onderhoud met de secretaris-generaal was kort, zonder dat Gor-
batsjovv daarbij volgens Sjebarsjin blijk gaf van een grote belangstelling voor per-
soonn en werk van zijn gesprekspartner. Gorbatsjov stond kort stil bij het belang van 
hett werk van het Eerste Hoofddirectoraat. Dat lag voor de komende periode vooral 
opp het terrein van de ontwapening. Er waren naar zijn zeggen een aantal belangrijke 
ontwapeningsafsprakenn in voorbereiding en het was de belangrijkste taak van de 
inlichtingendienstt ertoe bij te dragen dat het uiteindelijke resultaat voor de Sovjet 
Uniee niet nadelig zou zijn. Op de dag van het onderhoud met Gorbatsjov nam ook 
hett Politbureau een formeel besluit over de benoeming van Sjebarsjin. Sjebarsjin 
zouu Gorbatsjov pas voor de tweede keer persoonlijk ontmoeten op 22 augustus 1991, 
meteenn na het mislukken van de door Krjoetsjkov c.s. gepleegde staatsgreep. Bij die 
gelegenheidd werd Sjebarsjin door de Sovjet president tot waarnemend voorzitter van 
dee KGB benoemd, om na één dag al weer te worden vervangen door Vadim Baka-
tin.1311 Toen Krjoetsjkov in december 1974 chef van het Eerste Hoofddirectoraat 
werd,, had hij naar aanleiding daarvan ook een onderhoud met de secretaris-generaal 
vann de CPSU. Op dat moment was dat Leonid Brezjnev. Plaats van de ontmoeting 
wass het werkvertrek van Brezjnev in het Kremlin. Krjoetsjkov schrijft in zijn me-
moiress dat het onderhoud in de praktijk niet veel voorstelde, omdat Brezjnev op dat 
momentt fysiek niet in goeden doen was.132 Soms konden blijkbaar ook mindere 
godenn bij de KGB rekenen op een ontvangst door de secretaris-generaal. Toen 
Vadimm Kirpitsjenko begin 1974 tot chef van Directoraat S (illegalen) van het Eerste 
Hoofddirectoraatt werd benoemd, werd hij ook door Brezjnev ontvangen. De 
secretaris-generaall  van de CPSU benadrukte tijdens het onderhoud het belang van 
illegaall  inlichtingenwerk en zei dat 'de partij dat collectief hoog waardeerde'. Het 
lijk tt erop dat dergelijke ontvangsten na benoemingen vooral een symbolische 
waardee hadden. 
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Uitt memoires van KGB-officieren is niet af te leiden hoe gedetailleerd de 
partijtopp zich met het personeelsbeleid van de KGB bemoeide. Uit de fragmentari-
schee informatie die voorhanden is, krijgt men de indruk dat het Centraal Comité 
zelfss in benoemingen op de laagste niveaus zeer geïnteresseerd was. Toen Viktor 
Groesjkoo in 1959-1960 bijvoorbeeld de overstap maakte van het ministerie van 
Buitenlandsee Zaken, waar hij als jeugdig diplomaat werkzaam was, naar de KGB, 
moestt het Centraal Comité van de CPSU daar volgens hem in gekend worden en 
deedd het daarover een officiële beschikking uitgaan.134 Toen Groesjko ongeveer 
twintigg jaar later opnieuw een belangrijke stap maakte in zijn carrière, speelde het 
Centraall  Comité weer een rol. Dat lag toen meer voor de hand, omdat het om een 
tamelijkk belangrijke functie ging, die van plaatsvervangend chef van het Eerste 
Hoofddirectoraat.. De chef daarvan, Vladimir Krjoetsjkov, had Groesjko al in 1980 
voorr de post van plaatsvervanger bij KGB-voorzitter Andropov aanbevolen, maar de 
formelee benoeming liet nog enige tijd op zich wachten, zo schreef Groesjko, omdat 
hett Centraal Comité zijn fiat nog niet had gegeven.135 

3.113.11 Bakatin over de leidende rol van de partij 
Tall  van verwijzingen naar de leidende rol van de centrale instanties van de CPSU 
tenn aanzien van de KGB zijn ook te vinden in de memoires van de eerder genoemde 
Sheymov.. Opvallend is dat Sheymov er herhaaldelijk op wijst dat zijn dienst slechts 
dee wensen van het Centraal Comité uitvoerde. Dat argument werd door hem in 
discussiess gebruikt bij bureaucratische twisten met andere personen en diensten, 
zoalss een Sovjet ambassadeur in het buitenland.136 Een ander typerend voorbeeld 
vann de leidende rol van het Centraal Comité dat bij Sheymov te vinden is, speelde in 
hett begin van de jaren '70 toen hij bij het Achtste Hoofddirectoraat van de KGB in 
dienstt trad. Toen Sheymov zich realiseerde dat hij zich met codes en verbindingen 
zouu gaan bezighouden, kon hij zijn teleurstelling tegenover zijn superieur nauwelijks 
verbergen.. Daarop kreeg hij te horen dat hij het belang van het werk van het Achtste 
Hoofddirectoraatt ernstig onderschatte. Een van de argumenten die Sheymov van het 
grotee belang van het directoraat moest overtuigen luidde: 'We are directly linked to 
thee Central Committee. We receive many of our orders straight from them.'137 In de 
memoiress van Sheymov is ook sprake van het Zestiende Directoraat van de KGB, 
datt zich bezighield met het onderscheppen en ontcijferen van berichten van andere 
mogendheden.. Dat directoraat was in de loop van de jaren '70 van het Achtste 
Hoofddirectoraatt afgesplitst en een zelfstandige eenheid geworden. Dat werk werd 
doorr de partijtop zo belangrijk geacht dat de chef van het Zestiende Directoraat, een 
zekeree Andrejev, rechtstreeks aan het Politbureau rapporteerde.138 Sheymov bracht 
opp zeker moment aan zijn directe chef verslag uit van een missie naar Beijing die 
voorr hem succesvol was verlopen. Hij had onder andere in de Sovjet ambassade daar 
eenn ingenieus Chinees afluistersysteem ontdekt. Toen hij daarover en over andere 
aspectenn van zijn missie verslag uitbracht kreeg hij te horen: 'All this will be 
reportedd to the Politburo very soon'.139 

Dee leidende rol van de CPSU was na 1954, hoogstwaarschijnlijk in 1959, 
blijkbaarr in het toen nieuwe statuut van de KGB vastgelegd. Dat viel onder meer op 
tee maken uit een opmerking van KGB-voorzitter Krjoetsjkov in juli 1989 dat de 'be-
langrijkstee normatieve documenten van de KGB' van dertig jaar of nog langer 
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geledenn dateerden.140 De officier van het Derde Hoofddirectoraat (militaire contra-
inlichtingen)) Aleksei Myagkov, die in februari 1974 vanuit West-Berlijn naar het 
Westenn vluchtte, citeert in zijn memoires een passage uit het statuut waarin die 
leidendee rol van de CPSU expliciet wordt vermeld. Myagkov: 

...dass KGB ist eine politische Arbeitsorganisation der KPdSU. Das KGB und 
seinee lokalen Organe führen ihre Arbeit auf der Grundlage der Erfiillung von 
Partei-Direktivenn und der Gesetze, Verordnungen und Instruktionen der Re-
gierungg aus... Über alle wichtigen, das KGB betreffende Fragen entscheidet 
dass Zentralkomitee der KPdSU im Voraus, und die Durchftlhrung erfolgt 
durchh KGB-Befehle...141 

Dee term 'Regierung' is in dit citaat enigszins misleidend, maar Myagkov maakt 
desondankss duidelijk dat de werkelijke macht ten aanzien van de KGB bij het 
Centraall  Comité lag. 

Dee laatste KGB-voorzitter uit de geschiedenis, Vadim Bakatin - de KGB 
werdd officieel op 3 december 1991 opgeheven - laat in zijn herinneringen aan zijn 
ambtsperiodee geen twijfel bestaan aan de aard van de relaties tussen de KGB en de 
topp van de CPSU. Bakatin verwijst in zijn boek met instemming naar de conclusies 
vann een commissie die de rol van de KGB moest onderzoeken bij de mislukte 
staatsgreepp van augustus 1991. De commissie onderzocht ook het schrappen in 
beginn 1990 van artikel 6 uit de grondwet van de USSR dat de leidende rol van de 
CPSUU in het Sovjet systeem stipuleerde. Het verdwijnen van dat grondwetsartikel 
hadd volgens de commissie niets veranderd aan het feit dat de KGB door het Centraal 
Comitéé van de CPSU werd gecontroleerd en zelfs rechtstreeks geleid. (Of dat ten 
tijdee van de mislukte staatsgreep in augustus 1991 nog zo was, is twijfelachtig, maar 
Bakatinn laat zich daar niet over uit.) Die controle was volgens Bakatin mogelijk 
doordatt de belangrijkste posten binnen de organisatie werden bezet door voormalige 
hogee partijfunctionarissen en doordat er bij alle KGB-organen partijcomités 
bestondenn die niet een uitsluitend decoratieve rol vervulden. De doorstroming van 
partijfunctionarissenn naar de KGB en de daaruit voortvloeiende personele vervlech-
tingg met de CPSU is al eerder gesignaleerd. Wat de partijorganisaties betreft houdt 
Bakatinn er dus een andere mening op na dan de eerder aangehaalde Leonid Sje-
barsjin,, die dergelijke organisaties binnen de KGB geen werkelijk controlerende 
functiee toeschreef. In theorie zou men zich kunnen voorstellen dat het gewicht van 
partijorganisatiess binnen de KGB in de tijd gefluctueerd heeft, maar daar zijn wat de 
periodeperiode na 1953 betreft geen aanwijzingen voor. Bakatins kennis van de KGB stamt 
bovendienn niet uit een wezenlijk andere periode dan die van Sjebarsjin. Hij licht zijn 
opmerkingg over partijorganisaties niet nader toe en staat met zijn mening vrijwel al-
leen.. Misschien is van belang dat hij slechts korte tijd in 1991 bij de KGB werkzaam 
iss geweest. De hoogtijdagen van de partijcontrole over de KGB heeft hij niet van 
nabijj  meegemaakt. Al vóór augustus 1991 stond immers de zogeheten departizatsia 
vann de KGB, dat wil zeggen de beëindiging van de invloed van de CPSU binnen die 
organisatie,, hoog op de politieke agenda in de Sovjet Unie. Toen Bakatin voorzitter 
werd,, was de afschaffing van de partijorganisaties binnen de KGB dan ook een van 
zijnn eerste bestuursdaden. 
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Bakatinn laat weten dat de KGB zelfs na de afschaffing van artikel 6 van de 
grondwett de partijtop nog tot augustus 1991 geheim materiaal deed toekomen. Dat 
werdd in de archieven van de secretarissen van het Centraal Comité op een speciale 
plaatss bewaard. Dat materiaal bevatte soms informatie over bepaalde politici die de 
KGBB in opdracht van het Secretariaat van het Centraal Comité had verzameld.142 In 
hett verlengde daarvan ligt de vaststelling van Bakatin dat de KGB in de nadagen van 
hett Sovjet communisme de gangen van tal van politici naging en hun telefoons af-
luisterde.. Bij zijn aantreden als KGB-voorzitter stelde hij vast dat leden van het 
congress van Volksafgevaardigden van de USSR als Boris Jeltsin en Telman Gdljan 
enn praktisch alle leidende figuren van de zogeheten Interregionale Groep van 
afgevaardigdenn de speciale aandacht van de KGB hadden gehad. Dat betekende 
onderr meer dat niet alleen hun eigen telefoons maar ook die van hun familieleden en 
bekendenn werden afgeluisterd. Na de verkiezingen voor het Russische parlement 
werdenn volgens Bakatin ook de telefoons van enkele Volksafgevaardigden van de 
RSFSRR afgeluisterd, in hun woningen en datsja's. Zelfs de kapster van Raisa 
Gorbatsjovv en de tennistrainer van Jeltsin meende men te moeten afluisteren.143 

Typerendd is wat er na de mislukte staatsgreep van augustus 1991 in de werkkamer 
vann president Gorbatsjovs stafchef Valeri Boldin in het Kremlin werd aangetroffen. 
Boldinn was nauw betrokken bij de greep naar de macht door het Staatscomité voor 
dee Noodtoestand. De toenmalige hoogste openbare aanklager van de Russische 
Federatie,, Valentin Stepankov, laat in het verslag van het gerechtelijk onderzoek 
naarr de mislukte staatsgreep dat hij samen met anderen schreef, weten wat de oogst 
wass in Boldins werkkamer. In een kluis werden aantekeningen van tal van afgeluis-
terdee gesprekken gevonden, die kennelijk van de KGB en zijn voorzitter Krjoetsjkov 
afkomstigg waren. Onder de op last van Krjoetsjkov afgeluisterde personen waren 
naastt de eerder genoemde ook figuren als Sjevardnadze, Alexander Jakovlev, 
Bakatinn en Primakov.144 Onder normale omstandigheden in de Sovjet Unie kon de 
KGBB niet op eigen gezag hoge partijfunctionarissen afluisteren, zoals verderop nog 
zall  worden besproken. In 1990-1991 waren de hiërarchische verhoudingen tussen de 
organenn aan de top in de USSR echter niet meer wat ze geweest waren. Het zwaarte-
puntt van de politieke macht was steeds meer verschoven van de partij naar de staat. 
Mett de instelling van het presidentschap in de USSR in maart nam de nieuw 
ingesteldee Presidentiële Raad qua politiek gewicht de plaats in van het Politbureau 
vann de CPSU. Dat het afluisteren in die periode uitsluitend in opdracht van de 
hoogstee partijleiding gebeurde lijk t daarom zeer twijfelachtig. Waarschijnlijker is 
datdat de KGB-leiding in de periode voorafgaand aan augustus 1991 op dit punt enige 
zelfstandigee activiteit had ontwikkeld. Zo stelt Bakatin dat ten tijde van de mislukte 
putschh de telefoons van een aantal medesamenzweerders waaronder vice-president 
Janajevv en voorzitter van de Opperste Sovjet Loekjanov in opdracht van de KGB-
topp werden afgeluisterd.146 

Bakatinn noemt in zijn memoires een aantal voorbeelden van onderschikking 
vann de KGB aan de CPSU, die vooral het Eerste Hoofddirectoraat betreffen. Hij 
meentt dat het werk van dat directoraat op een aantal punten schade ondervond van 
dee bemoeienis van de CPSU. Zo was men genoodzaakt 'in overeenstemming met de 
partijopdracht'' de propagandistische richtlijnen van het Centraal Comité uit te 
voeren,, ten koste van het verzamelen van werkelijk relevante informatie. Dat 
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betekendee bijvoorbeeld dat het Eerste Hoofddirectoraat regelmatig berichten moest 
leverenn over de reacties in diverse landen op de meest recente redevoering van de 
partij-- en staatschef van de USSR of over de meningsverschillen binnen een 
onbeduidendee Communistische Partij in een of ander Afrikaans land. Natuurlijk, zo 
schrijftt Bakatin sarcastisch, waren de reacties op een dergelijke redevoering steeds 
positief.. Ook probeerde men doorgaans binnen zo'n communistische partij in een 
verr land de positie van de aanhangers van het Sovjet model te versterken.147 De 
voormaligee KGB-officier Oleg Kaloegin beklaagt zich in zijn memoires over deze 
praktijk.. Hij moest bijvoorbeeld in 1966, toen hij onder journalistieke dekmantel in 
Washingtonn werkzaam was, Amerikaanse publieke persoonlijkheden een reactie ont-
lokkenn over het 23e Congres van de CPSU in dat jaar. Hij kwam bij de bekende 
commentatorr Walter Lippmann thuis terecht en stelde de obligate vraag over het 
Congress van de CPSU. Lippmann die toen lichamelijk al niet meer in topvorm was, 
bleekk niets van het congres te weten.148 Zelfs onderdelen van de KGB die zich met 
dee interne veiligheid van de Sovjet Unie bezighielden, werden wel eens voor dit 
soortt werkzaamheden ingezet. Filipp Bobkov, op het eind van de jaren '50 werk-
zaamm bij het Tweede Hoofddirectoraat, was over dat aspect van zijn werk niet onver-
deeldd enthousiast. De hoogste geledingen van de Sovjet politiek waren zoals eerder 
gezegdd volgens Bobkov lang niet altijd geïnteresseerd in belangrijk materiaal 
afkomstigg van zijn tak van dienst. Na een rede van Chroesjtsjov kregen Bobkov en 
dienss collega's echter wel de opdracht uit de mond van diplomaten en buitenlandse 
correspondentenn in Moskou reacties op het optreden van de partijleider op te teke-
nen.. 'Dat was op zo'n moment opdracht nummer één,' stelt hij met enige ergernis 

.. 149 

vast. . 
Eenn ander aspect van het werk van de KGB waarbij de CPSU zijn invloed 

niett op positieve wijze deed gelden betrof volgens Bakatin de analytische arbeid van 
dee dienst. Op het moment dat hij op de voorzittersstoel belandde, bestond er naar 
zijnn zeggen bij de KGB nog maar een klein jaar een Directoraat voor Analyse. Baka-
tinn doelt op een afdeling voor analyse die zich met de binnenlandse ontwikkelingen 
inn de USSR vooral op sociaal-economisch gebied bezighield. Voor de analyse van 
vraagstukkenn van buitenlandse politiek was er al sinds de tijd van Stalin, om precies 
tee zijn vanaf 1943, een analytische afdeling bij het Eerste Hoofddirectoraat. De 
KGB-officierr Nikolaj Leonov, die in de periode 1972-1983 aan het hoofd stond van 
hethet Directoraat voor Informatie en Analyse van het Eerste Hoofddirectoraat, schrijft 
inn zijn memoires dat er inderdaad pas eind 1990 een centraal punt voor de analyse 
vann binnenlandse ontwikkelingen werd opgericht.150 Vóór die tijd werd er alleen 
doorr de afzonderlijke directoraten iets aan zulk werk gedaan. Bakatin stelt dat het 
werkk van die afdelingen voor analyse die er al waren, praktisch niet werd gecoördi-
neerd.. Bakatin: 'Die so gut wie unaufbereiteten Informationen flossen auf dem Tisch 
dess KGB-Vorsitzenden zusammen, der auswShlte, was flir  die Staatsfühmng von 
Belangg war.' Dergelijke onverwerkte informatie was naar zijn zeggen voor het 
nemenn van politieke beslissingen op het hoogste niveau totaal ongeschikt. De in 
19388 naar de Verenigde Staten gevluchte NKVD-officier Alexander Orlov wijst op 
eenn soortgelijk verschijnsel in zijn Handbook of Intelligence and Guerrilla Warfare 
uitt 1963. Ongetwijfeld sprekend over de situatie in de jaren '30 in de Sovjet Unie 
merktt hij op dat de Sovjet inlichtingendiensten zich meer bezighouden met het vast-
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stellenn van de authenticiteit van informatie dan met de politieke betekenis ervan. 
Zijnn bewering heeft betrekking op de analyse en evaluatie van buitenlandse inlich-
tingenn en niet van gegevens betreffende de binnenlandse situatie in de Sovjet Unie. 
Orlov: : 

Thee political significance of the information is evaluated principally by the 
policymakingg members of the government and the Party Presidium. To pre-
parepare the material for the Politburo there existed in Stalin's times the so-called 
Littl ee council of six members (from the NKVD, Intelligence Directorate of 
thee Army and the Commissariat of Foreign Affairs), under chairmanship of 
Poscriobyshevv [Poskrebyshevj, chief of Stalin's Secretariat, and Malen-
kov. . 

Bakatinn wijt het grotendeels ontbreken van analytische arbeid bij de KGB ten 
behoevee van het centrale regerings- en partijapparaat aan het gegeven dat 'volgens 
dee regels van het totalitair-bureaucratische systeem' de analyse uitsluitend in de 
vertrekkenn van het Centraal Comité van de CPSU diende te geschieden, waar ook de 
fundamentelee beslissingen werden genomen.153 

3.123.12 Krjoetsjkov geeft afluisteren toe 
Inn een van de bijlagen bij zijn memoires heeft Vladimir Krjoetsjkov, sprekend over 
dee situatie vóór augustus 1991, het afluisteren van enkele Russische politici toege-
geven.. Dat is bijzonder omdat over de mate waarin werd afgeluisterd en over de 
manierr waarop de Sovjet bevolking verder aan toezicht door de KGB was onder-
worpen,, vrijwel niets in de openbaarheid is gebracht. Dat gebeurde ook niet na het 
eindee van het Sovjet communisme in 1991. Krjoetsjkov laat in zijn memoires weten 
datdat president Jeltsin, Gennadi Boerboelis, Roeslan Chasboelatov en Ivan Silajev 
medioo 1991 werden afgeluisterd. Hij beweert echter dat hij pas half augustus, kort 
vóórr de mislukte staatsgreep, opdracht daartoe had gegeven. De KGB werd bij dit 
afluisteren,, als we Krjoetsjkov mogen geloven, gedreven door zeer nobele motieven: 
hett doel zou namelijk geweest zijn genoemde personen tegen bedreigingen, chantage 
enn provocaties te beschermen. Voor het afluisteren van bepaalde hooggeplaatste 
personenn zoals parlementariërs van de USSR en de RSFSR, moest volgens 
Krjoetsjkovv onder normale omstandigheden president Gorbatsjov een aanwijzing 
geven.. Krjoetsjkov heeft niet gezegd of de operatie ten aanzien van genoemde 
personenn in augustus 1991 op last van Gorbatsjov heeft plaatsgevonden. Dat hij het 
overlegg tussen Gorbatsjov, Jeltsin en de Kazachse leider Noersoeltan Nazarbajev op 
299 juli 1991 in het buitenverblijf Novo-Ogarjovo heeft laten afluisteren, zoals door 
dee direct betrokkenen en ook door westerse auteurs is gezegd, ontkent hij ten stel-
ligste.. In Novo-Ogarjovo vond toen overleg tussen de drie leiders over het nieuw op 
tee stellen unieverdrag plaats. Men gaat ervan uit dat de informatie die dat Krjoetsjk-
ovov en de zijnen opleverde, de timing van de mislukte staatsgreep zo'n drie weken 
laterr in belangrijke mate heeft beïnvloed.154 

Krjoetsjkovv maakt in zijn memoires enkele terloopse opmerkingen over 
afluisterenn van telefoons als hij de Twaalfde Afdeling van de KGB bespreekt die 
daarvoorr verantwoordelijk was. Hij grijpt de gelegenheid aan om de notie van 
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'totalee controle' door de KGB te ontkrachten. Hij beweert dat de Twaalfde Afde-
lingg slechts de mogelijkheid had tweeduizend telefoonabonnees gelijktijdig af te 
luisteren,, terwijl naar zijn mening de Zwitserse veiligheidsdienst maar liefst tiendui-
zendd abonnees gelijktijdig op die manier bespioneerde.155 Waar die bewering op 
gebaseerdd is en vooral hoe hij aan dat cijfer over de Zwitserse dienst komt, blijf t 
totaall  onduidelijk. Het is nauwelijks voor te stellen dat de KGB in de hele USSR 
slechtss tweeduizend abonnees gelijktijdig kon afluisteren. Veel beslissingen over 
afluisterenn van telefoons werden misschien door lokale KGB-instanties genomen. 
Hett is de vraag of Krjoetsjkov daar in detail van op de hoogte was en of hij bij het 
schrijvenn van zijn memoires exacte cijfers ter beschikking had. De kans is ook groot 
datt hij de zaken op dit punt mooier wil voorstellen dan ze waren. Hij beweert dat het 
afluisterenn volgens strenge bepalingen werd uitgevoerd, 'in overeenstemming met 
eenn instructie die destijds door hogere instanties was bekrachtigd en in de praktijk 
werdd gebracht door een besluit van het Comité voor Staatsveiligheid.'156 Krjoetsjkov 
zegtt over dat afluisteren verder nog dat 'deze kwestie tot op het laatst wettelijk niet 
opp gepaste wijze geregeld was.' De informatie die aldus werd verkregen had daarom 
naarr zijn zeggen een vertrouwelijk karakter en werd niet met 'organen van de 
prokoeratoera'' of een rechtbank gedeeld.157 Wat hij precies bedoelt met de formule-
ringg dat de zaak 'wettelijk niet op gepaste wijze geregeld was,' is niet duidelijk. Wat 
dee omvang van het afluisteren betreft vindt Krjoetsjkov niet onverwacht ex-generaal 
Filippp Bobkov aan zijn zijde. Ook Bobkov beweert in zijn memoires dat er geen 
sprakee was van 'massaal afluisteren' door de KGB in de Sovjet Unie. In vele 
hoofdkwartierenn van de KGB in oblasts was de betreffende dienst volgens Bobkov 
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niett eens aanwezig. 
Hett is onwaarschijnlijk dat de KGB in de hier besproken periode werkelijk 

zoo terughoudend was met afluisteren als Krjoetsjkov in zijn memoires suggereert. 
Menn mag aannemen dat de staatsveiligheidsdienst onder het Sovjet communisme 
veell  meer tijd en energie in dat soort praktijken heeft gestoken dan Krjoetsjkov 
beweert.. Harde gegevens daarover zijn niet voorhanden, maar volgens Oleg 
Kaloeginn gebeurde het afluisteren systematisch en ging de KGB daar heel ver in. 
Err zijn slechts enkele geïsoleerde gevallen bekend, waarbij met grote zekerheid kan 
wordenn gesteld dat de KGB systematisch afluisterde. Zo blijkt bijvoorbeeld uit in 
19944 gepubliceerde documenten over de schrijver Solzjenitsyn, die afkomstig zijn 
uitt het archief van het Centraal Comité, dat hij door de KGB op alle mogelijke 
manierenn in de gaten werd gehouden en dus ook ongetwijfeld werd afgeluisterd. 
Uitt wat er bekend is geworden over het dossier dat de KGB over Lee Harvey 
Oswaldd aanlegde tijdens diens verblijf in de USSR in 1959-1962, wordt duidelijk dat 
dee latere moordenaar van president Kennedy in die periode ook voortdurend werd 
geobserveerdd en afgeluisterd.161 Men kan daar tegenin brengen dat het in deze twee 
gevallenn om wel heel speciale personen ging. Solzjenitsyn was tot aan zijn verban-
ningg naar het Westen in 1974 een van de belangrijkste dissidenten in de USSR. Ook 
Oswaldd was als Amerikaan die zich in de USSR had gevestigd in een periode dat er 
maarr heel weinig buitenlanders waren, zeker geen alledaags geval. 

3.133.13 Financiële steun voor buitenlandse communisten 
Eenn kwestie die de relatie tussen de CPSU en de KGB treffend illustreert betreft de 
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verleningg van financiële steun door de Sovjet partij aan buitenlandse communisti-
schee partijen. Diverse bronnen noemen het feit dat de KGB in de periode na Stalins 
doodd bij het verlenen van die geldelijke steun als boodschapper van de partijtop fun-
geerde.. Het initiatief voor de betaling ging uit van de CPSU, om precies te zijn de 
Internationalee Afdeling van het Centrale Comité. Men mag aannemen dat die 
instantiee op zijn beurt handelde in opdracht van het Politbureau van de CPSU. 

Vadimm Bakatin schrijft in zijn memoires hoe hem in 1991 als nieuwe KGB-
voorzitterr de gang van zaken werd uitgelegd. Het ging in zijn geval om betalingen 
diee waren verricht in de jaren 1989-1990, maar er lijk t geen reden aan te nemen dat 
hett in de daarvoor liggende periode wezenlijk anders ging. In 1990 zou er aan een 
aantall  partijen in totaal elf miljoen dollar zijn overhandigd. De Internationale Afde-
lingg stond in die periode onder leiding van Valentin Falin, die overigens later zijn 
betrokkenheidd bij het doorsluizen van geld aan buitenlandse zusterpartijen van de 
CPSUU zou ontkennen. In een interview in het Duitse weekblad Die Zeit verklaarde 
Falinn begin 1992 onder meer het volgende: 'Keine einzige politische Partei und kein 
einzigerr Politiker erhielten jemals auch nur einen Cent aus meinen Handen.'162 Het 
lijk tt uitgesloten dat Falin op dit punt de waarheid spreekt, onder andere om redenen 
diee hierna duidelijk worden. 

Volgenss Bakatin haalde een KGB-medewerker persoonlijk het geld af bij het 
Centralee Comité, waarna het via de rezident in het desbetreffende land bij de 
communistischee partij in kwestie belandde. De functionaris van de partij die het geld 
inn ontvangst nam, tekende een kwitantie. Die werd vervolgens door het Eerste 
Hoofddirectoraatt weer naar het Centraal Comité in Moskou teruggesluisd.163 In het 
eerderr aangehaalde werk van Valentin Stepankov en anderen is een aantal brieven 
vann functionarissen van het Eerste Hoofddirectoraat afgedrukt, in het origineel en in 
vertaling,, die uit de tweede helft van de jaren '80 dateren. Ze zijn gericht aan de 
Internationalee Afdeling, onder andere aan Valentin Falin persoonlijk, en vormen een 
begeleidendd schrijven bij kwitanties voor geldoverdrachten aan diverse buitenlandse 
communistischee partijen.164 Dezelfde bron drukt in vertaling een besluit af van het 
Centraall  Comité van de CPSU uit juli 1987, waarbij aan de Franse Communistische 
Partijj  financiële steun ter waarde van een miljoen dollar wordt toegekend. Het derde 
enn laatste punt van dat besluit stelt expliciet dat de KGB met de overdracht van de 
geldenn wordt belast. Het desbetreffende besluit was ondertekend door Falin.165 

Eenn van degenen die de rol van de KGB bij het doorsluizen van geld hebben 
bevestigd,, is de politicus Alexander Jakovlev. Toen hij in de jaren '70 Sovjet 
ambassadeurr in Canada was, lichtte de KGB-rezident aldaar hem in over de beta-
lingenn van de CPSU aan de minuscule Canadese Communistische Partij, die 
overigenss volgens Jakovlev geringe sommen ontving. De KGB werd volgens 
Jakovlevv door het Centrale Comité gebruikt als geheim kanaal voor het doorgeven 
vann gelden. Het was niet de bedoeling dat de KGB zich verder rechtstreeks met de 
gangg van zaken binnen de partij ging bemoeien.166 De KGB-officier Gordievsky 
heeftt tijdens zijn periode in de rezidentoera in Kopenhagen, in 1973-1978, eveneens 
kunnenn vaststellen dat de Internationale Afdeling de KGB gebruikte voor het 
doorgevenn van geld aan de Deense Communistische Partij. Deze partij stond in 
Moskouu blijkbaar beter aangeschreven dan andere communistische partijen in 
Scandinavië,, omdat zij loyaal was ten opzichte van de Sovjet Unie, relatief goed 
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georganiseerdd en een paar zetels in het Deense parlement had. De Deense partij 
kreegg één miljoen kronen (toen ongeveer £100.000, ongeveer 12% van het partij-
budget)) in vier kwartaaltennijnen overhandigd. De KGB-rezident in Kopenhagen 
leverdee het geld persoonlijk af bij de Deense partijleider, aldus Gordievsky. De 
bemoeieniss van de KGB met de Deense partij zou overigens nog verder zijn gegaan. 
Dee rezident in Kopenhagen, Michail Ljoebimov, werd in 1977 door de Internatio-
nalee Afdeling ook ingeschakeld bij een onderzoek naar de politieke positie en de ge-
zondheidstoestandd van de Deense partijleider. De KGB-rezidentoera en de Inter-
nationalee Afdeling waren volgens Gordievsky ook bij de regeling van de opvolging 
vann de Deense partijleider betrokken, die eind 1977 in een Sovjet kliniek overleed. 
Waaruitt die betrokkenheid precies bestond, is onduidelijk. 

Stepankovv en diens medeauteurs citeren Ljoebimov rechtstreeks over de 
gangg van zaken bij het overbrengen van geld aan de Deense communisten rond 
1970.. Het initiatief voor de operatie ging meestal uit van de Internationale Afdeling 
vann het Centraal Comité. Bij het Eerste Hoofddirectoraat van de KGB kwam dan het 
verzoekk binnen, iemand bij het gebouw van het Centraal Comité aan het Staraja 
Plosjtsjadd langs te sturen om het geld op te halen. Vanaf het Eerste Hoofddirectoraat 
werdd het geld per diplomatieke post naar de rezidentoera gestuurd, waarna het aan 
dee bedoelde instantie werd overhandigd. Ljoebimov had geen hoge dunk van de 
wijzee waarop Deense partijfunctionarissen het geld besteedden. Zij gebruikten het 
naarr zijn mening vooral ter verbetering van hun persoonlijke financiële positie. Het 
iss tekenend voor de verhoudingen tussen de KGB en de Internationale Afdeling dat 
Ljoebimovv zeer ongaarne over dergelijke gevallen van verrijking aan het Centraal 
Comitéé berichtte. Het was immers heel goed mogelijk dat een Deense communist 
diee het geld ten eigen bate aanwendde, goede betrekkingen met hoge Sovjet functio-
narissenn als Boris Ponomarjov en Vadim Zagladin onderhield. Zij waren hoofd, 
respectievelijkk plaatsvervangend hoofd van de Internationale Afdeling. Volgens 
eenn niet nader aangeduid document waaruit Stepankov c.s. citeren waren vrijwel alle 
buitenlandsee vertegenwoordigingen van het Eerste Hoofddirectoraat bij het overhan-
digenn van gelden aan buitenlandse communistische partijen en andere organisaties 
betrokken.. 9 Vanaf eind jaren '50 tot eind jaren '70 was het ook de KGB die de taak 
hadd geld van Moskou over te dragen aan de Amerikaanse Communistische Partij. De 
jarenlangee leider van de Amerikaanse communisten, Gus Hall, kreeg er de beschik-
kingg over en kon het naar goeddunken besteden. In totaal ging het daarbij in de jaren 
1958-19800 om een bedrag van meer dan dertig miljoen dollar. De Amerikaanse FBI 
wass van deze gang van zaken en de bedragen op de hoogte doordat men over 
agentenn binnen de Amerikaanse Communistische Partij beschikte, die ook zelf bij 
hett doorgeven van het geld nauw betrokken waren.170 

Dee voormalige chef van het Eerste Hoofddirectoraat Leonid Sjebarsjin noemt 
inn zijn memoires ook de inbreng van de KGB en het Eerste Hoofddirectoraat bij 
dergelijkee operaties en de initiërende rol van de Internationale Afdeling op dit ter-
rein.. Het geld moest worden afgehaald, zo zegt hij, op de vijfde etage bij de derde 
ingangg van het gebouw van het Centraal Comité, waar de Internationale Afdeling 
haarr burelen had. Hij constateert nog eens uitdrukkelijk in dit verband dat besluiten 
vann het Politbureau onverwijld dienden te worden uitgevoerd.171 Deze gang van 
zakenn is in een korte passage bevestigd door de vroegere KGB-voorzitter Vladimir 
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Krjoetsjkovv in zijn memoires. Hij heeft gewag gemaakt van documenten in 
tweevoudd die betrekking hadden op de overdracht van gelden aan buitenlandse 
communistischee partijen in opdracht van het Centraal Comité van de CPSU. Het 
warenn documenten ondertekend door Krjoetsjkov zelf, waarin de KGB gedetailleerd 
verslagg deed van zo'n overdrachtsoperatie. Eén document ging naar de respectieve 
afdelingg van het Centraal Comité en het ander bleef bij de KGB.172 Viktor Groesjko 
schrijftt dat de chefs van de operationale afdelingen {operativnye otdely) van het 
Eerstee Hoofddirectoraat 'persoonlijk verantwoordelijk waren voor de organisatie en 
verwezenlijkingg van financiële steun aan communistische partijen in de landen waar 
zijj  over gingen'. Dat was volgens hem het geval tot 1990. Het geld werd volgens 
hemm onttrokken aan een speciaal fonds van de CPSU en verdeeld volgens geheime 
besluitenn van het Centraal Comité.173 Met de term 'operationele afdelingen' bedoelt 
Groesjkoo waarschijnlijk de onderdelen van het Eerste Hoofddirectoraat die voor 
bepaaldee landen verantwoordelijk waren. Hij maakt de bovenstaande opmerking in 
dee context van zijn benoeming tot chef van de Anglo-Scandinavische afdeling van 
hett Eerste Hoofddirectoraat in 1975. In de jaren '60 was de KGB kennelijk betrok-
kenn bij het verlenen van materiële steun aan de dissidente Nederlandse communist 
Friedell  Baruch, die op dat moment tegen de lijn van CPN-leider Paul de Groot 
opponeerde. . 

Volgenss Stepankov c.s. was de KGB ook betrokken bij activiteiten in het 
buitenland,, waarmee geld werd verdiend dat vervolgens in de kas van de CPSU 
vloeide.. 'Bevriende' buitenlandse ondernemingen, doorgaans gedreven door 
communistischee partijen, kochten in de Sovjet Unie grondstoffen voor speciale 
prijzenn en verkochten vervolgens het materiaal in het buitenland voor op de wereld-
marktt geldende prijzen. Het verschil werd daarna ten behoeve van de CPSU op een 
buitenlandsee bankrekening gezet. Het door Stepankov c.s. aangehaalde materiaal is 
overigenss summier en fragmentarisch en heeft uitsluitend betrekking op de jaren 
1990-1991.17S S 

3.143.14 Partijfunctionarissen bleven ongemoeid 
Err is nog een ander veelzeggend thema dat in memoires aan de orde komt, namelijk 
hett verbod voor de KGB negatieve informatie te verzamelen over leden van de 
nomenklatoera,nomenklatoera, het leidende kader van de CPSU en de staat. Wie er in die categorie 
vielenn wordt doorgaans niet exact omschreven, maar er worden in ieder geval diege-
nenn mee bedoeld die een full-time functie hadden binnen het partijapparaat. Afgaan-
dee op wat Oleg Kaloegin erover zegt, lijk t het voor de hand te liggen dat ook zij bij 
dee nomenklatoera hoorden die zitting hadden in een leidend partijorgaan en tegelij-
kertijdd een functie uitoefenden binnen het staatsapparaat. Dat zou dan bijvoorbeeld 
gegoldenn hebben voor Politbureauleden die tegelijkertijd minister van de USSR 
waren.. Het was waarschijnlijk ook van toepassing op belangrijke partij- en staats-
functionarissenn op het niveau van de lagere administratieve geledingen van de 
USSR.. Dat lijk t te worden bevestigd door een uitspraak van Kaloegin, die zoals 
eerderr gezegd beginjaren '80 de tweede man was bij de KGB in Leningrad. Hij was 
toenn naar eigen zeggen precies op de hoogte van de personen van wie hij zich verre 
diendee te houden, over wie hij met andere woorden geen informatie en belastende 
gegevenss mocht verzamelen. Hij heeft daarover in 1990 in een interview het 
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volgendee gezegd: 

Toenn ik in Leningrad werkte, had ik een speciale lijst van dergelijke per-
sonen:: secretarissen van het provinciaal comité van de partij stonden erop, de 
voorzitterr van de Leningradse Sovjet en zijn plaatsvervangers, ik geloof zelfs 
dee secretarissen van het provinciaal comité van de Komsomol. 

Inn zijn memoires noemt Kaloegin ook nog het geval van de Leningradse partijleider 
Levv Zajkov. Hij werd in 1983 tot partij chef van Leningrad gekozen, nadat hij 
daarvóórr voorzitter van het Uitvoerend Comité van de stadssovjet was geweest en 
managerr van een grote fabriek voor militaire productie. Kaloegin was aanwezig in 
hethet kantoor van de chef van de KGB in Leningrad, een zekere Nozyrev, toen een 
ondergeschiktee opbelde naar aanleiding van de bevordering van Zajkov tot partijchef 
inn de tweede stad van de USSR. De desbetreffende KGB-functionaris liet Nozyrev 
wetenn dat de dienst een aanzienlijke hoeveelheid informatie had over Zajkovs cor-
ruptiee en andere 'ontoelaatbare' praktijken uit zijn periode als manager in de defen-
sie-industrie.. Nozyrev reageerde op dit bericht als volgt, in de woorden van Kaloe-
gin: : 

'Noww that Lev Nikolayevich Zaikov has been elected Party secretary, gather 
everythingg about his activities at this plant and destroy it,' Nozyrev in-
structedd his underling. 'You have damaging information?... Yes? Well, de-
stroyy the files at once. Don't you know that we mustn't have anything of this 
naturee on file about Party officials?'177 

Dezee zaak speelde zoals gezegd in 1983. Toen waren de oude verhoudingen tussen 
dee KGB en de CPSU nog intact. Later, in de jaren 1990-1991, ging de KGB er zoals 
eerderr gezegd op last van Vladimir Krjoetsjkov toe over hoge partijfunctionarissen, 
onderr wie zelfs secretaris-generaal en president Gorbatsjov af te luisteren. Er is 
overigenss een onduidelijkheid in het citaat hierboven over Zajkov. Men zou er 
namelijkk uit af kunnen leiden dat er door de KGB wel informatie over hem werd 
verzameldd in de periode dat hij voorzitter van het Uitvoerend Comité was, terwijl 
Kaloeginn in 1990 juist zei dat dat niet gebeurde. 

Kaloeginn schrijft dat Zajkov ook als voorzitter van het Uitvoerend Comité al 
hett nodige respect van de zijde van de KGB verwachtte. Dat uitte zich soms in 
kleinee dingen. Zo accepteerde hij het bijvoorbeeld niet dat zijn wagen op de snelweg 
werdd ingehaald, ook niet wanneer de bestuurder van die andere wagen een hoge 
KGB-officierr was zoals Kaloegin. Toen dat een keer was voorgekomen, belde 
Zajkovv Kaloegin op diens werk op om hem uit te foeteren. Het hierna volgende 
citaatt lijk t inderdaad te suggereren dat Zajkov als voorzitter van het Uitvoerend 
Comitéé al zitting had in het partijbureau van het gorkom. Kaloegin spreekt over de 
dagg nadat Zajkov hem aan de telefoon de mantel had uitgeveegd: 

Thee next day, our chief - Nozyrev - called his top deputies together for an 
importantt announcement. 'I am sick and tired of listening to the Party com-
mittee'ss complaints about our men overtaking their cars on the highway,' 
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saidd Nozyrev. 'I won't name any names of the latest offenders. But from 
thiss day on, it is strictly forbidden for anyone to pass the cars of top officials 
off  the regional Communist Party. You know their license numbers. Those 
whoo do it again wil l be severely punished.'178 

Hett was natuurlijk mogelijk dat KGB-instanties in het kader van hun reguliere 
werkzaamhedenn min of meer toevallig op informatie stuitten over personen met wie 
dee dienst niet geacht werd zich bezig te houden. Hoe dan te handelen? Ex-voorzitter 
Krjoetsjkovv heeft er in zijn memoires enkele opmerkingen over gemaakt naar 
aanleidingg van de afluisterpraktijken van de KGB. Hij doelde daarbij waarschijnlijk 
niett alleen op het afluisteren van telefoongesprekken, maar ook op andere manieren 
vann afluisteren. Krjoetsjkov had het over 'toevallig' verkregen inlichtingen betref-
fendee personen 'die een hoge functie in de staat bekleedden'. (Hier moet men 
waarschijnlijkk 'staat en partij' lezen.) In dat geval, schrijft Krjoetsjkov, 'verboden 
wettenn hun gesprekken af te luisteren'. Om welke wetten het daarbij precies ging is 
onduidelijk.. In zulke gevallen werd de verkregen informatie voorgelegd aan 'de 
hoogstee functionaris in de Sovjet Unie' en werd hem toestemming gevraagd deze te 
gebruikenn voor verdere werkzaamheden. (Men zou bijna medelijden krijgen met de 
secretaris-generaall  van het Centraal Comité van de CPSU dan wel een andere hoge 
functionariss die dit soort gedetailleerde kwesties voorgelegd kreeg.) De verkregen 
informatiee kon voor de 'toevallig' afgeluisterde functionaris geen consequenties 
hebben,, tenzij daar eerst op hoog niveau een besluit over was genomen.179 

Ookk andere memoiresschrijvers wijzen op het feit dat partijfunctionarissen 
doorr de KGB ongemoeid werden gelaten. Voor welke categorieën een verbod op het 
verzamelenn van belastend materiaal verder nog gold, daarover bestaat onder 
voormaligee KGB'ers geen eensgezindheid, zoals uit het voorgaande al enigszins 
bleek.. Filipp Bobkov geeft een uitvoeriger opsomming dan Kaloegin van de 
categorieënn partij- en staatsfunctionarissen die niet mogen worden afgeluisterd. Hij 
zegt: : 

(...)) door een beslissing van partij- en staatsorganen die was omgezet in be-
schikkingenn van de KGB van de USSR was het gebruik van dergelijke mid-
delenn [d.w.z. afluisterapparatuur] verboden ten opzichte van partijfunctiona-
rissenrissen en Sovjet functionarissen [waarschijnlijk worden hiermee staatsfuncti-
onarissenn bedoeld] van alle niveaus, gekozen functionarissen van de 
Komsomoll  en de vakbonden te beginnen bij het niveau van het rajon, leden 
vann collegia van ministeries en andere diensten, medewerkers van de partij-
perss en die van de Komsomol, en volksafgevaardigden van alle niveaus.180 

Vladimirr Kuzichkin brengt weer een andere nuance aan. Hij beweert dat genoemd 
verbodd niet alleen gold ten opzichte van professionele partijfunctionarissen, maar 
ookk ten aanzien van hun naaste familieleden. Toen hij in 1975 begon aan zijn 
opleidingg bij het Eerste Hoofddirectoraat kwam hij er al snel achter dat de KGB full-
timee partijfunctionarissen en hun familieleden niet zomaar in een strafzaak kon 
betrekken.. Eenzelfde terughoudendheid werd overigens ook van de militi e verwacht. 
Kuzichkinn vertelt in zijn memoires wat een KGB-officier in actieve dienst hem 
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tijdenss zijn opleiding vertelde: 

Iff  for example the KGB or the militi a are carrying out an investigation and it 
turnss out that a professional Party official, or a member of his family, is in-
volvedd in the affair, then standing orders lay down that the investigation 
ceasess instantly and the case is handed over to the Central Committee of the 
Soviett Communist Party. As a rule Party officials are never arraigned in a 
courtt of law. As an example, he quoted me a case where it had been estab-
lishedd that a Western intelligence officer's mistress was the daughter of a 
highlyy placed Party official. (Names are not mentioned in such cases.) The 
casecase had to be stopped immediately and handed over to the Central Commit-
tee,, from whence the instruction was quickly issued to leave that 'diplomat' 
inn peace.181 

Mett de 'diplomaat' werd blijkbaar de medewerker van een westerse inlichtingen-
dienstt bedoeld. 

Eenn dergelijke situatie betekende in de praktijk dat wangedrag of zelfs regel-
rechtee schendingen van de wet door de nomenklatoera doorgaans zonder juridische 
gevolgenn bleven. Typerend is het door Kuzichkin genoemde geval van een KGB-of-
ficierr die de zoon was van een hooggeplaatste functionaris van het Centraal Comité 
vann de CPSU, een zekere Poljakov. Poljakov jr. werd eind jaren '70 als KGB-
officierr gestationeerd op de Sovjet ambassade in Teheran en viel vooral op door zijn 
geringee prestaties en gebrek aan werklust. Toch kon de rezident daar niets tegen 
ondernemen,, omdat de invloedrijke positie van de vader dat verhinderde. Deriabin 
enn Bagley schrijven dat familieleden van partijfunctionarissen vaak in de onaantast-
baarheidd deelden. Zij menen dat de KGB-chef in een oblast de eerste secretaris ter 
plaatsee op de hoogte hield van belangrijke politieke ontwikkelingen. Hij stelde de 
eerstee secretaris zeker in kennis van aangelegenheden die hem rechtstreeks raakten. 
Dee KGB-chef zou dus ongetwijfeld contact opnemen met de plaatselijke partijsecre-
tariss als bijvoorbeeld een familielid van laatstgenoemde dreigde te worden gearres-
teerd.. Afhankelijk van de reactie van de partijsecretaris bestond de kans dat de 
KGB-cheff  van zijn oorspronkelijke plan zou afzien. 

Dee vroegere KGB-medewerker Ilya Dzhirkvelov nam in 1980 als journalist 
vann Tass de wijk naar het Westen, nadat hij in een eerder stadium van zijn carrière 
tott 1957 bij de KGB in vaste dienst was geweest. Hij constateert in een bepaalde 
passagee in zijn memoires dat partijfunctionarissen zich allerlei vormen van wange-
dragg konden permitteren, bijvoorbeeld seksuele orgieën met minderjarigen. 
Daartegenn kon door een instantie als de KGB niets ondernomen worden, zo men dat 
all  zou willen: '...members of the ruling caste cannot be dealt with by the KGB so 
longg as they do not overstep the limits beyond which the security of the Soviet state 
iss affected.'184 Dzhirkvelov beweert dat in de periode na Stalins dood net als bij de 
zuiveringenn in de jaren '30 de toestemming van bepaalde partij- of staatsfunctiona-
rissenrissen altijd vereist was voor de arrestatie van een partijlid door de KGB. Hij baseert 
datt onder meer op zijn eigen ervaringen bij het Tweede Hoofddirectoraat, dat verant-
woordelijkk was voor interne contra-inlichtingen. Dzhirkvelov: 
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Ass someone who worked in Soviet counterintelligence and who has per-
sonall  knowledge of the matter I can say that not a single member of the So-
viett Communist Party could be arrested, then or now, without the approval of 
thee Party leaders and the government prosecutor, while people who were not 
Partyy members could be arrested only with the approval of the prosecutor, A 
memberr of the Politbureau, a secretary of the Central Committee of the 
Party,, the First Secretaries of the republican Communist parties and members 
off  the Central Committee of the Party could be arrested only with the ap-
provall  of the General Secretary of the Party, at that time Stalin. Secretaries of 
thee regional and town committees of the Party could be arrested only with 
thee sanction of the secretaries of the republican party, and ordinary members 
off  the Party with the approval of the district secretaries. Without the approval 
andd the signatures of these people neither the NKVD nor the KGB was able 
then,, and is not able today, to carry out an arrest.185 

Dee voormalige KGB-officier Filipp Bobkov beweert dat er na de oorlog, nog ten 
tijdee van Stalin, al een regeling werd ingevoerd waarbij van diverse functionarissen 
toestemmingg moest worden verkregen, voordat tot arrestatie van een 'vijand van het 
volk'' kon worden overgegaan, zeker als die een positie van betekenis bekleedde. Dat 
betekendee bijvoorbeeld dat een partijlid niet kon worden gearresteerd zonder 
toestemmingg van de secretaris van de desbetreffende obkom en een medewerker van 
eenn ministerie niet zonder de toestemming van de minister. Volgens Bobkov was dit 
inn principe een puur formele regeling die tot doel had de repressie van die periode 
eenn schijn van wettigheid te geven door zoveel mogelijk personen bij de besluitvor-
mingg te betrekken. Hij noemt echter ook het voorbeeld van een minister die wei-
gerdee toestemming te geven voor de arrestatie van zijn medewerkers.186 Het lijk t 
zeerr waarschijnlijk dat dergelijke regelingen met betrekking tot arrestatie van be-
langrijkee personen door de veiligheidsdienst ook onder Stalins opvolgers bleven 
bestaan.. Waarschijnlijk waren zij toen ook van meer dan puur formele aard. Een 
kleinn incident uit de levensloop van de bekende dissident en ex-generaal Pjotr 
Grigorenkoo kan dit punt illustreren. Grigorenko heeft het voorval zelf in zijn 
memoiress opgetekend. Na zijn arrestatie door de KGB in februari 1964 - hij was 
toenn al enige tijd als dissident actief - werd Grigorenko verhoord door een aantal 
hogee KGB'ers onder wie voorzitter Vladimir Semitsjastny. Hij protesteerde tegen 
zijnn arrestatie en stelde dat die onwettig was zonder goedkeuring van de minister-
raadd van de USSR. Daarop liet een van de aanwezigen op verzoek van Semitsjastny 
aann Grigorenko een schriftelijk besluit zien van de ministerraad, waarin de KGB 
uitdrukkelijkk toestemming werd verleend de ex-generaal te arresteren.187 Het zal 
overigenss in de praktijk niet de ministerraad zijn geweest die toestemming gaf voor 
dee arrestatie van een voormalige hoge militair als Grigorenko. Het lijk t waarschijn-
lij kk dat een dergelijk besluit door het Politbureau werd genomen. In de periode na 
Stalinss dood had een hoge partijfunctionaris wanneer hij dat wilde waarschijnlijk 
well  de mogelijkheid de KGB in te zetten tegen iemand op een lager niveau in de 
hiërarchie,, of zelfs tegen eigen familieleden wanneer dat nodig mocht worden 
geoordeeld.. Zo schijnt Leonid Brezjnev in 1962, twee jaar voordat hij partijleider 
zouu worden, de KGB te hebben ingeschakeld om het tweede huwelijk van zijn 
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dochter,, dat tegen zijn zin en buiten zijn medeweten om was gesloten, al na een 
paarr dagen feitelijk ongedaan te maken. De KGB werd ingeschakeld om de twee 
betrokkenn personen te volgen en uit elkaar te houden. 

Hett is de vraag of de toestemming van de Prokoeratoera ('government 
prosecutor')) die volgens Dzhirkvelov nodig was in het geval van arrestatie van 
gewonee partijleden en partijlozen door de KGB, in de praktijk iets voorstelde. 
Formeell  was de Prokoeratoera vanaf haar oprichting in 1922 belast met het toezicht 
opp de staatsveiligheidsdienst. Waarschijnlijk was dat toezicht door de Prokoeratoera 
inn de praktijk echter een wassen neus. Dat is ook de mening van de Nederlandse 
juristt en kenner van het Sovjet recht G.P. van den Berg. Hij stelt dat het 'nooit de 
bedoelingg is geweest dat er daadwerkelijk controle werd uitgeoefend op de KGB, 
behoudenss dan natuurlijk door het Politbureau of door de President.' De regels 
volgenss welke dit toezicht door de Prokoeratoera zou zijn uitgeoefend zijn boven-
dienn nooit bekendgemaakt. 

Err is nog een ander punt waaruit de distantie blijkt die de KGB ten opzichte 
vann partijfunctionarissen diende te bewaren. Dat was het verbod partijfunctio-
narissenn en waarschijnlijk ook functionarissen van de Komsomol als informanten of 
verklikkerss te rekruteren. Vladimir Kuzichkin maakt daar in zijn memoires melding 
van.. Hij meent dat het verbod op het rekruteren van full-time partijfunctionarissen 
enn hun familieleden als informanten kort na Stalins dood in 1953 is ingesteld. 
Medewerkerss binnen het staatsapparaat konden echter wel gerekruteerd worden. Het 
wass bijvoorbeeld heel gewoon dat personen die posities bekleedden binnen het 
ambtelijkk apparaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken als informant voor de 
KGBB optraden. Kuzichkin noemt dat expliciet. Een hooggeplaatste functionaris van 
datdat ministerie adviseerde hem op dit punt, kennelijk in de veronderstelling dat 
Kuzichkinn bij Buitenlandse Zaken zou gaan werken. Kuzichkin geeft dat advies als 
volgtt weer: 

Whenn you go abroad, or perhaps even before, the KGB will be bound to ap-
proachh you and suggest collaboration. Don't even think of refusing! They 
cann ruin your whole life and career. Just agree, and your life will be much 
moree peaceful. You don't need to be active. Just sit and wait until they ask 
you.. You can then pretend that you don't know anything. But collaborating 
hass its advantages. If you get into any trouble, they'll pull you out of it. And 
theyy can also help your career.190 

Kuzichkinn merkt naar aanleiding van deze uitspraak op dat zij typerend was voor de 
opvattingenn van de meeste personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken.. Zij waren volgens hem allen in een bepaald stadium van hun carrière wel 
KGB-informantt geweest Een uitzondering vormden naar zijn zeggen diegenen bij 
hett ministerie die lid waren van het Centraal Comité, en hun kinderen. Daarmee 
bedoeltt Kuzichkin kennelijk dat dergelijke personen niet mochten worden gerekru-
teerd.. (Dat hoeft uiteraard niet uit te sluiten dat zij in een eerder stadium van hun 
carrièree voor de KGB hadden gewerkt.) Kuzichkin meent dat de rekrutering van 
personeelsledenn van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de KGB nauwelijks 
eenn probleem was. In 1978 waren naar zijn zeggen 20 van de 23 diplomaten 
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verbondenn aan de Sovjet ambassade in Teheran als KGB-informanten actief. De 
driee uitzonderingen waren de ambassadeur, die lid van het Centraal Comité was, de 
vertegenwoordigerr van het Centraal Comité op de ambassade en een ambas-
sademedewerkerr die getrouwd was met de dochter van een lid van het Centraal 
Comité.. Technisch personeel op de ambassade zoals codeurs en chauffeurs traden 
ookk als informanten op.191 

Hett door Kuzichkin genoemde verbod partijfunctionarissen als informanten 
tee rekruteren wordt uit andere bronnen bevestigd. Het blad Argoementy i fakty 
verweess bijvoorbeeld in 1992 naar een archiefstuk uit 1984 van het Vijfde Directo-
raatt van de KGB, dat onder meer verantwoordelijk was voor de bestrijding van 
dissidenten.. In die verwijzing is sprake van een informant (agent) - zijn werkelijke 
naamm werd niet genoemd - die in een partij orgaan gekozen werd. Om die reden 
werdd hij door de KGB als informant van de lijst afgevoerd. Zijn dossier werd vernie-
tigd.. Iets soortgelijks heeft de voormalige KGB-ofïïcier Viktor Orechov gezegd. 
Hijj  was een bijzondere KGB-ofïïcier omdat hij in de tweede helft van de jaren '70 in 
Moskouu met dissidenten sympathiseerde. Hij ging zelfs zover dat hij hen waar-
schuwde,, wanneer de KGB bepaalde acties tegen hen plande. Hij beschikte over de 
nodigee informatie vanwege zijn werk bij de KGB van de stad en oblast Moskou. 
Orechovv werd vanwege het doorgeven van dergelijke informatie aan dissidenten in 
augustuss 1978 gearresteerd en kreeg acht jaar kamp, die hij volledig uitzat. In een 
intervieww dat in het Parijse emigrantenblad Roesskaja mysl werd afgedrukt zei hij 
hett volgende over het werven van informanten binnen de CPSU door de KGB: 

Wijj  hadden zelfs een instructie geen communisten te rekruteren. Hoogstens 
inn bepaalde concrete serieuze gevallen. Zelfs partijleiders in de oblast of het 
rajonn konden niet worden gerekruteerd en als zij al eerder waren gerekru-
teerdd en later op de partijladder omhoog klommen, dan werden zij uit het 
netwerkk van agenten verwijderd. Zij vervulden hun rol toch al, zonder als 
agentt werkzaam te zijn. Feitelijk is [werken voor] de KGB: werken voor de 
partij.. Maar waarom zou hij agent [van de KGB] worden, als hij alle instruc-
tiess toch al uitvoert?193 

Menn kan zich met Orechov afvragen of het feit dat iemand tot beroepsmatige par-
tijarbeidd overging, betekende dat hij minder werk ten behoeve van de KGB zou 
verrichten.. Tekenend is de anekdote die Deriabin hierover vertelt. Aan het begin van 
dee Tweede Wereldoorlog wilde de staatsveiligheidsdienst hem als negentienjarige 
soldaatt aanwerven als informant voor het Derde Hoofddirectoraat, dat verantwoor-
delijkk was voor militaire contra-inlichtingen. Voordat zijn rekrutering echter formeel 
hadd plaatsgevonden werd hij Komsomolsecretaris van zijn eenheid. Daarop zei de 
desbetreffendee KGB-ofïïcier in de woorden van Deriabin: 'No need to sign up -
noww you'll be openly cooperating with us.'194 Samenvattend kan men enigszins 
gechargeerdd zeggen: 'De KGB heeft zich nooit met de partij bemoeid. De KGB be-
moeidee zich met diegenen die het systeem aanvielen.' Dat was wat Filipp Bobkov in 
decemberr 1990 kort en krachtig antwoordde op de vraag van een interviewer, of de 
KGBB in de jaren '80 op de hoogte was van de stemming en opvattingen onder leden 
vann de CPSU. Bobkov was op dat moment Eerste Plaatsvervangend Voorzitter 
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vann de KGB. 
Typerendd is ook de praktijk die werd gevolgd in de toenmalige DDR, waar 

hett Ministerium für Staatssicherheit (MfS) er een werkwijze op nahield waarvoor 
diee van de KGB in menig opzicht als voorbeeld diende. Een Duits kenner van het 
MfSS heeft vastgesteld dat het ministerie niet bevoegd was het apparaat van de heer-
sendee partij, de SED, met behulp van informanten te bespioneren. Ten aanzien van 
dee andere politieke partijen die er in de DDR bestonden, was dat juist wel het geval. 
OokOok werden Abweichler binnen de SED-top in de jaren '50 pas door het MfS gear-
resteerd,, nadat ze eerst door de partijleiding waren 'ontmaskerd'. Het MfS trad dus 
nooitt eigenmachtig tegenover het partijapparaat op.1 Het zal echter duidelijk zijn 
datdat ook een kaderlid van de partij naar vermogen met de KGB of het MfS zal hebben 
meegewerktt en informatie zal hebben verstrekt, wanneer hij daartoe de gelegenheid 
hadd of hem dat werdd gevraagd. 

Hoee omzichtig de KGB te werk moest gaan als hoge partijfunctionarissen in 
hethet geding waren, blijkt tot slot uit een passage in de memoires van Vladimir Krjoe-
tsjkov.. Hij beweert dat er in 1989-1990 bij de KGB informatie binnenkwam volgens 
welkee de bekende politicus uit de perestrojkaperiode Alexander Jakovlev in verbin-
dingg stond met 'Amerikaanse speciale diensten'. Het zou daarbij gaan om 'een niet-
gesanctioneerdd contact met de Amerikanen'. Dergelijke informatie was er volgens 
Krjoetsjkovv ook al geweest in 1960, toen Jakovlev samen met onder andere Oleg 
Kaloeginn eenjaar had gestudeerd aan Columbia University in New York. In 1990 of 
19911 besloot Krjoetsjkov vervolgens Gorbatsjov op de hoogte te stellen van de tegen 
Jakovlevv bestaande verdenkingen. De KGB-voorzitter kon immers niet zelfstandig 
tott maatregelen in deze aangelegenheid overgaan, want 'er was een lid van het 
Politbureauu en een secretaris van het CC van de CPSU in het geding.' Krjoetsjkov 
legdee de informatie aan Gorbatsjov voor, die geschokt reageerde. Krjoetsjkov 
benadruktee dat de bron van de informatie 'absoluut betrouwbaar' was. De partijlei-
derr wist kennelijk niet wat hij met de beschuldiging aan moest en stelde tot onge-
noegenn van Krjoetsjkov voor dat de KGB-voorzitter de zaak met Jakovlev zelf op 
zouu nemen. Aldus geschiedde. Jakovlev reageerde echter niet op de tegen hem 
ingebrachtee beschuldigingen en deed er in een onderhoud met Krjoetsjkov slechts 
hett zwijgen toe. Ook een tweede onderhoud van de KGB-voorzitter met Gorbatsjov 
overr deze kwestie en het voorstel de KGB de zaak tot op de bodem te laten uit-
zoeken,, leidde volgens Krjoetsjkov tot niets. Twee voormalige hoge officieren 
vann het Eerste Hoofddirectoraat, Leonid Sjebarsjin en Joeri Drozdov, zouden later 
tegenoverr een rechterlijke instantie hebben verklaard dat er in de jaren '80 inderdaad 
signalenn zijn geweest van 'niet-toegestane contacten van Jakovlev met verte-
genwoordigerss van westerse landen'. In dat verband spreekt Krjoetsjkov opeens 
tamelijkk onverwacht over 'de mogelijkheid wan samenwerking van Jakovlev met de 
Amerikaansee inlichtingendienst' (cursivering toegevoegd), waardoor de indruk 
wordtt gewekt dat de beschuldiging allerminst bewezen is.198 Krjoetsjkov laat er 
echterr geen twijfel over bestaan, dat de KGB zonder de toestemming van Gorbatsjov 
dee beschuldiging tegen Jakovlev niet verder kon onderzoeken, laat staan hem kon 
arresteren. . 
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3.153.15 Liquidaties in het buitenland 
Eenn van de aspecten van KGB-activiteiten waarbij de CPSU de vinger aan de pols 
hieldd in de periode na 1953 betrof het uitvoeren van liquidaties in het buitenland. Al 
inn de Stalintijd zal de NKVD/MGB op dit punt niet eigenmachtig hebben gehandeld. 
Hett is niet voor niets dat de NKVD-officier Pavel Soedoplatov, zoals al eerder 
gemeldd verantwoordelijk voor de moord op de Oekraïense leider Jevhen Konovalets 
inn Rotterdam in mei 1938, zijn succesvolle actie zag als een 'opdracht van het CC 
vann de ACP(b)\ Dat schreef hij vanuit de gevangenis in Vladimir in een brief aan 
hett 22e Congres van de CPSU in 1966.199 In zijn in 1994 in de Verenigde Staten 
verschenenn memoires gaat Soedoplatov uitvoerig in op de liquidatie van Konovalets. 
Hijj  kreeg naar zijn zeggen de opdracht van Stalin persoonlijk tijdens een onderhoud 
mett de Sovjet leider in het Kremlin in november 1937.200 Ook de opdracht voor de 
liquidatiee van Trotski werd persoonlijk door Stalin aan Soedoplatov gegeven, die de 
operatiee vanuit Moskou leidde.201 

Eenn ander voorbeeld was de moord door de Sovjet veiligheidsdienst op de 
joodsee acteur en kunstenaar Solomon Michoëls in 1948. Dat was een liquidatie die 
binnenn de Sovjet Unie plaats vond, in Minsk. Over deze zaak is in 1992 een archief-
stukk in de Sovjet pers gepubliceerd. Het is een brief van Lavrenti Beria uit april 
1953,, gericht aan het Presidium van het Centrale Comité van de CPSU, ter attentie 
vann Georgi Malenkov. Volgens Beria's versie van de gebeurtenissen zou Stalin in 
19488 aan de minister van Staatsveiligheid Viktor Abakoemov persoonlijk de op-
drachtt hebben gegeven Michoëls te liquideren. Beria citeert uit een verklaring van 
Abakoemov,, waaruit dat blijkt. Michoëls zou volgens Beria's brief naar de datsja 
vann een bekende zijn gelokt, waarna beiden daar zouden zijn vermoord. Hun lijken 
werdenn door een vrachtwagen overreden en vervolgens in Minsk in een stille straat 
gedumpt.202 2 

Ilyaa Dzhirkvelov benadrukt dat een operatie zoals een politieke moord of een 
ontvoeringg uitsluitend kon geschieden met toestemming van de 'Secretarissen en 
Politbureauledenn van de Sovjet Communistische Partij'. °3 Of hij daarmee het vol-
talligee Secretariaat of Politbureau bedoelt, wordt uit de desbetreffende passage niet 
duidelijk.. Hij beschrijft wel de besluitvorming in een bepaalde zaak. Dzhirkvelov 
kreegg namelijk in de tweede helft van de jaren '40 in Moskou opdracht het dossier te 
bestuderenn van een Turk met de codenaam 'Djafar' die in de jaren '30 enige tijd in 
dee Sovjet Unie had gestudeerd en toen door de NKVD was gerekruteerd. Het laatste 
berichtt dat aan zijn dossier was toegevoegd, was afkomstig van de rezidentoera in 
Turkije.. Er bleek uit dat Djafar een dubbelagent was die ook voor de Turkse dienst 
enn een aantal westerse diensten werkte. Het was Dzhirkvelovs opdracht een brief aan 
hett Centraal Comité op te stellen met een aanbeveling inzake Djafar. Over wat die 
aanbevelingg moest inhouden kon geen misverstand bestaan, want op het bericht van 
dee rezidentoera was al door het Politbureaulid Lavrenti Beria aangetekend dat hij 
liquidatiee bepleitte. Dzhirkvelov voerde zijn opdracht uit en stelde een aanbeveling 
opp dat Djafar moest worden geliquideerd. Dergelijke brieven, zo meldt hij, werden 
aann het Centraal Comité gestuurd, zonder aan een specifieke persoon te zijn gericht. 
Zo'nn brief was ondertekend door de chef van een directoraat van de veiligheidsdienst 
enn de voorzitter van het Comité voor Informatie, de organisatie die eind jaren '40 de 
buitenlandsee inlichtingen coördineerde. In dit geval kwam de brief terug met het 
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opschrift:: 'Mee eens - L.B.', waarbij die initialen stonden voor Lavrenti Beria. 
Hett lijk t er dus op dat aan deze beslissing niet alle leden van het Politbureau te pas 
kwamen.. In welke mate dat in de periode na Stalins dood ook het geval was, is 
onduidelijk.. Dat de voorzitter van de KGB zelf kon beslissen over een fysieke 
liquidatiee lijk t in ieder geval uitgesloten. Vladimir Semitsjastny, die aan het hoofd 
stondd van de KGB in 1961-1967, zegt het in zijn memoires met zoveel woorden. 5 

Andreww en Gordievsky gaan er in hun standaardwerk over de buitenlandse 
operatiess van de KGB van uit dat liquidaties buiten de grenzen van de USSR ook na 
dee dood van Stalin zonder meer de toestemming nodig hadden van het Politbureau. 
Dee vlucht vanuit Oost-Berlijn naar het Westen van de KGB-beroepsmoordenaar 
Bogdann Stashinsky in 1961 deed het toporgaan van de CPSU volgens Andrew en 
Gordievskyy besluiten liquidaties als politiek middel op zijn minst spaarzaam te 
hanterenn en er misschien zelfs volledig van af te zien. Volgens de auteurs bleven 
ookk daarna beslissingen over operaties tegen buitenlandse leiders, zoals pogingen de 
Afghaansee leider Hafizullah Amin uit de weg te ruimen vóór december 1979, het 
domeinn van het Politbureau van de CPSU.207 De vlucht van Stashinsky resulteerde 
destijdss in een proces met veel negatieve publiciteit voor de Sovjet Unie. Stashinsky 
hadd namelijk in de jaren '50 in de Bondsrepubliek Duitsland in opdracht van Mos-
kouu twee Oekraïense ballingenleiders geëxecuteerd, Lev Rebet in oktober 1957 en 
Stepann Bandera in oktober 1959. Voor die moorden werd Stashinsky na zijn vlucht 
doorr een West-Duitse rechtbank veroordeeld. Stashinsky had in december 1959 in 
Moskouu in het hoofdkwartier van de KGB een persoonlijke ontmoeting gehad met 
KGB-voorzitterr Alexander Sjelepin, die hem daarbij voor gedane arbeid de Orde 
vann het Rode Vaandel overhandigde. De schriftelijke toelichting bij de onderschei-
dingg was ondertekend door het toenmalige staatshoofd van de USSR, Kliment 
Vorosjilov.. Sjelepin toonde grote belangstelling voor de details van de aanslag op 
Banderaa en Stashinsky moest hem precies uitleggen hoe een en ander in zijn werk 
wass gegaan.208 Sjelepin was overigens ten tijde van de plechtigheid in het KGB-
hoofdkwartierr in december 1959 geen lid van het Politbureau van het Centrale 
Comitéé van de CPSU, toen nog Presidium geheten; hij zou dat in 1964 worden. De 
niett aanwezige Vorosjilov was toen wel lid van het hoogste partijorgaan. Het 
kwamm blijkbaar ook voor dat een hoge staatsfunctionaris iemand van de veiligheids-
dienstt een onderscheiding opspelde. Dat overkwam de NKVD-officier Nikolai 
Khokhlovv in de herfst van 1944. Voor zijn belangrijke rol bij partizanenoperaties 
achterr de Duitse linies, waaronder ook liquidaties, werd hem toen door de Voorzitter 
vann het Presidium van de Opperste Sovjet Nikolaj Sjvernik een orde overhandigd. ' 

Vladimirr Kuzichkin meent dat operaties op het terrein van sabotage en li-
quidatiee bij de KGB simpelweg als 'speciale opdrachten van het Centraal Comité' 
werdenn aangeduid. Dat betekende volgens hem dat dergelijke operaties uitsluitend 
werdenn uitgevoerd in opdracht van het Politbureau. Kuzichkin geeft geen concrete 
voorbeeldenn van de rol van het Politbureau bij dit soort zaken. Gezien het niveau 
waaropp hij vóór zijn vlucht naar het Westen werkzaam was aan de ambassade in 
Teheran,, zou het ook niet voor de hand liggen dat hij daarover iets wist. Kuzichkin 
maaktt wel melding van een operatie van de KGB in februari 1962 om de sjah van 
Irann te vermoorden. Hij zou in de ogen van Chroesjtsjov c.s. te pro-Amerikaans zijn 
geweest.. De aanslag zou volgens Kuzichkin worden gepleegd door een KGB-il-

109 9 



legaall  die een Volkswagen vol met springstof langs een door de sjah vaak gebruikte 
routee had geparkeerd. De aanslag mislukte. Doordat de illegaal de afstandsbediening 
tee kort ingedrukt hield, redde hij in de versie van Kuzichkin behalve de sjah van Iran 
ookk zichzelf en tal van omstanders van een wisse dood.211 

Vann belang is in dit verband een andere liquidatie die ongeveer vijftien jaar 
later,, in september 1978, in Londen plaatsvond met de Bulgaarse balling Georgi 
Markovv als slachtoffer. Markov was in 1969 naar het Westen gegaan en uitte van 
daaruitt onder andere via radio-uitzendingen van de BBC kritiek op het regime van 
dee Bulgaarse leider Todor Zjivkov. In 1978 werd door een onbekende bij Waterloo 
Bridgee in Londen een kleine capsule met gif op hem afgevuurd met een paraplu, 
waarr waarschijnlijk een soort luchtdrukpistool was ingebouwd. Markov overleed 
enkelee dagen later en al snel rees het vermoeden dat hij in opdracht van Zjivkov was 
vermoord.. In augustus van datzelfde jaar was er in Parijs een soortgelijke aanslag 
gepleegdd op een naar het Westen overgelopen Bulgaar, de voormalige officier van 
dee Bulgaarse geheime dienst Vladimir Kostov. Hij overleefde de aanslag op 
wonderbaarlijkee wijze, hoewel de capsule wel in zijn lichaam terechtkwam. Kostov 
geeftt in zijn memoires nadere details over de aanslag op hemzelf en over zijn car-
rièrerière bij de Bulgaarse dienst.212 Naar aanleiding van de twee aanslagen schrijft hij: 

Theree can be no doubt whatsoever that the Soviet Secret Service was party to 
thiss decision [het besluit de twee Bulgaarse ballingen te vermoorden] and its 
execution.. The degree of integration is such that nothing of importance takes 
placee in Bulgaria without the knowledge of the USSR.2 

Ex-generaall  Oleg Kaloegin bevestigt de betrokkenheid van de KGB bij de moord op 
Markov.. Hij beschrijft in zijn memoires een vergadering in de Loebjanka in Moskou 
beginn 1978, waarbij de liquidatie van Markov aan de orde is geweest. Het ging 
daarbijj  volgens hem om een verzoek aan de KGB van de chef van de Bulgaarse 
dienst,, minister van Binnenlandse Zaken Stojanov, om assistentie bij de liquidatie 
vann Markov. De vergadering vond plaats in het bureau van KGB-voorzitter Joeri 
Andropovv en behalve deze was ook de toenmalige chef van het Eerste Hoofddirec-
toraatt Vladimir Krjoetsjkov aanwezig. Toen het verzoek van de Bulgaren ter sprake 
kwam,, was Andropov in eerste instantie faliekant tegen; hij sprak zich zelfs uit tegen 
politiekee moorden. Nadat Krjoetsjkov gewezen had op het belang van goede relaties 
mett de Bulgaren en op het feit dat het verzoek van Stojanov persoonüjk en dus 
indirectt van Zjivkov zelf afkomstig was, stemde Andropov schoorvoetend toe. Hij 
steldee echter wel als voorwaarde dat de aan de Bulgaren te verlenen hulp van puur 
technischee aard zou zijn. De KGB zou alleen voor materiaal en training zorgen, de 
Bulgarenn moesten zelf het vuile werk opknappen. Aldus geschiedde en na enkele 
misluktee pogingen met andere methodes werd Markov uiteindelijk op de hierboven 
beschrevenn wijze geliquideerd. Het daarbij gebruikte gif was volgens Kaloegin rici-
„<* 2 I4 4 
ne. . 

Hett opvallende aan het verslag van Kaloegin over deze zaak is dat er nergens 
sprakee is van toesternming van hogere partij-instanties voor medewerking aan de 
liquidatiee van Markov. Men kan er gevoeglijk van uitgaan dat de aanwezigheid van 
Andropovv bij de vergadering geen toestemming impliceerde, ook al was hij lid van 
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hethet Politbureau. Er zijn namelijk genoeg voorbeelden bekend waarbij hijzelf, 
ondankss zijn lidmaatschap van het toporgaan van de CPSU, aan het Politbureau een 
kwestiee voorlegde, met het verzoek daarover een besluit te nemen. Dat waren vaak 
genoegg zaken van heel wat minder gewicht dan de liquidatie van een lastige Oost-
Europeaann in Londen. Een afdoende verklaring voor het ontbreken van dit element 
inn de beschrijving van Kaloegin is er niet, of het zou moeten zijn dat het hier 
assistentiee bij een liquidatie betrof en geen politieke moord die werd gepleegd door 
dee KGB zelf. Echt overtuigend is dat argument echter niet. Het is ook mogelijk dat 
Kaloeginn niet volledig is in zijn weergave van de besluitvorming inzake de moord 
opp Markov. Een voor de hand liggende verdere vraag betreft een van de andere 
deelnemerss aan de beraadslaging in de Loebjanka (althans volgens de versie van 
Kaloegin),, de latere KGB-voorzitter Vladimir Krjoetsjkov. Wat heeft hij in zijn twee 
delenn memoires die twee jaar na die van Kaloegin verschenen zijn, over deze 
duisteree zaak te zeggen? Opvallend genoeg helemaal niets. Dat is des te merkwaar-
digerr omdat Krjoetsjkov uitvoerig stilstaat bij de in zijn ogen povere professionele 
kwaliteitenn van Kaloegin.215 De ware toedracht in de zaak-Markov zal waarschijn-
lij kk nooit onomstotelijk kunnen worden vastgesteld. Dat was ook de conclusie van 
dee Britse minister van Buitenlandse Zaken Robin Cook bij een officieel bezoek aan 
Sofiaa in oktober 1998. Hij vatte de stand van zaken als volgt samen: 'Communism 
hass gone away with its secrets and the Markov case is one of them.' ' 

3.163.16 De KGB en Oswald 
Err is nog een andere geruchtmakende zaak uit de naoorlogse geschiedenis waarover 
dee laatste tijd uit KGB-bron het een en ander bekend is geworden. Het betreft Lee 
Harveyy Oswald, die in Dallas, Texas, op 22 november 1963 de dodelijke schoten 
lostee op president Kennedy. Alvorens op de betrokkenheid van de KGB bij de 
affaire-Oswaldd kan worden ingegaan, moet er eerst een aantal feiten uit zijn levens-
loopp op een rij worden gezet, feiten die overigens al sinds jaar en dag bekend zijn. 

Oswaldd heeft vanaf oktober 1959 tot mei 1962 in de Sovjet Unie gewoond, 
hethet grootste deel van de tijd in Minsk. Tijdens een toeristische reis naar Moskou en 
Leningradd in de herfst van 1959 gaf hij tegenover de Sovjet autoriteiten te kennen 
datt hij zich in de USSR wilde vestigen. Zijn beweegredenen hadden voorzover 
bekendd te maken met een vage communistische overtuiging. Veel daaromtrent is 
duister,, want Oswald was een nogal instabiele persoonlijkheid, die moeilijk van 
coherentee politieke denkbeelden kon worden beticht. Hij trouwde in Minsk met een 
Russischee vrouw, Marina Proesakova. Uit dat huwelijk werd een dochter geboren. 
Vrouww en dochter kwamen in 1962 met Oswald mee naar de Verenigde Staten, toen 
hijj  genoeg had gekregen van zijn leven in de USSR. Het verblijf in de Verenigde 
Statenn na zijn terugkeer was voor Oswald niet bijster succesvol: hij wisselde een 
aantall  keren van baan en was tussentijds enige tijd werkeloos. Zijn huwelijk was 
problematischh en hij woonde een groot deel van de tijd apart van zijn vrouw en 
dochter.. Voordat Oswald in november 1963 in Dallas de voorpagina's van de 
wereldperss haalde, bracht hij eind september kort na elkaar twee bezoeken aan de 
Sovjett ambassade in Mexico City, in een poging direct een visum te krijgen voor 
terugkeerr naar de Sovjet Unie. Dat verzoek om een visum werd in eerste instantie 
afgewezen,, maar er werd Oswald te verstaan gegeven dat zijn aanvraag via de 
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gebruikelijkee bureaucratische kanalen kon worden afgehandeld. De drie ambas-
sadefunctionarissenn van de consulaire afdeling, die hem bij die twee bezoeken te 
woordd stonden waren in feite KGB-officieren. Een van hen was Oleg Netsjiporenko, 
diee een boek heeft geschreven getiteld Passport to Assassination waarin hij de twee 
bezoekenn van Oswald aan de ambassade in Mexico City in detail beschrijft. Hij 
heeftt ook het dossier over Oswald van de KGB gebruikt voor een uitvoerige 
beschrijvingg van diens verblijf in de USSR.218 De nadruk ligt daarbij vooral op de 
bureaucratischee afhandeling van Oswalds verblijf door de KGB en de communica-
tiess daarover met hogere Sovjet instanties. De relevantie van het materiaal waaruit 
Netsjiporenkoo put ligt in het feit dat de grote lijnen van de relatie tussen de CPSU en 
dee KGB, zoals die tot nu toe vooral op basis van memoires zijn geschetst, worden 
bevestigd.. Tegelijkertijd is van belang dat die relatie vanuit een andere invalshoek 
wordtt belicht. Het door Netsjiporenko gebruikte materiaal illustreert namelijk vooral 
dee relaties aan de top tussen de KGB en de CPSU. 

Oswaldd behoorde als buitenlander die zich in de Sovjet Unie had gevestigd 
inn de ogen van de KGB natuurlijk tot een verdachte categorie. Hij werd door 
informantenn omringd en er werd systematisch materiaal over hem verzameld. Met 
zijnn aanvraag van een verblijfsvergunning en van het Sovjet staatsburgerschap in 
19599 hebben hoge Sovjet instanties zich beziggehouden. Toen in november 1963 
bleekk dat een Amerikaan die tot voor kort nog in de Sovjet Unie had gewoond als 
verdachtee van de moord op de Amerikaanse president was gearresteerd, gingen bij 
tall  van instanties in Moskou de alarmbellen heel hard rinkelen. Over beide episodes 
haaltt Netsjiporenko documenten aan die een licht werpen op de relatie tussen de 
KGBB en de CPSU van dat moment. Oswalds verzoek om het Sovjet staatsbur-
gerschapp in oktober 1959 en om toestemming zich in de Sovjet Unie te vestigen 
leiddee tot een drukke correspondentie tussen diverse Sovjet instanties, zo schrijft 
Netsjiporenkoo op basis van het KGB-materiaal. Het verzoek werd aanvankelijk 
afgewezenn door OVIR (Russische afkorting voor 'Afdeling voor Visa en Registra-
tie').. OVIR kwam tot dat besluit, nadat het Eerste en Tweede Hoofddirectoraat van 
dee KGB - laatstgenoemde instantie was verantwoordelijk voor interne veiligheid -
overr Oswalds verzoek een negatief oordeel hadden uitgesproken. Netsjiporenko acht 
hett besluit van die twee KGB-instanties alleszins begrijpelijk. Het Eerste Hoofddi-
rectoraatt achtte Oswald waarschijnlijk als 'intelligence asset' van nul en generlei 
waarde,, nu hij door zijn aanvraag van het Sovjet staatsburgerschap de aandacht toch 
alal op zich had gevestigd. Het Tweede Hoofddirectoraat was waarschijnlijk ook van 
meningg dat de vestiging van Oswald in de USSR de KGB niets zou opleveren, 
behalvee extra werk. Dat laatste was zeker waar, zoals uit het verdere verloop van de 
geschiedeniss zou blijken.219 

Oswaldss verzoek werd pas opnieuw in overweging genomen, nadat hij een 
misluktee zelfmoordpoging had gedaan en in het ziekenhuis was beland. De reisor-
ganisatiee Intourist zat vanwege het risico van slechte buitenlandse publiciteit nogal 
mett het geval in haar maag. In gedachten zag men ongetwijfeld ai de krantenkoppen 
inn de westerse pers voor het geval een tweede zelfmoordpoging van Oswald zou 
slagen.. 'Buitenlandse toerist mag zich niet in de USSR vestigen en pleegt zelf-
moord'' zou nog een van de minst erge zijn. Intourist wendde zich daarom tot de 
vice-voorzitterr van de ministerraad van de USSR Anastas Mikojan, die al sinds vele 
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jarenn Politbureaulid was. (Hij was lid vanaf 1935 en zou dat tot 1966 blijven. ) 
Mikojann stuurde de brief van Intourist door aan het Tweede Hoofddirectoraat van de 
KGB,, ongetwijfeld met een begeleidende instructie. Mikojans interventie resulteerde 
inn een geheim gezamenlijk memorandum van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
enn de KGB aan het Centraal Comité van de CPSU, waarin de geheime dienst op het 
eerderr ingenomen standpunt inzake een mogelijke verblijfsvergunning van Oswald 
terugkwam.. In het memorandum, dat overigens niet erg lang is en in Netsjiporenko's 
boekk volledig in vertaling is afgedrukt, werd namelijk voorgesteld de Amerikaan een 
tijdelijkee verblijfsvergunning van één jaar te geven. Na die periode kon dan over zijn 
aanvraagg definitief worden beslist. Het memorandum was ondertekend door minister 
vann Buitenlandse Zaken Andrej Gromyko en KGB-voorzitter Alexander Sjelepin 
gezamenlijk.22'' Sjelepin was toen nog geen lid van het Politbureau, hij zou het in 
19644 worden, toen hij al geen KGB-voorzitter meer was. Gromyko zou in 1973 tot 
hett Politbureau toetreden. Aan het stuk was een ontwerpbesluit van het Centraal 
Comitéé van een dergelijke strekking toegevoegd.223 Het opstellen van een ontwerp-
besluitt voor het Centraal Comité inzake een bepaalde kwestie door ondergeschikte 
instantiess zoals dat in dit geval gebeurde, was zoals verderop zal blijken heel gebrui-
kelijk.. Of in dit geval een besluit in die exacte vorm door het Centraal Comité (in 
bredee betekenis van de term) ook is genomen, wordt uit het verhaal van Netsjipo-
renkoo niet duidelijk. Het blijf t trouwens verbazingwekkend dat het Politbureau of 
hethet Secretariaat zich destijds heeft gebogen over zo'n relatief onbeduidende kwestie, 
zelfss als men in aanmerking neemt dat het aantal westerlingen dat toen in de Sovjet 
Uniee woonde erg klein was. In theorie bestaat er de mogelijkheid dat de kwestie van 
Oswaldss langdurig verblijf in de USSR niet hoger kwam dan een afdeling van het 
Centraall  Comité. Gezien de minuscule detailkwesties waarmee de partijtop zich blij -
kenss ander bronnenmateriaal bezighield, lijk t het echter niet onwaarschijnlijk dat 
Politbureauu en/of Secretariaat zich ook in dit stadium al met Oswald hebben 
beziggehouden. . 

Eenn volgende episode die in de Oswald-saga van belang is betreft zijn 
terugkeerr naar de Verenigde Staten in mei 1962, deze keer samen met vrouw en 
dochter.. Voordat die terugkeer een feit was, hadden diverse KGB-instanties waaron-
derr de Wit-Russische KGB (Oswald woonde immers in Minsk) al kenbaar gemaakt 
geenn bezwaar te hebben tegen een vertrek van de grillige en niet bijster even-
wichtigee Amerikaan. De toenmalige KGB-voorzitter Vladimir Semitsjastny vertelde 
dertigg jaar later aan Netsjiporenko, dat zowel het Eerste als het Tweede Hoofddirec-
toraatt geen enkel bezwaar hadden tegen Oswalds terugkeer naar de Verenigde 
Staten.. De laatste instantie beschouwde Oswald als een blok aan het been. Semit-
sjastnyy zei tegen Netsjiporenko dat hij aan de Opperste Sovjet de aanbeveling deed 
dee Amerikaan te laten gaan, hetgeen uiteindelijk geschiedde. 24 De KGB-voorzitter -
doeldee daarbij waarschijnlijk op het Presidium van de Opperste Sovjet van de 
USSR.. Het feit dat een dergelijke instantie formeel het besluit nam, sluit uiteraard 
niett uit dat het in feite een partij-instantie was, die achter de schermen het laatste 
woordd had. 

Hett volgende punt in Oswalds levensloop waarbij de KGB een rol speelde, 
betroff  zijn aanvraag tot terugkeer naar de USSR, gedaan vanuit de Sovjet ambassade 
inn Mexico City in september 1963. Hij deed die aanvraag op de ambassade volgens 
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hethet verhaal van Netsjiporenko weer in een staat van opperste verwarring. Tijdens 
hethet laatste gesprek dat hij met twee KGB-officieren voerde die zich voordeden als 
consulairee ambtenaren, verklaarde hij door de FBI in zijn vaderland te worden lastig 
gevallen.. Hij barstte op zeker moment in tranen uit en haalde een geladen pistool te 
voorschijn,, om daarmee aan te geven dat hij voor zijn leven vreesde.225 Netsjipo-
renkoo beschrijft op basis van het Oswald-dossier hoe diverse KGB-instanties zich 
vervolgenss over deze aanvraag hebben gebogen. Marina Oswald-Proesakova had in-
middelss ook een aanvraag tot terugkeer ingediend, onafhankelijk van Oswald, 
waaroverr zowel door de KGB als door het ministerie van Buitenlandse Zaken 
negatieff  werd beslist. De KGB-voorzitter van destijds, Semitsjastny, zei ongeveer 
dertigg jaar na dato tegenover Netsjiporenko dat zijn dienst absoluut niets zag in een 
terugkeerr van Oswald en zijn vrouw, Dat was niet zozeer om politieke redenen, 
maarr omdat men er niet voor voelde nog meer tijd en energie aan deze zaak te 
verspillen.. 26 Uit Netsjiporenko's verhaal valt verder af te leiden dat Politbureau en 
Secretariaatt van de CPSU niet meer in de afhandeling van Oswalds verzoek naar de 
USSRR te mogen terugkeren zijn gekend. 

Kortee tijd later, onmiddellijk na de moord op de Amerikaanse president, 
kwamm de KGB opnieuw in actie. Dat is begrijpelijk want Oswalds recente Sovjet 
achtergrondd was een belangrijk feit dat na 22 november 1963 ook in de Verenigde 
Statenn de nodige aandacht kreeg. De dag na de moord stuurde de KGB een geheim 
memorandumm aan de vice-voorzitter van de ministerraad van de USSR, toen nog 
steedss Mikojan, waarin de bekende feiten aangaande Oswald nog eens op een rij 
werdenn gezet en waarin werd vastgesteld dat nog maar kort geleden diens wens naar 
dee Sovjet Unie terug te keren niet was gehonoreerd.227 De informatievoorziening 
voorr het Politbureau werd volgens Semitsjastny ook onmiddellijk in gang gezet, 
waarbijj  opvalt dat men bij de KGB sterk twijfelde aan het feit dat Oswald de 
moordenaarr was. Oswalds geestelijke instabiliteit, die ongetwijfeld uit de stukken 
bleek,, zal daarbij een rol gespeeld hebben. Het materiaal over Oswald dat in Minsk 
voorhandenn was, werd naar Moskou gestuurd en de chef van het Eerste Hoofddirec-
toraat,, Sacharovski, stelde de rapportage voor het Politbureau samen. Semitsjastny 
rapporteerdee ook aan partijleider Nikita Chroesjtsjov persoonlijk over de affaire. De 
toenmaligee KGB-voorzitter zei in 1992 tegenover Netsjiporenko hierover onder 
meerr het volgende: 

Al ll  coded telegrams from our embassies and rezidentura's were sent imme-
diatelyy to the Politburo. Khrushchev was quickly informed of the data on 
Oswald'ss Soviet period. We gave him our evaluation of Oswald as an aver-
agee person and expressed doubt that he was the assassin. Following the as-
sassination,, at my initiative, I reported to Khrushchev on the circumstances 
off  the president's death as well as the versions and rumors then circulating. 
Hee listened to it all very attentively and without interruption, commenting 
onlyy that it was a very dark matter. He expressed his genuine regret at the 
deathdeath of President Kennedy.228 

Mikojann werd vervolgens naar de begrafenis van president Kennedy gestuurd, 
voorzienn van KGB-materiaal over Oswalds verblijf in de Sovjet Unie, om dit aan de 
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Amerikaansee regering te overhandigen. Aanvankelijk was er in Washington 
blijkbaarr de nodige opwinding over het bestaan van een zeer uitgesproken Sovjet 
connectiee in het recente verleden van de moordenaar van de president. Een anonie-
mee Sovjet inlichtingenofficier die bij Netsjiporenko aan het woord komt, meent dat 
err zelfs sprake was van anti-Sovjet hysterie in de Amerikaanse media naar aan-
leidingg van Oswalds verblijf in de USSR en zijn Russische vrouw. Ook een detail als 
hett feit dat Marina's oom kolonel was bij het Sovjet ministerie van Binnenlandse 
Zakenn zorgde voor de nodige commotie. Die laatste instantie was in de ogen van 
menigee Amerikaan waarschijnlijk nauwelijks te onderscheiden van de KGB. Na de 
komstt van Mikojan die het materiaal over Oswald meebracht, werd de anti-Sovjet 
teneurr in de Amerikaanse media merkbaar minder, aldus de eerder genoemde 
anoniemee inlichtingenofficier.230 In de Sovjet media werd overigens ook uitvoerig 
verslagg gedaan van de moord op Kennedy en de vaak spectaculaire nasleep ervan, 
zoalss de moord op Oswald door Jack Ruby. Pikant detail daarbij is echter dat elk 
woordd ontbrak over Oswalds verblijf in de Sovjet Unie, zijn huwelijk met Proesako-
vaa en zijn poging vanuit de Verenigde Staten naar de USSR terug te keren. 

Inn het kader van het onderzoek dat de Warren Commission naar de moord op 
Kennedyy instelde, kwam er in maart 1964 een verzoek van Amerikaanse zijde om 
nogg meer informatie over het verblijf van Oswald in de Sovjet Unie. Het verzoek 
kwamm in de vorm van een nota van de Amerikaanse Secretary of State Dean Rusk, 
vergezeldd van een brief van commissievoorzitter Earl Warren. Beide waren aan de 
Sovjett ambassadeur in Washington, Anatoli Dobrynin, overhandigd en kopieën 
ervann belandden ook bij de KGB in Moskou. Het Eerste en Tweede Hoofddirecto-
raatt van de KGB stelden naar aanleiding daarvan een gezamenlijk memorandum op 
waarinn een aantal categorieën materiaal betreffende Oswald werden genoemd die 
aann de Amerikanen konden worden overhandigd. Het ging daarbij onder meer om 
materiaall  over zijn medische behandeling in Moskou na zijn zelfmoordpoging in 
19599 en om diverse documenten betreffende zijn werk en verblijf in de USSR. Het 
memorandumm was ondertekend door de chefs van de twee directoraten, de generaals 
Sacharovskii  en Gribanov. Aan wie dit memorandum precies gericht was, is volgens 
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Netsjiporenkoo niet duidelijk. 
Aann het hierboven genoemde Amerikaanse verzoek was begin december 

19633 al een ander voorafgegaan. Toen bereikte de Sovjet overheid van de Warren 
Commission,, via opnieuw Dean Rusk, het verzoek om informatie over de vraag 
waaromm Oswald destijds het Sovjet staatsburgerschap geweigerd was. Dit verzoek 
wass de aanleiding tot het opstellen van een aantal documenten door dezelfde 
instanties,, die zich in 1959 over de vraag van Oswalds Sovjet staatsburgerschap 
gebogenn hadden, namelijk het ministerie van Buitenlandse Zaken en de KGB. Het 
gingg om een kort schrijven aan het Centraal Comité van de CPSU, gedateerd 6 
decemberr 1963. Het was ondertekend door Gromyko en Semitsjastny en vergezeld 
doorr een ontwerpbesluit en bijpassende instructies aan ambassadeur Dobrynin naar 
aanleidingg van de door de Warren Commission gestelde vraag. De instructies aan 
Dobryninn gaven aan hoe hij de Amerikaanse regering diende te antwoorden. Het is 
overigenss onduidelijk, zo schrijft Netsjiporenko, of de ambassadeur deze instructies 
uiteindelijkk van het Centraal Comité heeft ontvangen en ze heeft uitgevoerd. 
Interessantt detail aan zowel dit schrijven als dat uit 1959 is dat in beide gevallen 
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geëindigdd wordt met de korte zinsnede: 'Wij verzoeken u dit te bezien'. (In de 
Engelsee vertaling staat er bij Netsjiporenko: We ask you to examine it en zoals uit 
anderee documenten blijkt staat er dan in het Russisch vaak: Prosim rassmotretj, wat 
hetzelfdee betekent.) Dit ogenschijnlijk kleine detail geeft de hiërarchische verhou-
dingenn tussen de diverse organisaties ongetwijfeld goed weer. 

Err is nog een andere zaak die zijdelings te maken heeft met het thema 
'Oswaldd en de KGB' en die ook door Netsjiporenko wordt besproken. Het betreft de 
affairee rond Yuri Nosenko, de KGB-officier die in januari 1964 vanuit Genève naar 
dee Verenigde Staten overliep. Daarover is door westerse auteurs al het een en ander 
geschreven,, maar vrijwel uitsluitend vanuit Amerikaans perspectief.234 Wat Netsji-
porenkoo erover zegt illustreert ook treffend de verhoudingen tussen de KGB en de 
partijtop.. Nosenko was een officier van het Tweede Hoofddirectoraat, bij de KGB 
werkzaamm vanaf 1953, die in Netsjiporenko's Passport to Assassination ter sprake 
komtt omdat hij bij aankomst in het Westen de Amerikanen meedeelde dat hij 
toegangg had gehad tot het dossier van Oswald, toen deze in de USSR verbleef. In dit 
verbandd is vooral van belang wat Netsjiporenko vertelt over de interne Sovjet reactie 
opp het overlopen van Nosenko. Hij laat daarover de toenmalige KGB-voorzitter 
Semitsjastnyy aan het woord. Deze vertelde Netsjiporenko bijna dertig jaar na dato 
datt de zaak-Nosenko bij de KGB als een grote schok kwam. De stemming bij het 
Eerstee en Tweede Hoofddirectoraat in Moskou was ronduit slecht en, zoals Se-
mitsjastnyy zegt, hij stond niet onmiddellijk klaar om aan het Centraal Comité rapport 
uitt te brengen. Het overlopen van Nosenko was extra pijnlij k omdat hij de zoon was 
vann een vooraanstaand lid van de Sovjet nomenklatoera. Semitsjastny had in eerste 
instantiee telefonisch contact over de zaak met partijleider en premier Nikita 
Chroesjtsjov.. Enige tijd later benaderde de KGB-voorzitter Chroesjtsjov in de pauze 
vann een zitting van de Opperste Sovjet met het idee de Amerikaanse regering 
officieell  te vragen Nosenko terug te sturen naar de Sovjet Unie. Chroesjtsjov had 
tijdenss het eerste telefonische onderhoud met Semitsjastny al van enige irritatie blijk 
gegevenn en kwam nu bijkans tot ontploffing. Semitsjastny beschreef de scène. 
Daarbijj  wees Chroesjtsjov ook nog expliciet op het feit dat Semitsjastny destijds als 
partijfunctionariss aan het hoofd van de KGB was gesteld om daar orde op zaken te 
stellen.. Semitsjastny: 

(...)) his face turned crimson, and the muscles of his entire body tensed. 'You 
fuckedd up,' he said. 'Clean up your own mess. I'm not going to take up any 
moree of my time with this shit. You let the country down. We sent you to the 
KGBB to clean house.' (...) Khrushchev had made it perfectly clear that he had 
noo intention of getting involved in this matter and that we had to deal with it 
ourselves.235 5 

Ongeveerr een halfuur later was Chroesjtsjov overigens weer gekalmeerd en had hij 
nogg een kort onderhoud met de KGB-voorzitter ter afronding van de besproken 
kwestie. . 

3.173.17 Aankoop van boeken door buitenlanders 
Hett in Passport to Assassination geboden materiaal ontleent zijn belang eraan dat 
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hethet voor een groot deel om concreet archiefmateriaal gaat. Overlopers als Gordiev-
sky,, Sheymov en Kuzichkin drukken zich weliswaar aanzienlijk minder vaag uit 
overr de betrekkingen tussen de CPSU en de KGB dan bijvoorbeeld Andropov, maar 
gevenn niet veel voorbeelden van concrete partijbemoeienis in hun eigen, persoon-
lijk ee werksituatie aan een ambassade in het buitenland. Waarschijnlijk was er op de 
'werkvloer'' in het buitenland ook weinig bemoeienis van partij-instanties met het 
concretee inlichtingenwerk,236 daarvoor is het te zeer een specialisme dat voor 
buitenstaanderss niet toegankelijk is. De activiteiten van de vertegenwoordigers van 
dee Internationale Afdeling aan Sovjet ambassades waren in dit opzicht wellicht een 
uitzondering,, maar lang niet alle overlopers uit de jaren '60 en later berichten over 
datt verschijnsel. De overlopers van de KGB waren binnen hun dienst niet op het 
niveauu dat rechtstreeks aan de hoogste partij-instanties rapporteerde. In dat opzicht 
heeftt het door Netsjiporenko aangehaalde archiefmateriaal meer te zeggen. In 1992 
enn 1993, na de ondergang van de Sovjet Unie en de officiële opheffing van de KGB, 
iss er in de Russische pers bovendien een aantal documenten geheel of gedeeltelijk 
afgedrukt,, die lijken te bevestigen wat Leonid Sjebarsjin opmerkt, namelijk dat de 
controlee van de partij over de KGB vooral op het hoogste niveau plaatsvond. Het 
gaatt daarbij in een groot aantal gevallen, net als bij het materiaal dat Netsjiporenko 
aanhaalt,, om rapportages van de leiding van de KGB aan het Centraal Comité van de 
CPSU. . 

Eenn voorbeeld is een publicatie in de Izvestia uit 1993, waarbij gedeelten uit 
officiëlee stukken werden afgedrukt en becommentarieerd, die betrekking hadden op 
dee aankoop van boeken en tijdschriften in de Sovjet Unie door buitenlanders. Het 
gaatt om documenten die oorspronkelijk zijn opgesteld in 1958, 1960 en 1963. Ze 
zijnn overigens niet allemaal afkomstig van de KGB.237 In het eerste geval gaat het 
omm een schrijven gedateerd 17 maart 1958, gericht aan het Centraal Comité en af-
komstigg van KGB-voorzitter Ivan Serov. Bovenaan het stuk staat de aanduiding 
'uiterstt geheim' (soversjenno sekretnó). In het stuk beklaagt de voorzitter zich er-
overr dat medewerkers van westerse ambassades in Moskou, vooral die van de Vere-
nigdee Staten en Groot-Brittannië, langs officiële weg in staat zijn allerlei publicaties 
tee bemachtigen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om statistische handboeken in de 
reekss Narodnoje chozjajstvo met materiaal over de diverse unierepublieken en 
anderee samenstellende delen van de USSR. Medewerkers van genoemde ambassades 
bestellenn dergelijk materiaal per post of bij lokale boekhandels tijdens reizen door de 
Sovjett Unie. Serov stelt vast dat de laatste tijd boekhandels in sommige republieken 
enn oblasts onder andere de volgende statistische handboeken naar de Amerikaanse 
enn Britse ambassades hebben opgestuurd: Sovetskaja Oekrajna za 40 let (35 
exemplaren),, Narodnoje chozjajstvo Litovskoj SSR (30 exemplaren), Narodnoje 
chozjajstvochozjajstvo Kazachskoj SSR (7 exemplaren) en Narodnoje chozjajstvo Armjanskoj 
SSRSSR (ook 7 exemplaren). Het toesturen van deze boeken is volgens Serov het gevolg 
vann het feit dat men bij plaatselijke boekhandels niet weet hoe men moet reageren 
opp de bestellingen van 'vertegenwoordigers van kapitalistische landen'. Serov 
concludeertt dan: 

Overwegendd dat deze handboeken en andere algemene statistische gegevens 
overr de volkseconomie van de USSR door de ambassades van kapitalistische 
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landenn worden gebruikt voor inlichtingendoeleinden, acht het Comité voor 
Staatsveiligheidd het doelmatig maatregelen te nemen, die het onmogelijk 
makenn voor buitenlandse ambassades deze materialen via de boekhandel te 
verwerven. . 

Hett volgende document dat is afgedrukt gaat in op het stuk van Serov. Het is een 
beschikkingg van het Secretariaat van het Centraal Comité van 4 april 1958 waarin 
eenn viertal functionarissen wordt opgedragen 'de vraagstukken die in het memoran-
dumm van kameraad Serov aan de orde komen* te bestuderen en 'hun voorstellen 
uiterlijkk 20 april aan het CC CPSU voor te leggen'. Onder de vier betrokken 
personenn waren de Politbureauleden Jekaterina Foertseva en Pjotr Pospelov.238 Het 
viertall  functionarissen is waarschijnlijk aan het werk getogen en heeft wellicht het 
voorbereidendee werk geleverd voor het volgende stuk waaruit de Izvestia citeert. Dat 
iss een beschikking van de Commissie van het CC CPSU voor Vraagstukken van 
Ideologie,, Cultuur en Internationale Partijbetrekkingen van 21 juni 1958. Daarin 
wordtt onder andere besloten dat statistische handboeken niet meer moeten worden 
opgenomenn in bibliografieën en in lijsten die bedoeld zijn voor boekenruil met 
buitenlandsee instellingen. 

Hett artikel in de Izvestia vervolgt met een document gedateerd 27 oktober 
19600 en gericht aan het Centraal Comité van de CPSU, waarin opnieuw een KGB-
voorzitter,, deze keer Alexander Sjelepin, op dezelfde materie ingaat. Sjelepin vindt 
hett onder meer verontrustend dat de tweede secretaris van de Amerikaanse ambas-
sade,, Morton, op 11 mei 1960 in winkel nr. 2 van Mosknigotorg weten-
schappelijk-technischee literatuur heeft gekocht ter waarde van 1100 roebel. Daaron-
derr waren boeken met titels als: Radioelektronika v oepravlenü snarjadami ('Radio-
elektronikaa bij de geleiding van projectielen'), Voprosy gorenia reakthmogo topliva 
('Vraagstukkenn van de verbranding van brandstof voor een straal[motor]') en 
KonstroektsiaKonstroektsia reaktivnych samoletov ('De bouw van straalvliegtuigen'). In dezelfde 
winkell  kocht Morton op 16 juni literatuur ter waarde van 1500 roebel. In augustus-
oktoberr 1960 kochten Morton en twee collega's van de ambassade diverse soorten 
literatuurr voor meer dan 37.000 roebel. Twee medewerkers van de Britse ambas-
sade,, van wie volgens Sjelepin vaststond dat zij voor inlichtingendiensten werkten, 
haddenn eveneens massaal wetenschappelijk-technische literatuur ingekocht. De 
KGB-voorzitterr stelt ook vast dat Sovjet wetenschappers soms op eigen initiatief 
buitenlandsee collega's boeken toesturen. Hij verwijst onder andere naar een artikel 
inn het tijdschrift Mirovqja ekonomika i mezjdoenarodnye otnosjenia ('Wereldeco-
nomiee en internationale betrekkingen'), nr. 3 van 1960, van de hand van een zekere 
A.M.. Aleksejev. Daarin worden geheime berekeningen gepubliceerd van Gosplan 
overr de verhouding van de industriële produktie in de USSR tot die in de Verenigde 
Statenn over de jaren 1958-1965 en 1970-1975. In twee kranten in de Jakoetische 
ASSRR werd in 1960 bovendien een artikel gepubliceerd van een zekere N.K. 
Kobelev,, waarin geheime gegevens over de productie van natuurlijke diamanten 
werdenn gepubliceerd. Naar aanleiding van deze en een aantal andere, soortgelijke 
kwestiess stelt Sjelepin het Centraal Comité puntsgewijs voor een aantal maatregelen 
tee nemen. Zo moet naar zijn mening het aantal organisaties dat wetenschappelijk-
technischee literatuur uitgeeft worden teruggebracht en moet de doelmatigheid 
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wordenn bezien van het uitbrengen van tijdschriften voor bepaalde industrietakken. 
Hett aantal instellingen in de USSR dat zich mocht bezighouden met boekenruü met 
instellingeninstellingen en personen in 'kapitalistische landen' diende ook te worden vermin-
derd.. Sovjet ministeries en soortgelijke instellingen en auteurs moest ten strengste 
wordenn verboden op eigen initiatief materiaal aan personen of instellingen in 
'kapitalistischee landen' toe te sturen. Bibliotheken tenslotte dienden ook op de juiste 
wijzee te worden geïnstrueerd over de wijze waarop ze met literatuur die niet voor de 
openbaree verkoop bedoeld was, moesten omgaan. 

OpOp deze reeks voorstellen van de KGB bij monde van zijn voorzitter komt 
eenn reactie in de vorm van een beschikking van het Secretariaat CC CPSU, inhou-
dendee dat een zevental personen (onder wie Sjelepin, maar geen leden van het 
Politbureau)) over deze kwestie een ontwerp van een beschikking zal opstellen. Tot 
eenn volwaardige beschikking is het echter blijkbaar niet gekomen. Op het ontwerp -
datt niet is afgedrukt - stond volgens het artikel in de Izvestia met de hand geschre-
ven:: 'Kwestie besproken op zitting CC 3-1-1961. Beslissing niet genomen. Voorge-
steldd aan Glavlit een instructie uit te werken en op operationeel niveau maatregelen 
tee nemen.' Daarbij wordt met 'zitting CC' ongetwijfeld een vergadering van het 
Secretariaatt of Politbureau bedoeld. Volgens het begeleidende commentaar in de 
IzvestiaIzvestia was er echter in het veTslag van die zitting geen verwijzing naar de onderha-
vigee kwestie te vinden. Hoe deze kwestie precies is afgehandeld, is dus onduidelijk. 
Well  wordt uit dit voorbeeld de hiërarchische onderschikking van de KGB aan de 
partijtopp duidelijk. 

Err is nog een detail in het materiaal van de Izvestia dat de aandacht verdient. 
Hett betreft een document uit mei 1963, gericht aan het Centraal Comité van de 
CPSU,, waaruit een fragment wordt aangehaald. Het is ondertekend door een zekere 
L.. Iljitsjev en heeft ook de uitgave van kranten en tijdschriften tot onderwerp. 
Daarbijj  moet het haast wel gaan om Leonid Iljitsjev, die in 1961-1965 secretaris van 
hett Centraal Comité was.2 Het opvallende hieraan is dat dus blijkbaar ook een 
secretariss van het Centraal Comité een schrijven kon richten aan het CC CPSU. Dat 
wass geen ongebruikelijke manier van doen, zoals verderop nog zal blijken. 

3.183.18 Andropov richt zich tot het CC 
Inn het hierboven geschetste beeld past ook een vijftal documenten uit de archieven 
vann het Centraal Comité en de KGB dat in 1992 in het weekblad Moscow News in 
vertalingg is afgedrukt.240 Het eerste is een brief uit augustus 1969 aan het Centraal 
Comité,, ondertekend door KGB-voorzitter Andropov. Het betreft een typische 'ac-
tievee maatregel' uit het aloude KGB-repertoire. Andropov schrijft namelijk dat de 
brandstichtingg in de Al-Aqsa-moskee in Jerusalem 'door de Israëli's' bij de publieke 
opiniee in India tot grote verontwaardiging heeft geleid. Het is daarom voor KGB-
agentenn in dat land een koud kunstje een protestdemonstratie bij de Amerikaanse 
ambassadee daar te organiseren. 'Up to 20,000 local Moslems can be recruited for the 
action,'' schrijft de KGB-voorzitter. De kosten van een en ander bedragen 5000 
rupees,, die volgens Andropov uit een fonds van het Centraal Comité van de CPSU 
voorr speciale operaties in India voor de periode 1969-1971 kunnen worden bekos-
tigd.. De brief eindigt op de karakteristieke manier: 'Please consider the matter.' Op 
hethet moment van schrijven van de brief was Andropov kandidaatlid van het Politbu-
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reau.. Hij richtte zich als KGB-voorzitter dus tot een instantie waarvan hij zelf ook 
deell  uitmaakte. 

Hett tweede document in de reeks, gedateerd 23 april 1974, is eveneens 
afkomstigg van Andropov en gericht aan L.I. Brezjnev. Het heeft betrekking op een 
verzoekk van een lid van het Politbureau van het Volksfront voor de Bevrijding van 
Palestina,, Wadia Haddad, tevens chef van de Afdeling Externe Betrekkingen van die 
organisatie.. Haddad had zich via de rezident in Libanon tot de KGB gericht met het 
verzoekk om assistentie bij een aantal speciale operaties, deels van terroristische aard. 
Dee beoogde doelen waren vooral westerse objecten en personen, vooral uit Israël en 
dee Verenigde Staten. Haddad verzocht de KGB om assistentie bij het verkrijgen van 
'certainn kinds of special technical means necessary for carrying out specific sabota-
gee operations.' Andropov wil het verzoek van Haddad honoreren en argumenteert 
daarbijj  als volgt, waarbij een element van hypocrisie niet ontbreekt: 

Collaboratingg with us and seeking help from us, W. Haddad is fully aware of 
ourr negative attitude towards terror in principle, and he does not bring up is-
suess involving that sphere of PFLP [Popular Front for the Liberation of Pal-
estine]]  activity. The nature of our relations with W. Haddad allows us to ex-
ercisee partial control over the PFLP External Operations Department and in-
fluencefluence it in the interests of the Soviet Union, as well as to carry out actions 
inn the interests of the Soviet Union through W. Haddad's organization, under 
necessaryy secrecy. 

Dee negatieve houding van de Sovjet leiders tegenover terreur waar Andropov op 
doelt,, weerhield hem er overigens niet van, vier jaar later assistentie te verlenen bij 
dee liquidatie van Georgi Markov, als we de versie van Oleg Kaloegin mogen 
geloven.. Ook in dit geval stelt hij voor in principe positief op het verzoek van 
Haddadd te reageren, zij het dat elk verzoek om 'speciale technische middelen' wel 
steedss afzonderlijk zal worden beoordeeld, met inachtneming van de belangen van 
dee Sovjet Unie. 

Misschienn vanwege de gevoeligheid van het onderwerp is de brief aan 
Brezjnevv persoonlijk gericht en niet zoals meestal aan het Centraal Comité. Teke-
nendd is ook dat de naam van Haddad en zijn functies niet in getypte vorm in het 
documentt zijn opgenomen, maar als extra veiligheidsmaatregel apart met de hand 
zijnn ingevuld, zo meldt het begeleidende commentaar van Moscow News. Ook 
draagtt het document een met de hand geschreven notitie waarin staat dat de Politbu-
reauledenn Soeslov, Podgorny, Kosygin en Gromyko in kennis moeten worden 
gesteld.. Deze vier personen hebben ook hun paraaf gezet. De brief is dus kennelijk 
niett in een plenaire vergadering van Politbureau of Secretariaat aan de orde geweest. 
InIn een met de hand geschreven notitie onderaan de brief heet het: 'The USSR KGB 
(Comradee P.P. Laptev) has been notified about the agreement, April 26, 1974.' 
Kameraadd Laptev stond volgens Moscow News op dat moment aan het hoofd van het 
secretariaatt van de KGB. 

Datt er inderdaad vervolgens zaken werden gedaan met Haddad blijkt uit het 
volgendee stuk, gedateerd 16 mei 1975, waarin sprake is van een leverantie van 
wapenss aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina twee dagen eerder. Het 
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gingg daarbij om 'a batch of foreign made weapons and munitions (58 submachine 
guns;; 50 pistols, including 10 equipped with silencers; and 34,000 rounds of 
munition).'' Deze brief was ondertekend door Andropov en net als de vorige weer 
gerichtt aan Brezjnev. Volgens Moscow News was er een naschrift - waarschijnlijk 
weerr met de hand geschreven - inhoudende dat 'L.I. Brezjnev hierover telefonisch is 
geïnformeerd'.. Waarschijnlijk had er al telefonische consultatie van de secretaris-
generaall  door Andropov plaatsgevonden en werd de brief als bevestiging verstuurd. 
Opvallendd is dat deze brief begint met de zinsnede 'In keeping with the decision of 
thee CPSU Central Committee...' Niet duidelijk is of daarmee verwezen wordt naar 
dee beslissing die in het eerder genoemde schrijven over Haddad door Andropov was 
voorgesteld.. De vraag is of dat ook als een beslissing van het Centraal Comité gold, 
ookk al was het stuk slechts door een aantal Politbureauleden individueel onderte-
kend.. Het valt bij de hier aangehaalde documenten overigens op, hoe gedetailleerd 
dee top van de CPSU door de KGB over allerlei beleidsvoornemens werd geïnfor-
meerd.. Dat maakt het uitgesproken onwaarschijnlijk dat dat in 1978 in het eventuele 
gevall  van medewerking door de KGB aan de liquidatie van Georgi Markov niet zou 
zijnn gebeurd. 

Hett vierde document uit de reeks hoeft hier verder niet uitvoerig ter sprake te 
komen.. Het gaat om een schrijven uit december 1988 van het hoofd van de Afdeling 
Ideologiee van het Centraal Comité, op dat moment A. Kapto, aan datzelfde Centraal 
Comité.. Hij stelt daarin voor Glavlit, de instantie belast met het bewaren van 
staatsgeheimen,, uit te rusten met modernere apparatuur, omdat vooral westerse 
correspondentenn steeds meer gebruik maken van faxen, computers e.d. om hun 
berichtenn vanuit de USSR door te geven. Kapto vermeldt dat behalve het ministerie 
vann Verbindingen ook de KGB, in de persoon van F.D. Bobkov, met dit voorstel 
instemt.. Een ontwerp van een besluit van het Centraal Comité is blijkens de brief 
bijgesloten. . 

Hett vijfde en laatste document dateert van begin maart 1989 en is door de 
toenmaligee voorzitter van de KGB Vladimir Krjoetsjkov gericht aan 'M.S. Gorba-
chev,, CPSU Central Committee'. Het document laat weten dat de leidende opposi-
tiepartijj  in Sri Lanka, de Vrijheidspartij van S. Bandaranaike, bij eerdere parle-
mentsverkiezingenn in februari van dat jaar grote winst had geboekt. Conform een 
eerderr besluit van het Centraal Comité uit diezelfde maand had de Vrijheidspartij 
financiëlee steun ontvangen. Krjoetsjkov deelt mee dat Bandaranaike haar grote 
erkentelijkheidd heeft uitgesproken voor deze steun en dat de KGB zijn geheime con-
tactenn met haar zal voortzetten. 

Inn 1993 publiceerde de Izvestia een tweetal documenten die betrekking 
haddenn op de opening van correspondentschappen van het blad Novoje vremja in de 
Peruaansee hoofdstad Lima en in New York. Zij hebben betrekking op de relatie 
tussenn de CPSU en de KGB. De documenten waren opgenomen in een artikel dat 
tegenn de Sovjet journalist Iona Andronov was gericht. De auteur van het stuk, een 
medewerksterr van de Amerikaanse organisatie Freedom House, beschuldigde 
Andronovv er namelijk van dat hij in de jaren '70 en '80 in dienst was geweest van de 
KGBB of op zijn minst losse werkzaamheden voor die organisatie had verricht. Het 
feitt dat Andronov in opdracht van de KGB artikelen van een bepaalde strekking in 
onderr andere de Literatoernaja gazeta schreef, wordt inderdaad door Oleg Kaloegin 
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inn zijn memoires bevestigd. 
Hett eerste document is gericht aan het Centraal Comité en behelst het 

voorstell  de bewuste correspondentschappen te openen. De interesse van de KGB 
voorr het project wordt expliciet genoemd. Het schrijven is gedateerd 24 januari 1972 
enn ondertekend door twee functionarissen van het Centraal Comité, te weten de chef 
vann de Afdeling Administratieve Organen, Nikolaj Savinkin, en de plaatsvervangend 
cheff  van Afdeling Propaganda A. Jakovlev, de latere 'architect' van Gorbatsjovs 
perestrojka.. Zij richten zich met de volgende boodschap tot het Centraal Comité van 
dee CPSU: 

Hett Comité voor Staatsveiligheid verbonden aan de Ministerraad van de 
USSRR (kam. Andropov) en de redactie van het blad Novoje vremja (kam. 
Naoemov)) verzoeken in de VS (New York) en in de Republiek Peru (Lima) 
correspondentschappenn van het blad Novoje vremja in te stellen. Het opzet-
tenn van de bedoelde correspondentschappen is het gevolg van de intensive-
ringg van de betrekkingen van de Sovjet Unie met die landen en van de nood-
zaakk van versterking van het werk van de KGB aldaar. 

Tweee andere met naam genoemde functionarissen, een van het ministerie van 
Buitenlandsee Zaken en een van het ministerie van Financiën, hebben volgens de 
tweee ondertekenaars ook hun steun voor het project uitgesproken. De vraag is of 
Andropovv en Naoemov zich hierover niet zelf rechtstreeks tot het Centraal Comité 
hebbenn gewend. Voor Andropov gold op dat moment dat hij al een aantal jaren 
kandidaatlidd van het Politbureau was. Eenjaar later, in 1973, zou hij volwaardig lid 
worden.2433 Dat beiden zich in deze kwestie al eerder tot het Centraal Comité hadden 
gericht,, is niet uitgesloten. Naoemov had, zo stelt de schrijfster van het artikel, in-
derdaadd al in juli 1971 in een geheime brief aan het Centraal Comité de aanstelling 
vann Andronov in New York bepleit. Men dient bij dit alles te beseffen dat deze en 
anderee documenten waar hier sprake van is, een willekeurige selectie vormen en 
daaromm nauwelijks een volledig beeld kunnen geven van de gevolgde procedure. 
Eenn andere mogelijkheid is dat de kwestie van de twee correspondentschappen 
uitsluitendd in het Secretariaat aan de orde is geweest en niet in het Politbureau. Het 
feitt dat het besluit in deze aangelegenheid dat ook in het artikel in de Izvestia was 
verwerkt,, een beschikking van het Secretariaat was, kan daarop wijzen. 

Dezee beschikking van 25 januari 1972 hield in dat de twee correspondent-
schappenn inderdaad werden ingesteld en dat aan het ministerie van Financiën de 
benodigdee middelen voor de afhandeling van de zaak werden toegewezen. Afschrif-
tenn van deze beslissing, zo wordt vermeld, werden toegestuurd aan Andropov, 
Gromyko,, Naoemov, Savinkin en Jakovlev. Tevens wordt de naam Garboezov in dit 
rijtjerijtje  genoemd. Daarbij gaat het ongetwijfeld om V.F. Garboezov, jarenlang minister 
vann Financiën van de USSR.244 

3.193.19 Nog meer rapportages aan het CC 
Eenn sleutelfiguur uit de dissidentenbeweging die vooral in de laatste decennia van 
zijnn leven de nodige aandacht van de Sovjet overheid en de KGB heeft gehad, was 
Andrejj  Sacharov. De Izvestia publiceerde in 1992 een aantal documenten uit het 
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archieff  van het Centraal Comité van de CPSU die betrekking hebben op Sacharov. 
Hett gaat om correspondentie van diverse instanties waaronder de KGB, die over 
Sacharovv aan het Centraal Comité rapporteren. Gezien de vele activiteiten die 
Sacharovv als dissident ontplooide, genoot zijn doen en laten veel belangstelling van 
tall  van overheidsinstanties. Het eerste document is bijvoorbeeld een schrijven uit 
maartt 1971 van de minister van Gezondheid van de USSR waarin hij melding maakt 
vann een telegram dat hij van Sacharov heeft ontvangen en waarin hij de inhoud er-
vann letterlijk weergeeft. Sacharov neemt het daarin op voor twee politieke ge-
vangenenn in een Leningradse psychiatrische gevangenis. 

Dee daaropvolgende documenten zijn uit 1972 en 1973. Ze zijn afkomstig van 
diversee hoge KGB-functionarissen onder wie Andropov en doen verslag van 
bepaaldee in hun ogen staatsgevaarlijke activiteiten van Sacharov. Zo probeerde 
Sacharovv bijvoorbeeld samen met andere dissidenten op 5 december 1973, de Dag 
vann de Mensenrechten, een zwijgende demonstratie te houden op het Poesjkinplein 
inn Moskou, wat door de KGB blijkens het verslag aan het Centraal Comité werd 
verhinderd.. Bij een aantal van deze missives van de KGB en ook van andere 
instantiess staan er volgens Izvestia namen van Politbureauleden als Soeslov en 
Kosyginn met de hand bijgeschreven, ten teken dat zij het bewuste stuk onder ogen 
hebbenn gehad. Dergelijke stukken zijn in feite niet meer dan mededelingen over wat 
zichh rond Sacharov heeft afgespeeld. Wordt er door de desbetreffende instantie een 
nieuww voorstel gedaan ten aanzien van Sacharov, dan eindigt het schrijven met te 
verwachtenn formuleringen als 'wij vragen toestemming' of het al eerder gemelde 
'wijj  verzoeken u dit te bezien'. In één zo'n geval betreft het een voorstel van een 
functionariss van de Afdeling Propaganda van het Centraal Comité uit oktober 1973, 
inn de Sovjet media een overzicht te publiceren uit de buitenlandse pers van de 'anti-
patriottischee activiteit van A. Sacharov' in de USSR en in het buitenland. Het 
bewustee overzicht wordt dan bijgevoegd. Het laatste document in de reeks is een 
schrijvenn uit mei 1981 van KGB-voorzitter Andropov, waarin een aantal 'anti-Sovjet 
activiteiten'' in het Westen rond de komende zestigste verjaardag van Sacharov aan 
hett Centraal Comité worden gemeld. Dit schrijven heeft een zuiver informatief 
karakter;; er wordt geen goedkeuring voor een bepaald beleidsvoornemen gevraagd. 

Dee KGB bewoog zich zoals bekend op een grote verscheidenheid van 
terreinen,, waaronder ook de kunst. Een typerend voorbeeld in dit verband is een 
brieff  van Andropov aan het Centraal Comité van de CPSU uit 1976. Het bevat een 
profielschetss van de beeldende kunstenaar Ilj a Glazoenov en werd in 1994 in het 
weekbladd Soversjenno sekretno afgedrukt. Andropov stelde daarin vast dat Glazoen-
ovv een wereldnaam had als portretschilder en ook tal van buitenlandse politici had 
geportretteerd.. Hij karakteriseerde Glazoenov onder meer als: 

(...)) een man zonder voldoende duidelijke politieke stellingname en zijn crea-
tieff  werk is ongetwijfeld niet zonder gebreken. Meestal treedt hij naar buiten 
alss Russofiel, maar soms glijdt hij af naar een openlijk antisemitische stem-
ming.. Het verwarde van zijn politieke meningen trekt niet alleen aan, maar 
stoott ook af. Zijn gedurfde karakter en elementen van verwaandheid bevor-
derenn ook niet de totstandkoming van normale betrekkingen in het artistieke 
milieu.245 5 
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Dee KGB-voorzitter stelt voor 'de situatie rond deze kunstenaar aandachtig te 
bezien.'' Hij meent dat het wellicht aanbeveling verdient Glazoenov bij 'de maat-
schappelijkee zaak' te betrekken, bijvoorbeeld door de oprichting van een museum 
voorr Russische meubels. Dat laatste is iets wat Glazoenov en zijn directe omgeving 
alal een tijd nastreven. Tot slot opnieuw: 'Wij verzoeken u dit te bezien.1 Een reactie 
vann het Centraal Comité is niet afgedrukt. 

Wijj  schrijven 1983. De rollen zijn nu omgedraaid, want Andropov is 
inmiddelss secretaris-generaal van het Centraal Comité van de CPSU geworden. Nu 
iss hij degene aan wie de voorzitter van de KGB en de chefs van andere diensten 
verslagg uitbrengen. In de nacht van 31 augustus op 1 september van dat jaar werd bij 
Sachalinn de Zuid-Koreaanse Boeing met het vluchtnummer KAL007 door een jacht-
vliegtuigg van de Sovjet luchtverdediging neergeschoten, met het verlies van 269 
mensenlevens.. Het is nu aan minister van Defensie Dmitri Oestinov en KGB-
voorzitterr Viktor Tsjebrikov om Andropov over een en ander verslag uit te brengen. 
Tweee van die rapportages die beide dateren uit november 1983, zijn in 1992 in de Iz-
vestiavestia afgedrukt. 46 Het zijn ongetwijfeld niet de enige rapportages, die door beide 
functionarissenn over dit onderwerp aan Andropov zijn uitgebracht. In het eerste 
schrijvenn laten de beide ministers Andropov weten dat de zwarte doos met vlucht-
gegevenss van KAL007 is gevonden. In het tweede laten zij Andropov weten tot 
welkee conclusies over de omzwervingen van KAL007 in die bewuste nacht het 
materiaall  uit de zwarte doos hen gebracht heeft. Tevens doen zij een aantal aan-
bevelingen.. Het is opvallend dat de brieven van de twee ministers volgens de 
weergavee in de Izvestia niet aan het Centraal Comité van de CPSU gericht waren, 
maarr aan Joe.V. Andropov. De reden daarvan is onduidelijk. Oestinov en Tsjebrikov 
concluderenn in hun tweede rapport dat KAL007 opzettelijk het Sovjet luchtruim is 
binnengevlogen.. Zij zien de affaire als 'een door de speciale diensten van de VS 
zorgvuldigg georganiseerde politieke provocatie' en doen een aantal voorstellen om 
dee westerse anti-Sovjet propaganda naar aanleiding van het incident de wind uit de 
zeilenn te nemen. Hun schrijven eindigt met de bekende formulering: 'Wij vragen uw 
instemming.' ' 

InIn de loop van 1992 werd in de Rossijskaja gazeta een aantal documenten 
afgedruktt onder de veelzeggende kop 'KGB en partij: tweelingbroers'.247 Het gaat 
daarbijj  om vier documenten uit de jaren 1986-1988, afkomstig van de Internationale 
Afdelingg of de Afdeling Administratieve Organen (soms waren ze ook door beide 
afdelingenn ondertekend) en gericht aan het Centraal Comité van de CPSU. Er 
wordenn kwesties in besproken waarin de KGB een zekere rol speelt of die soms 
kennelijkk door de geheime dienst aan de bewuste afdeling zijn voorgelegd. Het 
eerstee stuk dateert uit juli 1987 en is ondertekend door de eerder genoemde chef van 
dee Afdeling Administratieve Organen Nikolaj Savinkin en de plaatsvervangend chef 
vann de Internationale Afdeling, V. Sjaposjnikov. Beide functionarissen ondersteunen 
daarinn een verzoek van de KGB het aantal mogelijkheden uit te breiden om mede-
werkerss van veiligheidsdiensten van ontwikkelingslanden voor rust en medisch 
herstell  in de USSR te ontvangen. Door een besluit van het Centraal Comité van de 
CPSUU uit 1976 was dat aantal gesteld op zeventig per jaar, inclusief gezinsleden. De 
KGBB had het verzoek gedaan dat aantal met ingang van 1987 te verhogen tot 
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tweehonderd.. Als argument werd onder meer aangevoerd dat het aantal 'speciale 
diensten'' dat met de KGB samenwerkte de afgelopen tijd drie keer zo groot was 
geworden.. Het ging daarbij onder andere om de 'veiligheidsorganen' van Afghanis-
tan,, Angola, Nicaragua en Zuid-Jemen. Savinkin en Sjaposjnikov ondersteunen dit 
voorstell  en hebben blijkens de brief ook een ontwerpbesluit van het Centraal Comité 
bijgeslotenn dat niet werd afgedrukt. Of de KGB-leiding zich ook zelf in deze kwestie 
rechtstreekss tot het Centraal Comité, dat wil zeggen het Politbureau, heeft gericht, 
blijf tt onvermeld, 

InIn het volgende document uit september 1988 richt de plaatsvervangend chef 
vann de Internationale Afdeling Vadim Zagladin zich tot het Centraal Comité naar 
aanleidingg van een verzoek dat zijn afdeling ontvangen heeft van de Communisti-
schee Partij van Ecuador. Die partij had namelijk voor zes personen uit de eigen 
gelederenn om een opleiding in de USSR gevraagd op het terrein van 'conspiratieve 
arbeid'' en de fysieke bescherming van partijleiders. Die opleiding zou voor een 
groott deel door de KGB worden verzorgd. Zagladin gaf te kennen dat de vice-
voorzitterr van de KGB Vladimir Krjoetsjkov het met dit voorstel eens was. Ook hier 
wass kennelijk weer een ontwerpbesluit bijgesloten. Uit een schrijven uit november 
19888 van weer een plaatsvervangend chef van de Internationale Afdeling, Karen 
Broetents,, bleek dat de Communistische Partij van Soedan toen een soortgelijk 
verzoekk had gedaan. De Internationale Afdeling stelde aan het Centraal Comité voor 
dezee opleiding ook door de KGB te laten verzorgen. De dienst was daar bij monde 
vann kameraad V.A. Ponomarjov al mee akkoord gegaan, aldus Broetents. 

Hett laatste document in de reeks dateert van november 1986 en is opnieuw 
afkomstigg van de chef van de Afdeling Administratieve Organen, Nikolaj Savinkin. 
Hett betreft korte dienstreizen van KGB-personeel naar het buitenland. De KGB had, 
zoo blijkt uit het schrijven van Savinkin, bij monde van voorzitter Tsjebrikov een 
voorstell  ingediend om de bestaande bepalingen ten aanzien van dergelijke dienstrei-
zenn te wijzigen. (Tsjebrikov was in november 1986 tevens lid van het Politbureau 
vann het CC van de CPSU.248) Savinkin ondersteunt het voorstel en stelt voor de 
maximalee lengte van dergelijke dienstreizen van een half tot één jaar te verlengen. 
Hijj  geeft de manieren aan waarop de financiering zou moeten worden geregeld. Een 
functionariss van de Afdeling voor Werk met Kaders in het Buitenland van het CC 
vann de CPSU heeft met dit voorstel ingestemd, zo schrijft Savinkin. Een ont-
werpbesluitt van het Centraal Comité op dit punt is bijgevoegd, zo laat hij weten. 

InIn 1994 is een reeks documenten uit de archieven van de CPSU over de 
zaak-Solzjenitsynn in boekvorm gepubliceerd. Daar kunnen ook tal van voorbeelden 
aann worden ontleend, die het hierboven geschetste beeld van de relatie tussen de 
KGB-leidingg en de toporganen van de CPSU bevestigen. Het zijn documenten over 
Alexanderr Solzjenitsyn, die betrekking hebben op de periode 1964-1977. Ze geven 
eenn goed beeld van de gedetailleerde manier waarop de hoogste Sovjet instanties 
zichh met de beroemde schrijver en Nobelprijswinnaar hebben beziggehouden. De 
bundell  bestaat uit tal van ambtelijke stukken zoals besluiten van het Politbureau en 
hett Secretariaat van de CPSU en fragmenten van notulen van die organen. Voorts 
zijnn er ook rapportages en beleidsvoorstellen, gericht aan het Centraal Comité en 
afkomstigg van diverse instanties waaronder de KGB, het ministerie van Buitenlandse 
Zakenn en afdelingen van datzelfde Centraal Comité. Bekende momenten uit het 
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levenn van Solzjenitsyn passeren daarbij de revue, van de publicatie van zijn eerste 
werkk begin jaren '60 via de toekenning van de Nobelprijs in 1970 tot zijn uiteinde-
lijk ee 'Ausbürgerung' in 1974. 

Eenn van de instanties die veelvuldig over Solzjenitsyn aan het Centraal 
Comitéé rapporteren en voorstellen doen, is de KGB in de persoon van zijn voorzitter 
Andropovv en anderen. Onder andere wordt daarbij informatie doorgegeven die 
duidelijkk aan afluisteroperaties is ontleend. Opvallend is dat Andropov al in novem-
berr 1970, na de toekenning van de Nobelprijs aan Solzjenitsyn, aan het Centraal 
Comitéé voorstelde de schrijver het Sovjet staatsburgerschap te ontnemen en het land 
uitt te zetten. Het ging hierbij om een gezamenlijk voorstel van de KGB-voorzitter en 
procureur-generaall  Roman Roedenko. Bij het voorstel was door de twee onder-
tekenaarss al een ontwerp van een decreet van het Presidium van de Opperste Sovjet 
vann de USSR bijgevoegd, dat het intrekken van Solzjenitsyns staatsburgerschap en 
zijnn uitwijzing behelsde. De partijtop was echter kennelijk niet op zijn allerbesluit-
vaardigst,, want de uiteindelijke uitwijzing zou nog vier jaar op zich laten wachten. 
Naarr aanleiding van het voorstel van Andropov en Roedenko wordt er in januari 
19711 door het Politbureau eerst een commissie ingesteld die de kwestie moet 
onderzoekenn en met voorstellen moet komen.25 In maart 1972 komen Andropov en 
Roedenkoo opnieuw met een notitie van gelijke strekking aan het Centraal Comité 
waaraann wederom een ontwerpdecreet van het Presidium van de Opperste Sovjet is 
toegevoegd.. Als uitvloeisel van een drietal vergaderingen van het Politbureau in 
maartt en april 1972 en augustus 1973 neemt Andropov het ook op zich, met 
voorstellenn te komen inzake mogelijke reacties van de partijtop op de dissidente 
activiteitenn van Pjotr Jakir en Andrej Sacharov.252 Het lag waarschijnlijk voor de 
handd dat speciaal de KGB-voorzitter als bestrijder van dissidenten hier een taak had. 

Inn een aantal gevallen is het ronduit verbazingwekkend hoe gedetailleerd de 
kwestiess zijn die Andropov het Centraal Comité voorlegt. Eerder aangehaalde 
klachtenn van de KGB'ers Leonov en Bobkov dat hoge partij-instanties niet in het 
doenn en laten van de KGB waren geïnteresseerd lijken daardoor volledig te worden 
ontkracht.. In augustus 1971 stelt Andropov bijvoorbeeld in een notitie aan de orde 
hoee te reageren op het feit dat medewerkers van de KGB in burger door een vriend 
vann Solzjenitsyn waren betrapt bij de datsja van de schrijver. Solzjenitsyns vriend 
werdd daarbij mishandeld. De gebeurtenis was voor de schrijver aanleiding Andropov 
eenn woedende brief te schrijven over het gedrag van het KGB-personeel. De 
KGB'erss waren, zo valt uit Andropovs notitie op te maken, blijkbaar bezig geweest 
mett de installatie van afluisterapparatuur. Andropov stelt het Centraal Comité voor, 
dee militi e een verklaring te laten afgeven dat de betrapte KGB'ers 'gewone in-
brekers'' zijn geweest. Andropovs notitie was door het Politbureaulid Soeslov 
voorzienn van zijn handtekening en de opmerking Toestemming geven'. Ook een 
aantall  andere Politbureauleden had ter instemming zijn handtekening gezet. Van 
enkelee anderen werd door middel van een korte aantekening vastgesteld dat zij op 
vakantiee waren.253 

Eenn ander voorbeeld van het feit dat het Politbureau van de CPSU zich soms 
heell  gedetailleerd met de dingen bezighield, speciaal als het ging om een lastige 
schrijverr als Solzjenitsyn, is te vinden in een notitie van Andropov aan het Centraal 
Comitéé uit augustus 1973. Daarin stelt de KGB-chef voor, Solzjenitsyn geen 
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toestemmingg te verlenen zich in Moskou te vestigen zoals hij had verzocht. 
Instantiess in Moskou zouden ook moeten worden geïnstrueerd Solzjenitsyn toe-
stemmingg daarvoor te weigeren. Aan het eind van Andropovs schrijven ook hier 
weer,, deze keer in Duitse vertaling, het karakteristieke 'Wir bitten urn Prüfung*. Op 
dee eerste bladzijde van het stuk is de notitie aangebracht: 'lm P.B. in Umlauf geben. 
A.. Kirilenko'. Verder zijn de handtekeningen gezet van diverse Politbureauleden 
waaronderr Brezjnev, Gromyko en Kosygin. Van een aantal andere leden wordt 
vastgesteldd dat zij ziek zijn. Op de laatste bladzijde staat te lezen dat aan de KGB 
vann de USSR begin september 1973 toestemming werd verleend. Daarmee werd 
waarschijnlijkk bedoeld dat men ermee akkoord ging dat de KGB stappen ondernam 
omm te bewerkstelligen dat Moskouse instanties Solzjenitsyn de vestigingsvergunning 
zoudenn weigeren. 

All  een aantal keren is in dit verband van het Politbureau sprake geweest. Dit 
betekentt echter niet dat het Secretariaat van het Centraal Comité van de CPSU de 
dingenn altijd ongemerkt liet passeren. Aan de notitie van Andropov uit augustus 
19733 over de vraag of Solzjenitsyn zich in Moskou mocht vestigen was namelijk al 
eenn bijeenkomst van het Secretariaat voorafgegaan in oktober 1971, voorgezeten 
doorr Soeslov, waarbij men zich met dezelfde materie bezighield. De uitkomst was 
toenn dat er overleg met de KGB zou plaatsvinden over wat wenselijker was: 
Solzjenitsynn de toegang tot Moskou ontzeggen of hem juist wel toelaten, om hem 
alduss beter in het oog te kunnen houden.255 Kennelijk wilden de verzamelde 
secretarissenn van het Centraal Comité het aan de KGB overlaten of observatie van 
dee schrijver beter in Moskou dan in de provincie kon plaatsvinden. Het is uit het 
gepresenteerdee materiaal niet duidelijk wat op korte termijn de uitkomst van het 
overlegg met de KGB is geweest. 

Inmiddelss kan men zich zo ongeveer voorstellen op welke wijze het uiteinde-
lijk ee besluit Solzjenitsyn uit te wijzen en hem het staatsburgerschap te ontnemen, in 
19744 tot stand kwam. Inderdaad, in een notitie gericht aan het Centraal Comité van 
dee CPSU onderstreepte Andropov nog eens het urgente karakter van de kwestie-
Solzjenitsynn en drong hij aan op maatregelen. Wij schrijven dan februari 1974. Uit 
hett stuk blijkt dat door Sovjet instanties waaronder de KGB inmiddels de uitwijzing 
vann Solzjenitsyn naar de Bondsrepubliek Duitsland is voorbereid, evenals het 
ontnemenn van het Sovjet staatsburgerschap. Zowel de West-Duitse regering als 
Sovjett vertegenwoordigers in Bonn zijn in de plannen gekend en hebben hun 
maatregelenn getroffen. Op de eerste bladzijde van de notitie staan de handtekeningen 
vann een aantal Politbureauleden, telkens voorafgegaan door 'Voor'. Op die wijze 
gevenn Soeslov, Kosygin en Gromyko en zeven andere leden van het hoogste 
partijorgaann te kennen dat ze met de voorstellen van Andropov instemmen. (Waar-
omm het paraaf van Brezjnev er niet op staat is onduidelijk.)256 De parafen van de 
ledenn van het Politbureau alleen waren bij zo'n gewichtige beslissing kennelijk nog 
niett genoeg. Bij de stukken in de bundel is namelijk nog een schriftelijk Politbu-
reaubesluitt gevoegd inclusief bijlagen, waarin met de voorstellen van Andropov 
wordtt ingestemd. 

Inn dit materiaal betreffende Solzjenitsyn worden de hiërarchische verhoudin-
genn tussen de verschillende Sovjet instellingen scherp belicht. In tal van gevallen 
Solzjenitsynn betreffende waarop hier overigens niet wordt ingegaan, leverde de chef 
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vann de KGB aan het Centraal Comité slechts informatie. Er werd dan niet gevraagd 
omm een concreet besluit of een reactie op een voorstel. Diverse keren legt Andropov 
echterr inderdaad een concreet voorstel voor, waarover het Politbureau vervolgens 
eenn beslissing neemt. Soms was de tijd voor een bepaald besluit blijkbaar nog niet 
rijprijp  in de ogen van de Politbureauleden. Dan diende een commissie of een of meer 
ledenn van het hoogste partijorgaan zich nog eens over de zaak te buigen. Een aparte 
vraagg is, of het feit dat de rapportages van KGB-voorzitter Andropov over de 
kwestiee Solzjenitsyn en andere aangelegenheden aan het Centraal Comité gericht 
waren,, ook betekende dat ze inderdaad door het voltallige Politbureau en eventueel 
hett Secretariaat werden besproken. Er lijk t reden om aan te nemen dat dit in ieder 
gevall  in de Brezjnev-tijd niet altijd het geval was. Het is bekend dat er in de periode 
rondd 1980, toen Brezjnev fysiek aan het einde van zijn krachten was, binnen het 
Politbureauu een groep van 'inner oligarchs' was - de term is van Archie Brown 
afkomstigg - die tal van belangrijke beslissingen nam zonder de overige leden erin te 
kennen.. Zo schrijft Brown in zijn Gorbatsjovstudie dat de beslissing Sovjet troepen 
naarr Afghanistan te sturen weliswaar formeel door het Politbureau werd onder-
steund,, maar in feite door een kleine 'inner circle' werd genomen. Die kleine groep 
bestondd uit Oestinov, Gromyko en Andropov, die over deze kwestie Brezjnev 
consulteerden.. Politici als Gorbatsjov en Sjevardnadze, in 1979 beide kandidaatle-
denn van het hoogste partijorgaan, zouden voor het eerst uit de massamedia van de 
invasiee hebben vernomen. Dat is althans de bewering van Sjevardnadze, waaraan 
doorr anderen weer wordt getwijfeld.258 Het is natuurlijk goed denkbaar dat ook in 
eerderee fases van het Sovjet regime, onder Brezjnev en zeker onder een eigenzinnig 
politicuss als Chroesjtsjov, in tal van kwesties de besluitvorming aan een kleine 
groepp politici binnen de top of aan de hoogste leider was voorbehouden. In de tijd 
vann Stalins heerschappij was dat zeker niet ongewoon. Dat zou betekenen dat ook 
overr KGB-rapportages niet altijd door het gehele Politbureau werd gedelibereerd. 
Aann het algemene idee van onderschikking van de KGB aan de partijtop hoeft dat 
echterr niets af te doen. 

Ookk toen het einde van de Sovjet Unie niet ver meer was, bleven de oude hi-
ërarchischee verhoudingen kennelijk nog bestaan. Daarvan getuigt bijvoorbeeld een 
archiefstukk uit december 1989 dat betrekking heeft op de oprichting van een 
spetsnaz-dispetsnaz-divisievisie bij de KGB. Het bewuste stuk, gedateerd 22 december 1989, is een 
afschriftt van het besluit van het Politbureau van het CC van de CPSU in deze 
kwestie.. Het afschrift draagt het onderschrift 'Secretaris CC'. Een notitie van drie 
pagina'ss van KGB-voorzitter Krjoetsjkov waarin de argumenten voor de oprichting 
vann een spetsnaz-divisie worden uiteengezet, is aan het besluit van het Politbureau 
alss bijlage toegevoegd. In de notitie brengt Krjoetsjkov de noodzaak van een 
nieuwee spetsnaz-fonmtie onder andere in verband met het optreden van interne 
'extremistischee groepen, criminele elementen' die erop uit zijn de maatschappelijke 
ordee te ondermijnen. Anderzijds zijn er ook 'de speciale diensten van afzonderlijke 
buitenlandsee staten en anti-Sovjet centra over de grens', die een destabilisatie van de 
Sovjett Unie nastreven. Dergelijke omstandigheden, naast een factor als de toename 
vann de georganiseerde misdaad, maken zo'n extra formatie voor de KGB noodzake-
lijk ,, aldus Krjoetsjkov. Tegen het slot van zijn notitie formuleert hij nog eens 
uitdrukkelijkk het principe van de onderschikking aan de partijleiding als hij zegt: 
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'Dee inzet van de divisie zal geschieden met de toestemming van de hoogste 
politiekee leiding van het land.' De KGB-voorzitter vermeldt dat het ministerie van 
Defensiee in de persoon van kameraad Jazov met het voorstel instemt. Aan het eind 
weerr het bekende: 'Wij verzoeken u dit te bezien.' Het afschrift van het Politbureau-
besluitt is onder meer gericht aan Gorbatsjov, Ryzjkov, Krjoetsjkov en Jazov, allen 
opp dat moment leden van het Politbureau. M Het afschrift bestaat uit twee punten. In 
hethet eerste wordt ingestemd met het voorstel van Krjoetsjkov en de daaraan ten 
grondslagg liggende overwegingen. Het tweede punt stelt dat de KGB een soortgelijk 
voorstell  bij de ministerraad van de USSR moet indienen. Gezien het feit dat het 
Politbureauu al met het voorstel had ingestemd, kan de gang naar de ministerraad nog 
slechtss een formaliteit geweest zijn. 

Inn feite liep op het moment dat de kwestie van de nieuwe spetsnaz-óivisie 
speelde,, in december 1989, het partijtoezicht op de KGB op zijn eind. Dat blijkt met 
zoveell  woorden uit een interview in de Pravda in april 1990 met KGB-voorzitter 
Krjoetsjkov.. Hij karakteriseerde daarin summier de positie van de KGB binnen het 
Sovjett bestel en vergeleek die met vroeger. Op dat moment is Gorbatsjovs pe-
restrojkaa al een paar jaar aan de gang. Er is dan al een verschuiving gaande van het 
politiekee zwaartepunt in de Sovjet Unie van de CPSU naar de staat. Vandaar dat 
Krjoetsjkovv in dit vraaggesprek onder de ontvangers van informatie van de KGB 
allereerstt de president noemde, vervolgens de Presidentiële Raad en de ministerraad 
vann de USSR. Als hij over het verleden spreekt worden de secretaris-generaal, het 
Politbureauu van het CC van de CPSU, het Presidium van de Opperste Sovjet en de 
ministerraadd genoemd, in die volgorde. De KGB-voorzitter bestreed een opmerking 
vann de interviewer dat het werk van zijn dienst tot voor kort slechts door de partij 
werdd gecontroleerd. Controle op de KGB vond naar zijn mening door diverse 
instantiess plaats: 'de hoogste organen van de staatsmacht', het ministerie van Finan-
ciënn en de Prokoeratoera. Vervolgens leek hij zichzelf te corrigeren: 

UU heeft echter in die zin gelijk dat de leiding over de KGB-organen vroeger 
viaa de partij werd uitgeoefend. Nu is de situatie principieel anders. De per-
manentee leiding over de KGB-organen wordt uitgeoefend door de President 
vann het land en de regering van de USSR, op basis van de geldende Sovjet 
wetgeving.261 1 

Daarbijj  voorzag Krjoetsjkov waarschijnlijk nog niet dat hij zelf ruim een jaar later 
zichh van zijn president en de geldende wetgeving niets aan zou trekken, met nood-
lottigee gevolgen voor zijn eigen carrière en voor het voortbestaan van de Sovjet 
Unie. . 

3.203.20 Memoires bieden onvolledig beeld 
Watt valt er naar aanleiding van de hierboven gepresenteerde documenten over de 
relatiee tussen de KGB en de CPSU op te merken? Allereerst dat in grote lijnen dat-
genee wordt bevestigd wat in de memoires van overgelopen KGB-officieren wordt 
gesteld,, namelijk dat de top van de CPSU in de periode na 1953 over de KGB een 
toezichthoudendee en controlerende functie heeft uitgeoefend. Opvallend is dat de 
aangehaaldee documenten daar aanzienlijk meer concrete en gedetailleerde informa-
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tiee over geven dan de memoires waarover het hier gaat. In Rusland woonachtige 
KGB-officierenn doen in hun herinneringen vooral algemene uitspraken over de 
onderschikkingg van de KGB aan de partijtop maar treden zoals zo vaak slechts heel 
sporadischh in details. Een uitzondering is de bij Kirpitsjenko beschreven scène waar 
alal eerder naar is verwezen, waarbij hijzelf als rezident in Cairo in de jaren '70 samen 
mett een representant van het in Egypte aanwezige Sovjet leger onverwijld aan het 
Politbureauu in Moskou moet rapporteren. Ook Netsjiporenko haalt zoals gezegd een 
aantall  concrete situaties aan waaruit de machtsverhouding tussen de partijtop en de 
KGBB duidelijk worden. Diverse westerse auteurs concentreren zich vooral op de 
inlichtingenoperatiess van de KGB in het buitenland. Zij gaan wel uit van de algeme-
nee veronderstelling dat de KGB een instrument is in handen van de partij, maar gaan 
nauwelijkss in op de concrete wijze waarop een en ander wordt gerealiseerd.262 Een 
uitzonderingg in dat opzicht is Amy Knight die in haar studie uit 1988 een groot deel 
vann een hoofdstuk aan de leidende rol van de Afdeling Administratieve Organen 
wijdt.2633 Voor de meeste overgelopen KGB-officieren zoals Sheymov, Kuzichkin en 
Gordievskyy geldt dat zij binnen de KGB simpelweg niet hoog genoeg waren om 
overr de controle die vooral aan de top van de KGB door de CPSU plaatsvond 
gedetailleerdd te kunnen berichten. 

Err is één overgelopen Sovjet inlichtingenofficier die blijkens zijn publicaties 
inn het Westen de mening van de anderen op het punt van de relatie tussen CPSU en 
KGBB niet deelt: Viktor Suvorov. Hij was niet bij de KGB werkzaam was maar bij de 
GROee en houdt er een zienswijze op na die hij vrijwel niet beargumenteert. Suvorov 
zett zijn visie op de relaties tussen de diverse instanties aan de top van de Sovjet Unie 
waaronderr de KGB het meest pregnant uiteen in een passage in zijn Inside Soviet 
MilitaryMilitary  Intelligence uit 1984. Het gaat om een kort hoofdstuk getiteld 'The Trium-
virate'.. Daarin geeft hij aan dat er drie heersende machten zijn in de Sovjet Unie, die 
elkaarr onderling min of meer in evenwicht houden: de CPSU, de KGB en de 
strijdkrachten.. Hij gaat voorbij aan wat uit het hier aangehaalde materiaal naar voren 
komt,, namelijk dat de CPSU op een aantal manieren toezicht op de KGB uitoefent. 
Suvorovss visie wordt duidelijk uit het volgende citaat: 

Thee Party, the KGB and the Army form the triumvirate which rules the So-
viett Union. All other institutions and organisations, including those which 
appearr officially to wield State power, occupy a subordinate position. But no 
singlee one of the three holds absolute power. They are all interdependent and 
havee to share power with their rivals. There is a constant underlying struggle 
betweenn these three forces, with attacks and retreats, bloody skirmishes, vic-
tories,, defeats, armistices, secret alliances and permanent treachery. 

Thee Party cannot exist without a continuous repression of the people, 
inn other words without the KGB. The KGB in turn cannot exist without a 
continuouss fanning of the flames of communist fanaticism and the deception 
off  the people, in other words without the Party. Each of the two considers its 
ownn function to be the important one and the function of its rival merely sup-
plementary.. Thus the Party and the KGB are striving for undivided rule, but 
withh this in mind each understands that it is not possible to kil l off its rival.264 

130 0 



Suvorovv meent verder dat de strijdkrachten binnen het genoemde trio een relatief 
ondergeschiktee rol spelen. Voor de visie die uit dit citaat spreekt, geeft hij geen 
bronnen.. Ook ervaringen uit zijn eigen loopbaan die deze zienswijze ondersteunen 
noemtnoemt hij niet. De in dit hoofdstuk aangehaalde memoires en documenten bieden, 
datt zal duidelijk zijn, voor zijn zienswijze ook geen enkel aanknopingspunt. 

Dee hier aangehaalde documenten geven natuurlijk een onvolledig beeld, 
zoalss al eerder is gezegd. Zij vormen maar een fractie van het totale bestand en zijn 
bovendienn op volstrekt willekeurige wijze geselecteerd en voornamelijk in de eerste 
jarenn na 1991 in Rusland in de pers verschenen. Tal van nuances in de betrekkingen 
tussenn de CPSU en de KGB in de hier besproken periode komen niet aan de orde in 
dee officiële documenten die hier zijn aangehaald. Misschien was er in de periode na 
19533 wel ergens een KGB-chef in een oblast, die een zodanige macht en invloed had 
verworven,, dat hij de lokale partijchef volledig overvleugelde. Misschien kwam 
zoietss wel vaker voor, daar is weinig over bekend. 

3.21 Het3.21 Het belang van informele betrekkingen 
Dee eerder aangehaalde documenten belichten uitsluitend de formele kant van de 
verhoudingenn tussen instanties aan de Sovjet top. Soms werden besluiten door partij-
instantiess ongetwijfeld na informeel overleg met de KGB genomen. Te denken valt 
aann een telefonisch contact, dan wel een persoonlijk contact in andere vorm, dat niet 
directt in een officieel document is terug te vinden. Men mag aannemen dat de USSR 
zichh in dat opzicht niet onderscheidde van overheidsbureaucratieën in westerse 
landen.. Vadim Kirpitsjenko beschrijft in zijn memoires hoe hij eind april 1971 als 
KGB-rezidentt in Cairo mondeling verslag moest uitbrengen aan het Politbureau in 
Moskouu over de relaties met Egypte, die op dat moment in een cruciaal stadium 
warenn geraakt. De betrekkingen zouden in juli 1972 uitlopen op een breuk waarbij 
dee Sovjet Unie gedwongen werd al zijn militaire adviseurs uit Egypte terug te 
trekken.. Samen met Kirpitsjenko moesten ook de Sovjet ambassadeur in Egypte, 
Vladimirr Vinogradov, en het hoofd van de Sovjet militaire missie, Vasili Okoenev, 
onverwachtt in Moskou bij het Politbureau rapport uitbrengen. Vinogradov kreeg 
daarbijj  twintig minuten spreektijd toebedeeld, Okoenev vijftien en Kirpitsjenko tien. 
Zee brachten ook in die volgorde verslag uit, nadat ze bij aankomst in Moskou eerst 
eenn bezoek hadden gebracht aan hun respectieve hoofden van dienst. In het geval 
vann Kirpitsjenko was dat uiteraard Andropov. De hoeveelheid spreektijd die men bij 
dee Politbureaubijeenkomst kreeg toebedeeld hing misschien samen met de mate 
waarinn de organisaties waar de drie betrokkenen bij hoorden, in Egypte actief waren. 
Kirpitsjenkoo was bij deze gelegenheid naar eigen zeggen de enige van de drie 
rapporteurss die beweerde dat de Egyptische president Anwar Sadat aanstuurde op 
eenn breuk met de Sovjet Unie. Hij schetste ook een negatief beeld van Sadat als 
persoon.. Concrete beslissingen werden er volgens Kirpitsjenko door het Politbureau 
tijdenss dit overleg niet genomen.265 

Olegg Kaloegin geeft in zijn memoires een aantal voorbeelden van zaken, 
waarbijj  een informele regeling een rol speelde. Toen hij in 1970-1980 chef was van 
Directoraatt K van het Eerste Hoofddirectoraat, dat verantwoordelijk was voor 
buitenlandsee contra-inlichtingen, was het ook zijn taak disciplinaire maatregelen te 
nemenn tegen ambassadefunctionarissen en anderen die zich in het buitenland mis-
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droegen.. In de tien jaar dat Kaloegin aan het hoofd stond, heeft dat directoraat er 
naarr zijn zeggen voor gezorgd dat tien ambassadeurs uit het buitenland werden 
teruggeroepen.. Soms was daarbij corruptie in het geding, vaak ook seksuele misdra-
gingen.. Kaloegin stelt dat er bij de afhandeling van dit soort zaken heel discreet en 
voorzichtigg moest worden geopereerd. Een van de redenen daarvan was dat het vaak 
personenn betrof, die over bijzonder goede connecties beschikten binnen het Sovjet 
establishment.. Vaak werd er geen officieel onderzoek ingesteld en vond de zaak 
geenn weerslag in schriftelijke stukken. Achter de schermen werd er dan een regeling 
getroffenn met het Ministerie van Buitenlandse Zaken of het Centraal Comité. (Het 
Centraall  Comité keurde volgens Kaloegin ambassadeursbenoemingen goed.) Waar-
omm niet in alle gevallen het Centraal Comité aan de zaak te pas kwam, wordt uit 
Kaloeginss verhaal niet duidelijk. 

Kaloeginn gaat in zijn memoires in op vijf gevallen waarin sprake was van 
eenn ambassadeur of een andere diplomaat, die volgens Directoraat K ernstig in de 
foutt ging en voor ontslag in aanmerking kwam. Typerend lijk t de gang van zaken in 
hethet geval van de Sovjet ambassadeur in Mauretanië die er niet in slaagde zijn 
seksuelee driften in toom te houden tegenover een twintigjarige, nieuw aangekomen 
ambassademedewerkster.. Deze kwestie werd inderdaad deels informeel geregeld. 
Medewerkerss van Directoraat K kwamen erachter wat er in Mauretanië speelde, toen 
zijj  een wanhopige brief van het belaagde meisje aan haar moeder in de USSR rou-
tinematigg hadden geopend. Er werd door Kaloegins afdeling een brief opgesteld met 
eenn uiteenzetting over het onbetamelijk gedrag van de ambassadeur en de aanbe-
velingg dat hij zou worden teruggeroepen. Deze brief werd aan KGB-voorzitter An-
dropovv ter ondertekening voorgelegd en vervolgens aan het Centraal Comité doorge-
stuurd.. Ongeveer week later werd Kaloegin door een bevriend lid van de staf van het 
Centraall  Comité opgebeld met de waarschuwing dat deze ambassadeur op zeer 
goedee voet stond met leden van het Politbureau. Het zou daarom onmogelijk zijn 
ietss tegen hem te ondernemen. De zaak dreigde aanvankelijk vast te lopen en er 
gingenn een paar maanden voorbij zonder dat er iets gebeurde. Daarna bleek opnieuw 
uitt een geopende brief van het meisje dat haar belager niet van ophouden wist. Zij 
bleekk totaal van de kaart en overwoog zelfmoord. Kaloegin nam de zaak daarom op 
mett de chef van het Eerste Hoofddirectoraat, Vladimir Krjoetsjkov, die hem weer 
doorverweess naar Andropov. Deze handelde de aangelegenheid vervolgens in aan-
wezigheidd van Kaloegin telefonisch af met minister van Buitenlandse Zaken 
Gromyko:: er werd besloten de ambassadeur uit Mauretanië terug te roepen. Toen hij 
eenmaall  in Moskou was, begon hij zich schriftelijk te beklagen bij Brezjnev en 
anderee Sovjet leiders over een samenzwering van de KGB tegen hem. Het Centraal 
Comitéé hield de zaak een aantal maanden in beraad, maar besloot uiteindelijk de 
carrièree van de losbandige ambassadeur te beëindigen, overigens met een goed 
pensioen.. Waarom in eerste instantie, na het telefonisch overleg van Andropov met 
Gromyko,, het Centraal Comité niet in de zaak gekend werd, vermeldt Kaloegin niet. 
Episodess die op dit niveau spelen zal men om voor de hand liggende redenen in de 
memoiress van KGB'ers die naar het Westen zijn overgelopen, weinig aantreffen. 
Vladimirr Kuzichkin, Oleg Gordievsky en anderen waren daarvoor zoals gezegd 
waarschijnlijkk niet hoog genoeg binnen de organisatie. 

Typerendd voor het belang van informele betrekkingen is ook het geval van 
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Pjotrr Abrasimov, ten tijde van Brezjnevs bewind jarenlang Sovjet ambassadeur in 
dee DDR. Abrasimov was volgens Kaloegin betrokken bij allerlei corruptiezaken. Hij 
wass de centrale figuur in een onderzoek dat leidde tot de arrestatie van zowel Russen 
alss Oost-Duitsers. Hij kon echter niet worden aangepakt, omdat hij over te goede 
connectiess met Leonid Brezjnev beschikte. Anders lag het in het geval van Abrasi-
movss dochter en schoonzoon. Laatstgenoemde, Ragoelin geheten, was diplomaat 
aann de Sovjet ambassade in Warschau. Ragoelin en zijn vrouw namen volgens 
Kaloeginn in de Poolse hoofdstad deel aan seksuele orgieën, waardoor ze kwetsbaar 
warenn voor chantage. De dochter van Abrasimov was tevens nauw betrokken bij de 
smokkell  van goederen van Polen naar de Sovjet Unie. Ragoelin ging bovendien 
meerr dan gebruikelijk om met Britse en Amerikaanse diplomaten, waardoor een ver-
denkingg van spionage ontstond. Kaloegins Directoraat K rapporteerde over dit alles 
aann het Centraal Comité. Het verzamelde materiaal was dermate belastend dat zelfs 
Brezjnevv niet meer ten gunste van Ragoelin kon interveniëren. Het resultaat was dat 
Abrasimovss schoonzoon werd ontslagen. Zijn vrouw werd bij aankomst in de Sovjet 
Uniee vanuit Polen betrapt met smokkelwaar en mocht ook niet meer naar Polen 
terug.. Een brief van Abrasimov aan Brezjnev dat de 'mensenrechten' van zijn 
dochterr waren geschonden, haalde niets uit. Abrasimov zelf werd chef van Intoerist 
waarr hij overigens nog steeds toegang had tot grote hoeveelheden harde valuta, zo 
schrijftt Kaloegin veelbetekenend. Het waren Abrasimovs informele betrekkingen 
mett Brezjnev die de afloop van de zaak in voor hem relatief gunstige zin hebben 
beïnvloed,, als we Kaloegin mogen geloven. Abrasimov bleef zelf namelijk vanwege 
zijnn band met Brezjnev deels buiten schot. 

Ookk uit de memoires van Vjatsjeslav Kevorkov komt duidelijk het belang 
vann de informele betrekkingen binnen de partijtop naar voren, in dit geval in de 
jarenn '70. Hij belicht een thema dat mede raakt aan de relatie tussen de KGB en de 
CPSU,, namelijk de betrekkingen tussen Andropov en Brezjnev in die periode. Zijn 
verhaall  heeft niet op de eerste plaats betrekking op de KGB als organisatie. Het gaat 
voorall  over de opdrachten die hij voor Andropov persoonlijk in de jaren '70 
uitvoerde.. Die hadden betrekking op de Sovj et-Duitse toenadering, die het uitvloei-
sell  was van de Ostpolitik van de West-Duitse bondskanseliers Brandt en Schmidt. 
Kevorkovv beschrijft in Der geheime Kanal hoe hij op het eind van de jaren '60 
tijdenss een onderhoud met Andropov te horen kreeg dat deze een volledig nieuwe, 
verbeterdee relatie met de Bondsrepubliek Duitsland nastreefde. Kevorkov moest 
daartoee een directe verbinding tussen de Sovjet leiders, in het bijzonder Brezjnev en 
Andropov,, en de West-Duitse politieke top tot stand brengen. Dat kanaal, zo zei de 
KGB-cheff  tegen Kevorkov, moest buiten alle officiële instanties om gaan. Andere 
overheidsinstellingenn zoals het Sovjet ministerie van Buitenlandse Zaken onder 
Gromykoo waren volgens Andropov slechts een bureaucratische hindernis bij het 
totstandbrengenn van een nieuwe relatie met de Bondsrepubliek. Zij konden naar zijn 
meningg alleen maar vertragend werken. Het onderhoud met Andropov vond volgens 
Kevorkovv al in februari 1968 plaats, nog voordat in Bonn de coalitie van SPD en 
FDPP aan de macht kwam, die later de term Ostpolitik tot een begrip zou maken. 
Kevorkovv slaagde er uiteindelijk in, via een in Moskou gestationeerde West-Duitse 
journalistt het contact met de regering-Brandt tot stand te brengen. Gesprekspartner 
aann West-Duitse kant was Egon Bahr, een naaste medewerker van Brandt. Een 
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krachtigee aanzet tot de totstandkoming van het 'kanaal' werd gegeven door een ver-
trouwelijkee brief uit november 1969 van de toen net gekozen bondskanselier Brandt 
aann Sovjet premier Kosygin, waarvan Andropov Kevorkov een kopie overhandigde. 
Diee brief bevatte het voorstel te komen tot een vertrouwelijke gedachtewisseling 
overr onderwerpen van wederzijds belang. Dat de boodschap aan Kosygin was ge-
richt,, was het gevolg van het feit dat de West-Duitsers niet goed op de hoogte waren 
vann de machtsverhoudingen van dat moment binnen het Kremlin. De parafen die 
Kevorkovv op Brandts schrijven zag, waren voor die machtsverhoudingen illustratief. 
Kosyginn had de brief aan Brezjnev doorgestuurd en die weer aan Andropov, van wie 
hett idee van een vertrouwelijk kanaal afkomstig was en die ook door de secretaris-
generaall  met de praktische totstandkoming ervan was belast.268 

Steedss terugkerend thema bij Kevorkov is de informele werkwijze van het 
kanaal.. Hij moest alle informatie die hij en zijn medewerkers van de West-Duitsers 
ontvingenn persoonlijk aan Andropov rapporteren, van wie Kevorkov ook zijn 
instructiess kreeg. Andropov op zijn beurt stond rechtstreeks in verbinding met 
Brezjnev,, met wiens toestemming het kanaal ook oorspronkelijk was geïnitieerd. 
Kevorkovv was er een aantal keren persoonlijk bij aanwezig toen Andropov telefo-
nischh kwesties betreffende het kanaal met Brezjnev besprak. Opvallend waren de 
omgangsvormenn van de twee leiders. Andropov werd door Brezjnev met 'jij ' en met 
alleenn de voornaam ('Joera') aangesproken. De KGB-chef zei 'u' tegen Brezjnev en 
sprakk hem met voornaam en vadersnaam aan, wat in het Russisch beleefder is. 
Misschienn moet aan de kwestie van de aanspreekvorm geen al te groot gewicht 
wordenn toegekend. Gromyko tutoyeerde Brezjnev namelijk wel, zo schrijft Ke-
vorkov,, terwijl er geen reden is aan te nemen dat de minister van Buitenlandse 
Zakenn politiek gezien meer manoevreerruimte ten opzichte van de secretaris-
generaall  had dan Andropov. Kevorkov weet het een ander over de manier waarop 
Brezjnevv en Andropov met elkaar omgingen, omdat hij er zoals gezegd enkele keren 
naastt stond toen Andropov in zijn werkkamer een telefoongesprek voerde met de 
secretaris-generaal.. Dan waren ook Brezjnevs woorden volledig te verstaan, omdat 
vanwegee diens ver gevorderde doofheid de stemmen in het regeringstelefoonnet 
krachtigg werden versterkt.269 Opvallend is de rol van scheidsrechter die Brezjnev 
regelmatigg speelde, als de partijen aan Sovjet kant het oneens waren over voorstellen 
diee binnen het kanaal circuleerden. Vooral Gromyko was om begrijpelijke redenen 
niett zo enthousiast over het kanaal: hij vreesde namelijk zijn greep op het buiten-
landss beleid erdoor te verliezen. Op zeker moment stond Kevorkov erbij, toen 
Andropovv Brezjnev opbelde om zich erover te beklagen dat Gromyko de onder-
handelingenn die op dat moment met Bahr in Moskou werden gevoerd, onnodig ver-
traagde.. Korte tijd later op dezelfde dag belde Gromyko op zijn beurt Andropov op, 
omm hem mede te delen dat het ging om routineproblemen met de West-Duitsers die 
snell  zouden worden opgelost. Brezjnev had kennelijk in de tussentijd Gromyko 
telefonischh te verstaan gegeven dat de obstakels in de onderhandelingen snel 
moestenn worden opgeruimd.270 Het was ook Brezjnev die Andropov eind 1973 met 
hett goed functioneren van het kanaal complimenteerde, omdat daardoor problemen 
mett de West-Duitsers snel en discreet uit de wereld konden worden geholpen. De 
ministeriess van Buitenlandse Zaken aan beide kanten kregen daardoor niet de kans 
informatiee voortijdig in de openbaarheid te brengen dan wel anderszins dwars te lig-
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Dee persoonlijke betrekkingen tussen Andropov en Brezjnev zoals Kevorkov 
diee schetst, waren een afspiegeling van de betrekkingen tussen de respectieve 
organisaties,, de KGB en het Centraal Comité van de CPSU: Andropov mocht een 
ideee lanceren en het uitvoeren, maar Brezjnev besliste over de vraag of het de moeite 
waardd was om in praktijk te worden gebracht. Het was ook de secretaris-generaal, 
diee als een arbiter Andropov tegen kritiek beschermde en waar nodig optrad tegen 
gebrekk aan medewerking van andere instanties, in casu het ministerie van Buiten-
landsee Zaken onder Gromyko. Memoiresschrijvers als Kaloegin en Kevorkov beves-
tigenn concreet wat overlopers als Gordievsky en Kuzichkin al in grote lijnen in hun 
memoiress aangeven, namelijk dat belangrijke beslissingen door de top van de KGB 
niett op eigen kracht werden genomen. Dat hoeft niet te betekenen dat de relatie met 
dee CPSU er een was van louter onderschikking. In de verhouding tussen de top van 
dee CPSU en de KGB speelden ook onderling overleg en samenwerking een belang-
rijkee rol. De nauwe relatie tussen de twee organisaties kwam soms tot uitdrukking in 
dee locatie van de leidende instanties op de bestuurlijke niveaus van het Sovjet 
systeem.. Zo schrijft Sjebarsjin over de stad Moskou dat de rajkomy van de CPSU in 
hetzelfdee gebouw waren ondergebracht als de rajotdely van de KGB. Er was dus 
allee gelegenheid tot frequente onderlinge contacten, in dit geval op het niveau van 
hett rajon. Al met al was de standaardtypering van de KGB als 'zwaard en schild' 
vann de CPSU dus niet ver bezijden de waarheid. 
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'Beroemd ee traditie s van wapenbroederschap' 1 

Dee KGB en de GROe 

4.14.1 Inleiding 
Dee militaire inlichtingendienst van de Sovjet Unie is het grootste deel van zijn 
bestaann door het teven gegaan als Glavnoje Razvedyvatelnoje Oepravlenije ('Hoofd-
directoraatt voor Inlichtingen'), afgekort tot GROe. Diverse auteurs hebben aan de 
betrekkingenn na 1953 tussen de KGB en de GROe, de militaire inlichtingendienst 
vann de USSR, de nodige woorden gewijd. Er is een redelijk grote consistentie tussen 
dee diverse bronnen over dit thema, ook al is er over de GROe als zodanig en de 
relatiee van die dienst met de KGB niet veel gepubliceerd. In dat opzicht is er een be--
langrijkk verschil met de KGB. Over die organisatie is vooral na het einde van de 
USSRR in Rusland en in het Westen het nodige gepubliceerd, vaak met medewerking 
vann de Russische overheid die daarvoor archiefmateriaal beschikbaar stelde. Wel 
hadd dat materiaal voornamelijk betrekking op het Eerste Hoofddirectoraat van de 
KGB,, de inlichtingendienst. Over de GROe is na 1991 in Rusland en het Westen 
heell  weinig gepubliceerd. Ten tijde van de Koude Oorlog was het aantal publicaties 
daaroverr al op de vingers van één hand te tellen. Het aantal overlopers van de 
militairee inlichtingendienst naar het Westen was gering en de organisatie was 
omgevenn met een waas van geheimhouding. Typerend is de studie van Pierre de Vil -
lemarestt uit 1988 getiteld GRU, Le plus secret des services soviétiques 1918-1988. 
Hijj  maakt gebruik van informatie die is ontleend aan gesprekken met medewerkers 
vann westerse inlichtingen- en veiligheidsdiensten, maar hij baseert zijn werk toch 
voorall  op eerder verschenen westerse publicaties over Sovjet spionage. Voor de 
volledigheidd zij hier vermeld dat de GROe tijdens de Sovjet periode ook onder 
diversee andere namen bestaan heeft. Van de benaming GROe is voor het eerst 
sprakee in de eerste helft van de jaren '40, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rond 
19200 werd korte tijd de benaming Registratsionnoje Oepravlenije ('Registratiedi-
rectoraat')) gebruikt en in de jaren '20 en '30 Razvedyvatelnoje Oepravlenije of 
Razvedoeprr ('Inlichtingendirectoraat').3 Vrijwel vanaf de beginjaren van de USSR 
wass de militaire inlichtingendienst als directoraat ondergebracht bij de Generale Staf 
vann de strijdkrachten. 

Tenn tijde van de Koude Oorlog zijn er zoals bekend de nodige KGB-
officierenn geweest, die naar het Westen zijn overgelopen en vervolgens daar memoi-
ress hebben geschreven. In de periode na 1953 zijn er daarentegen maar twee overge-
lopenn GROe-officieren geweest die in het Westen memoires hebben gepubliceerd: 
Viktorr Suvorov en Stanislav Lunev. Geen van beide heeft echter memoires geschre-
venn die van hoog informatief gehalte zijn. Suvorovs memoires en zijn andere werk 
muntenn niet uit in betrouwbaarheid, zoals nog ter sprake zal komen. Daarnaast 
hebbenn The Penkovskiy Papers die in 1965 in het Westen verschenen, ook groten-
deelss het karakter van memoires. Het is geen boek geschreven door een overgelopen 
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GROe-officier,, omdat Penkovski zoals bekend in 1962 in de Sovjet Unie werd 
gearresteerdd en later wegens spionage terecht werd gesteld. The Penkovskiy Papers 
iss een informatief en betrouwbaar werk. Verder zijn aan de GROe in het Westen 
heell  weinig boeken gewijd. 

Ookk na het uiteenvallen van de USSR in 1991 is er in Rusland en andere 
voormaligee unierepublieken van de Sovjet Unie zeer spaarzaam over de militaire 
inlichtingendienstt gepubliceerd. Tal van KGB-ofïïcieren hebben in de jaren '90 in 
Ruslandd hun memoires geschreven, van de GROe praktisch niemand. Een uitzonde-
ringring is de voormalige GROe-officier Vitali Nikolski, maar zijn memoires zijn weinig 
informatief.. Over de betrekkingen tussen de GROe en de KGB zegt hij bijvoorbeeld 
vrijwell  niets. Deels is de geringe informatie die over de GROe voorhanden is ook 
terugg te voeren op de binnenlandse politieke constellatie in Rusland na 1991. De 
KGBB was enige tijd na de ineenstorting van de Sovjet Unie een gewild thema voor 
dee Russische media en de publieke opinie. Dat had te maken met de negatieve 
reputatiee die de KGB vooral door de mislukte staatsgreep van augustus 1991 had 
gekregen.. Als gevolg van de slechte naam van de KGB, die ook bijdroeg tot een 
ongunstigg beeld van de Russische diensten na 1991, besloot de Russische overheid 
materiaall  over de KGB in de openbaarheid te brengen dat die negatieve trend moest 
tegengaan.5 5 

Dee GROe was uitsluitend een inlichtingendienst, die weinig van doen had 
mett de binnenlandse repressie waarmee de KGB in verband werd gebracht. Type-
rendd is dat de GROe waarschijnlijk nooit informanten onder de eigen bevolking 
heeftt gerekruteerd, althans zeker niet in de mate waarin de KGB dat gedaan heeft. 
Dee voormalige KGB-officier Vladimir Kuzichkin beweert zelfs dat het de GROe 
doorr het Centraal Comité van de CPSU, dat wil waarschijnlijk zeggen het Politbu-
reau,, verboden was informanten onder Sovjet burgers te rekruteren.6 Dat lijk t 
aannemelijk.. Het feit dat de GROe in tegenstelling tot de KGB niet primair tegen de 
eigenn bevolking was gericht, was ongetwijfeld een van de redenen waarom er over 
dee militaire inlichtingendienst na 1991 niet buitensporig veel geschreven is. Na 1991 
zijnn er door de Russische overheid vrijwel geen GROe-documenten vrijgegeven.7 

Hett is opvallend dat de GROe onder dezelfde naam en afkorting tot op heden nog 
bestaat,, namelijk als de militaire inlichtingendienst van Rusland. De geheimhouding 
mett betrekking tot de GROe, ook wat de activiteiten in het verleden betreft, is 
grotendeelss intact gebleven. Leidende functionarissen van Russische inlichtingen-
enn veiligheidsdiensten laten zich vandaag de dag regelmatig interviewen in de pers. 
Vraaggesprekkenn met GROe-functionarissen komen veel minder voor. Het nettore-
sultaatt is dat er over de GROe veel minder informatie voorhanden is dan over de 
KGB.. Ook met betrekking tot de vroege geschiedenis van de militaire inlichtingen-
dienstt is veel in nevelen gehuld. 

Uitt informatie die betrekking heeft op de jaren na de Tweede Wereldoorlog 
blijk tt dat er nogal eens spanningen waren tussen de twee organisaties. Die kwamen 
hett meest tot uiting in de gang van zaken op de 'werkvloer', dat wil zeggen in Sovjet 
ambassadess in het buitenland, waarover later meer. Als men verder teruggaat in de 
Sovjett geschiedenis dienen zich ook nog andere voorbeelden aan. In de jaren '30 
bijvoorbeeldd ontkwam ook de GROe niet aan de door Stalin geïnstigeerde terreur 
vann de NKVD. Het meest prominente slachtoffer daarbij was ongetwijfeld Jan 
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Berzin,, chef van de militaire inlichtingendienst van de USSR van 1924 tot 1935. 
Berzinn was tijdens de burgeroorlog in de jaren 1917-1920 bij de Tsjeka actief 
geweest.. Nadat hij zijn functie als chef van de GROe had neergelegd, was hij onder 
meerr vanaf 1936 nog leider van een Sovjet militaire missie bij de Spaanse Republi-
keinsee regering, die op dat moment in een burgeroorlog was verwikkeld. In 1937 
werdd Berzin vanuit Spanje naar de USSR teruggeroepen en bij terugkomst in 
Moskouu kortstondig opnieuw tot chef van de militaire inlichtingendienst aangesteld. 
Hijj  werd echter nog in hetzelfde jaar gearresteerd en vervolgens waarschijnlijk in 
julii  1938 geëxecuteerd. Berzin was volgens Andrew en Gordievsky anno 1990 de 
enigee niet-KGB'er die een plaats kreeg toebedeeld in het vertrek met foto's van 
beroemdhedenn uit de geschiedenis van de inlichtingendienst van de KGB. Die 
expositieruimtee bevond zich in het toenmalige hoofdkwartier van de KGB in het 
centrumm van Moskou. Leopold Trepper, de chef van het bekende spionagenetwerk 
vann de GROe ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, de Rote Kapelle, heeft Berzin 
naarr eigen zeggen in de jaren '30 diverse malen ontmoet en maakt gewag van diens 
grotee verdienste voor het Sovjet inlichtingenwerk. Trepper meent dat Berzin in 
decemberr 1938 is terechtgesteld.9 Weer anderen plaatsen zijn terechtstelling in juli 
vann dat jaar.10 Volledige duidelijkheid over diens levenseinde is er kennelijk niet. 
Trepperr zou naar eigen zeggen na de Tweede Wereldoorlog nog de gevolgen dragen 
vann zijn associatie met Berzin. Hij meent dat hij namelijk om die reden na zijn te-
rugkeerr naar de Sovjet Unie in 1945 nog vele jaren in de Goelag heeft doorge-
bracht.11 1 

4.24.2 Het Komitet Informatsii 
Eenn episode die ook van belang is voor de betrekkingen tussen KGB en GROe 
betreftt het zogeheten Comité voor Informatie, in het Russisch Komitet Informatsii 
(KI)) geheten. Het KI heeft bestaan in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. 
Hett is het enige voorbeeld uit de Sovjet geschiedenis van een instantie die alle 
buitenlandsee inlichtingenwerk centraal coördineerde en het materiaal evalueerde. 
Hett KI werd in de herfst van 1947 opgericht en zou formeel slechts tot 1951 blijven 
voortbestaan,, hoewel over dat laatste jaartal onduidelijkheid bestaat. Over het KI 
zijnn slechts uit enkele bronnen wat spaarzame details bekend, hoewel de oprichting 
ervann toch een belangrijke ingreep in het inlichtingenbestel van de USSR moet zijn 
geweest.. Ook in memoires van KGB-officieren is er over het KI slechts sporadisch 
ietss te vinden. Andrew en Gordievsky menen dat het KI vooral op aandringen van de 
toenmaligee minister van Buitenlandse Zaken Vjatsjeslav Molotov werd opgericht in 
navolgingg van de CIA, om de fragmentatie van het inlichtingenwerk tegen te gaan. 
(Hett oprichtingsjaar van de CIA was ook 1947.) Molotov werd als minister van Bui-
tenlandsee Zaken - een functie die hij gelijktijdig bleef uitoefenen - de eerste voor-
zitterr van het KI. Men wilde in Moskou net als in de Amerikaanse situatie de be-
doelingg was, de beschikking hebben over één instantie die inlichtingen uit alle 
bronnenn verwerkte. De inlichtingenafdeling van het ministerie van Staatsveiligheid 
MGBB werd daartoe samen met de militaire inlichtingendienst GROe in het KI on-
dergebracht.. De MGB bleef dus wel voortbestaan als organisatie verantwoordelijk 
voorr interne veiligheid. Andrew en Gordievsky baseren zich bij hun verslag van 
dezee episode voornamelijk op een Australisch document, dat kennelijk de neerslag 
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bevatt van een debriefing van het overlopersechtpaar Petrov op dit punt. In hun me-
moiress zijn Petrov en Petrov overigens wat minder stellig over de rol van Molotov 
bijj  de oprichting van het KI. Daar heet het: 'The plan may have originated with 
Molotov'.133 De in 1954 naar de Verenigde Staten overgelopen KGB-officier Yuri 
Rastvorovv noemde in een overigens summiere mededeling over het KI ook Molotov 
alss de initiatiefnemer. Hij deed dit bij een hearing door een Amerikaanse Senaats-
commissiee in 1956.14 Zowel de beide Petrovs als Rastvorov hadden niet voldoende 
ambtelijkk niveau bij de dienst om het optreden van Molotov ten aanzien van het KI 
vann nabij mee te maken. Dat kan mogelijk wel gezegd worden over Pavel Soedopla-
tov,, die al in 1947 een hoge functie had bij de inlichtingenafdeling van de MGB. Hij 
schrijftt in zijn in 1994 verschenen memoires dat het voorstel tot oprichting van het 
KII  van Molotov afkomstig was. De oprichting zou het uitvloeisel zijn van het feit 
datdat de verschillende diensten hun inlichtingen niet op bevredigende wijze analy-
seerden.. Molotov zou vóór de conferentie van Jalta van begin 1945 al diverse confe-
rentiess van de chefs van de inlichtingendiensten hebben voorgezeten, kennelijk met 
hett doel in het analytische werk verbetering te brengen. Soedoplatov meent even-
eenss dat de totstandkoming van het KI een reactie was op de oprichting van de CI-
A.. De inmiddels gepensioneerde Alexander Feklisov kwam in 1939 bij de inlich-
tingendienstt van de NKVD werken en ervaarde de vorming van het KI in 1947 aan 
denn lijve. Hij is het in zijn in Rusland verschenen memoires - hij is geen overgelo-
penn KGB-officier - op dit laatste punt met Soedoplatov eens.16 

Verschillendee jaartallen worden genoemd voor de opheffing van het KI, wat 
typerendd is voor de onduidelijkheid rond het kortstondige bestaan van deze organi-
satie.. Andrew en Gordievsky houden het in navolging van het echtpaar Petrov op 
1951,, terwijl de overloper Hya Dzhirkvelov en Feklisov als opheffingsjaar 1953 
noemen.. Rastvorov op zijn beurt noemt het jaar 1952.17 Hoe het ook zij, uit het feit 
datdat aan de fusie van de inlichtingencomponent van de MGB en de GROe snel een 
eindd kwam, mag waarschijnlijk worden afgeleid dat het succes van de operatie niet 
groott was. Het personeel van de GROe zou zelfs al in 1948, zo stellen Andrew en 
Gordievskyy in navolging van Petrov en Petrov, aan het KI zijn onttrokken. Dat 
schrijftt ook Feklisov. Volgens hem hadden 'de maarschalken' tegen de feitelijke op-
heffingg van de GROe protest aangetekend, omdat zij zonder een eigen inlich-
tingendienstt hun werk niet goed konden doen.18 Met de terugtrekking van het 
GROe-personeell  uit het KI en de feitelijke heroprichting van de militaire inlichtin-
gendienstt was de hele operatie waarschijnlijk al grotendeels van haar zin beroofd. 
Hett feit dat Molotov had besloten de Sovjet ambassadeurs in een aantal belangrijke 
buitenlandsee ambassades aan het hoofd te stellen van de legale rezidentoera's had 
volgenss Dzhirkvelov bovendien nog eens extra bijgedragen tot de verwarring die bij 
eenn dergelijke reorganisatie waarschijnlijk toch al onvermijdelijk is. De professio-
nelee inlichtingenofficieren konden namelijk volgens Dzhirkvelov moeilijk in-
structiess accepteren van diplomaten die niet in inlichtingenwerk waren geschoold. 
Dee traditionele sluimerende rivaliteit tussen de GROe en de inlichtingencomponent 
vann de MGB droeg ook bij tot de mislukking van het KI als we Dzhirkvelov mogen 
geloven.. Petrov en Petrov lijken een deel van de oorzaken in dezelfde richting te 
zoeken.. Allereerst betekende het feit dat Molotov en later ook Vysjinski als voorzit-
terss van het KI tegelijkertijd minister van Buitenlandse Zaken waren, dat zij aan het 
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werkk van het KI niet voldoende aandacht konden besteden. Bovendien bestond er 
volgenss het echtpaar Petrov bij het personeel afkomstig van de GROe de nodige 
weerstandd tegen de organisatorische opzet van het KI. Zij noemen namelijk het 
veelbetekenendee detail dat aan het hoofd van alle directoraten van de nieuwe or-
ganisatiee in Moskou officieren afkomstig van de staatsveiligheid stonden. Dat wordt 
doorr andere bronnen niet bevestigd. Het echtpaar Petrov heeft net als Feklisov, 
Soedoplatovv en Dzhirkvelov in de jaren '40 en '50 in Moskou bij het KI gewerkt. 
Ookk Rastvorov werkte van 1943 tot 1954 bij het inlichtingenapparaat van de 
staatsveiligheid,, dat een groot deel van die periode deel uitmaakte van het KI. 

Dee gang van zaken na het uiteenvallen van het KI kon na het einde van de 
Sovjett Unie deels op basis van archiefmateriaal in nog iets scherpere contouren 
wordenn geschilderd. Uit een publicatie in het Amerikaanse blad Diplomatic History 
inn 1995 bleek namelijk dat de centrale analytische staf van het KI na het uiteenvallen 
vann de organisatie - wanneer dat ook geweest moge zijn - als zelfstandige organisa-
tiee bleef voortbestaan. Vanaf januari 1952 werd die het 'kleine' KI genoemd. Het 
kleinee KI had toegang tot alle informatie die de inlichtingendiensten van de USSR 
haddenn vergaard. Het rapporteerde aan alle leden van het Politbureau, maar tot aan 
dienss dood in maart 1953 vooral aan Stalin.22 Een van degenen die in 1952-1953 bij 
hett kleine KI werkzaam is geweest, was de latere Sovjet diplomaat en partijfuncti-
onariss Valentin Falin. In zijn memoires heeft hij geschreven dat het kleine KI uit 
ongeveerr honderdvijftig medewerkers bestond en 'min of meer formeel' onder het 
ministeriee van Buitenlandse Zaken viel. Het had geen monopolie op de analyse en 
verwerkingg van diplomatieke en andere informatie en zou in 1958 zijn opgeheven. 
Voormaligee KGB'ers geven over het kleine KI geen uitsluitsel en brengen de 
organisatiee in hun memoires niet ter sprake. 

Feklisovv ziet het 'grote' KI dat in de tweede helft van de jaren '40 werd op-
gericht,, vooral als een poging het inlichtingenapparaat van de USSR onder de hoede 
vann het ministerie van Buitenlandse Zaken te brengen. Dat bleek volgens hem uit de 
dominantee positie van de top van dat ministerie binnen de organisatie. Hij ziet 
positievee kanten aan het bestaan van een organisatie als het KI. Zo kon door de tot 
standd gekomen centralisatie het onderbrengen van inlichtingenpersoneel op ambas-
sadess sneller worden geregeld. Ook werden opdrachten aan het inlichtingenapparaat 
omm aan bepaalde buitenlandse informatie te komen sneller verstrekt en ging de 
evaluatiee van het bemachtigde materiaal sneller dan voorheen. Het bestaan van het 
KII  kende zoals te verwachten ook negatieve aspecten. Volgens Feklisov liet de 
samenwerkingg en coördinatie tussen het inlichtingenapparaat en de onderdelen van 
dee MGB die verantwoordelijk waren voor contra-inlichtingenwerk zeer te wensen 
over.. Operaties met het doel inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere 
mogendhedenn en bewegingen van 'anti-Sovjet emigranten' te penetreren leden 
daaronder.. Buitenlandse agenten van het KI die bijvoorbeeld binnen een westers 
ministeriee voor de USSR actief waren en vervolgens voor langere tijd door hun of-
ficiëlee werkgever in Moskou werden gestationeerd, dienden normaal gesproken aan 
dee afdeling voor contra-inlichtingen van de MGB te worden overgedragen. Het con-
tra-inlichtingenwerkk in de Sovjet Unie zelf bestond onder andere uit het onderhou-
denn van contacten met zulke gerekruteerde buitenlanders en viel niet onder het KI. 
Diee overdracht verliep volgens Feklisov vaak zeer moeizaam door de bestuurlijke 
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scheidingg tussen de inlichtingendienst en het interne veiligheidsapparaat van de 
Sovjett Unie. Datzelfde gold voor de overdracht van agenten in de andere richting: 
eenn buitenlander die door de MGB tijdens een dienstverblijf in de USSR was 
gerekruteerdd diende bij terugkeer naar zijn of haar vaderland aan het KI te worden 
overgedragen.. De negatieve kanten van het bestaan van het KI wogen volgens 
Feklisovv zwaarder dan de positieve en leidden zoals gezegd volgens hem uiteinde-
lij kk tot de volledige opheffing van de organisatie in 1953. Het inlichtingenapparaat 
datt van de MGB afkomstig was, werd vervolgens weer als vanouds met het interne 
veiligheidsapparaatt in één organisatie ondergebracht. Vanaf 1954 was dat zoals 
bekendd de KGB. Het opvallende aan de uiteenzetting van Feklisov is dat hij geen 
gewagg maakt van een tegenstelling tussen personeel afkomstig van de GROe en dat 
vann het inlichtingenapparaat van de MGB. In dat opzicht stemt zijn versie van deze 
reorganisatiee uit een ver verleden dus niet overeen met die van het echtpaar Petrov 
enn van Dzhirkvelov. Het bestaan van een dergelijke tegenstelling lijk t aannemelijk, 
ookk al is het bij gebrek aan harde gegevens niet mogelijk daarover met zekerheid 
eenn uitspraak te doen. 

Soedoplatovss analyse van het KI doet in bepaalde opzichten aan die van Fe-
klisovv denken. De nieuw opgezette organisatie had zich volgens Soedoplatovs 
persoonlijkee mening moeten beperken tot het analyseren van alle inlichtingeninfor-
matiee om die vervolgens door te geven aan diverse regeringsinstanties. Dat ook -
operatiess bij het KI waren ondergebracht pakte echter volgens hem verkeerd uit. (Er 
blevenn overigens wel kleine operationele secties bij de MGB en de GROe bestaan, 
zoo beweert Soedoplatov in afwijking van andere bronnen. Die secties hielden zich 
mett operaties bezig en zouden in geval van oorlog of lokale militaire conflicten voor 
sabotagee e.d. worden ingezet.) Soedoplatov meent net als Feklisov dat door het 
bestaann van het KI de samenwerking tussen de inlichtingenafdeling van de MGB en 
dee contra-inlichtingenafdeling werd bemoeilijkt. Ook waren de GROe en de 
inlichtingenafdelingg van de MGB, eenmaal bij het KI ondergebracht, niet goed in 
staatt zelf prioriteiten te stellen bij concrete operaties, In het oude systeem kregen zij 
hunn directieven op dat punt namelijk van hun superieuren binnen het ministerie van 
Defensiee en de MGB. Als die directieven er nu kwamen moesten ze een aantal extra 
bureaucratischee hindernissen nemen: via Stalin en Molotov kwam ze pas bij de 
inlichtingenafdelingg van het KI terecht. De inlichtingenafdeling van de MGB werd 
volgenss Soedoplatov in feite een soort onderafdeling van het ministerie van Buiten-
landsee Zaken, dat onder Molotovs leiding bleef, terwijl hij zoals gezegd tegelijker-
tijdd de eerste voorzitter van het KI werd. De effectiviteit van het werk leed daaron-
der.. Om dergelijke redenen gaf Stalin volgens Soedoplatov in 1951 en 1952 
opdrachtt de operationele inlichtingenafdelingen van de GROe en de MGB van het 
KII  los te maken en weer bij de oorspronkelijke diensten onder te brengen. Soedopla-
tovv meent dat het KI daarna als een onderafdeling van het ministerie van Buiten-
landsee Zaken is blijven voortbestaan. De Britse KGB-agenten Guy Burgess en 
Donaldd Maclean zouden er zelfs in 1952 na hun vlucht uit Engeland zijn komen 
werken.. Interessant detail bij Soedoplatov is dat de bekende politicus Andrej Vysjin-
skii  als opvolger van Molotov maar ongeveer drie maanden voorzitter van het KI 
was.. Hij zou zich in die tijd zo min mogelijk met de werkzaamheden van het KI 
bemoeidd hebben en zich op het terrein van inlichtingenwerk ook niet competent 
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hebbenn geacht. Soedoplatov woonde verschillende bijeenkomsten bij met Vysjinski, 
diee later door de diplomaat Valerian Zorin zou worden opgevolgd.6 Men kan zich 
voorstellenn dat een houding als die van Vysjinski niet tot het succes van het KI zal 
hebbenn bijgedragen. 

Ookk de voormalige GROe-officier Viktor Suvorov maakt gewag van het be-
staann van het KI rond 1950. Zoals over veel dingen heeft hij ook over deze kwestie 
eenn uitgesproken en afwijkende mening. Hij meent dat de officieren van leger en 
staatsveiligheidd die binnen het KI moesten samenwerken, hun uiterste best hebben 
gedaann 'to sabotage the activities of the Committee of Information'. Leger en 
staatsveiligheidd lieten het Centraal Comité ook weten dat zij niet in staat waren hun 
werkk goed te doen als zij niet over eigen 'intelligence capabilities' konden beschik-
ken.. Zij zouden ook hun officieren bij het KI onder druk hebben gezet, teneinde de 
organisatiee van binnenuit te ondermijnen. Deze opvatting wordt door de andere 
spaarzamee bronnen die over het KI voorhanden zijn, niet ondersteund. Suvorov ging 
bovendienn pas in de jaren '70 bij de GROe werken en liep in 1978 naar de Britten 
over.288 Anders dan Feklisov of het echtpaar Petrov kent hij het KI dus niet uit eigen 
ervaring.. Toen Suvorov bij de GROe werkte, was het KI al lang geschiedenis. 

Eenn andere memoiresschrijver die een passage wijdt aan het KI is de voor-
maligee KGB-officier Nikolaj Leonov. Hij kwam eind jaren '50 bij het Eerste 
Hoofddirectoraatt en heeft dus evenmin als Suvorov persoonlijk met het KI te maken 
gehad.. Leonov, die zijn hele carrière bij het Eerste Hoofddirectoraat heeft doorge-
bracht,, stond in 1972-1983 aan het hoofd van het Directoraat voor Informatie en 
Analyse,, dat de door de andere afdelingen verzamelde inlichtingen neerlegde in 
rapportagess voor de hoogste partij-instanties. Hij zou het uiteindelijk brengen tot 
plaatsvervangendd chef van het Eerste Hoofddirectoraat. Leonov noemt een door 
niemandd anders gemelde oorzaak van het vroegtijdige einde van het KI. Hij stelt dat 
hett KI en zijn chef een grote invloed kregen binnen het staatsapparaat: 'Dat kon Sta-
linn angst inboezemen en beviel ook de gedupeerde hoogwaardigheidsbekleders, de 
ministerr van Defensie en de chef van de KGB, helemaal niet.' (De KGB bestond 
toenn officieel nog niet, maar Leonov doelt daarmee ongetwijfeld op wat toen 
officieell  MGB heette.) Leonov noemt overigens het KI slechts terloops, in het kader 
vann een discussie over de informatievoorziening aan de Sovjet leiders in de jaren '70 
enn '80. Hij uit scherpe kritiek op het ongecoördineerde karakter ervan en stelt dat 
eenn centrale instantie die informatie van verschillende diensten verwerkt en aan het 
staatshoofdd voorlegt in de Brezjnevtijd wenselijk zou zijn geweest. In dat verband 
noemtnoemt hij het voorbeeld van de Amerikaanse National Security Council en het KI in 
dee Sovjet Unie in de laatste jaren van Stalins bewind. 

Dee voormalige KGB-officier Joeri Modin maakt in zijn memoires gewag van 
eenn reorganisatie van het inlichtingenwerk op de Londense ambassade in 1947, die 
hoogstwaarschijnlijkk het uitvloeisel geweest is van de oprichting van het KI, al 
noemtt hij die organisatie niet met naam en toenaam. De reorganisatie vond volgens 
hemm plaats op grond van directieven uit Moskou en hield in dat de ambassadeur 
samenn met de rezident verantwoordelijk werd voor inlichtingenoperaties die vanuit 
dee rezidentoera in de ambassade werden uitgevoerd. De ambassadeur in Londen had 
volgenss Modin geen behoefte aan betrokkenheid bij inlichtingenoperaties, maar kon 
moeilijkk anders. Het zou hem veel extra tijd en energie kosten en nieuwe zorgen 
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opleveren.. Pas na verloop van tijd en na veel extra werkdruk voor de onwillige 
ambassadeurr zou de nieuwe opzet minder serieus zijn genomen door de rezidentoera 
enn enigszins zijn verwaterd.29 Hieruit blijkt waarschijnlijk ook hoe moeizaam het KI 
vanaff  zijn oprichting functioneerde. 

Dee GROe-officier Akhmedov, die in 1942 met zijn dienst brak en in Turkije 
achterbleef,, beschrijft iets dat sterk aan het KI doet denken, maar naar zijn zeggen 
eenn aantal jaren eerder speelde. Hij beweert dat Stalin bij het begin van de oorlog 
mett nazi-Duitsland geheime instructies deed uitgaan waarin werd geëist dat opera-
tiess van de GROe en de NKVD in het buitenland zouden worden gecoördineerd en 
onderr controle van de respectieve ambassadeurs zouden worden geplaatst. Het doel 
vann die maatregel was volgens Akhmedov, rivaliteit tussen de diensten te vermijden. 
Hett praktische gevolg zou echter zijn geweest dat de GROe in het buitenland onder 
controlee van de NKVD kwam, aangezien naar zijn zeggen de meeste ambassadeurs 
uitt de NKVD afkomstig waren.30 

4.34.3 Kwamen ambassadeurs vaak uit de NKVD/KGB? 
Hett lijk t uitgaande van de beschikbare memoires zeer twijfelachtig of het merendeel 
vann de ambassadeurs in de door Akhmedov bedoelde periode inderdaad uit de 
NKVDD afkomstig was. Vladimir Petrov, die in 1954 met zijn vrouw vanuit Australië 
naarr het Westen zou overlopen, was al vanaf 1933 bij de Sovjet staatsveiligheids-
dienstt werkzaam. Hij wijst in zijn memoires wel op inlichtingenofficieren die 
ambassadeurr waren geworden, maar geeft te verstaan dat dit uitzonderingen waren. 
Petrovv meent dat er op ambassades doorgaans sprake was van een inherente 
belangentegenstellingg tussen de ambassadeur en de rezident.31 De diplomaat 
Aleksandrr Kaznatsjejew, op het eind van de jaren '50 op de Sovjet ambassade in 
Birmaa werkzaam, maakt gewag van grote spanningen tussen de ambassadeur en de 
KGB-rezident,, waarbij eerstgenoemde vrijwel altijd aan het kortste eind trok.32 

Kaznatsjejeww was als diplomaat werkzaam, maar door de KGB op de ambassade 
voorr allerlei diensten 'gecoöpteerd'. Er bestaat natuurlijk de mogelijkheid dat de 
situatiee in de tijd en per ambassade sterk varieerde. 

Afgaandee op wat Petrov over dit onderwerp zegt, lijk t het ongebruikelijk dat 
inlichtingenofficierenn het tot ambassadeur brachten. Ook in latere periodes dan die 
waaroverr Petrov schrijft, lijk t een dergelijk carrièrepatroon eerder tot de uitzonde-
ringenn te behoren, al zijn niet alle memoiresschrijvers het op dit punt met elkaar 
eens.. De voormalige Sovjet leider Nikita Chroesjtsjov noemt in het aanvullende deel 
vann zijn memoires dat in 1990 verscheen bijvoorbeeld de Sovjet ambassadeur in 
Cubaa ten tijde van de Cubaanse rakettencrisis in 1962, Alexander Aleksejev, die van 
originee KGB-officier was. Hier lijk t echter sprake te zijn van een speciale situatie. 
Tenn tijde van de Cubaanse revolutie op het eind van de jaren '50 was Aleksejev, 
wienss werkelijke naam Sjitov was, namelijk al onder journalistieke dekmantel op 
hett eiland actief geweest. Hij had toen een speciale band met Castro en diens broer 
Raüll  ontwikkeld en bracht het begin jaren '60 tot KGB-rezident in Cuba. Chroesjt-
sjovv zei daarover: 'Fidel en in het bijzonder Raül Castro merkten dat hij niet zomaar 
eenn journalist was, maar een bepaalde dienst vertegenwoordigde.'34 Aleksejevs 
specialee band met de gebroeders Castro speelde een belangrijke rol bij zijn benoe-
mingg tot ambassadeur in april 1962, een functie die hij tot 1968 zou bekleden.35 De 
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eerstee tijd na zijn benoeming tot ambassadeur en misschien nog langer bleef 
Aleksejevv vanuit Cuba de hem bekende KGB-kanalen gebruiken om met Moskou te 
communiceren.366 Na zijn vertrek uit Cuba vervulde Aleksejev nog andere functies 
bijj  het ministerie van Buitenlandse Zaken,37 hoewel niet uitgesloten is dat hij 
tegelijkertijdd voor de KGB werkzaam bleef. 

Dee GROe-officier Oleg Penkovski beweert, schrijvend in het begin van de 
jarenn '60, dat ambassadeurs juist heel vaak 'deel uitmaken van de GROe of de 
KGB*.. Vaak zijn ambassadeurs in niet-communistische landen volgens hem ook 
voormaligee inlichtingenofficieren van een van die twee diensten. Vladimir 
Sakharov,, in de jaren '60 als diplomaat in het Midden-Oosten werkzaam, beweert 
zelfss dat het maar zelden voorkwam dat een carrièrediplomaat het tot ambassadeur 
brachtt Volgens hem was het meestal iemand van de KGB dan wel een persoon die 
directee connecties onderhield met het Centraal Comité die de positie van ambassa-
deurr innam.39 De zienswijze van Vladimir Kuzichkin, die rond 1980 in Iran was 
gestationeerd,, maakt de verwarring alleen maar groter. Hij meent dat een ambas-
sadeurr vrijwel altijd een echte diplomaat was, in de meeste gevallen een lid van het 
Centraall  Comité. Dat laatste kan echter niet juist zijn. Gezien het aantal staten in de 
wereldd zal het aantal Sovjet ambassadeurs omstreeks 1980 ongeveer 150 hebben 
bedragen.. Die kunnen nooit allen lid van het Centraal Comité zijn geweest, omdat in 
datt geval bijna de helft van de leden van dat orgaan een ambassadeurspost zou 
hebbenn bekleed. De ambassadeur was volgens Kuzichkin onbetwist nummer één in 
dee ambassade. Er was volgens hem geen sprake van dat de KGB op de ambassade de 
ambassadeurr overvleugelde, zoals soms wel is beweerd. Hij bestempelt die gedachte 
tott een 'mythe'.40 Akhmedovs bewering dat de meeste ambassadeurs uit de NKVD 
afkomstigg waren moet dus waarschijnlijk niet al te letterlijk worden genomen. Bij 
hett op hun waarde schatten van zijn memoires is trouwens ook het feit van belang 
datdat zij pas in 1984 zijn verschenen, ruim veertig jaar nadat hij met de GROe en het 
Sovjett regime had gebroken. 

4.44.4 John Barron over de relatie KGB-GROe 
Dee Amerikaanse auteur John Barron wijdt in zijn eerste boek over de KGB uit 1974 
eenn aparte bijlage aan de GROe, waarin ook de relatie met de KGB ter sprake 
komt.. ' Hij komt tot zijn uitspraken over dat thema zonder duidelijke bronvermel-
ding.. Voor andere delen van zijn boek heeft hij onder meer gebruik gemaakt van 
gesprekkenn met de Amerikaanse FBI en met overlopers als Yuri Nosenko en 
Vladimirr Sakharov. Men mag dus aannemen dat wat Barron over de GROe beweert, 
gedeeltelijkk aan verhalen van overlopers is ontleend. Hij stipt in de bijlage ook de 
episodee van het KI aan. Hij meent dat het onderbrengen van de GROe bij het nieuw 
gecreëerdee KI in 1947-1948 het moreel en de efficiëntie van de militaire inlichtin-
gendienstt heeft geschaad. De instelling van het KI kwam volgens Barron op een 
momentt dat de GROe toch al verzwakt was ten gevolge van de zuiveringen in de 
tweedee helft van de jaren '30. Ook had de Tweede Wereldoorlog de agenten-
netwerkenn van de organisatie ernstige schade toegebracht. Na de opheffing van het 
KII  vond de expansie op het gebied van buitenlandse inlichtingenoperaties volgens 
Barronn veeleer via de KGB plaats en niet zozeer via de GROe. Op welke concrete 
aanwijzingenn Barron dergelijke beweringen baseert is onduidelijk. Na de ontmas-
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keringg van de GROe-officier Pjotr Popov als CIA-agent in 1958 werd KGB-
voorzitterr Ivan Serov door Chroesjtsjov aan het hoofd van de militaire inlichtin-
gendienstt gesteld om orde op zaken te stellen. (Barron spreekt overigens abusieve-
lij kk van 'Yuri Popov'; zoals onder andere duidelijk wordt uit het enige boek dat over 
dee zaak geschreven is, is dat onjuist.42) De nasleep van de affaire-Popov betekende 
volgenss Barron een verdere neergang van de GROe. 

Datt was echter nog niet alles, want slechts enkele jaren later was er een nieu-
wee tegenslag voor de GROe: de ontmaskering in 1962 van Oleg Penkovski als Brits-
Amerikaanss agent. Als uitvloeisel daarvan werd Serov op zijn beurt ook ontslagen, 
medee omdat hij Penkovski persoonlijk goed had gekend. Korte tijd later zou Serov, 
zoo stelt Dzhirkvelov in zijn memoires, zelfmoord hebben gepleegd.43 Een onjuiste 
bewering,, want Serov zou pas in juli 1990 overlijden.44 Een hoge KGB-officier, 
luitenant-generaall  Pjotr Ivasjoetin, werd na het ontslag van Serov tot chef van de 
GROee aangesteld. Hij nam volgens Barron een vijftal hoge KGB-officieren in zijn 
kielzogg mee, die ook hoge posities binnen de GROe-hiérarchie kregen toebedeeld. 
Dezee overplaatsing bracht Barron tot de conclusie dat de leiding van de GROe in 
feitee uit KGB'ers bestond. Hij gaf de volgende weinig vleiende typering van Ivas-
joetin: : 

AA fat man with a bloated, florid face, Ivashutin was already widely despised 
byy the Soviet military because of his personal conceit, overbearing manner, 
andd brutal disregard of subordinates. He demonstrated something of his men-
talityy by opining in an Izvestia article that the Soviet people love and trust the 
KGB. . 

Hett belang dat Barron hecht aan Ivasjoetins opmerking dat de Sovjet bevolking zo 
doll  is op de KGB, is nogal overtrokken. Ten tijde van het bestaan van de USSR 
warenn dergelijke opmerkingen immers dagelijkse kost. 

Barronn concludeert anno 1974 dat naar zijn persoonlijke mening 'the GRU 
hass fallen so completely under the domination of the KGB that attempts to consider 
itt as a separate entity are really an academic exercise.' In dezelfde bijlage noemt hij 
dee GROe 'a subsidiary of the KGB'.46 Hij is zich er overigens van bewust dat vele 
GROe-officierenn en kenners van de materie het niet met hem eens zullen zijn. De 
voormaligee KGB-ofïïcier Oleg Kaloegin is een van degenen voor wie dit geldt. In 
zijnn memoires noemt hij de KGB weliswaar 'the dominant agency' ten opzichte van 
dee GROe. Tegelijkertijd stelt hij dat in de Sovjet geschiedenis 'intelligence gather-
ingg and espionage activities had been handled by these two powerful agencies, with 
thee GRU concentrating on military and scientific intelligence.' Dat maakt de militai-
ree inlichtingendienst toch tot meer dan simpelweg een 'filiaal' van de KGB zoals 
Barronn stelt. 

Nietteminn is er volgens Kaloegin een reden te stellen dat de KGB toch de 
dominantee organisatie was. Dat is het gegeven dat de KGB een afdeling militaire 
contra-inlichtingenn had, die verantwoordelijk was voor de staatsveiligheid binnen de 
Sovjett strijdkrachten en dus ook binnen de GROe. De voor deze bezigheid verant-
woordelijkee tak van dienst was zoals bekend het Derde Hoofddirectoraat, waaraan 
dee Amerikaanse onderzoeker Amy Knight in haar studie over de KGB uit 1988 een 
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apartt hoofdstuk heeft gewijd.47 Om zijn taak uit te oefenen beschikte het Derde 
Hoofddirectoraatt binnen de strijdkrachten en dus ook binnen de GROe over een wijd 
vertaktt net van informanten. Kaloegin beweert dat in zijn tijd bij de KGB zelfs een 
bevelhebberr van een van de vier vloten van de Sovjet Unie, een admiraal, ais 
informantt voor de KGB werkte. Geen wonder dus, om met Kaloegin te spreken, dat 

ourr colleagues in the GRU often resented our dominance and our penetration 
inn their agency. In the eyes of Military Intelligence officers, the stereotypical 
KGBB man was sly, dishonest, and a potential traitor. For our part, we looked 
downn on GRU men, viewing them as crude, provincial and unprofessional. 

Dezee rivaliteit wordt goed geïllustreerd door een affaire die in de jaren '70 speelde 
rondd een naar het Westen overgelopen GROe-officier, een zekere Tsjebotarjov. Hij 
wass volgens Kaloegin niet zo'n hoge officier, waardoor diens overlopen en de 
daaraann gekoppelde debriefing door westerse diensten de GROe geen extreem grote 
schadee had berokkend. Tsjebotarjov meldde zich na een verblijf van minder dan een 
jaarr in de Verenigde Staten bij de Sovjet ambassade in Washington met het verzoek 
naarr de USSR te mogen terugkeren. Kaloegin werkte toen al vanaf 1970 bij de afde-
lingg buitenlandse contra-inlichtingen van het Eerste Hoofddirectoraat, Directoraat K. 
Inn 1973 werd hij daar zelfs de chef van. Het werd Tsjebotarjov toegestaan naar de 
Sovjett Unie terug te keren. Kaloegin moest zich uit hoofde van zijn functie bij diens 
aankomstt in Moskou over hem ontfermen en voor het verhoor van betrokkene en de 
verderee afhandeling van de zaak zorg dragen. Wat er vervolgens gebeurde lijk t 
illustratieff  voor de relatie tussen KGB en GROe. 

Hett geharrewar tussen de twee diensten over Tsjebotarjov begon al voor 
dienss aankomst in Moskou. Toen was er al frequent telefonisch contact tussen de 
KGBB en de GROe over de vraag wie Tsjebotarjov op Sjeremetjevo mocht aanhou-
denn en ondervragen. Op de bewuste dag waren er twee KGB'ers onder wie Kaloegin 
opp het vliegveld om Tsjebotarjov mee te nemen. Er was ook een delegatie van de 
GROee aanwezig, onder wie een luitenant-generaal, om de teruggekeerde officier in 
tee rekenen en voor GROe-chef Ivasjoetin te laten verschijnen. De KGB was bij deze 
competentiestrijdd in het voordeel, zo schrijft Kaloegin, omdat Tsjebotarjov al bij 
aankomstt in Moskou in handen van de KGB was. Hij was namelijk door een KGB-
officierr vanuit Washington naar Moskou overgebracht. Omdat het hem gunstig leek 
hethet conflict met de GROe niet op de spits te drijven kwam Kaloegin na overleg met 
dee KGB-top, in de persoon van plaatsvervangend voorzitter Tsinev, met het voorstel 
Tsjebotarjovv eerst een half uur te laten ondervragen door Ivasjoetin in diens hoofd-
kwartier.. Kaloegin kwam toen voor het eerst in zijn carrière in het GROe-
hoofdkwartierr en verbaasde zich over de sjofele wijze waarop het was ingericht in 
vergelijkingg met de Loebjanka en het hoofdkwartier van het Eerste Hoofddirectoraat 
inn Jasenevo: 'It looked more like a barracks than an Intelligence headquarters.' Toen 
hijj  bij de werkvertrekken van Ivasjoetin arriveerde moest Kaloegin nog een kleine 
bureaucratischee barrière overwinnen in de gedaante van een van de medewerkers 
vann de GROe-chef. Die wilde hem namelijk beletten bij het gesprek tussen Tsje-
botarjovv en Ivasjoetin aanwezig te zijn zoals Kaloegin op aandringen van Tsinev had 
geëist.. Deze kleine schermutseling wordt als volgt beschreven: 
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Whenn we arrived in his antechamber, one of Ivashutin's aides announced our 
presence.. I started to go in but an aide stepped in front of me and said haugh-
tily ,, 'You're not allowed inside.' 'What do you mean, "not allowed"?' I said, 
brushingg him aside and grabbing the door handle. 'I have orders from deputy 
KGBB Chairman Tsinev and you have no right to prevent me from entering.' 

Kaloeginn ging vervolgens naar binnen. Ivasjoetin wierp hem enkele vijandige 
blikkenn toe, maar toonde zich aan het eind van zijn korte ondervraging van Tsjebo-
tarjovv wat milder tegenover Kaloegin. Hij zag er blijkbaar van af de twist met de 
KGBB verder op de spits te drijven. De afhandeling van de zaak-Tsjebotarjov werd 
verderr door Kaloegin en Directoraat K gedaan. Een van de doeleinden van de KGB 
daarbijj  was blijkbaar vast te stellen waar de CIA bij de eerdere debriefing van Tsje-
botarjovv in de Verenigde Staten in geïnteresseerd was geweest. Deels omdat hij niet 
zoveell  vitale informatie aan de Amerikanen had kunnen doorgeven, kwam de terug-
gekeerdee overloper er uiteindelijk met enkele maanden gevangenisstraf van af. 
Interessantt is wat deze episode, zoals verteld door Kaloegin, lijk t te zeggen over de 
positiee van Ivasjoetin na zijn overplaatsing naar de GROe, namelijk dat zijn nieuwe 
verantwoordelijkheidd zeker niet betekende dat hij in alles zijn oude werkgever de 
KGBB ter will e was. In dat opzicht lijk t Barrons duiding van Ivasjoetins overplaatsing 
inn het begin van de jaren '60 dus wat overtrokken. In het algemeen is het trouwens 
niett verwonderlijk - het komt ook bij westerse overheidsbureaucratieën regelmatig 
voorr - dat een persoon die naar een andere instelling of dienst wordt overgeplaatst, 
zichh zeker na verloop van tijd met zijn nieuwe organisatie gaat identificeren. Dat er 
voorheenn zelfs sprake was van rivaliteit tussen de twee organisaties hoeft zo'n 
nieuwee 'identificatie' niet in de weg te staan. 

Hett is twijfelachtig of Ivasjoetin als GROe-chef in zijn rivaliteit met de KGB 
zoo ver ging als Suvorov suggereert. In zijn boek Inside Soviet Military intelligence 
maaktt Suvorov - zelf een voormalig GROe-officier - gewag van een telefonische 
confrontatiee tussen Ivasjoetin en KGB-voorzitter Andropov.50 In welk jaar het 
voorvall  precies speelt is niet duidelijk, maar Andropov moet minstens kandidaat-lid 
vann het Politbureau van de CPSU zijn geweest. Dat was hij namelijk vanaf zijn 
aantredenn als KGB-voorzitter in 1967, vanaf 1973 was hij volwaardig lid van dat 
orgaan.. De inzet van de confrontatie was een verzameling foto's of een film die 
GROe-officierenn een dag eerder hadden gemaakt van het ongeluk met een Sovjet 
TUI444 bij de vliegshow in Le Bourget bij Parijs. Andropov belde volgens het ver-
haall  van Suvorov 's ochtends vroeg na de dag van het ongeluk de GROe-chef op 
mett het verzoek de KGB enkele filmopnamen af te staan ter vertoning op de 
vergaderingg van het Politbureau die later die dag zou plaatsvinden. Ivasjoetin zou 
datdat zonder meer geweigerd hebben en tegen de voorzitter van de KGB hebben 
gezegdd dat hij alle films kon krijgen, maar pas nadat ze door de GROe op de 
bewustee Politbureauvergadering zouden zijn getoond. Waarna Andropov volgens 
Suvorovv woedend de hoorn op de haak gooide. Hij legt niet uit hoe Ivasjoetin het 
zichh kon veroorloven een verzoek van een lid van het Politbureau botweg te 
weigeren.. Volgens Amy Knight is dat ook het zwakke punt in dit verhaal.51 Het is 
typerendd dat Suvorov ook niet aangeeft hoe hij aan dit verhaal komt. Het is immers 
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niett waarschijnlijk dat hij bij dit gesprek tussen Ivasjoetin en Andropov, als dat al in 
dezee vorm heeft plaatsgehad, heeft kunnen meeluisteren. 

4.54.5 Conflicten over rekrutering van medewerkers 
Hett is moeilijk voor te stellen dat er nog ruimte zou zijn voor telkens terugkerende 
conflictenn en ingebouwde spanningen tussen de KGB en de GROe in de periode na 
Stalinss dood, als de zienswijze van Barron juist zou zijn. Een duidelijke hiërarchi-
schee onderschikking van de ene organisatie aan de andere laat immers voor conflic-
tenn en spanningen minder ruimte. En ingebouwde spanning tussen de KGB en de 
GROee is nu juist wat in veel verhalen van overlopers regelmatig ter sprake komt. 
Sommigee memoiresschrijvers maken bijvoorbeeld gewag van rivaliteit tussen de 
KGBB en de GROe over de vraag welk van de twee organisaties hen in dienst zou 
nemen.. (Daarbij gaat het om de indiensttreding als full-time medewerker, niet als 
agent.)) Vaak trok de KGB daarbij aan het langste eind. De latere overloper Stanislav 
Levchenkoo was in de tweede helft van de jaren '60 in Moskou werkzaam bij het 
zogehetenn Afro-Aziatische Solidariteitscomité, dat onder andere vanwege de 
frequentee contacten met buitenlanders voor de KGB en de GROe een object van 
interessee was. Hij kwam in contact met de GROe en volgde daar naast zijn gewone 
werkk tot twee keer toe een speciale militaire traming in de zomer, die hem moest 
voorbereidenn op een mogelijke missie achter de vijandelijke linies in geval van oor-
log.. In 1968, toen hij op het punt stond aan een derde training te beginnen, kreeg hij 
vann de GROe te horen dat het contact met hem werd beëindigd. In plaats daarvan 
zouu hij naast zijn reguliere werk voor het Afro-Aziatische Solidariteitscomité 
dienstenn gaan verrichten voor het Tweede Hoofddirectoraat van de KGB. Dit afbre-
kenn van het contact met de militaire inlichtingendienst, zo vertelt Levchenko in zijn 
memoires,, gebeurde zeer tegen de zin zowel van hemzelf als van de GROe. De wens 
vann de KGB gaf in deze echter blijkbaar de doorslag. Toen Levchenko tegenover de 
GROe-offïcierr die het hem meedeelde, een aantal Russische krachttermen liet vallen 
zeii  deze met een zucht: 'We don't like it either, but, dammit all, you still have to 
go!'' Het Tweede Hoofddirectoraat was verantwoordelijk voor alle contra-inlich-
tingenoperatiess op Sovjet grondgebied. Levchenko voorzag dat hij aan die instantie 
zouu moeten gaan rapporteren over de talrijke buitenlanders met wie hij uit hoofde 
vann zijn werk in aanraking kwam. Daar had hij helemaal geen zin in. Uiteindelijk 
bleeff  hem geen andere keus dan rapport uit te brengen over buitenlanders die hij 
begeleiddee bij hun bezoeken aan modelboerderijen en fabrieken in de USSR. Een 
paarr jaar later, in 1971, zou hij een regulier dienstverband krijgen bij het Eerste 
Hoofddirectoraatt van de KGB. In 1979 zou Levchenko vanuit Japan overlopen naar 
dee Verenigde Staten.52 

Inn het geval van Vladimir Kuzichkin lag de zaak wat anders. Hij stond tij -
denss zijn studententijd begin jaren '70 in Moskou, aan het Instituut voor de Landen 
vann Azië en Afrika, al met de KGB in contact en was voorbestemd bij die organi-
satiee te gaan werken. Vervolgens werd hij benaderd door het ministerie van Defen-
sie.. Hij vermoedde dat het daarbij om de GROe ging, omdat er een toespeling werd 
gemaaktt op werkzaamheden die zonder uniform werden verricht. Kuzichkin voelde 
daarr zelf niets voor en werd door zijn contactpersoon van de KGB geïnstrueerd hoe 
hijj  de zaak het beste langs bureaucratische weg kon traineren. Uiteindelijk trok ook 
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hierr de GROe - aangenomen dat het die organisatie was - aan het kortste eind, zij 
hett dat Kuzichkin bij wijze van pesterij na zijn afstuderen twee maanden in een 
militairr zomerkamp moest doorbrengen. Daarna kwam hij echter inderdaad bij de 
KGBB terecht. Bij zijn afstuderen moest dat overigens tegenover de buitenwereld 
geheimm gehouden worden en werd er officieel gezegd dat hij toch naar het ministerie 
vann Defensie zou gaan. Terwijl hij dat nou juist zelf niet wilde.53 

Dee KGB kreeg niet in alles zijn zin. Dat maakt de levensloop van de diplo-
maatt Vladimir Sakharov duidelijk. De KGB probeerde Sakharov in vaste dienst te 
nemen.. Dankzij persoonlijke connecties kon hij dat echter vermijden en kiezen voor 
eenn carrière als diplomaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het bui-
tenlandd werd hij desondanks door de KGB part-time voor allerlei klussen ingescha-
keld.. Als student aan het Moskouse Instituut voor Internationale Betrekkingen in het 
middenn van de jaren '60 kreeg Sakharov een uitvoerige militaire scholing, zowel 
theoretischh als praktisch. Als onderdeel van zijn studie was hij in de tweede helft 
vann de jaren '60 als diplomaat in Noord-Jemen actief geweest. Daar was hij al door 
dee KGB-rezident voor allerlei werkzaamheden gecoöpteerd. Sakharov moest onder 
anderee rapporteren over de verhoudingen binnen de Sovjet kolonie in Noord-Jemen 
enn over het gedrag van individuele Sovjet burgers. Belangrijker nog voor de KGB 
wass ongetwijfeld het rekruteren van Egyptenaren van wie er in verband met de bur-
geroorlogg vrij veel in Jemen waren gestationeerd. Als die na rekrutering eenmaal 
teruggingenn naar hun vaderland, werden ze aan de KGB-rezidentoera in Cairo 
overgedragen.. Sakharov rekruteerde niet zelf Egyptenaren voor de KGB, maar 
leverdee informatie die voor een mogelijke rekrutering van belang was. 

Naa zijn afstuderen kreeg Sakharov de rang van luitenant in het Sovjet leger 
enn werd hij ingedeeld bij de GROe. Uit zijn memoires krijgt men de indruk dat die 
positiee te vergelijken is met die van een reserveofïïcier, die niet per se in actieve 
dienstt hoefde. Hij zegt zelf dat hij niet actief voor de GROe wilde werken want dat 
wass een 'fading organization that operated in the shadows of the KGB.' Hij wilde 
echterr ook niet de KGB als full-time werkgever. Die dienst wilde hem namelijk een 
verderee opleiding geven, naar Sakharov meende om hem later voor inlichtingenope-
ratiess in de Verenigde Staten in te zetten. Hij probeerde onder die opleiding uit te 
komen,, wat hem lukte dankzij de connecties van zijn vader, die een goede functie 
hadd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sakharov werd vervolgens door dat 
ministeriee aangenomen. 4 Hij werd in 1968 als diplomaat gestationeerd in het Sovjet 
consulaat-generaall  in Alexandrië, Egypte. Daar werd hij door de KGB-rezident voor 
inlichtingenwerkk gecoöpteerd. Hij moest als scout optreden bij de rekrutering van 
Egyptenaren.. Personen die voor de KGB interessant waren moest hij benaderen en 
cultiveren.. Na voldoende voorbereidend werk door Sakharov ging de KGB tot de 
echtee rekruteringspoging over. Daarnaast verrichtte Sakharov naar eigen zeggen 
allerleii  incidentele werkzaamheden. De KGB-rezident in Alexandrië 'leende hem 
uit'' aan de GROe of de inlichtingenafdeling van de Sovjet marine. Sakharov moest 
dann ergens een document zien te bemachtigen of een gebied verkennen dat voor 
Sovjett staatsburgers verboden terrein was. Daarbij kon hij uitstekend gebruik maken 
vann het feit dat hij goed Arabisch sprak. Het bleef intussen duidelijk bij wie de 
primairee loyaliteit van Sakharov diende te liggen. De KGB-rezident liet hem 
namelijkk uitdrukkelijk weten dat zijn toestemming nodig was, als Sakharov werk 
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wildee doen voor de GROe, de marine of de consul. En dan te bedenken dat formeel 
dee consul - die immers ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hoorde -
Sakharovss meerdere was.5S De door Sakharov beschreven situatie doet sterk denken 
aann die van de diplomaat Aleksandr Kaznatsjejew in Birma op het eind van de jaren 
'50.. Kaznatsjejew was zoals reeds gezegd op de ambassade in Birma door de KGB 
gecoöpteerd.. De greep van de KGB-rezidentoera op zijn doen en laten was al net zo 
groott als in het geval van Sakharov. Kaznatsjejew kon ook alleen maar werk doen 
voorr zijn officiële superieur, de ambassadeur, als de rezident daarin toestemde. 
Sakharovv maakt in zijn memoires nauwelijks gewag van grote spanningen tussen de 
KGBB en de GROe, die uiteraard niet betekent dat ze in de landen waar hij gestatio-
neerdd was niet voorkwamen. Hij kan daarvan simpelweg door zijn plaats en positie 
binnenn de Sovjet gemeenschap onkundig zijn geweest. 

4.64.6 Overdracht van agenten 
Eenn andere kwestie waarvan men zich kan voorstellen dat die een rol speelde in de 
relatiee tussen KGB en GROe, is de overdracht van een buitenlands agent door de ene 
organisatiee aan de andere. Over spanningen daaromtrent is uit memoires weinig tot 
nietsniets bekend. Dergelijke overdrachten kwamen voor, zij het dat volkomen onduide-
lij kk is hoe frequent het gebeurde. Petrov en Petrov noemen het geval van een 
Zweedsee agent die in 1946 in Zweden aan de GROe werd overgedragen, nadat hij 
eerstt drie jaar voor de NKVD/NKGB had gewerkt. Het echtpaar Petrov noemt de 
redenn van deze overdracht niet en maakt geen gewag van wrijvingen tussen de twee 
Sovjett diensten naar aanleiding van het gebeurde. 

Eenn ander geval van overdracht uit dezelfde periode heeft betrekking op de 
bekendee Sovjet agent Klaus Fuchs, die door zijn gedetailleerde kennis van het 
befaamdee Manhattanproject tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke bij-
dragee kon leveren aan het atoomprogramma van de USSR. Fuchs werkte toen hij in 
19422 met zijn werkzaamheden als agent begon, aanvankelijk voor de GROe. In 1943 
werdd hij aan de NKVD/NKGB overgedragen. Feklisov is een van degenen die daar 
inn hun memoires op wijzen.58 Hij zegt echter niets over de redenen van die over-
drachtt en over de vraag of een en ander met problemen tussen de twee diensten ge-
paardd ging. Er kunnen redenen van praktische aard voor een dergelijke overdracht 
zijnn geweest. Fuchs' overstap naar de NKVD/NKGB viel namelijk samen met zijn 
aankomstt vanuit Groot-Brittannië in de Verenigde Staten. Aanvankelijk had hij voor 
hethet Britse atoomproject gewerkt, maar vanaf 1943 werd hij in het gezamenlijke 
Amerikaans-Britsee project ingezet en naar de Verenigde Staten overgeplaatst. Het is 
mogelijkk dat de overdracht van Fuchs voortkwam uit het feit dat de NKVD/NKGB 
doorr zijn facilitair netwerk in de Verenigde Staten beter dan de GROe in staat was 
hett contact met hem te onderhouden. Dan zou het dus gaan om een reden van prak-
tischee aard. Pavel Soedoplatov geeft in zijn in 1994 verschenen memoires een 
anderee praktische reden. In juli 1943 werden de buitenlandse inlichtingendienst en 
dee veiligheidsdienst aan de NKVD onttrokken en voor de verandering weer eens 
ondergebrachtt in een afzonderlijk Volkscommissariaat voor Staatsveiligheid NKGB. 
Ditt feit is op zichzelf niet nieuw. Wel is nieuw wat hij zegt over de oprichting later 
inn datzelfde jaar van de Speciale Afdeling S, waarbij de letter S oorspronkelijk stond 
voorr Soedoplatov, het eerste hoofd van die nieuwe instantie. Speciale Afdeling S 
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werdd volgens Soedoplatov ondergebracht bij de nieuwe NKGB en ging zich vooral 
bezighoudenn met atoomspionage. Componenten van het GROe-netwerk in het bui-
tenland,, die zich tot dan toe ook met atoomspionage hadden beziggehouden, werden 
eveneenss bij de nieuwe afdeling ondergebracht en maakten dus van nu af aan deel 
uitt van de NKGB. Zo kwam Klaus Fuchs dus volgens Soedoplatov bij de NKGB te-
recht.59 9 

Dee voormalige GROe-officier Ismail Akhmedov maakt in zijn in 1984 ver-
schenenn memoires ook gewag van de overdracht van een aantal bij Amtorg geplaats-
tee agenten door de GROe aan de NKVD/NKGB. Deze sinds 1924 in New York ge-
vestigdee Sovjet handelsonderneming had altijd als dekmantel gefungeerd van Sovjet 
inlichtingenpersoneel.. Uit de door Akhmedov geboden context van deze episode 
valtt overigens af te leiden dat het hierbij niet om 'agenten' ging in de gangbare zin 
vann het woord, maar om inlichtingenofficieren, ambtenaren dus. De kwestie die 
Akhmedovv signaleert speelde in de herfst van 1940, dus niet zo lang voordat de 
overdrachtt van Fuchs aan de NKVD/NKGB plaatsvond. Akhmedov, die op dat mo-
mentt werkzaam was op het hoofdkwartier van de GROe in Moskou, beweert dat er 
toenn van hogerhand opdracht kwam 'wederzijds begrip en samenwerking' tussen de 
GROee en de NKVD te bewerkstelligen. Het is op zichzelf wel voor te stellen dat 
daaraann in de hoogste Sovjet kringen na de roerige tweede helft van de jaren '30 
behoeftee bestond, hoewel Akhmedov schrijft dat de zuiveringen binnen de GROe op 
datt moment nog steeds niet waren uitgewoed. Een van degenen die op die toena-
deringg tussen de twee diensten zouden hebben aangedrongen, was blijkbaar het Po-
litbureaulidd Georgi Malenkov. Die 'samenwerking' bracht kennelijk een herver-
delingg van het inlichtingenpersoneel bij Amtorg met zich mee. De NKVD wilde 
volgenss Akhmedov de beschikking hebben over 60% van het inlichtingenpersoneel 
bijj  Amtorg, op grond van het argument dat die dienst verantwoordelijk was voor het 
verzamelenn van economische en wetenschappelijke inlichtingen. Een deel van het 
personeell  van de GROe bij Amtorg diende daarom te worden overgedragen. De 
GROee kon deze bureaucratische nederlaag overigens deels omzeilen doordat men de 
echtgenotess van eigen personeel ook voor werkzaamheden had gerekruteerd. Die 
werdenn blijkbaar bij deze overdracht buiten beschouwing gelaten. 

Inn het kader van deze reorganisatie bracht Akhmedov toen het eerste en eni-
gee bezoek van zijn carrière aan het hoofdkwartier van de NKVD in de Loebjanka. 
Hett is opvallend dat hij toen hetzelfde vaststelde als Kaloegin vele jaren later, 
namelijkk dat de burelen van de inlichtingenafdeling van de Sovjet geheime dienst 
daarr zoveel smaakvoller en vooral luxueuzer waren ingericht dan die van de GROe. 
Zelfss de vrouwelijke medewerkers bij de NKVD waren volgens Akhmedov mooier. 
Bijj  het verlaten van de Loebjanka toonde hij zich dan ook zeer onder de indruk: 

Thee floors were richly carpeted. On the walls were the usual portraits of 
Leninn and Stalin, of course, but there were also paintings that looked of 
value.. All the furnishings were of handsome polished wood, of foreign ori-
gin,, probably Scandinavian. Every bit of the house communications system 
wass American. The secretaries were quite an improvement over my lone, 
awkwardlyy uniformed Poly[a]kova. All were very, very attractive, some even 
glamorous.. When closeted with my opposite number, he offered me my first 
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Americann cigarette. I believe it was a Chesterfield. Then, when it had been 
settledd that he was to get the lion's share of Amtorg, he pulled open a desk 
drawerr and brought out a bottle of Scotch whiskey to celebrate. I returned to 
thee grim Directorate in a haze, and not because of the liquor. 

Eenn latere zaak waarin sprake is van de overdracht van een agent, is die van de 
Zweedd Stig Bergling waarop Gordievsky in zijn memoires ingaat. Gordievsky 
leverdee in 1978 aan de Britse dienst waarvoor hij toen als agent in place werkte, de 
aanwijzingenn op grond waarvan Bergling uiteindelijk kon worden gearresteerd. 
Berglingg was blijkbaar op het einde van de jaren '70 in Israël beland als lid van de 
vredesmachtt van de Verenigde Naties. Daar zou hij uiteindelijk worden gearresteerd 
enn vervolgens naar Zweden worden overgebracht. Gordievsky zegt over de achter-
grondenn van deze zaak in zijn memoires weinig, afgezien van het feit dat Bergling 
oorspronkelijkk door de KGB was gerekruteerd en later aan de GROe was overgedra-
gen.. Het was blijkbaar ook de GROe waarvoor Bergling in het Midden-Oosten als 
agentt had gewerkt. Bergling zou volgens Gordievsky in 1987 tijdens een weekend-
verloff  uit een Zweedse gevangenis ontsnappen en naar de Sovjet Unie ontkomen. 
Hijj  zou vervolgens in Libanon als agent actief zijn geweest voor de GROe, maar 
zichh in 1994 weer bij de Zweedse autoriteiten hebben gemeld. 

Gordievskyy ziet de relatie tussen de twee Sovjet inlichtingenorganisaties ze-
kerr niet als zuiver antagonistisch. De KGB en de GROe hadden in de ambassades 
vann de USSR en andere vestigingen naar zijn mening een gemeenschappelijke 
doelstelling,, namelijk het penetreren van de 'vijand'. In dat opzicht verschilden de 
tweee diensten van de twee andere Sovjet organisaties in het buitenland, het ministe-
riee van Buitenlandse Zaken en dat van Buitenlandse Handel. De GROe voelde zich 
uiteraardd wel wat ongemakkelijk over de KGB, want deze organisatie was verant-
woordelijkk voor de staatsveiligheid binnen de strijdkrachten van de USSR. Zij 
rekruteerdee uit dien hoofde binnen elke militaire eenheid informanten en dus ook 
binnenn de GROe. De KGB en de GROe stonden over het algemeen niet te trappelen 
agentenn aan elkaar over te dragen. Gordievsky zei daarover in een interview het 
volgende,, waarbij hij ook nog wat meer details gaf over de zaak-Bergling: 

Butt it could be an agent was too specific and the KGB did not know how to 
runn him, a military colonel for instance. They may decide to make a good 
gesturee and pass on this difficult contact to the GRU. How it was during the 
warr in a case like Fuchs, I do not know exactly, but it could very well be that 
thee GRU did not have the resources in the United States to work with Fuchs. 
Thee NKVD in that period of time had in fact acquired very good sources in 
thee United States. 

Inn the case of Bergling it was very simple. When he joined [Swedish] 
militaryy security he was posted to the Middle East. The KGB didn't have 
anybodyy there, while the Soviet Army had lots of resources there, so Ber-
glingg was passed on, because the Middle East was an important area for the 
Soviett Union. A transfer of such an agent would be decided within the KGB 
att the level of the head of the First Chief Directorate, Kryuchkov that is. 
Preparationn of the decision would be carried out at the junior level, by his 
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deputy.. In the time of Bergling [omstreeks 1979], it was Shishkin, who later 
becamee head of station in Bonn. He was the deputy to Kiyuchkov, responsi-
blee for Europe. Shishkin would have prepared the decision, he would have 
gonee to Kryuchkov and asked his permission. Kiyuchkov would say: 'All 
right,right, we need their goodwill, so let's do it.'63 

Vitalii  Tsjernjavski was tijdens zijn carrière onder meer chef van de Vierde Afdeling 
vann het Eerste Hoofddirectoraat van de KGB die zich richtte op de beide Duitslan-
denn en Oostenrijk. Hij wees in 1992 in een interview met een Russisch weekblad op 
hett feit dat overdracht van agenten nogal eens voorkwam. In de tekst daarvan wordt 
nergenss duidelijk wanneer Tsjernjavski precies die functie bekleedde. Hij spreekt 
opvallendd genoeg alleen over overdracht van de GROe naar de KGB en niet 
andersom: : 

I,, for instance, worked with several first class spys [sic] which we had gotten 
fromfrom our military 'neighbours'.64 

Tsjernjavskii  kan zich geen gevallen herinneren waarin de GROe tegen die over-
drachtt protest aantekende. Hij schrijft dat toe aan de overheersende positie van de 
KGBB ten opzichte van de militaire inlichtingendienst.65 

Hett zal in de loop der jaren zeker wel eens gebeurd zijn dat de KGB zich op 
eenn wat onorthodoxe manier agenten van de GROe toeèigende, al is daarover uit 
memoiress en andere bronnen weinig bekend. Een zeldzame uitzondering in dit 
opzichtt is te vinden in een interview uit 1992 met een gepensioneerde generaal-
majoorr van de GROe, Vitali Nikolski. Hij heeft volgens het weekblad New Times 
dertigg jaar bij de GROe gediend en was onder meer in de DDR gestationeerd. Ni-
kolskii  signaleert een hardere houding van de KGB ten opzichte van de GROe dan 
Gordievskyy doet, ook waar het de overname van agenten betreft: 

Thee KGB intelligence service sought to 'strip' army intelligence off its 
agents,, to win them over, and to take credit for our successes. That happened 
quitee often - the 'neighbours' never missed a chance of making good at our 
expense. . 

Dee KGB deed dat dan volgens Nikolski bijvoorbeeld als volgt: 

Thee GRU and KGB secret agents [moet zijn: intelligence officers] abroad 
cooperatedd with one another. For example, I've been working with someone 
off  interest to us for a long time, we've got on friendly terms, and I feel he is 
riperipe for the picking. Before I enlist his regular cooperation, I have to call on 
thee 'neighbours' to make sure that he is not on their files. The KGB opera-
tionss officer raises his eyebrows high and announces: 'You are a bit late, 
we'vee been working with that man for two years now!' The 'neighbour' is 
plainlyy bluffing. He wants to recruit the man himself, all the more so that 
I'vee done all the preparatory work for him. Such sharp practice couldn't but 
embitterr us.66 
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Hett opvallende is dat Nikolski in zijn in 1999 verschenen memoires met geen woord 
reptt over het soort verschijnselen waarover hij in het interview in New Times in 
19922 sprak. Hij laat zich in zijn memoires vrijwel niet uit over de relatie tussen de 
KGBB en de GROe.67 Dat zou te maken kunnen hebben met het inmiddels veranderde 
politiekee klimaat in Rusland. Dat was in 1992 immers veel kritischer ten opzichte 
vann de KGB en de eigen inlichtingen- en veiligheidsdiensten dan zeven jaar later. 

Waarschijnlijkk vond er een systematische onderlinge afstemming plaats 
tussenn KGB en GROe over de rekrutering van agenten in het buitenland, om te 
vermijdenn dat een van de diensten iemand zou rekruteren die al met de andere 
samenwerkte.. Tijdens zijn tijd in Beijing begin jaren '80 kreeg de GROe-officier 
Stanislavv Lunev tot twee keer toe van de Centrale in Moskou te horen dat hij zijn 
contactt met een Amerikaanse journalist die in China was gestationeerd moest 
verbreken.. De KGB had kennelijk deze persoon al in het vizier. In het geval van een 
Portugesee correspondent in Beijing verliep het omgekeerd: hij kreeg bericht van de 
Centralee dat hij zijn contact kon voortzetten en een in Beijing gestationeerde KGB-
officierr moest de verbinding verbreken. Volgens Lunev gold er met betrekking tot 
dee rekrutering van agenten door de KGB en de GROe een regel dat de organisatie 
diee het eerst contact legde met een potentiële agent voorrang kreeg. De andere 
organisatiee moest dan het contact afbreken. In welke mate die regel consequent werd 
gevolgd,, is niet duidelijk. De bewuste Portugese journalist werd uiteindelijk een 
'vertrouwelijkk contact', dus niet een volwaardige agent. 

4.74.7 KGB-toezicht op de GROe 
Diversee auteurs wijzen op één specifieke omstandigheid, die aanleiding was tot de 
meestee spanningen tussen de KGB en de GROe. Het gaat om het gegeven dat de 
KGBB verantwoordelijk was voor de staatsveiligheid binnen de strijdkrachten en dus 
ookk binnen de GROe. Dat toezicht van de NKVD/MGB/KGB heeft waarschijnlijk in 
dee hele Sovjet periode bestaan. De bekende overloper Walter Krivitsky, die in 1941 
doodd in een hotelkamer in Washington werd aangetroffen, gaf in zijn in 1939 
verschenenn memoires al een voorbeeld van dat toezicht op de GROe. De episode da-
teerdee naar zijn zeggen uit de jaren '20. Hij was toen werkzaam bij de Derde 
Afdelingg van de militaire inlichtingendienst die zich bezighield met de verwerking 
vann materiaal voor rapporten en bulletins die aan de hoogste leiders van de Sovjet 
Uniee werden voorgelegd.69 Op een ochtend in januari 1926 - Krivitsky moet een 
verbazendd goed geheugen hebben gehad, want hij schreef dit in 1939 - werd hij 
dringendd ontboden bij een instantie van de OGPOe in Moskou. Hij kreeg daar te 
horenn dat het zegel van zijn afdeling bij de militaire inlichtingendienst spoorloos 
was.. Dat zegel werd onder meer gebruikt om toegangspassen tot de afdeling af te 
stempelenn en was daardoor een onmisbare schakel in het interne veiligheidssysteem. 
Krivitskyy schrijft dat hij bij deze kwestie geheel vrijuit ging. Hij meende op zeker 
momentt dat de ondervraging door de desbetreffende OGPOe-officier te ver ging en 
zichh op een terrein ging bewegen dat niets met de onderhavige kwestie te maken 
had.. Daarom nam hij vanuit de OGPOe-burelen rechtstreeks telefonisch contact op 
mett zijn hoogste chef, het hoofd van de GROe Jan Berzin. Die liet hem weten dat 
Krivitskyy alleen vragen hoefde te beantwoorden die direct met de kwestie van het 
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verdwenenn zegel te maken hadden. Daarop liet de OGPOe hem vrijwel onmiddellijk 
gaan.. Korte tijd later, zo schrijft Krivitsky, kwam het zegel ook weer boven water. 
Hett ging bij deze episode volgens hem om een duidelijke provocatie van de OGPOe. 
Menn zou het zegel gewoon zelf gestolen hebben om de bewuste afdeling van de 
militairee inlichtingendienst in diskrediet te brengen. De OGPOe zou op die manier 
eenn aanleiding hebben gevonden een onderzoek te starten om aldus bij dat onderdeel 
vann de militaire inlichtingendienst een stevige vinger in de pap te krijgen.70 

Igorr Gouzenko, de vercijferaar van de GROe die in september 1945 in de 
Canadesee hoofdstad Ottawa politiek asiel zou vragen, gaat in zijn memoires uit 1948 
ookk in op de toezichthoudende functie van wat toen nog de NKVD was. Tijdens zijn 
opleidingg in de eerste helft van de jaren '40 kreeg hij te horen dat elke vercijferaar 
vann tijd tot tijd door de NKVD aan een soort veiligheidsonderzoek werd onder-
worpen.. Tijdens zijn verblijf in Canada in 1943-1945 was de NKVD-rezident ter 
plaatsee ook degene die door Gouzenko het meest werd gevreesd, vooral nadat hij 
eenmaall  het besluit had genomen zich tot de Canadese autoriteiten te wenden en 
detailss over Sovjet spionage te onthullen. 

Memoiress van Sovjet inlichtingenofficieren geven geen uitsluitsel over de 
vraagg of een provocerende handelwijze van de staatsveiligheidsdienst ten opzichte 
vann de GROe, zoals Krivitsky die schetst, regel was. Het lijk t niet uitgesloten. Het is 
niett denkbeeldig dat een ijverige KGB'er ertoe overging een incident te fabriceren 
oftee provoceren, op grond waarvan hij zelf lof kon oogsten bij superieuren. Aleksei 
Myagkovv noemt in zijn memoires een dergelijk voorval dat weliswaar niet op de 
GROee betrekking heeft, maar op de strijdkrachten in het algemeen. De werkwijze 
vann de KGB in dit geval doet sterk denken aan de door Krivitsky beschreven epi-
sode.. Myagkov was tot aan zijn vlucht naar het Westen in het midden van de jaren 
'700 bij het Derde Hoofddirectoraat van de KGB werkzaam. Hij was in de DDR ge-
stationeerdd en leverde zijn aandeel in bet toezicht op de in dat land gelegerde Sovjet 
troepen.. Hij had een eerzuchtige superieur die naar boven toe resultaten van zijn 
werkk wilde laten zien. De superieur zette Myagkov ertoe aan een bepaalde luitenant 
bijj  een regiment in de DDR, van wie vermoed werd dat hij niet honderd procent 
regimegetrouww was, tot Sovjetvijandige uitspraken te verlokken. Met dat doel werd 
'ss mans beste vriend door Myagkov als informant gerekruteerd. De afloop van deze 
operatiee is niet bekend, omdat Myagkov voordat het zover was, zelf naar het Westen 
vluchtte.72 2 

InIn het kader van de toezichthoudende functie van de KGB waren de strijd-
krachtenn met een netwerk van informanten gepenetreerd, zoals ook uit het verhaal 
vann Myagkov blijkt. Leopold Trepper wijst eveneens op de aanwezigheid van in-
formantenn van de NKVD binnen de militaire inlichtingendienst in de periode vóór 
dee Tweede Wereldoorlog. Hij is daar echter zeer summier over en gaat niet verder in 
opp de werkwijze van de NKVD op dit terrein.73 In het begin van dit hoofdstuk is al 
gewezenn op een aantal uitspraken van Oleg Kaloegin over informanten binnen de 
strijdkrachten.. Als voorbeeld van deze praktijk noemde hij het geval van de bevel-
hebberr van een van de vier vloten van de Sovjet Unie, een admiraal, die een infor-
mantt van de KGB zou zijn geweest.74 De KGB-instanties op lokaal niveau die 
verantwoordelijkk waren voor de staatsveiligheid binnen de strijdkrachten, werden 
traditioneell  ten tijde van het Sovjet regime altijd Osobye Otdely ('Speciale Afdelin-
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gen')) genoemd. De daarvoor gebruikte afkorting was ' 0 0 '. De benaming Osobye 
Otdelyy en de daarbij behorende afkorting kwam al kort na de Oktoberrevolutie in 
zwang.755 Krivitsky was bij het eerder genoemde voorval in 1926 inderdaad bij de 
Specialee Afdeling van de OGPOe van het district Moskou ontboden. In de Engelsta-
ligee editie van zijn memoires wordt gesproken van de 'Special Section'. 

Err is onder de memoiresschrijvers op één uitzondering na geen auteur die het 
KGB-toezichtt op de strijdkrachten en de GROe ontkent, al brengt niet iedereen het 
terr sprake. De enige auteur die expliciet ontkent dat de Speciale Afdelingen van de 
KGBB binnen de GROe actief waren is Suvorov. Hij meent dat er weliswaar sprake is 
vann KGB-toezicht op de strijdkrachten, maar dat zou zich niet tot de GROe uit-
strekken.. Suvorov meent dat de GROe in tegenstelling tot de rest van de strijdkrach-
tenn zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid in de eigen gelederen. Hij beweert 
zelfss dat dit altijd zo is geweest.76 Er is echter geen reden deze uitspraak serieus te 
nemen.. Suvorov wordt door alle overlopers die zich over deze kwestie hebben uit-
gelatenn tegengesproken. Ook westerse kenners van de materie verschillen met hem 
vann mening. Een gerenommeerde auteur als Amy Knight die in haar boek over de 
KGBB uit 1988 een hoofdstuk aan de Speciale Afdelingen heeft gewijd, neemt 
nadrukkelijkk afstand van Suvorovs bewering. Zij schrijft: 

Givenn that the primary function of the Special Departments is to prevent the 
penetrationn of foreign intelligence agents into the Soviet armed forces and 
thee consequent betrayal of military secrets, it seems logical that the GRU 
wouldd be among the primary agencies of 00 concentration. 

Zijj  verwijst vervolgens naar een Sovjet publicatie uit 1979 waarin expliciet wordt 
gesteldd dat het de Speciale Afdelingen waren die de Amerikaans-Britse agent Oleg 
Penkovski,, een GROe-officier, in 1963 ontmaskerden.78 Suvorovs uitspraak over de 
Specialee Afdelingen moet gezien worden als een van zijn talrijke onbetrouwbare 
beweringen. . 

Inn een aanhangsel bij de memoires van Aleksei Myagkov is een document 
afgedrukt,, waarin de 'plichten van de Speciale Afdelingen' worden opgesomd. Het 
tegengaann van de 'penetratie van agentennetwerken in de eenheden en installaties 
vann het Sovjet leger en de marine, de KGB en de strijdkrachten van het MOOP' 
wordtt daarbij als eerste punt genoemd.80 (MOOP stond voor Ministerstvo Ochrany 
Obsjtsjestvennojj  Porjadki, ministerie ter Bewaring van de Openbare Orde, in de 
jarenn '60 enige tijd de benaming voor het ministerie van Binnenlandse Zaken 
MVD.)) De GROe als object van zorg voor de Speciale Afdelingen wordt in het 
documentt dat Myagkov aanhaalt niet apart vermeld. Men zou echter met Knight 
kunnenn menen dat de zorg voor de staatsveiligheid binnen de GROe in de hierboven 
geciteerdee taakomschrijving besloten lag. De voormalige KGB-officier Peter 
Deriabinn heeft het een en ander gezegd over het toezicht op dee GROe in het door de 
geallieerdenn bezette Wenen rond 1950. Hij was daar in die tijd gestationeerd en liep 
inn 1954 van daaruit naar het Westen over. Bij zijn beschrijving gebruikt Deriabin de 
termm KGB, terwijl die organisatie formeel pas vanaf 1954 bestond. Over de relatie 
tussenn de staatsveiligheidsdienst en de GROe in die tijd schrijft hij onder meer het 
volgende: : 
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Throughh its own personnel in military counter-intelligence the KGB enjoys a 
one-wayy window on the activities of the GRU. The highest officers of the 
GRUU are accordingly under KGB surveillance. Their private lives, loyalty to 
thee Party, and local intelligence activities are sifted with equal thoroughness 
byy KGB agents within their organization, for forwarding to the Central Com-
mitteee at the State Security's discretion.81 

Deriabinn legt vervolgens uit tot wat voor een ingewikkeld rollenspel voor de direct 
betrokkenenn de praktijk van het rekruteren van informanten door de staatsveilig-
heidsdienstt voerde. In Wenen waren namelijk in die tijd volgens hem diverse 
hooggeplaatstee GROe-officieren als informant voor de staatsveiligheid werkzaam. 
Eenn van hen had voor de buitenwereld een leidende functie bij de economische sec-
tiee van de Sovjet ambassade in Wenen. In feite was hij echter GROe-officier en 
gebruiktee hij zijn werk voor de ambassade als dekmantel.82 Zo iemand moest dus 
driee rollen op elkaar afstemmen. Deriabin was zelf in Wenen als zogeheten SK-
ofïïcierr direct met het toezicht op de GROe belast. (SK stond voor het Russische 
sovetskajasovetskaja kolonia en sloeg op de lijn van dienst die met het toezicht op Sovjet 
burgerss in het buitenland was belast.) Zijn rezident had hem in dit verband ronduit 
gezegd:: 'You must always keep your eyes on any GRU personnel.'83 

Inn de Sovjet Unie was in de periode na 1953 het Derde Hoofddirectoraat van 
dee KGB voor de rekrutering van informanten onder GROe-personeel verantwoorde-
lijk .. Voor Sovjet ambassades in het buitenland gold dat Directoraat K van het Eerste 
Hoofddirectoraatt belast was met de zorg voor de staatsveiligheid in de gehele ves-
tiging.. Dat betekende dat personeel van Directoraat K informanten rekruteerde onder 
Sovjett personeel in het buitenland. Oleg Kaloegin stond in de jaren '70 aan het 
hoofdd van dat directoraat. Directoraat K had zijn informanten dus niet alleen onder 
GROe-personeel,, maar ook onder gewone diplomaten. Wellicht bracht dat de 
diplomatenn en het GROe-personeel soms nader tot elkaar. Dat zou men althans voor-
zichtigg af kunnen leiden uit een opmerking die de voormalige Sovjet diplomaat 
Arkadyy Shevchenko in zijn memoires maakt. Over zijn tijd bij de Verenigde Naties 
inn de jaren '60 en '70 merkt hij op dat hij beter met GROe-officieren overweg kon 
dann met KGB-personeel. Een van de redenen daarvoor was het zich gezamenlijk 
afzettenn tegen de KGB die GROe-personeel en diplomaten onder toezicht hield. De 
GROe-rezidentt in New York deed in gesprekken met Shevchenko ook herhaaldelijk 
zijnn beklag over de KGB. Een bijkomende reden tot ontevredenheid van de GROe-
rezidentt was volgens Shevchenko dat de KGB bij de Sovjet missie in New York 
overr hogere diplomatieke posities als dekmantel beschikte.8 

Hett feit dat de KGB verantwoordelijk was voor de staatsveiligheid in de bui-
tenlandsee vestigingen van de USSR betekende concreet dat GROe-personeel op am-
bassadess zeker kon weten dat collega's aan de KGB-rezident rapporteerden over het 
well  en wee binnen de GROe-rezidentoera. Als het goed was wist de GROe-rezi-
dentoeraa daarbij echter niet om wie het ging. Dat dit gegeven de onderlinge sfeer 
tussenn KGB en GROe op een ambassade niet ten goede kwam, is goed voor te stel-
len.. De beschrijving die de KGB-ofïicier Vladimir Kuzichkin van de situatie op de 
ambassadee in Teheran rond 1980 geeft is niet wezenlijk anders dan die van Deriabin 

164 4 



uitt 1950. Zij laat aan duidelijkheid niets te wensen over en schetst een geestelijk kli-
maatt waarbinnen het voor betrokkenen onprettig werken moet zijn geweest: 

Wee knew everything that went on in the GRU Residency from informers in 
theirr ranks who were working for the KGB. There were not as many of them 
ass there were among the straight diplomats, but there were quite enough. At 
onee time our counter-intelligence even had access to their secret docu-
ments. . 

Olegg Penkovski schetste in het begin van de jaren '60 de toestand in Sovjet ambas-
sadess op een manier, die na de eerdere beschrijvingen van Deriabin en Kuzichkin de 
lezerr niet erg zal verrassen: 

Inn an embassy the KGB spies on all personnel, including us in the GRU. The 
KGBB men watch absolutely everything that goes on: the purchases people 
make,, how they live and whether it accords with their salary, where they go, 
whichh doctors they visit, whom they meet, how much drinking they do, their 
morals.. The KGB listens constantly to what the people say. In short, almost 
everyy move in an embassy employee's life is known to the KGB. Meanwhile 
wee in the GRU watch the KGB in turn. We want to establish which of our 
GRUU men are connected with the KGB or work as their informants or co-
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optees. . 

Kuzichkinn maakt enkele opmerkingen over de wijze waarop de verklikkers binnen 
dee GROe door de KGB werden gerekruteerd. Sommigen werden door het Derde 
Hoofddirectoraatt gerekruteerd, terwijl zij nog niet bij de GROe waren ingelijfd, 
maarr gewoon in het leger dienden. Anderen werden in Moskou of elders gerekru-
teerd,, terwijl ze al bij de GROe waren en voor die organisatie onder een dekmantel 
ergenss werkten. Weer anderen werden pas gerekruteerd, toen ze in een GROe-
rezidentoeraa in het buitenland werkten. 

Somss waren er blijkbaar ook 'fatsoenlijke' KGB'ers, die te verdragen waren. 
Dee gepensioneerde generaal-majoor van de GROe Vitali Nikolski zei in 1992 in het 
eerderr aangehaalde interview met een Russische journalist over het toezicht door de 
KGB: : 

Well,, it made me a bit resentful, let's say. Who likes being informed against? 
Inn reality, much depended on the concrete individuals we had to deal with, 
andd I must say that there were always quite a few decent persons among 
thosee officers. The gendarme types were not as common as one may think. I 
alwayss proceeded from the fact that counterintelligence officers had their 
ownn missions to do. 

Kuzichkinn schrijft desondanks dat het in zijn tijd in Teheran rond 1980 tot een ern-
stigee botsing kwam russen de GROe-rezident en zijn tegenvoeter bij de KGB, omdat 
bijj  de GROe de verdenking was gerezen dat men door de KGB op de ambassade 
werdd afgeluisterd. Bij de GROe op de ambassade was er volgens Kuzichkin al de 
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nodigee onvrede omdat naast de eigen rezidentoera, die in het ambassadegebouw 
bijnaa een hele verdieping besloeg, nog net twee kleine kamertjes van de KGB waren 
ondergebracht.. Officieel waren die voor interceptie van radioverkeer van diensten 
vann het gastland, maar bij de GROe meende men dat van daaruit de eigen burelen 
werdenn afgeluisterd. Toen de GROe-rezident ook nog ontdekte dat er vreemde 
openingenn in al zijn telefoonapparaten zaten, waarop minuscule roostertjes waren 
aangebracht,, liepen de spanningen hoog op. Volgens Kuzichkin dreigde de GROe-
rezidentt dit 'illegale gedrag' aan Moskou te rapporteren - waarbij onduidelijk blijf t 
waaromm afluisteren met technische middelen in dit geval illegaal zou zijn geweest. 
Dee kwestie kon door de KGB-rezident worden gesust, toen hij duidelijk kon maken 
datt er van afluisteren geen sprake was. Het bleek namelijk om nieuwe telefoons op 
dee ambassade te gaan, afkomstig uit de Sovjet Unie zelf, die allemaal van zo'n 
verontrustendd roostertje waren voorzien.90 Kuzichkin haalt dit incident aan als een 
voorbeeldd van de 'blinde haat' van de GROe-rezident ten opzichte van de KGB. Er 
zouu volgens hem in dit geval helemaal geen reden geweest zijn voor de achterdocht 
vann de rezident. De KGB wist namelijk ook wel dat de GROe-rezident zoals het een 
ervarenn inlichtingenofficier betaamt nooit belangrijke zaken over de telefoon zou be-
spreken.. Kuzichkin ziet hierbij over het hoofd dat het technisch ook mogelijk is een 
telefoontoestell  waarmee geen gesprek wordt gevoerd, als microfoon voor het 
afluisterenn te gebruiken. Dat maakt de achterdocht van de GROe-rezident in Teheran 
misschienn wel begrijpelijk. Dat de GROe niet alleen stond in zijn achterdocht ten 
opzichtee van de KGB blijkt uit een terloopse opmerking van Gordievsky in zijn 
memoires.. In de Sovjet ambassade in Londen heerste begin jaren '80 volgens hem 
eenn 'terrible paranoia about bugging'. Vaak leek het zelfs alsof de staf aan niets 
anderss dacht. Men vreesde niet alleen afluisteren door een erkend tegenstander als 
dee Britse veiligheidsdienst MI5, bijvoorbeeld vanuit een belendend pand. Men 
voeldee zich blijkbaar ook tegenover de eigen 'organen' (de KGB) niet zeker. Deze 
keerr was het niemand minder dan de ambassadeur zelf die de KGB verdacht van 
'schendingg van zijn privacy'. Wat was namelijk het geval? De slaapkamer van de 
ambassadeurr in het pand 13 Kensington Palace Gardens was gesitueerd op de ver-
diepingg beneden de rezidentoera van de KGB. De ambassadeur werd geplaagd door 
dee angst dat de KGB hem door het plafond bespioneerde. Toen de ambassadeur eens 
doorr de rezident werd uitgenodigd de rezidentoera te komen bezichtigen, loerde hij 
voortdurendd naar de vloer in een poging verborgen camera's of kijkgaten te ontdek-
ken.91 1 

Bijj  dit alles dient men voor ogen te houden dat de numerieke verhoudingen 
opp Sovjet ambassades vrijwel altijd in het voordeel waren van KGB-officieren ten 
opzichtee van die van de GROe, al waren natuurlijk niet alle KGB'ers op ambassades 
voorr Directoraat K werkzaam. Dat de KGB op ambassades een numeriek overwicht 
hadd over de GROe verklaren bijna alle memoiresschrijvers die op dit thema ingaan, 
alal zijn de percentages die genoemd worden niet altijd dezelfde. Penkovski meent, 
sprekendd over ambassades, dat de KGB 40% van het ambassadepersoneel uitmaakte 
enn de GROe 20. De KGB was volgens Penkovski overal numeriek in de meerderheid 
tenn opzichte van de GROe, speciaal in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.92 

Hett totale aantal inlichtingenofficieren (van KGB en GROe samen) was dus naar 
westersee begrippen ongekend hoog. Oleg Gordievsky komt, sprekend over Kopen-
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hagenn in de tweede helft van de jaren '60, tot een nog hoger percentage inlichtin-
genofficierenn op ambassades. Hij beweert dat er van de twintig diplomaten zes echt 
vann het ministerie van Buitenlandse Zaken waren; dat is dus maar 30%. Van de 
overigee veertien waren er negen of tien KGB en de rest GROe. Gordievsky meent 
datdat die verhouding ongeveer dezelfde was op alle Sovjet ambassades in westerse 
landen.. (In Londen werden de getalsmatige verhoudingen in 1971 drastisch ver-
stoord,, toen 105 Sovjet inlichtingenofficieren van de KGB en de GROe door de 
Britsee regering werden uitgewezen.93) In Teheran was de situatie eindjaren '70 vol-
genss Kuzichkin iets minder ongunstig voor de GROe. Van de 50 diplomaten waren 
err 23 echt, 15 waren er van de KGB en 12 van de GROe.94 De diplomaat Nicolas 
Polianskii  schrijft in zijn memoires dat tweederde van het ambassadepersoneel in de 
hoofdstadd Bern in het midden van de jaren '70 voor de twee inlichtingendiensten 
werkte.. De KGB en de GROe gaven elkaar in dat opzicht niet veel toe: tegenover 9 
echtee diplomaten stonden 9 KGB'ers en 8 of 9 GROe-officieren.95 Wat de consula-
tenn betreft menen memoiresschrijvers zoals Oleg Penkovski en Vladimir Sakharov 
datt die vrijwel uitsluitend door KGB-officieren werden bemand. Er kwamen niet 
alleenn geen gewone Sovjet diplomaten aan te pas, maar volgens Sakharov ook hele-
maall  geen GROe-personeel. Penkovski beweert dat de GROe er af en toe nog met 
moeitee in slaagde op een consulaat iemand onder te brengen. Polianski laat zich 
overr het personeel op Sovjet consulaten niet uit, maar verdiepte zich als diplomaat in 
19766 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in allerlei consulaire regels. Hij kon 
toenn zelf constateren dat er een zeer nauwe band bestond tussen de consulaire dienst 
enn de KGB. Tal van documenten met richtlijnen over consulaire zaken waren 
volgenss hem ondertekend door de chefs van het Eerste en Tweede Hoofddirectoraat 
vann de KGB.97 Dat het toezicht door de KGB, al dan niet in combinatie met een 
numeriekk overwicht op ambassades, bij GROe-personeel weerstand opriep, lijk t 
voorr de hand te liggen. Sprekend over de situatie op ambassades zegt Kuzichkin 
heell  simpel: 'The GRU hates the KGB.'98 Het is tekenend dat informatie over de 
aantallenn inlichtingenofficieren van de KGB en de GROe op ambassades en andere 
diplomatiekee vestigingen in het buitenland uitsluitend is te vinden in memoires van 
overgelopenn inlichtingenofficieren. De KGB'ers die na 1991 in Rusland hun 
memoiress hebben geschreven bewaren over dit thema een volledig stilzwijgen. 

KGBB en GROe grepen allerlei mogelijkheden aan om hun personeel voor 
langeree tijd in het Westen onder te brengen, ook buiten ambassades en consulaten. 
Waarschijnlijkk werden daarbij in grote lijnen dezelfde numerieke verhoudingen 
tussenn de twee diensten gehanteerd als op Sovjet ambassades het geval was. 
Typerendd is wat Kaloegin zegt over de eerste groep Sovjet studenten die in sep-
temberr 1958 in het kader van een uitwisseling naar de Verenigde Staten vertrok. 
Volgenss zijn memoires bestond de helft van de groep van achttien uit inlichtingenof-
ficieren.. Van de vier studenten die bij Columbia University in New York werden 
geplaatstt was er één van de GROe, twee waren van de KGB en de vierde was offi-
cieell  werkzaam bij het Centraal Comité van de CPSU. Dat was Alexander Jakovlev, 
diee ongeveer drie decennia later als een van de 'architecten van de perestrojka' 
geschiedeniss zou schrijven. 
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4.84.8 Toestemming voor verblijf in het buitenland 
Hett belangrijkste middel waarmee de KGB onder GROe-personeel informanten 
rekruteerde,, hield volgens Kuzichkin verband met de doorslaggevende stem van die 
dienstt bij de beslissing of iemand in het buitenland kon worden gestationeerd.100 De 
bevoegdheidd van de KGB op dit punt hing samen met de verantwoordelijkheid van 
dee dienst voor de staatsveiligheid binnen buitenlandse vestigingen van de USSR. Als 
dee desbetreffende KGB-instantie tot de slotsom was gekomen dat iemand een 
veiligheidsrisicoo was, was daarmee ook zijn verblijf in het buitenland praktisch 
onmogelijkk geworden. Dat gold ook voor diplomaten. De overgelopen diplomaat 
Arkadyy Shevchenko maakt in zijn memoires gewag van de bijna almachtige positie 
vann de KGB in dit opzicht in buitenlandse vertegenwoordigingen. Zelfs een diplo-
maatt die geen enkel kwaad in de zin had, maar uit hoofde van zijn werk on-
vermijdelijkk met veel buitenlanders in contact kwam, kon volstrekt ten onrechte bij 
dee KGB onder verdenking komen. Tegen een besluit van de KGB zo'n diplomaat 
eenn enkele reis Moskou te laten maken, kon dan weinig gedaan worden.101 

Inn The Penkovskiy Papers wees Penkovski in het begin van de jaren '60 er al 
opp dat voor uitzending naar het buitenland van een GROe-officier toestemming van 
dee KGB vereist was. Men proeft de ingehouden woede als hij over de KGB zegt: 

Theyy are the ones who investigate us and run clearances on us. It is they on 
whosee recommendations officers are ousted from the GRU. It is they who 
rummagee through our personal affairs, like policemen searching a suspect's 
hotell  room. Even for a GRU officer to go abroad, KGB approval is neces-
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sary. . 

Dezee controlerende functie van de KGB was niet beperkt tot het buitenland. 
Soortgelijkee mechanismen waren ook intern in de USSR werkzaam. Overal waar 
mensenn op gevoelige posities kwamen - waarbij traditioneel in de Sovjet Unie het 
begripp 'gevoelige positie' zeer breed werd uitgelegd - was voor de KGB een 
belangrijkee preventieve taak weggelegd. Shevchenko vat de doorslaggevende in-
vloedd van de KGB op het binnenlandse en buitenlandse front als volgt samen: 

Ass guardians and enforcers of security, the KGB has veto power over hiring 
forr sensitive posts. Without a security clearance, no student can enter 
MGIMOO [Moskovski Gosoedarstvenny Institoet Mezjdoenarodnych Otnos-
jeniii  ('Moskous Staatsinstituut voor Internationale Betrekkingen')], no offi-
ciall  can assume management reponsibilities in a defense-related industry, no 
diplomatt can gain a foreign assignment, no ordinary citizen can obtain a 
passportt for travel abroad. A taint of suspicion can block the most promising 
career.103 3 

Dee voormalige KGB-officier Filipp Bobkov bracht een groot deel van zijn carrière 
doorr bij het Vijfde Directoraat dat zich met dissidenten bezighield. Hij wijst in zijn 
memoiress op de cruciale rol van de KGB in dit opzicht: 'De KGB moest kwesties 
oplossenn aangaande de toelating tot geheim werk en toestemming verlenen naar het 
buitenlandd te reizen.' De procedure die daarmee samenhing werd spetsialnaja 
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proverkaproverka of spetsproverka ('speciale controle') genoemd. Bobkov meent dat de spet-
sproverkasproverka zijn oorsprong vond in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, ten 
tijdee van het begin van het Sovjet atoombomproject.104 Waarom hij dat zegt is niet 
duidelijk,, want vóór die tijd was er natuurlijk ook strenge controle op toelating tot 
geheimm werk en op reizen naar het buitenland. Over de vraag of een Sovjet burger 
mochtt uitreizen werd volgens Bobkov door een speciale commissie van het Centraal 
Comitéé van de CPSU beslist. Die commissie baseerde zich echter op materiaal dat 
dee KGB door middel van een spetsproverka had verzameld. Afzonderlijke medewer-
kerss van de commissie wilden het echter soms doen voorkomen, zo schrijft Bobkov, 
datt een verbod uit te reizen van de KGB afkomstig was. Strikt genomen was dat 
volgenss hem echter niet het geval.105 Een dergelijke commissie zal waarschijnlijk 
niett alleen in Moskou hebben gezeteld, maar vestigingen over de hele USSR hebben 
gehad.. Bobkov zwijgt daar echter over. 

Hett is uit tal van andere bronnen bekend dat Sovjet burgers inderdaad aan 
eenn strenge controle werden onderworpen voordat het hen werd toegestaan naar het 
buitenlandd te reizen. Daarbij werd onder andere van uitgebreide vragenlijsten 
gebruikk gemaakt. Penkovski schrijft ook dat die controle geschiedde door een 
specialee commissie van het Centraal Comité van de CPSU. Hij beweert dat die ge-
heell  door KGB'ers was bemand.106 Ook GROe-officieren moesten zich kennelijk 
zo'nn controle laten welgevallen. Hoe het Penkovski bij zo'n gelegenheid persoonlijk 
verging,, beschrijft hij indringend. Hij geeft daarbij ruim baan aan zijn woede: 

Whenn I was leaving, this scoundrel Daluda from the KGB poked through my 
filefile  for two hours. What was he looking for? I have been a Party member 
sincee 1940. He questioned me about all my relatives, living and dead, about 
myy family life, whether I quarrel with my wife, about drinking, whether 1 
wantt to go abroad, etc. He even asked me some questions on international 
problems.. This was done to me, an officer of the General Staff and of the 
GRU!!  I was graduated from two academies and here he was talking to me as 
iff  I were a first grader. 

Howw many forms and autobiographies must be filled out before a trip 
abroadd is processed! And all of them in four and sometimes in five copies! 
Onee even has to bring with him a residence registration certificate when it is 
perfectlyy clear to everyone where one lives, because no one can live in Mos-
coww without registering. I submitted eighteen photographs! What are they 
goingg to do with them, marinate them? This is such a tremendous job! My 
wifee and I worked on it for two days, and still we could not finish it all! 

Hett is uit de context niet helemaal duidelijk wanneer deze episode precies speelde. 
Hett is mogelijk dat deze woede-uitbarsting van Penkovski op de voorbereiding van 
eenn buitenlandse reis in het begin van de jaren '60 betrekking heeft. Penkovski was 
toenn begin veertig - zijn geboortejaar was 1919 - en bekleedde al de rang van 
kolonel.. Het is echter ook mogelijk dat een en ander in het midden van de jaren '50 
speelde,, toen hij zich klaarmaakte voor een reis naar Turkije waar hij in die periode 
enigee tijd als militair attaché was gestationeerd.108 De weigering van Sovjet instan-
tiess Penkovski een visum en een paspoort voor een buitenlandse reis te geven zou de 
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voorbodee zijn van zijn arrestatie in oktober 1962. In het daaraan voorafgaande half 
jaarr kreeg hij niet alleen geen visum voor enkele buitenlandse reizen die hij onder 
eenn dekmantel als GROe-officier naar het buitenland zou maken. Hij merkte ook dat 
hijj  van tijd tot tijd door onbekenden, waarschijnlijk behorende tot de KGB, in 
Moskouu werd gevolgd. Dat was een teken dat er ernstige verdenkingen tegen hem 
warenn gerezen. Uiteindelijk volgde zijn arrestatie met de voor hem fatale afloop.109 

Ookk de ex-diplomaat Nicolas Polianski beschouwt in zijn memoires de mo-
gelijkheidd die de KGB had, te beslissen over de lengte van het buitenlands verblijf 
vann een diplomaat of GROe-officier, als een uiterst belangrijk machts- en pressie-
middel.. Onder meer daaraan kon de KGB-rezident veel gewicht en macht ontlenen. 
Hijj  kon bijvoorbeeld heel gemakkelijk aan diplomaten vragen, zijn mensen in 
contactt te brengen met geschikte buitenlanders, die uit het oogpunt van inlichtin-
genwerkk voor de KGB interessant waren. Dat had alles te maken met de mogelijk-
heidd die de rezident had een buitenlands verblijf van een diplomaat of van wie dan 
ookk abrupt te laten eindigen. De GROe-rezident was in dat opzicht volgens Poli-
anskii  zonder meer in het nadeel. Typerend voor de situatie in de Sovjet ambassa-
dee in Zwitserland die Polianski beschrijft, is het feit dat de GROe-rezident alle 
moeitee doet met iedereen op goede voet te verkeren. Hij gedraagt zich tegenover 
ambassadepersoneell  uiterst vriendelijk en tactvol met het doel hen gunstig te 
stemmenn en aldus zoveel mogelijk invloed te winnen. Het eigen personeel van de 
GROe-rezidentoeraa werd echter door de rezident op alle mogelijke manieren gekoei-
oneerd,, omdat hij van hun medewerking al verzekerd was.1 ] De positie van de 
KGB-rezidentt en zijn medewerkers was volgens Polianski fundamenteel anders: 

Less fonctionnaires du KGB ne rencontraient pas tous ces problèmes, car on 
less craignait. Point n'était besoin, pour Ie chef du KGB, de chercher a être 
populairee auprès de la colonie soviétique, car c'était elle qui s'efforcait d'etre 
bienn en cour avec lui et ses hommes, en tachant surtout de rester a distance, 
tantt au travail qu'en privé, et en arborant un sourire poli.112 

Polianskii  zag de KGB-rezident dus als de nummer twee op de ambassade in Bern, 
naa de ambassadeur. Op de derde plaats kwam volgens hem de GROe-rezident.113 

Err was volgens Polianski nog een andere belangrijke bevoegdheid van de 
KGB-rezident,, die sterk tot zijn machtspositie bijdroeg. Dat was namelijk het feit dat 
vrijwell  alle contacten van diplomaten met buitenlanders onder de controle van de 
KGBB vielen. Zelfs als de Sovjet ambassadeur in Bern een ontmoeting met zijn 
Amerikaansee tegenhanger zou hebben, werd het geplande verloop van het gesprek 
vooraff  eerst met de KGB-rezident doorgenomen?' Shevchenko signaleert in zijn 
memoiress een soortgelijk verschijnsel. Tijdens zijn werk bij de Sovjet missie van de 
Verenigdee Naties in New York in de jaren '60 en '70 was de KGB uit het oogpunt 
vann staatsveiligheid ook hevig geïnteresseerd in de contacten die Sovjet diplomaten 
mett buitenlanders onderhielden. Op zeker moment leidde dat ertoe dat er bij de 
Sovjett missie in New York een register werd bijgehouden. Daarin moesten alle per-
soneelsledenn en ook diplomaten als Shevchenko, die niet bij de Sovjet vertegen-
woordigingg waren aangesteld maar bij het Secretariaat van de VN, hun ontmoetin-
genn met buitenlanders bijhouden en in het kort beschrijven. Voor de diplomaten was 
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ditt bijzonder hinderlijk, voor de KGB was het zelfs contraproductief. De namen van 
KGB-ofïïcierenn die onder diplomatieke dekmantel opereerden stonden namelijk ook 
inn dat register. Om redenen van geheimhouding stond er echter over hun contacten 
mett buitenlanders niets in, terwijl zij beroepshalve vooral in Amerikanen waren geï-
nteresseerd.. Op die manier konden de diplomaten gemakkelijk vaststellen wie tot de 
KGBB behoorde en wie niet, wat natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling was.115 Het 
echtpaarr Petrov, begin jaren '50 als inlichtmgenofficieren aan de Sovjet ambassade 
inn de Australische hoofdstad Canberra werkzaam, laat weten dat zij verslag moesten 
uitbrengenn aan de Centrale in Moskou over al hun contacten met buitenlanders op 
receptiess en dergelijke.116 Dat zal niet primair uit het oogpunt van staatsveiligheid 
zijnn gebeurd, maar minstens evenzeer met het oog op mogelijke toekomstige 
rekruteringen.. Rapportage van alle contacten aan de KGB werd in die tijd kennelijk 
niett van het gewone diplomatieke personeel geëist, althans niet in Canberra. Het lijk t 
niett waarschijnlijk dat de KGB ten tijde van Shevchenko's verblijf in de Verenigde 
Statenn de contacten van GROe-personeel met buitenlanders in even sterke mate kon 
controlerenn als men dat bij Sovjet diplomaten probeerde. Alleen al uit het oogpunt 
vann de door inlichtingen- en veiligheidsdiensten over de hele wereld gepraktiseerde 
compartimenteringg was het immers zeer onwenselijk dat men bij de KGB op de 
hoogtee zou zijn van de contacten die GROe-officieren uit hoofde van hun spionage-
werkzaamhedenn noodzakelijkerwijs met buitenlanders moesten onderhouden. 

Eerderr is de rol van de KGB ter sprake gekomen bij de beslissing een Sovjet 
burger,, mogelijk ook een GROe-officier, een visum en een paspoort te verlenen voor 
eenn reis naar het buitenland. Dergelijk werk is grotendeels preventief: men kijkt of 
eenn bepaalde persoon een veiligheidsrisico is. Zo ja, dan wordt toestemming 
geweigerd.. De KGB, vooral Directoraat K, kwam ook in actie als er een probleem 
geconstateerdd was ten aanzien van een al in het buitenland gestationeerd persoon. 
Olegg Kaloegin geeft een pikant voorbeeld uit zijn tijd bij Directoraat K: 'the case of 
thee Soviet wife and her big dog'. In 1979 kreeg Kaloegins dienst van een bron bij 
eenn veiligheidsdienst van een grote Aziatische mogendheid te horen dat er een 
ernstigg veiligheidsprobleem was gerezen betreffende de vrouw van de GROe-
rezidentt in dat land. Het bleek dat de vrouw buiten medeweten van haar echtgenoot 
regelmatigg seks had met de hond van de familie. De Aziatische bron van Directoraat 
KK liet weten dat personeel van zijn dienst de vrouw talloze malen bij het 'stellen van 
dee daad' had geobserveerd. De door Kaloegin niet nader genoemde Aziatische 
dienstt overwoog nu de 'zwakke kant' van de vrouw in kwestie te gebruiken als 
chantagemiddell  om haar echtgenoot ertoe te brengen voor de bewuste mogendheid 
enn voor het Westen te gaan werken. Blijkbaar werkte die Aziatische dienst nauw 
samenn met westerse landen. De zaak lag bijzonder gevoelig, onder andere omdat de 
Aziatischee bron van de KGB die de informatie over de vrouw had geleverd, niet 
mochtt worden prijsgegeven. Uiteindelijk kwam zelfs KGB-voorzitter Joeri Andro-
povv eraan te pas. Tijdens een bijeenkomst in de werkkamer van de voorzitter, waar-
bijj  naast Kaloegin zelf ook Krjoetsjkov aanwezig was, boog men zich over deze 
delicatee aangelegenheid. Een oplossing diende zich niet onmiddellijk aan, totdat 
Andropovv plotseling uitriep: 'Maak de hond af' Men deed vervolgens een onsuc-
cesvollee poging de hond met gif te doden. Volgens Kaloegin zorgde hetzelfde KGB-
laboratoriumm dat de gifcapsules voor de Bulgaar Georgi Markov had geleverd, ook 
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inn deze zaak voor de benodigde stoffen. Uiteindelijk werd de GROe-officier naar 
Moskouu teruggeroepen en de Aziatische dienst zag van pogingen tot chantage af. De 
officierr kwam er blijkbaar nooit achter hoe innig de band van zijn vrouw met haar 
hondd was geweest. Dit fantastische verhaal is uiteraard niet controleerbaar. 
Afgezienn daarvan biedt het echter een aardig voorbeeld - al dan niet fictief- van de 
toezichthoudendee taak die de KGB in het buitenland uitoefende, ook ten aanzien van 
GROe-personeel. . 

4.94.9 Onderlinge taakverdeling en coördinatie 
InIn het voorgaande zijn episodes en voorbeelden ter sprake gekomen waarbij er 
duidelijkk sprake was van een ingebouwde spanning tussen de KGB en de GROe. Die 
hingg dan bijvoorbeeld samen met het gegeven dat de KGB binnen de militaire 
inlichtingendienstt informanten rekruteerde of op ambassades een belangrijke rol 
speeldee bij de vraag of een GROe-officier in aanmerking kwam voor een buiten-
landsee reis of op een ambassade gestationeerd kon worden. Daarbij ging het om 
vormenn van toezicht waaraan vele Sovjet burgers in hun werksituatie waren onder-
worpen.. Ondanks dit alles was er tegelijkertijd ook sprake van bepaalde vormen van 
onderlingee taakverdeling en coördinatie tussen de KGB en de GROe. Het overdra-
genn van agenten aan elkaar is al ter sprake gekomen. Ook werden de activiteiten van 
hethet Eerste Hoofddirectoraat van de KGB en de GROe soms op elkaar afgestemd en 
kwamm het voor dat door hogere instanties bepaalde algemene prioriteiten ten aanzien 
vann inlichtingenwerk werden gesteld. Beide organisaties hielden zich per slot van 
rekeningg met het verzamelen van inlichtingen in het buitenland bezig en waren in 
datdat opzicht dienstbaar aan de hoogste Sovjet autoriteiten, in casu de partijleiding. 
Hogeree instanties, die immers afnemers van door spionage verkregen inlichtingen 
waren,, deden soms direct instructies met betrekking tot 'intelligence priorities' uit-
gaan,, die voor beide inlichtingendiensten golden. Ook werden inlichtingen die door 
beidee diensten waren verkregen ongetwijfeld met elkaar vergeleken. Een dergelijke 
gangg van zaken ligt voor de hand en komt ook bij westerse overheidsbureaucratieèn 
voor.. Hoewel over dergelijke zaken uit de voormalige Sovjet Unie niet veel bekend 
is,, zijn er wel voorbeelden van te vinden. 

Eenn ervan betreft het Sovjet inlichtingenwerk tijdens de Tweede Wereldoor-
log,, in het bijzonder de verrichtingen van de zogeheten Rote Kapelle, een naam die 
oorspronkelijkk van de Gestapo afkomstig is. De Rote Kapelle is doorgaans afge-
schilderdd als een GROe-netwerk aan het hoofd waarvan tot zijn arrestatie door de 
Gestapoo en de SD in 1942 Leopold Trepper stond, die vooral in België en Frankrijk 
voorr de Sovjet Unie actief was. Een belangrijke tak van de Rote Kapelle was onder 
leidingg van Alexander Rado in Zwitserland actief. In zijn memoires die in de jaren 
'700 in westerse landen zijn verschenen, doet Trepper het voorkomen alsof de Ber-
lijnsee spionagegroep rond de later door de nazi's geëxecuteerde Arvid Harnack en 
Harroo Schulze-Boysen ook gewoon deel uitmaakte van het GROe-netwerk.118 John 
Costelloo en Oleg Tsarev hebben voor hun boek over de inlichtingenofficier Alex-
anderr Orlov uit 1993 echter materiaal uit het KGB-archief ingezien. Daaruit blijkt 
datdat de groep rond Harnack en Schulze-Boysen oorspronkelijk niets met de GROe te 
makenn had, maar door de NKVD was opgezet. Treppers verslag is in dat opzicht 
onvolledig.. Mogelijk wist hij ook niet dat het bij de groep in Berlijn om een netwerk 
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vann de NKVD ging. Treppers boek wordt door Costello en Tsarev een 'self-serving 
account'' genoemd, waarin hij zijn eigen rol ten onrechte groter voorstelt dan in 
werkelijkheidd het geval was. Toen de verbindingen van de Berlijnse groep met de 
Centralee van de NKVD in Moskou in het cruciale jaar 1941 gedurende enkele maan-
denn waren verbroken, werd de hulp van de Rote Kapelle ingeroepen om het contact 
weerr te herstellen. De GROe-medewerker met de codenaam Kent, in werkelijkheid 
Anatolii  Goerevitsj, kreeg de opdracht met dat doel vanuit België naar Berlijn te 
reizen.. De instructie aan Goerevitsj contact te leggen met de Berlijnse groep was 
ondertekendd door de chef van de GROe generaal Panfilov. Uit het oogpunt van de 
samenwerkingg tussen de GROe en de NKVD is het echter opvallend dat zij ook was 
voorzienn van de handtekening van de chef van de inlichtingenafdeling van de 
NKVD,, Pavel Fitin. Goerevitsj zou inderdaad in oktober 1941 in Berlijn Schulze-
Boysenn ontmoeten, waarmee de verbinding met de groep na ongeveer vier maanden 
weerr was hersteld.119 In 1942 zou zowel het oorspronkelijke NKVD-netwerk in 
Berlijnn als de eigenlijke Rote Kapelle in het door Duitsland bezette West-Europa 
grotendeelss door de Gestapo en de SD worden opgerold. 

Hett ligt voor de hand dat een overheid die meerdere inlichtingendiensten in 
hett veld heeft, bij gelegenheid de informatie die door de diverse diensten wordt 
aangedragen,, met elkaar vergelijkt om aldus inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid 
ervan.. Uit een episode die eveneens met de Rote Kapelle te maken heeft blijkt dat 
ditt ook in de USSR gebeurde. De bron van dit verhaal is Pavel Soedoplatov.12 In de 
oorlogsjarenn ontving men in Moskou namelijk onder meer informatie van twee 
diensten,, de NKVD en de GROe. De geleverde inlichtingen hadden onder meer be-
trekkingg op Duitse troepenbewegingen en boodschappen verstuurd door het Duitse 
opperbevell  en bevatten tal van andere operationele details betreffende de Duitse oor-
logvoering.. In het geval van de NKVD was de informatie afkomstig van wat 
misschienn wel het beroemdste spionagenetwerk van de twintigste eeuw was, de 
zogehetenn Cambridge-groep. De vijf belangrijkste agenten uit die groep die ook wel 
dee 'Cambridge Five' worden genoemd, waren Kim Philby, Guy Burgess, Donald 
Maclean,, Anthony Blunt en John Caimcross. De GROe kreeg inlichtingen van het 
netwerkk van Alexander Rado in Zwitserland dat zoals gezegd deel uitmaakte van de 
Rotee Kapelle. Rado ontving zijn materiaal uit kringen rond de Duitse oppositie tegen 
Hitler.. Het bijzondere aan de twee informatiestromen was dat zij in grote lijnen het-
zelfdee materiaal opleverden, met dat verschil dat het materiaal van de Cambridge-
groepp uitvoeriger was en meer details bevatte. Vooral John Cairncross leverde vaak 
letterlijkee en volledige teksten van boodschappen van het Duitse opperbevel, 
waaroverr hij kon beschikken vanwege zijn werk bij de Britse codebrekers in 
Bletchleyy Park. Het Zwitserse netwerk van Rado beperkte zich veelal tot ingekorte 
versiess van hetzelfde materiaal. Op grond van een gedetailleerde vergelijking van de 
tweee soorten materiaal kwamen Soedoplatov en andere Sovjet inlichtingenfunctio-
narissenn tot de conclusie dat het netwerk van Rado in Zwitserland door de Britse 
inlichtingendienstt was gepenetreerd. De Britten gebruikten in deze zienswijze de 
doorr hen meegelezen Duitse berichten om de Sovjet Unie van informatie te voorzien 
diee de militaire inspanning tegen nazi-Duitsland ten goede zou komen. Tegelijkertijd 
wildee men in Londen niet het geheim prijsgeven dat men zelf berichten van het 
Duitsee opperbevel kon meelezen. Vandaar dat de Britten in de gedachtegang van 
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Soedoplatovv Rado en zijn netwerk niet de complete Duitse berichten leverden en het 
dedenn voorkomen alsof het geleverde materiaal van de oppositie tegen Hitler afkom-
stigg was. Het feit dat de Britten niet de volledige versie van het materiaal aan de 
GROee toespeelden was volgens Soedoplatov in Moskou aanleiding tot allerlei 
paranoïdee gedachtespinsels. Men meende er onder andere uit te mogen afleiden dat 
dee Britten toch niet echt in een Sovjet ovenvinning tegen Duitsland waren geïnteres-
seerd.. Uit deze episode blijkt dat Sovjet instanties de inlichtingenprodukten van de 
NKVDD en de GROe met elkaar vergeleken, zoals van elke goed functionerende 
overheidsbureaucratiee mag worden verwacht. Een deel van de informatie afkomstig 
vann de twee diensten zal zeker tot discussie in de hoogste Sovjet kringen hebben 
geleid.. Zo beweert Soedoplatov dat zowel de Cambridge-groep als het netwerk van 
Radoo in het voorjaar van 1943 informatie leverde over het geplande Duitse offensief 
bijj  Koersk met de codenaam Zitadelle, dat zou resulteren in de grootste tankslag uit 
dee geschiedenis.' ' Het is nauwelijks voor te stellen dat over die informatie niet door 
dee hoogste Sovjet kringen, inclusief door Stalin zelf, uitvoerig is gesproken. 

Eenn ander voorbeeld van taakverdeling tussen de twee diensten is van recen-
teree datum. Het betreft de zogeheten militair-industriële commissie, beter bekend 
onderr de Russische afkorting VPK (Vojenno-promysjlennaja kommissia), die in de 
jarenn '70 en '80 in de Sovjet Unie het vergaren van vooral technologische informatie 
opp defensiegebied coördineerde. In memoires van KGB'ers wordt de VPK niet 
genoemd.. De VPK was geen partijorgaan, maar een regeringsinstantie onder 
voorzitterschapp van een vice-premier. Zij oefende toezicht uit op de wapenproductie 
enn gaf ook opdrachten tot het vergaren van specifieke inlichtingeninformatie op dat 
terreinn aan een vijftal organisaties: de GROe, Directoraat T van het Eerste Hoofddi-
rectoraatt van de KGB, het Staatscomité voor Wetenschap en Techniek (in het 
Russischh afgekort GKNT), een geheime instantie van de Academie van Weten-
schappenn en het Staatscomité voor Buitenlandse Economische Betrekkingen 
(Russischee afkorting GKES). Volgens Andrew en Gordievsky was begin jaren '80 
90%% van de inlichtingen die door de VPK als het meest nuttig werd gekwalificeerd 
vann de GROe en de KGB afkomstig. Het overgrote deel van de informatie van de 
VPKK in 1980, om precies te zijn 61,5 %, was uit Amerikaanse bronnen afkomstig, 
diee zich overigens niet allen in de Verenigde Staten zelf bevonden.122 Hierbij ging 
hett ongetwijfeld niet alleen om menselijke bronnen, in vakjargon met Humint 
aangeduid,, maar ook om artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en ander 
materiaall  uit open bronnen. De belangrijke rol van de GROe bij technologische 
spionagee wordt door voormalige KGB-officieren in hun memoires ook genoemd.123 

Dee betrokkenheid van de militaire inlichtingendienst was uiteraard ook bij westerse 
auteurss over het onderwerp bekend.124 

Eenn activiteit waarbij KGB en GROe gezamenlijk werden ingeschakeld, was 
hett waarschuwingsprogramma RJaN dat begin jaren '80 werd opgezet. (De Russi-
schee afkorting RJaN staat voor Raketno-Jadernoje Napadenije, wat 'nucleaire raket-
aanval'' betekent.) Volgens Andrew en Gordievsky was het de hoogste partijleiding, 
inn casu het Politbureau, die tot dit programma besloot. Zij vermoeden dat dit gebeur-
dee onder druk van de legerleiding. Men ging bij RJaN uit van de reële mogelijkheid 
datt het Westen een preventieve nucleaire aanval tegen de USSR in de zin had. Bij 
eenn belangrijke KGB-conferentie in Moskou in mei 1981 hield niet alleen Brezjnev 
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eenn geheime toespraak. Ook Andropov kwam aan het woord en kondigde een 
wereldwijdee inlichtingenoperatie van KGB en GROe gezamenlijk aan, waarbij beide 
dienstenn als taak kregen waarschuwingssignalen van een mogelijke westerse 
nucleairee aanval op te vangen.125 De angst voor een aanval was in Moskou blijkbaar 
hethet meest acuut in november 1983 ten tijde van een NATO-oefening genaamd Able 
Archer,, die met nucleaire lanceerprocedures te maken had. In die crisissituatie in de 
herfstt van 1983 werden de West-Europese rezidentoera's van de KGB en de GROe 
doorr Moskou gealarmeerd. Zij kregen opdracht met spoed informatie te verzamelen 
overr NAVO-activiteiten van dat moment. In Moskou meende men namelijk dat de 
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NATOO op dat moment een soort van nucleaire alarmfase had ingesteld. Uiteinde-
lij kk zou het hele RJaN-programma, dat door Andrew en Gordievsky waarschijnlijk 
terechtt als een uiting van Sovjet paranoia gezien wordt, met een sisser aflopen. Het 
werdd min of meer overbodig toen de betrekkingen tussen de Sovjet Unie en het 
Westenn in de tweede helft van de jaren '80 drastisch verbeterden. In november 1991 
maaktee Jevgeni Primakov echter pas officieel een einde aan het RJaN-programma. 
Hijj  deed dat op een persconferentie in zijn hoedanigheid van chef van de toen net 
opgerichtee Centrale Inlichtingendienst van de Sovjet Unie, de opvolger van het 
Eerstee Hoofddirectoraat van de KGB. (Die nieuwe, zelfstandige dienst zou in ver-
bandd met het naderende einde van de Sovjet Unie maar een kort leven beschoren 
zijn.)) In een bericht in Izvestia over Primakovs persconferentie viel nog als aanvul-
lendd detail over RJaN te lezen dat KGB en GROe elke twee weken over de mogelij-
kee kansen op een westerse preventieve nucleaire aanval aan Moskou dienden te 
rapporteren.. De krant wist ook nog te melden dat volgens 'gegevens afkomstig van 
dee KGB van de USSR' operaties van die dienst in het kader van RJaN vaak parallel 
liepenn met het werk van de GROe. Izvestia schreef: 

Err werd veel dubbel werk gedaan. Dat had op de eerste plaats te maken met 
dee nauwe betrekkingen tussen Joe. Andropov en D. Oestinov, die beide dien-
stenn hadden opgedragen hand in hand te werken. 

Dmitrii  Oestinov was tot aan zijn dood in 1984 minister van Defensie van de USSR 
enn zal in die hoedanigheid ongetwijfeld een belangrijke rol hebben gespeeld bij de 
totstandkomingg van RJaN in het begin van de jaren '80. Als minister van Defensie 
hadd hij de militaire inlichtingendienst GROe onder zich. Onduidelijk aan het 
bovenstaandee citaat uit de Izvestia is hoe het mogelijk was dat er dubbel werk werd 
verrichtt als Andropov en Oestinov beide diensten juist hadden opgedragen 'hand in 
handd te werken'. Oleg Gordievsky constateerde bij aankomst in Londen in 1982 dat 
zijnn collega's van Lijn PR (politieke inlichtingen) in de rezidentoera zeer sceptisch 
stondenn ten opzichte van RJaN. Zij waren veel minder alarmistisch dan de Centrale 
overr de kansen op een nucleaire oorlog. Niemand wilde echter zijn carrière riskeren 
doorr openlijk te twijfelen aan de officiële leer die vanuit Moskou werd gedecre-
teerd. . 

Gordievskyy meent dat er wel sprake was van een zekere taakverdeling tussen 
dee GROe en de KGB ten aanzien van RJaN. De GROe was namelijk verantwoor-
delijkk voor het signaleren van de militaire voorbereidingen van een westerse 
nucleairee aanval; het was volgens hem vooral de taak van de KGB vooraf te waar-
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schuwenn als de politieke beslissing een aanval te lanceren door de Verenigde Staten 
enn zijn NAVO-bondgenoten was genomen. Welke verschillende inlichtingenactivi-
teitenn voor beide organisaties precies uit deze afbakening voortvloeien, vermeldt 
Gordievskyy niet.1 Waarschijnlijk was er vaak sprake van een afbakening van taken 
tussenn GROe en KGB, maar daarover is uit memoires niet veel bekend. Wel schrijft 
Kuzichkinn bijvoorbeeld dat de GROe een belangrijke rol speelde bij wapenleve-
rantiess aan de zogeheten bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld. De KGB 
bemoeidee zich daar volgens hem niet mee.13 Gezien het feit dat de GROe en het le-
gerr elkaar zeer na stonden, was de betrokkenheid van de militaire inlichtingendienst 
bijj  wapenleveranties misschien ook wel voor de hand liggend. 

Opp het terrein van verbindingsinlichtingen, in het Engels aangeduid met de 
termm 'Sigint' (signals intelligence), speelden beide organisaties een rol, zij het dat de 
GROee volgens sommige westerse experts op dit gebied het meest actief was.131 Een 
aanwijzingg daarvoor is te vinden in een interview dat de toenmalige eerste plaatsver-
vangendd minister van Binnenlandse Zaken van Tsjechoslowakije, Jan Ruml, begin 
decemberr 1991 gaf aan een Russische krant. Tsjechoslowakije, dat toen nog als staat 
bestond,, had zich zojuist bevrijd van het communisme. Ook de USSR bestond nog, 
all  was het inmiddels menigeen duidelijk dat haar laatste dagen waren geteld. De 
nieuwee Tsjechoslowaakse regering was druk doende aan de invloed van de Sovjet 
Unie,, ook op het terrein van staatsveiligheid, paal en perk te stellen. In een interview 
mett Nezavisimaja gazeta liet Ruml weten dat hij zich niet alleen druk maakte over 
mogelijkee agentennetwerken van de KGB die na de 'fluwelen revolutie' van 1989 in 
zijnn land waren achtergebleven. Van de GROe ging volgens hem een nog groter 
gevaarr uit, omdat 'het Tsjechoslowaakse coderingssysteem werkt met Sovjet appara-
tuur'.. Dat zou er op kunnen duiden dat de GROe op het punt van Sigint en code-
ringssystemenn een belangrijker rol speelde dan de KGB. 

Andreww en Gordievsky menen dat de sterke uitbreiding van de Sigint-
capaciteitt van de USSR in de twee decennia vóór 1985 vooral de GROe ten goede is 
gekomen.. Dat zou samenhangen met het feit dat het grootste deel ervan op westerse 
militairee doelen was gericht. 33 Een voorbeeld van zo'n luisterpost van de GROe 
wass blijkbaar die op de top van de hoogste berg in de toenmalige DDR, de Broeken, 
gelegenn dichtbij de grens met het vroegere West-Duitsland in de Harz.134 Westerse 
bronnenn meenden in de jaren '80 dat er sprake was van sterke overlapping van de 
werkzaamhedenn van de KGB en de GROe op het gebied van Sigint. In Sovjet di-
plomatiekee vestigingen in het buitenland bestond er daarentegen eendrachtige 
samenwerkingg tussen GROe en KGB op het gebied van Sigint tegen de politie en 
veiligheidsdienstenn van het gastland. Er vond tussen de twee diensten volgens 
westersee kenners van de materie regelmatige uitwisseling plaats van gegevens die 
warenn ontleend aan onderschepte vijandelijke berichten betreffende het volgen van 
inlichtingenpersoneell  e.d.135 Opvallend genoeg zegt de voormalige KGB-ofïicier 
Victorr Sheymov vrijwel niets over mogelijke samenwerking tussen de KGB en de 
GROee op het gebied van Sigint. Dit ondanks het feit dat hij in de jaren '70 werk-
zaamm was bij het Achtste Hoofddirectoraat van de KGB, dat onder meer voor Sigint 
verantwoordelijkk was. 

Samenwerkingg bij operaties in het veld zal in tal van situaties wel zijn voor-
gekomen,, al is daar weinig over bekend. Een schaars voorbeeld is te vinden in de 
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memoiress van de reeds genoemde Ismail Akhmedov. Het voorval speelt heel vroeg 
inn de Sovjet geschiedenis, waarschijnlijk in het begin van de jaren '30. Akhmedov 
hadd toen een inlichtingenfunctie bij het Rode Leger in Tbilisi en kreeg daar materi-
aall  onder ogen over operaties in het grensgebied met Turkije. Daarbij kreeg hij een 
verslagg te lezen, geschreven door de chef van een inlichtingeneenheid van het leger. 
Hett betrof een operatie waarbij men met succes had geprobeerd een bepaalde recent 
gerekruteerdee en getrainde agent, aangeduid als 'X', via het grensgebied in Turkije 
tee laten infiltreren. De anekdote illustreert niet alleen een vorm van samenwerking 
tussenn de militaire inlichtingendienst en de staatsveiligheidsdienst, toen OGPOe 
geheten,, maar is ook tekenend voor de meedogenloze hardheid van het contra-
inlichtingenbedrijff  in de USSR in die periode. Akhmedov citeert het verslag van de 
cheff  van de eenheid als volgt: 

...ass reported earlier, I was looking for a proper occcasion to dispatch X. Our 
'neighbors'' [jargon voor de OGPOe] advised me that I could use an opera-
tionn of their own as cover for getting X across. They had learned from in-
formerss that a group of about eighty local men, women and children intended 
too cross the Soviet border illegally and flee to Turkey. The 'neighbors' were 
takingg measures to intercept that group at the border and liquidate it. They 
suggestedd that X joined the group - not too great a problem since he had 
oncee been a teacher of their children - and act as if he were accompanying 
themm in flight. They promised not to shoot him during the firing that was to 
come,, provided he would stay in a prearranged place and would identify 
himselff  in some manner. I agreed to the offer, for the idea of sending X 
acrosss the border among people running away from the Soviets was sound 
operationally.. Therefore at the appointed time I joined the 'neighbors' oper-
gruppagruppa [de OGPOe-eenheid]. When we approached the place of ambush it 
wass almost midnight. Clouds occasionally obscured the moon. Everything 
wass quiet and it was warm, even for a summer night. Finally we heard the 
movementss and muted voices of people approaching. Then, from our hiding 
placee behind rocks, we saw them. Some of the men were armed, some not. 
Somee were walking; some were on horses. The women and children were on 
donkeys.. At that moment the 'neighbors' were given the command to attack. 
Theree was much firing, much shouting, many cries and curses, women ask-
ingg for mercy, children crying. Few survived the skirmish. Among those who 
escapedd to Turkey was our agent X.1 

Overigenss zij er nogmaals op gewezen dat dit voorval speelde in begin jaren '30, 
terwijll  Akhmedov in 1944 vanuit Turkije naar het Westen overliep en zijn memoires 
pass in 1984 liet verschijnen. Akhmedov legt niet uit hoe hij na zo lange tijd nog in 
staatt is uit een verslag als hierboven bedoeld zo'n lange passage letterlijk te citeren. 
Tekenendd voor de relatie van de GROe met de OGPOe is wat er volgens zijn verhaal 
gebeurdee toen hij na lezing van het verslag en een aantal soortgelijke rapporten 
geestelijkk nogal aangeslagen was en zijn chef bij de inlichtingenafdeling deelgenoot 
maaktee van zijn gevoelens. Zijn chef bezwoer hem zich door dergelijke gevoelens 
niett te laten beïnvloeden en erover te zwijgen. Anders zou de ' 0 0 ', de Speciale 
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Afdeling,, snel met hem, Akhmedov, afrekenen.137 Akhmedov was inderdaad 
verstandigg genoeg aan zijn gevoelens geen ruchtbaarheid te geven. 

Dee in 1954 vanuit Japan naar de Verenigde Staten overgelopen inlichtingen-
officierr Yuri Rastvorov noemt in zijn getuigenis voor een commissie van het 
Amerikaansee Congres in 1956 en passant nog een voorbeeld van samenwerking in 
hett veld tussen de GROe en de staatsveiligheidsdienst, die hij hier met de initialen 
MVDD aanduidt. De episode speelde in de tweede helft van de jaren '40 en betrof de 
rekruteringg van buitenlandse krijgsgevangenen, die zich als gevolg van de recente 
oorlogshandelingenn nog op Sovjet grondgebied bevonden. De samenwerking van de 
tweee diensten zou op last van hogerhand hebben plaatsgevonden. Rastvorov 
verklaardee over een en ander tegenover een Senaatscommissie het volgende: 

Inn 1947, the Politbureau of the Communist Party authorized the formation of 
aa special group composed of intelligence officers of the MVD and of the In-
telligencee Directorate of the Soviet Army General Staff. These groups were 
intendedd for conducting recruitment operations among the Japanese, the 
Germans,, Spanish and Italian prisoners of war held on the territory of the 
Soviett Union.138 

Dee bedoeling was uiteraard de krijgsgevangenen, als zij eenmaal naar hun land van 
herkomstt waren teruggekeerd, als Sovjet agent in te zetten. In welke mate de GROe 
enn de MVD daar destijds in zijn geslaagd, laat Rastvorov onbesproken. 

Eenn ander voorbeeld van het op elkaar afstemmen van operaties in het veld 
tussenn de twee diensten betrof de rekrutering van een Duits staatsburger in Oosten-
rijkk in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. De reeds aangehaalde generaal-
majoorr b.d. van de GROe Vitali Nikolski zegt er het een en ander over in het 
intervieww met New Times uit 1992. Oostenrijk was de eerste jaren na de oorlog nog 
deelss door de Sovjet Unie bezet. Nikolski had daar een medewerker van een West-
Duitsee inlichtingendienst gerekruteerd, die naar zijn zeggen uitstekende informatie 
leverdee over de Duitse herbewapening en de daaraan gekoppelde wederopbouw van 
hett Duitse leger. De agent werd door Nikolski goed betaald. De relatie tussen de 
tweee mannen was blijkbaar goed. Plotseling werd Nikolski bij Vitali Fedortsjoek 
geroepen,, die in 1982 nog een klein jaar de post van voorzitter van de KGB van de 
USSRR zou bekleden. Nikolski gaat verder: 

Hee was deputy chief of our occupation troops' counterintelligence service in 
Austriaa then. 'Get rid of that agent immediately,' Fedorchuk told me. 'He is 
aa bastard: reports all your conversations with him to his boss, with com-
ments.'' It turned out that my agent's chief had been recruited by the 'neigh-
bours'.... Fedorchuk saved me from big trouble.139 

4.104.10 Lof voor de GROe 
Inn het voorgaande werd erop gewezen dat KGB en GROe beide inlichtingen in het 
buitenlandd verzamelden voor de leiding van de CPSU. Informatie over de mate 
waarinn sprake was van onderlinge taakafbakening en zelfs samenwerking is frag-
mentarischh en zeer onvolledig, al is er dan het een en ander over zaken als tech-
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nologischee spionage en RJaN bekend. Het is daarom van belang wat de voormalige 
KGB-officierr Nikolaj Leonov over de GROe te melden heeft, hoe weinig dat ook is. 
Leonovv was zoals eerder gezegd in 1972-1983 de chef van het Directoraat voor 
Informatiee en Analyse van het EeTSte Hoofddirectoraat. Het is opvallend dat hij in 
zijnn memoires getiteld Licholetje ('Woelige jaren') redelijk positiefis over het werk 
vann de GROe, met name over het analytische werk van die organisatie. Dat is des te 
opvallenderr omdat hij scherpe kritiek heeft op het systeem van informatievoor-
zieningg aan de Sovjet leiding in het algemeen. Zo vindt hij dat er te veel medewer-
kerss van de KGB voor het verzamelen van inlichtingen 'in het veld' werden ingezet 
enn te weinig voor het eigenlijke analytische werk. Het feit dat Leonov de aandacht 
voorr het analytische werk bij de KGB te gering vond, kan waarschijnlijk niet los 
gezienn worden van het gegeven dat hij zelf lange tijd bij de analytische dienst van 
hethet Eerste Hoofddirectoraat werkte. Bij de Amerikaanse CIA lagen de verhoudingen 
naarr zijn zeggen veel meer ten gunste van de analytische onderdelen van die dienst, 
hoewell  zelfs in dat geval een commissie van de Amerikaanse Senaat kritiek uitte 
vanwegee het geringe aantal analisten bij de dienst.140 De memoires van Leonov zijn 
belangrijkk omdat er over het analytische werk bij het Eerste Hoofddirectoraat van de 
KGBB heel weinig bekend is. De informatie voor de Sovjet leiding op het gebied van 
buitenlandsee politiek was naar zijn zeggen voornamelijk van vier instanties afkom-
stig:: het ministerie van Buitenlandse Zaken, de KGB (met name het Eerste Hoofddi-
rectoraat),, de GROe en tenslotte ook enkele afdelingen van het Centraal Comité, 
waaronderr de Internationale Afdeling. De afbakening van de aandachtsgebieden van 
dezee vier organisaties was volgens Leonov het tegendeel van scherp. Daardoor was 
err met name tussen KGB en GROe vaak een strijd over de vraag wie erin slaagde 
bepaaldee informatie als eerste aan de politieke top te leveren. Ook Penkovski 
wijstt op de rivaliteit tussen de twee diensten in dit opzicht. Hij schrijft dat de GROe 
enn de KGB in de rezidentoera's in het buitenland ook nooit informatie met elkaar 
deelden,, ook al werden er soms wel agenten uitgewisseld. Toen Penkovski in de 
jarenn '50 in Turkije was gestationeerd deelde de KGB-rezident ter plaatse, een 
zekeree Pavel Jerzin, nooit inlichtingeninformatie met hem, zelfs niet als die van een 
militairr karakter was. Jerzin haastte zich door hem bemachtigde informatie zo snel 
mogelijkk naar Moskou te sturen en schepte dan de volgende dag tegenover de 
GROe-officierr Penkovski op over de inlichtingen die hij aan het Centraal Comité 
hadd doorgespeeld.142 

Hett ministerie van Buitenlandse Zaken, de KGB en de GROe ontvingen vol-
genss Leonov het grootste deel van hun informatie in de vorm van gecodeerde 
telegrammenn afkomstig van hun buitenlandse vestigingen. De ambassadeurs van 
Buitenlandsee Zaken blonken naar zijn mening uit in het sturen van ellenlange 
telegrammenn vol met niet ter zake doend materiaal en soms vleiende pseudo-
informatie,, die bedoeld was voor de uiteindelijke ontvanger in Moskou. Vaak ging 
hett om berichten van tien tot vijftien pagina's, waarvan er slechts één of twee 
informatiee van belang bevatten. De rezidenten van de twee inlichtingendiensten 
onderscheiddenn zich in dit opzicht in gunstige zin van de ambassadeurs. Leonov 
noemtt drie redenen waarom zij in hun berichtgeving veel korter en zakelijker waren. 
Vanuitt de centrales van KGB en GROe werd ten eerste voortdurend op beknopte 
verslaggevingg aangedrongen. Ten tweede werden de telegrammen vanuit de reziden-
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toera'ss van KGB en GROe verstuurd zonder de naam eronder van degene die ze had 
opgesteld.. De opstellers kwamen daardoor niet in de verleiding hun berichten te 
doorspekkenn met inhoudelijk oninteressante, maar politiek wenselijke observaties. 
Tenn derde hadden rezidenten meestal geen politieke ambities.143 Vitali Pavlov die in 
1973-19844 als hoofd van de Vertegenwoordiging van de KGB in Warschau was 
gestationeerd,, schrijft dat de berichtgeving van de Sovjet ambassade in Polen 
inderdaadd zeer te wensen overliet, omdat de rapportages volstonden met verdraaiin-
genn en verfraaiingen. Zijn eigen berichten hadden in vergelijking daarmee een veel 
groteree kwaliteit. Na een aantal jaren kwam de berichtgeving van de ambassade 
overigenss op één lijn met die van Pavlov. 

Informatiee voor hogere instanties werd volgens Leonov ook verwerkt in noti-
ties,, in het Russisch zapiski geheten. Deze zapiski waren slechts ten dele gebaseerd 
opp de informatie die in de eerder genoemde gecodeerde telegrammen uit het bui-
tenlandd was vervat. Het Directoraat voor Informatie en Analyse van het Eerste 
Hoofddirectoraatt verstond volgens Leonov uitstekend de kunst ook complexe 
problemenn in een kort bestek van vier tot vijf pagina's weer te geven. (Dat was zoals 
gezegdd de diensttak waarbij hij zelf werkzaam was.) Ook de GROe was daar 
volgenss hem zeer goed in, in tegenstelling tot bijvoorbeeld afdelingen van het 
Centraall  Comité, die het bestonden notities van vijfti g tot zestig pagina's voor de 
hoogstee leiding te produceren. Terloops valt bij Leonov te lezen dat de GROe pas 
vanaff  het midden van de jaren '70 notities over vraagstukken van buitenlandse 
politiekk produceerde. Waarom dat zo was en of dat betekende dat de militaire 
inlichtingendienstt vóór die tijd alleen maar notities over militaire onderwerpen 
produceerde,, is onduidelijk.145 Bij het maken van analyses maakte de KGB volgens 
Leonovv ook gebruik van de hulp van buitenstaanders, zoals medewerkers van 
wetenschappelijkee instituten. Helaas zonder concreet te worden maakt hij gewag van 
goedee samenwerking met de GROe op dit punt.146 Er was wel een andere gelegen-
heidd in de jaren '70 waarbij de GROe samen met de KGB een belangrijke rol 
speeldee bij de analyse van informatie. De Sovjet leiders waren op zeker moment 
namelijkk gealarmeerd geraakt door berichten dat er afspraken over vergaande 
militairee samenwerking tussen de Volksrepubliek China en Roemenië waren ge-
maakt.. In dat kader zouden er ook Chinese kernwapens in Roemenië worden 
gestationeerd.. De Sovjet leiding had die informatiee niet via de kanalen van de eigen 
inlichtingendienstenn ontvangen en de KGB kwam uiteindelijk binnen enkele weken 
tott de conclusie dat het bericht vals was. Leonov spreekt zijn dank uit aan de 
'militairee collega's' (dat wil zeggen de GROe) die de conclusie van de KGB bij die 
gelegenheidd met hun eigen analyse ondersteunden.147 

Leonovv gaat ook in op een ander voorbeeld van geslaagde samenwerking van 
KGBB en GROe bij de analyse van informatie, dat speelde in het voorjaar van 1975. 
Dee val van Saigon en daarmee de Amerikaanse nederlaag in Vietnam was aanstaan-
de.. KGB-chef Andropov wilde van Leonov en de zijnen een antwoord op de vraag 
off  de Amerikanen niet op het laatste moment zouden proberen een directe aanval op 
Noord-Vietnameess grondgebied te lanceren om de nederlaag af te wenden. Iets 
dergelijkss hadden ze immers al eerder gedaan ten tijde van de Koreaanse oorlog 
beginn jaren '50, toen de Amerikaanse zaak er ook hopeloos voorstond. Leonov en 
zijnn medewerkers kregen de opdracht binnen 24 uur een analyse klaar te hebben 
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overr deze kwestie. Men nam diverse factoren in overweging zoals de binnenlandse 
situatiee in de Verenigde Staten en de Amerikaans-Chinese betrekkingen en con-
cludeerdee vervolgens dat de Amerikaanse regering niet tot een nieuw gewapend in-
grijpenn in Vietnam zou besluiten, maar zich bij de onvermijdelijke nederlaag zou 
neerleggen.. Toen Andropov dit resultaat onder ogen kreeg gaf hij Leonov opdracht 
dee materie nog eens door te nemen met 'onze militaire kameraden'. De GROe 
bekeekk vooral nog eens de militaire aspecten van het probleem en kwam op grond 
vann de dispositie van de Amerikaanse strijdkrachten in het gebied na een beraad van 
éénn dag tot dezelfde conclusie als de KGB. Het resultaat van alle beraadslagingen 
werdd vervolgens in de vorm van een gezamenlijk document van de KGB en de 
GROee naar het Politbureau gestuurd.148 

Uitt het voorgaande wordt duidelijk dat de relatie met de GROe niet een the-
maa is dat in de memoires van KGB-officieren veelvuldig wordt behandeld, zeker 
niett door hen die hun herinneringen na 1991 in Rusland op schrift hebben gesteld. 
Menn zou denken dat zeker iemand als Leonov daar veel meer over zou kunnen 
zeggen,, omdat er nog bij tal van andere gelegenheden inlichtingeninformatie tussen 
dee twee diensten zal zijn uitgewisseld en analyses zullen zijn vergeleken. Het is 
jammerr dat Leonov geen enkele situatie vermeldt waarbij analyses en conclusies van 
dee KGB en de GROe haaks op elkaar stonden. Wat zou er bijvoorbeeld gebeurd zijn 
alss de GROe ten aanzien van de situatie in Vietnam in 1975 tot een andere conclusie 
zouu zijn gekomen dan de dienst van Leonov? Zouden Andropov en de KGB toch 
hunn visie hebben doorgedrukt en aan het Politbureau hebben voorgelegd? De KGB-
cheff  verkeerde per slot van rekening in de bevoorrechte positie dat hij zelf zitting 
hadd in het toporgaan van de CPSU. Tal van vragen blijven dus onbeantwoord. 

4.114.11 De affaire-Poljakov 
Uitwisselingg van gegevens tussen GROe en KGB droeg soms bij tot het succes van 
eenn operatie in het veld, zoals hierboven beschreven in het geval van de KGB-
officierr Vitali Fedortsjoek die een collega van de GROe waarschuwde voor een 
vijandelijkee dubbelagent. Als er bij KGB of GROe een lek zat, kon samenwerking, 
bijvoorbeeldd in de vorm van uitwisseling van gegevens, gemakkelijk contraproduc-
tieff  zijn. Dan kon het namelijk gebeuren dat de uitgewisselde gegevens bij een wes-
tersee inlichtingendienst op het bureau terechtkwamen. 

Datt schijnt het geval te zijn geweest in de zaak van de hoge GROe-officier 
Dmitrii  Poljakov, die jarenlang voor de Amerikaanse FBI en later CIA heeft gewerkt. 
Zeerr veel gegevens over deze zaak zijn nog onbekend, afgezien van het opmerkelij-
kee feit dat Poljakov maar liefst achttien jaar voor de Amerikanen als agent in place 
heeftt gewerkt. Hij werd in het midden van de jaren '80 in Moskou gearresteerd en is 
waarschijnlijkk in maart 1988 terechtgesteld. Op het tijdstip van zijn arrestatie was 
Poljakovv kennelijk al met pensioen. 49 Volgens een Russische bron zou Poljakov 
zelfss 24 jaar voor de Amerikanen hebben gewerkt.150 De latere chef van het Eerste 
Hoofddirectoraatt Leonid Sjebarsjin heeft, naar hij in zijn memoires schrijft, Poljak-
ovv in de jaren '70 in India meegemaakt. Daar was laatstgenoemde blijkbaar militair 
attachéé aan de Sovjet ambassade. Sjebarsjin schrijft dat Poljakov de informatie die 
dee rezident van de KGB met hem deelde, aan de Amerikanen doorgaf. De kwestie 
brengtt hem tot een algemene uitspraak over de relatie met de GROe en over de 
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doortraptheidd van de CIA-agent Poljakov. Uit de samenhang valt op te maken dat 
zijnn observatie over de samenwerking en het delen van informatie met de GROe 
primairr slaat op de situatie in India in die periode. Ook blijkt nog eens uit het hierna 
volgendee citaat, wat voor de KGB het nut kon zijn van informanten binnen de 
GROe: : 

Dee betrekkingen met de mensen van de militaire inlichtingendienst waren bij 
onss uitstekend, maar er bestond een duidelijke grens aan datgene wat met 
henn kon worden gedeeld en wat niet. Alles wat te maken had met concrete 
bronnenn en met operaties van de rezidentoera was ons geheim. Poljakov gaf 
volopp blijk van sympathie voor de tsjekisten, maar van vrienden bij de mili -
tairee inlichtingendienst was [ons] bekend dat hij geen gelegenheid voorbij 
liett gaan, hen tegen de KGB op te zetten. Heimelijk maakte hij het diegenen 
moeilijkk die met onze kameraden op goede voet stonden.151 

Hett lijk t duidelijk dat met de eufemistische formulering 'vrienden bij de militaire 
inlichtingendienst'' die Sjebarsjin gebruikt, informanten van de KGB bij de GROe-
rezidentoeraa in India worden bedoeld. Sjebarsjins opmerking over het delen van 
informatiee tussen KGB en GROe lijk t in strijd met de eerder aangehaalde visie van 
Penkovskii  die, schrijvend over het begin van de jaren '60, opmerkt dat dit op het 
niveauu van de rezidentoera juist niet gebeurt.15 Hoe dit verschil moet worden 
verklaard,, is onduidelijk. Het is mogelijk dat er in de jaren '70 waarover Sjebarsjin 
schrijft,, in vergelijking met de periode waarin Penkovski actief was, op dit punt 
veranderingenn waren opgetreden. 

Olegg Kaloegin heeft Poljakov ook minstens bij één gelegenheid persoonlijk 
ontmoet,, toen hij voor een specifieke opdracht een bezoek bracht aan de Sovjet 
ambassadee in New Delhi in de jaren '70. Poljakov zou toen volgens Kaloegin aldaar 
dee GROe-rezident zijn geweest en zelfs een dronk op hem hebben uitgebracht. Wat 
Kaloeginn zegt over de wijze waarop Poljakov uiteindelijk door de KGB werd 
ontmaskerdd is tekenend voor de wijze waarop memoiresschrijvers soms tot conclu-
siess neigen die in het licht van latere gegevens onjuist blijken. Kaloegin beweert 
namelijkk met grote stelligheid dat Poljakov door de KGB werd ontmaskerd op basis 
vann informatie die door de Amerikaanse overloper Edward L. Howard was gele-
verd.1533 Howard was een voormalige CIA-medewerker die uit ontevredenheid over 
zijnn behandeling door zijn werkgever informatie aan de KGB doorgaf. In 1986 
kwamm de FBI Howard op het spoor en zag laatstgenoemde zich genoodzaakt 
halsoverkopp naar Moskou te vluchten.154 Kaloegin werd in 1980 van het Eerste 
Hoofddirectoraatt overgeplaatst naar de regionale KGB in Leningrad. Hij kon dus 
niett de fijne details kennen van de zaak-Howard en wist waarschijnlijk ook niet 
meerr dan de gemiddelde westerse krantenlezer over de achtergronden. Pas in het 
middenn van de jaren '90 zou blijken dat het de CIA-medewerker Aldrich Ames was 
geweest,, die Poljakov aan de KGB had verraden.155 Ames werd door de FBI in 
februarii  1994 gearresteerd, rond de tijd dat Kaloegin waarschijnlijk net bezig was de 
laatstee hand te leggen aan zijn memoires. Zijn opmerkingen over de aanleiding tot 
dee arrestatie van Poljakov bleken dus nogal voorbarig te zijn geweest. 
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4.124.12 Slot 
Hett beeld dat, met zeer veel lacunes, uit memoires en andere bronnen oprijst over de 
verhoudingverhouding tussen de KGB en de GROe in de hier besproken periode is diffuus. 
Overr de relatie van de KGB met de top van de CPSU rijst uit memoires een duide-
lijkerr beeld op. Ook uit andere bronnen blijkt dat er sprake was van een uitgespro-
kenn hiërarchische verhouding. De betrekkingen tussen de KGB en de GROe werden 
volgenss de hier aangehaalde bronnen niet gekenmerkt door zo'n duidelijke hiërar-
chischechische onderschikking. Beide organisaties hadden bijvoorbeeld hun eigen inlichtin-
genoperatiess die ze grotendeels onafhankelijk van elkaar uitvoerden. Op ambassades 
inn het buitenland hadden ze hun eigen vercijferaars, codes en codeerapparatuur. 
Beidee diensten rapporteerden ook aan de hoogste partij-instanties, de GROe 
waarschijnlijkk via de generale staf en de minister van Defensie. De betrekkingen 
tussenn de twee diensten kwamen neer op een mengeling van rivaliteit en samenwer-
king.. Dat er spanningen waren wordt door de meeste memoiresschrijvers doorgaans 
mett zoveel woorden gezegd. De verantwoordelijkheid van de KGB voor de staats-
veiligheidd binnen de GROe en de daaraan gekoppelde aanwezigheid van een net van 
KGB-informantenn was een bron van spanning die door de meeste auteurs wordt ge-
noemdd die het thema van de relatie tussen de twee diensten behandelen. Opvallend 
iss wel de zeer geringe mededeelzaamheid in hun memoires van KGB-
inlichtingenofflcierenn die na 1991 in Rusland zijn gebleven. Verreweg de meeste 
informatiee over het thema is afkomstig van overlopers. 

Dee spanningen en rivaliteit uitten zich ook in kleine dingen, zoals leed-
vermaakk over en weer vanwege eikaars problemen en mislukkingen. De KGB-
ofïkierr Kuzichkin vielen bijvoorbeeld de grijnzende gezichten van GROe-officieren 
inn de ambassade in Teheran op, toen eind jaren '70 een belangrijke KGB-agent in 
Irann was gearresteerd en de affaire met grote koppen in de plaatselijke pers werd 
gemeld.155 Penkovski, die zoals bekend de KGB niet welgezind was, zei het met 
zoveell  woorden, schrijvend in het begin van de jaren '60: 

Thee GRU and the KGB rejoice over each other's failures. When the GRU 
rezidentt in London found out that the 'neighbors' had had two agents ar-
rested,, he gleefully rubbed his hands and said, 'That is just fine, thank 
heavenn that everything is all right with me.' 5 

Dee samenwerking die er was, kwam vaak op last van een hoge partij-instantie tot 
standd of werd ongetwijfeld in sommige gevallen afgedwongen. Voorbeelden van 
samenwerkingg op last van hogerhand die in het voorgaande zijn genoemd, waren het 
RJaN-programmaa en de gezamenlijke inspanning op het gebied van technologische 
spionage.. Veel concrete details op dit punt ontbreken, maar het is aannemelijk dat er 
opp die terreinen en ongetwijfeld ook op andere uitwisseling van informatie en on-
derlingg overleg tussen de twee diensten is geweest 

Kaloeginn beschrijft in zijn memoires een episode uit de herfst van 1979 die 
alss voorbeeld kan dienen. Het betreft een vorm van onderling overleg tussen func-
tionarissenn van de twee diensten, zoals die waarschijnlijk vaker is voorgekomen. 
Kaloeginn schrijft dat hij enige tijd voor de invasie van Afghanistan in december 
19799 een vergadering bijwoonde van afvaardigingen van het Eerste Hoofddirecto-
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raatt van de KGB en de GROe, waarbij de toestand in dat land op de agenda stond.159 

Dee in dit hoofdstuk eerder genoemde GROe-chef Pjotr Ivasjoetin sprak zich volgens 
Kaloeginn tijdens de bijeenkomst krachtig uit voor een ingrijpen door Sovjet troepen 
inn Afghanistan. Vladimir Krjoetsjkov, destijds chef van het Eerste Hoofddirectoraat, 
liett volgens de versie van Kaloegin vervolgens weten dat KGB-voorzitter Andropov 
tegenn de inzet van Sovjet troepen was. In de daarop volgende maanden zou Andro-
povv van standpunt veranderen. Volgens Kaloegin gebeurde dat vooral onder druk 
vann minister van Defensie Oestinov. Hoe het ook zij, een en ander resulteerde zoals 
bekendd in het desastreuze besluit tot de Sovjet invasie van Afghanistan. Men mag 
aannemenn dat er tijdens de oorlog in Afghanistan bij tal van gelegenheden ook 
tussenn KGB en GROe werd samengewerkt. Een voorbeeld is te vinden in het onder 
meerr door Kuzichkin vermelde feit dat personeel van zowel de KGB als de GROe 
deell  uitmaakte van de speciale formatie die het paleis van Hafizullah Amin in Kabul 
bestormdee in december 1979. Als gevolg van de gevechten in en rond het paleis 
vondd Amin zoals bekend de dood. 

Toenn de inval in Afghanistan eenmaal had plaatsgevonden, maakte 
Krjoetsjkovv volgens Kaloegin de zaak nog erger door er op aan te dringen dat alle 
inlichtingeninformatiee over Afghanistan, afkomstig van de KGB, de GROe en het 
ministeriee van Buitenlandse Zaken, via het Eerste Hoofddirectoraat van de KGB aan 
partijleiderr Brezjnev en het Politbureau werd voorgelegd. Dat gaf Krjoetsjkov de 
gelegenheid,, aldus nog steeds Kaloegin, slecht nieuws weg te laten en de toestand in 
Afghanistann tegenover de partijtop mooier voor te stellen dan het geval was. Het 
gevolgg was dat de oorlog en het menselijk lijden in Afghanistan onnodig werden 
verlengd.. Kaloegin legt niet uit door welke bureaucratische machinaties Krjoetsjkov 
erinn slaagde de informatievoorziening over de oorlog geheel in handen te krijgen. De 
Britsee Ruslandkundige Archie Brown meent in zijn studie over de Gorbatsjovperio-
dee - en hij staat hierin niet alleen - dat de beslissing Afghanistan binnen te vallen 
niett door het voltallige Politbureau werd genomen, maar door een klein groepje 
bestaandee uit Andropov, Gromyko en Oestinov, in consultatie met Brezjnev. De 
beslissingg werd later wel formeel door het voltallige Politbureau ondersteund. 
Brownn verwijst naar Gorbatsjovs naaste medewerker Alexander Jakovlev, volgens 
wiee Krjoetsjkov tot de stroming binnen de Sovjet top hoorde, die in 1988-1989 
probeerdee de terugtrekking zoveel mogelijk te traineren. Hij deed dat door steeds 
praktischee bezwaren naar voren te brengen. Volgens weer een andere bron waar 
Brownn naar verwijst was Krjoetsjkov er vooral op uit, de politieke positie van de 
Afghaansee leider Najibullah veilig te stellen.161 

Leonidd Sjebarsjin, in 1988-1991 chef van het Eerste Hoofddirectoraat, was 
misschienn wel een van de laatste functionarissen van de KGB van de USSR die bij 
eenn officiële gelegenheid iets zei over de relatie van zijn dienst met de GROe. Bij de 
officiëlee viering van het zeventigjarig bestaan van de Sovjet inlichtingendienst op 20 
decemberr 1990 hield Sjebarsjin namelijk een toespraak. Bij die gelegenheid zei hij 
onderr meer het volgende: 

Wijj  hebben grote waardering voor de samenwerking met onze medestrijders 
vann de Sovjet militaire inlichtingendienst en zullen die verder ontwikkelen 
enn versterken. Wij hebben beroemde tradities van wapenbroederschap en 
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goedee perspectieven voor gezamenlijk werk. 

Uitt het voorgaande blijk t dat deze kijk op de relatie tussen de twee diensten waar-
schijnlijkk aan de rooskleurige kant was. 
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5 5 

'Gelijkberechtigd ee betrekkinge n tusse n partners' 1 

Dee KGB in Oost-Europa 

5.77 Inleiding 
Dee KGB heeft in de jaren na Stalins dood in de communistische staten van Oost-
Europaa tal van activiteiten ontplooid en vaak de gang van zaken in de desbetreffende 
landenn rechtstreeks beïnvloed. Ook heeft de KGB met diverse Oost-Europese 
dienstenn nauw samengewerkt. Inlichtingenofficieren die na het uiteenvallen van de 
USSRR in Rusland hun memoires hebben geschreven bewaren over deze thema's een 
vrijwell  volledig stilzwijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor voormalige KGB-officieren 
alss Vladimir Krjoetsjkov, Vadim Kirpitsjenko, Nikolaj Leonov, Viktor Groesjko en 
Leonidd Sjebarsjin. Zij hebben heel weinig over de KGB-relatie met Oost-Europa 
geschrevenn ondanks het feit dat zij veel van het onderwerp moeten weten. Zij 
hebbenn immers lange tijd, meestal de laatste jaren van hun loopbaan in belangrijke 
functies,, bij het Eerste Hoofddirectoraat gediend. Krjoetsjkov was niet alleen in 
1988-19911 voorzitter van de KGB, maar tot 1988 ook jarenlang chef van het Eerste 
Hoofddirectoraat.. Sjebarsjin bekleedde die laatste functie in 1989-1991. Kirpits-
jenko,, Leonov en Sjebarsjin zijn in respectievelijk 1952, 1958 en 1962 bij de bui-
tenlandsee inlichtingendienst in dienst getreden en er tot het einde van de Sovjet Unie 
gebleven.. Hun zwijgzaamheid over de relaties met andere communistische diensten 
komtt waarschijnlijk vooral voort uit loyaliteit tegen de voormalige Oost-Europese 
wapenbroederss van de KGB. Vitali Pavlov was in 1973-1984 de chef van de KGB-
vertegenwoordigingg in Warschau. In de jaren '60 had hij zich bij het Eerste Hoofd-
directoraatt van de KGB ook al beziggehouden met de relaties met de diensten van 
bevriendee communistische staten.2 Toch schrijft hij niet veel over dat thema. In een 
vann zijn boeken met herinneringen zegt hij expliciet dat hij terughoudend is over 
operatiess die de KGB-vertegenwoordiging in Polen gezamenlijk met de Poolse 
dienstenn heeft uitgevoerd. Hij wil de voormalige officieren van de vroegere Poolse 
dienstt niet het risico laten lopen dat zij alsnog in de problemen komen vanwege hun 
vroegeree activiteiten. De kans daarop was reëel omdat die activiteiten in belangrijke 
matee gericht waren geweest tegen personen die na de omwenteling in Polen in 1989 
inn leidende politieke functies terechtkwamen.3 Pavlov beperkt zich tot de beschrij-
vingg van samen met de Poolse dienst uitgevoerde penetraties van westerse objecten 
zoalss ambassades en consulaten op Pools grondgebied, waarbij op de rol van zijn 
Poolsee collega's niet al te diep wordt ingegaan. Ook zwijgt hij bewust over de 
preciezee namen van de gepenetreerde objecten, tot welk land ze behoorden e.d. Wel 
zegtt hij het een en ander over de manier waarop de KGB-vertegenwoordiging in 
Warschauu informatie verzamelde over het gastland, zoals verderop nog aan de orde 
zall  komen. 

Opvallendd is dat Oost-Europese memoiresschrijvers soms net zo summier 
berichtenn over hun contacten met de KGB. Dat geldt bijvoorbeeld voor de voormali-
gee chefs van de Oost-Duitse Hauptverwaltung Aufklarung (HVA) Markus Wolf en 



Wernerr GroBmann. Beiden zijn de DDR en het communisme trouw gebleven en 
latenn over hun werk bij de HVA zeker niet het achterste van hun tong zien. Uit de 
memoiress van GroBmann krijgt men de sterke indruk dat de contacten met de KGB 
intensieff  waren. Over Krjoetsjkov zegt GroBmann bijvoorbeeld dat hij de DDR zeer 
goedd heeft gekend, terwijl daarvan in de memoires van de KGB-voorzitter niets is 
terugg te vinden. Een verwant thema is het werken met illegalen in Oost-Europa 
doorr de KGB, zoals dat in The Mitrokhin Archive uitvoerig uiteen wordt gezet.6 Die 
illegalee KGB-ofïicieren werden in de jaren '70 en '80 vooral in landen als Tsjechos-
lowakijee en Polen ingezet om dissidentenbewegingen te penetreren en er informatie 
overr te verzamelen. In de memoires van in Rusland gebleven KGB'ers wordt er over 
ditt verschijnsel met geen woord gerept. 

Karakteristiekk zijn de uitlatingen van Vadim Kirpitsjenko, die in de jaren '90 
nogg steeds een belangrijke functie bekleedde bij de Russische inlichtingendienst 
SVR.. Hij wijdt in zijn uit 1993 daterende memoires een apart hoofdstuk aan de rela-
tiess met de Oost-Europese diensten met de roerende titel 'Mij n vrienden uit Oost-
Europa'.. De concrete informatie die hij biedt is echter minimaal. De volgende passa-
gee is typerend: 

Inn het Westen heeft lang geleden de mening postgevat dat de inlichtingen-
dienstenn van de Oost-Europese landen volledig ondergeschikt waren aan de 
belangenn van de KGB van de USSR. Ik wil die mening bestrijden. Het is niet 
uitgeslotenn dat er in de periode van oprichting van de inlichtingendiensten 
vann de bondgenoten met de hulp van de Sovjet speciale diensten scheefgroei 
konn ontstaan. Naarmate de inlichtingendiensten van de Oost-Europese landen 
echterr sterker werden, werden onze betrekkingen steeds meer gelijkbe-
rechtigd,, als tussen partners. In mijn persoonlijk werk is er tenminste geen 
gevall  geweest waarbij ik en mijn collega's aan de vrienden taken uitdeelden 
alss ging het om een bevel of waarbij wij hen tegen hun wil tot wat voor acti-
viteitt dan ook aanzetten. De richtlijnen die wij vanuit de Centrale ontvingen 
warenn vol waarschuwingen over het gebruik van bijzondere voorzichtigheid 
enn tact in de contacten met onze vrienden.7 

Groesjkoo beweert in zijn memoires iets soortgelijks en zegt dat zeker in de jaren '80 
sprakee was van gelijkberechtiging tussen de KGB en de andere Oost-Europese 
diensten.. De betrekkingen tussen de diensten waren volgens hem gebaseerd op een 
striktt juridische grondslag. Daarmee wil hij waarschijnlijk zeggen dat de onderlinge 
relatiess in samenwerkingsovereenkomsten waren vastgelegd. Ten dele was dat 
inderdaadd het geval zoals verderop zal blijken. 

Aann een citaat zoals hierboven uit de memoires van Kirpitsjenko valt een 
aantall  zaken op. Allereerst het gebruik van het woord 'scheefgroei' (perekosy). Dat 
lijk tt een typisch Sovjet eufemisme, in de trant van 'persoonlijkheidscultus', voor de 
tallozee willekeurige arrestaties en deportaties die door de geheime dienst van de 
USSRR in de eerste naoorlogse jaren in vrijwel alle Oost-Europese landen werden 
verricht.. De term scheefgroei is ook rijkelijk  eufemistisch als men bedenkt dat zeker 
inn de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog de relatie van de MGB/MVD/KGB 
mett de Oost-Europese diensten er een van duidelijke onderschikking was. Opvallend 
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aann het citaat is ook dat Kirpitsjenko over 'inlichtingendiensten' (razvedka) spreekt. 
Daarmeee wordt strikt genomen slechts de inlichtingencomponent van de respectieve 
dienstenn aangeduid en daarmee blijf t het binnenlandse veiligheidsapparaat in de 
Oost-Europesee staten met zijn talrijke repressieve functies buiten beschouwing. Het 
wass juist de Sovjet veiligheidsdienst die in de eerste jaren na de oorlog achter de 
schermenn een belangrijke rol speelde bij allerlei repressieve praktijken in Oost-
Europa.. Voor de buitenwereld deed men het dan vaak voorkomen dat de lokale vei-
ligheidsdienstt zelfstandig te werk ging, maar in feite was dat niet zo. Dat gold bij-
voorbeeldd voor de geruchtmakende politieke processen in Tsjechoslowakije in het 
beginn van de jaren '50, waarover later meer. 

Eenn typerend voorbeeld van de zwijgzaamheid van memoiresschrijvers als 
Kirpitsjenkoo betreft een project dat bekend staat onder de Russischtalige afkorting 
SOOeD,, die staat voor Sistema Obedinjonnogo Oetsjota Dannych o Protivnike 
('Systeemm van Gezamenlijke Registratie van Gegevens over de Tegenstander'). Na 
hett einde van het communisme in Oost-Europa werd vooral uit Oost-Duitse archie-
venn het een en ander bekend over een elektronische databank die de KGB vanaf het 
eindd van de jaren '70 had opgezet samen met de andere Oost-Europese diensten, met 
uitzonderingg van de Roemeense. Mongolië en Cuba namen ook aan het project deel 
enn Vietnam sloot zich in 1984 aan. SOOeD kwam in 1981 in bedrijf en was bij de 
KGBB in Moskou ondergebracht. Over diverse categorieën personen waaronder 
buitenlandsee inlichtingenofficieren en staatsgevaarlijke individuen, werden door de 
deelnemendee diensten gegevens in SOOeD ingevoerd.9 Hoge KGB-officieren als 
Kirpitsjenko,, Sjebarsjin en Krjoetsjkov moeten van het bestaan van SOOeD geweten 
hebben,, maar schrijven er geen woord over. Dat gold ook voor een hoge Oost-Duitse 
inlichtingenofficierr als Markus Wolf. De enige KGB-officier die vóór het einde van 
dee USSR in een publicatie gewag heeft gemaakt van SOOeD is de overloper Oleg 
Gordievskyy geweest. Hij deed dat in zijn in 1990 verschenen standaardwerk over de 
buitenlandsee operaties van de KGB dat hij samen met Christopher Andrew schreef. 
Daarinn werd SOOeD summier aangeduid.10 De meest uitvoerige publicatie over 
SOOeDD is in 1996 verschenen bij de Abteilung Bildung und Forschung van de 
zogehetenn Gauck Behörde in Berlijn.11 In een overigens weinig informatief boek dat 
tweee voormalige officieren van de Oost-Duitse inlichtingendienst, de Hauptverwal-
tungg Aufklarung (HVA), Peter Richter en Klaus Rosier, in 1992 over hun dienst 
schreven,, komt een korte passage voor waarin de praktische werkwijze van SOOeD 
aann de orde komt. Zij beschrijven daarin het geval van een niet nader genoemde Ne-
derlanderr die, waarschijnlijk in de jaren '80, met de veerboot uit Denemarken in de 
DDRR aankwam en beweerde geheim NAVO-materiaal in de aanbieding te hebben. 
Hijj  had daar naar eigen zeggen de hand op weten te leggen toen hij bij het hoofd-
kwartierr van AFCENT in Brunssum bij Maastricht had gewerkt. Een gesprek met 
tweee ter zake kundige HVA-officieren wees al snel uit dat hij niet op de hoogte was 
vann allerlei elementaire informatie over de indeling van het gebouw in Brunssum. 
Dee man werd daarom niet serieus genomen en over de grens gezet. Zijn persoonlijke 
gegevenss werden in de SOOeD-computer ingevoerd. Toen de man ongeveer twee 
wekenn later met hetzelfde verhaal bij de Poolse inlichtingendienst in Gdansk 
verscheen,, wisten de Polen dankzij SOOeD onmiddellijk waar ze aan toe waren. 

Niett alleen inlichtingenofficieren in Rusland na 1991 schrijven weinig over 
191 1 



dee relaties van de KGB met de Oost-Europese diensten, ook de meeste KGB-
overloperss die naar het Westen zijn gegaan hebben over dit onderwerp niet veel te 
zeggen.. De reden daarvan is meestal dat ze tijdens hun carrière weinig met Oost-
Europaa te maken hadden. Een van de uitzonderingen is Aleksei Myagkov, die als 
officierr van het Derde Hoofddirectoraat van de KGB (militaire contra-inlichtingen) 
inn de jaren '70 in de DDR was gestationeerd. Uit hoofde van zijn werk kwam hij 
regelmatigg in contact met het Oost-Duitse Ministerium für Staatssicherheit. Een 
groepp personen die doorgaans wel ingaat op het thema zijn overlopers van Oost-
Europesee diensten. Diegenen onder hen die memoires hebben gepubliceerd ten tijde 
vann de Koude Oorlog, kunnen er gezien de grote invloed van de KGB, ook in de 
periodee na Stalins dood, moeilijk omheen. Naar die memoires zal in dit hoofdstuk 
duss menigmaal verwezen worden. Daarnaast zijn er ook slachtoffers van repressie in 
Oost-Europaa die in hun memoires hebben geschreven over hun ervaringen, bijvoor-
beeldd ten tijde van de zuiveringen in het begin van de jaren '50. In een aantal 
gevallenn berichten zij uit eigen ervaring over de rol van officieren van de Sovjet 
geheimee dienst, al is de informatie die zij bieden doorgaans zeer summier. Te 
denkenn valt aan personen als Artur London en Eugen Löbl, die begin jaren '50 in 
Tsjechoslowakijee het slachtoffer werden van de zuiveringen. Na het einde van het 
communismee is er een aantal publicaties over de KGB verschenen waarin archief-
materiaall  uit Oost-Europa en de Sovjet Unie is verwerkt. Te denken valt aan 
BattlegroundBattleground Berlin, geschreven door drie auteurs onder wie een voormalige KGB-
offlcier,, Sergej Kondrasjev. Ook is er na het einde van de DDR uit de archieven van 
diee staat het een en ander naar buiten gekomen dat betrekking heeft op de relatie van 
dee KGB met Oost-Europese diensten. 

5.25.2 Oppervlakkig beeld in memoires van KGB'ers 
Kirpitsjenkoo geeft in zijn memoires een summiere karakteristiek van de relatie van 
dee KGB met de afzonderlijke Oost-Europese diensten. Hij beweert dat de meest 
nauwee en veelzijdige contacten bestonden met de Oost-Duitse HVA, die jarenlang 
onderr leiding heeft gestaan van de legendarische Markus Wolf. Dat de HVA zeer 
nauwee banden met de KGB onderhield, werd vóór de val van het Oost-Europese 
communismee al door westerse auteurs verondersteld.13 Ook Viktor Groesjko was vol 
loff  over de HVA van Markus Wolf en het soort informatie dat die dienst de KGB 
leverde,, zonder overigens in details te treden.14 Kirpitsjenko zei over de relaties met 
dee andere Oost-Europese diensten dat naast die met de HVA de betrekkingen van de 
KGBB met de Bulgaarse collega's het meest intensief waren. Daarna kwamen 
Tsjechoslowakije,, Hongarije en Polen, in volgorde van afnemende intensiteit. 
Permanentee contacten met de Joegoslavische en Roemeense diensten waren er niet, 
inn tegenstelling tot wat er volgens hem in het Westen over beweerd werd.15 Wat 
Roemeniëë aangaat schreef ook Nikolaj Leonov dat daar in tegenstelling tot andere 
Oost-Europesee landen geen officiële KGB-vertegenwoordiging was.16 De in 1968 
naarr het Westen overgelopen Tsjechoslowaakse inlichtingenofficier Ladislav 
Bittmann heeft ongeveer hetzelfde gezegd over de relatie van de Roemeense inlich-
tingendienstt met de andere Oost-Europese diensten, inclusief de KGB. De contacten 
warenn volgens Bittman vanaf het begin van de jaren '60 puur formeel van aard en 
weinigg productief.17 Vadim Oedilov, een KGB-officier die in de jaren '60 in de 
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Bulgaarsee hoofdstad Sofia was gestationeerd en daar nauw samenwerkte met de 
plaatselijkee staatsveiligheidsdienst, schrijft dat daar toen de verdenking bestond dat 
dee Roemenen de KGB-verbinding vanuit de Bulgaarse hoofdstad met Moskou 
afluisterden.188 Dit was kennelijk wederzijds want de in 1979 overgelopen Roemeen-
see inlichtingenofficier Ion Mihai Pacepa beweert in zijn memoires dat de codes van 
zijnn land in de jaren '60 en '70 door de KGB waren gebroken waardoor Roemeense 
berichtenn standaard door Moskou werden meegelezen.19 Afgaande op de memoires 
vann Pacepa waren de relaties van de Roemeense dienst DIE met de KGB inderdaad 
niett bijzonder goed. Zo was de DIE en ook het echtpaar Ceausescu zeer bedacht op 
mogelijkee rekrutering door de KGB van hooggeplaatste Roemenen. 

Dee meest hartelijke betrekkingen onderhield de KGB volgens Groesjko met 
dee Bulgaarse dienst, al was de kwaliteit van de informatie die zij de KGB leverde 
minderr dan die van de HVA.21 Ook volgens Oleg Kaloegin onderhield de KGB met 
dee Bulgaarse dienst de meest intensieve betrekkingen, intensiever nog dan met de 
HVA,, maar hij zag de relatie toch in een wat ander licht dan bijvoorbeeld Groesjko. 
Schrijvendd over de jaren '70 zegt Kaloegin: 

Thee Bulgarian Interior Ministry [waarbij de inlichtingen- en veiligheids-
dienstt was ondergebracht] was littl e more than a branch of the KGB. Our sta-
tionn chief in Sofia for many years, General Ivan Savchenko, virtually ran 
Bulgaria'ss secret services; no general in Bulgarian Intelligence or in the Inte-
riorr Ministry dared do any thing of consequence without first picking up the 
telephonee and checking with Savchenko. 

Dee voormalige inlichtingenofficier Vladimir Kostov, die 1968-1977 bij de Bulgaarse 
dienstt DS werkte en vervolgens naar het Westen overliep, geeft in zijn memoires 
eenn soortgelijke karakterisering van de relatie van zijn dienst met de KGB. Hij kreeg 
vann zijn superieur te horen dat de DS sinds zijn oprichting functioneerde op basis 
vann decreten en instructies die aan de KGB waren ontleend. Onder de leidende 
functionarissenn van de DS waren volgens hem een aantal KGB-ofïicieren van 
Bulgaarsee afkomst, die datgene wat zij in de Sovjet Unie hadden geleerd, in Bulga-
rijee in praktijk brachten. KGB-adviseurs speelden volgens Kostov bij de DS een 
belangrijkee rol: 

Inn periods of tension or serious incident, reinforcements arrived immediately 
fromfrom Moscow and from the Soviet Embassy in Sofia. These counsellors kept 
aa close watch on the activities of the DS at every level of decision. Soviet 
counsellorss were at the elbow of every department head. Consequently the 
KGBB knew in detail every file dealt with by the DS. As an organisation the 
KGBB has priority and this is true for its counsellors also. If, for example, a 
counsellorr considers that an item of information is sufficiently valuable and 
thatt it would be better dealt with by the KGB services, he has the right to 
takee it out of the hands of the DS and reserve it for the exclusive attention of 
thee KGB. The same applies to an operation in course of execution. The So-
viett counsellor can remove it from the DS and refer it to the KGB. 
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Kostovv kreeg van een hoge DS-officier ook te horen dat instructies van KGB-
functionarissenn in binnen- en buitenland onverwijld dienden te worden opgevolgd. 
Zijnn superieuren bij de DS dienden van die instructies onkundig te worden gelaten. 
Datt zou de expliciete wens zijn van het Centraal Comité van de Bulgaarse Commu-
nistischee Partij.24 

Kaloeginn doet in zijn memoires zoals eerder gezegd ook verslag van de bij-
eenkomstt in 1978 in Moskou waar de KGB-top besloot de Bulgaren assistentie te 
verlenenn bij de geplande liquidatie van de in het Westen levende balling Georgi 
Markov.. Die liquidatie werd later in het jaar in Londen met succes ten uitvoer 
gebracht.. Groesjko schrijft met affectie over degene die in de jaren '70 en '80 
langee tijd chef van de Bulgaarse inlichtingendienst is geweest, Stojan Savov. Dat 
zouu iemand zijn geweest die zich strikt aan de wet hield en daarom grote moeite had 
mett het doen en laten van de Bulgaarse leider Todor Zjivkov en diens entourage, die 
zichh aan recht en wet niet veel gelegen lieten liggen. Het is op zijn minst merkwaar-
digg dat Groesjko helemaal niets zegt over de geruchtmakende Markov-affaire uit 
1978,, waarmee Savov dan zeker grote moeite moet hebben gehad. Savov heeft 
volgenss Groesjko in 1992 zelfmoord gepleegd, vooral uit teleurstelling over de 
politiekee ontwikkelingen in de Sovjet Unie en Oost-Europa. 

Kirpitsjenkoo is weinig concreet en zeer onvolledig over de relaties van de 
KGBB met de andere diensten. Hij zegt bijvoorbeeld niets over wat er aan onderlinge 
afsprakenn en regelingen bestond. De lezer moet het doen met hier en daar een inte-
ressantt maar niet bijster schokkend feitje. Zo laat hij bijvoorbeeld weten dat er begin 
jarenn '70 in Cairo een vorm van samenwerking bestond met de vertegenwoordigin-
genn van de Oost-Duitse en Tsjechoslo waakse diensten aldaar. Kirpitsjenko was 
namelijkk in 1970-1974 KGB-rezident in de Egyptische hoofdstad. Met zijn Oost-
Duitsee en Tsjechoslowaakse collega's werd informatie uitgewisseld en de analyses 
diee naar het thuisfront werden gestuurd werden met elkaar vergeleken. Ten tijde van 
dee Oktoberoorlog in 1973 was er volgens Kirpitsjenko zelfs sprake van dagelijks 
overleg.. Sjebarsjin was rond 1980 rezident in Teheran en deelde in die voor Iran 
zeerr woelige periode naar zijn zeggen met de plaatselijke rezident van de HVA alle 
gegevenss over de situatie in het land. Sjebarsjin liet zich ook zeer lovend uit over de 
'punctualiteitt en behulpzaamheid' van de collega's van de HVA in het algemeen.28 

Inn welke mate uitwisseling van informatie tussen de KGB-rezidentoera en Oost-
Europesee collega's in buitenlandse hoofdsteden regel was, is niet bekend. 

Kirpitsjenkoo maakt gewag van de laatste grote bijeenkomst van Oost-
Europesee inlichtingendiensten in Oost-Berlijn in oktober 1988. Daarbij waren ook 
delegatiess van Cuba, Mongolië en Vietnam aanwezig. Er heerste toen volgens hem 
all  een stemming van grote onzekerheid en zelfs van naderende ondergang ter 
conferentie,, in verband met de ingrijpende politieke veranderingen die zich in Oost-
Europaa leken aan te kondigen. Een van de conferentiedeelnemers vroeg zich 
vertwijfeldd af wat hij de volgende dag in zijn rede ter conferentie moest gaan zeggen 
enn een ander moest constateren dat er in zijn land feitelijk al geen communistische 
partijj  meer bestond. Geen van de betrokkenen wordt door Kirpitsjenko met naam en 
toenaamm genoemd.29 Sjebarsjin zwijgt in alle talen over die bijeenkomst, hoewel hij 
toenn al een hoge functie had bij het Eerste Hoofddirectoraat en zijn benoeming tot 
cheff  ervan niet meer lang op zich zou laten wachten. Hij gaat wel summier in op het 
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bezoekk dat hij in april 1989 aan Oost-Berlijn bracht waarbij hij overleg voerde met 
dee toenmalige chef van de HVA Werner GroBmann. Onderwerp van gesprek was de 
politiekee situatie van dat moment in de wereld en in Europa in het bijzonder. Meer 
dann dat heeft Sjebarsjin in zijn memoires over het gespreksonderwerp niet te zeggen. 
Eenn verslag van de gedachtewisseling werd neergelegd in een notitie voor het Cen-
traall  Comité van de CPSU en in een meer gedetailleerde vorm ook voor de KGB 
zelf.300 Uit een in 1993 in Deutschland Archiv afgedrukt document van het Oost-
Duitsee Ministerium flir  Staatssicherheit (MfS) blijkt dat Sjebarsjin in het kader van 
zijnn bezoek aan Oost-Berlijn in april 1989 ook een onderhoud met minister van 
Staatsveiligheidd Erich Mielke heeft gehad. Het is een interessant document omdat 
uitt de weergave van het gesprek duidelijk Mielkes bezorgdheid naar voren komt 
overr de ontwikkelingen in enkele Oost-Europese buurstaten en in de USSR, waar in 
zijnn visie aan de 'grondslagen van het socialisme' werd getornd. De toenmalige 
cheff  van de HVA, Werner GroBmann, die blijkbaar bij de ontmoeting aanwezig was, 
beschrijftt in zijn memoires Sjebarsjins gemoedstoestand na het onderhoud met 
Mielkee zelfs als 'ziemlich erregt und verSrgert.'32 Het is tekenend voor de selectieve 
enn oppervlakkige berichtgeving van Sjebarsjin dat hij niet alleen van zijn ontmoe-
tingg met Mielke geen gewag maakt, maar over de teneur van de gesprekken met hem 
enn anderen in Oost-Berlijn niets zegt. Zijn memoires zijn gepubliceerd in 1993. De 
DDRR en het MfS waren toen al verleden tijd en hij had zonder het risico operatio-
nelee geheimen prijs te geven over de inhoud van zijn gesprek met Mielke kunnen 
schrijven. . 

Naarr aanleiding van de ontmoeting met Werner GroBmann in Oost-Berlijn 
steltt Sjebarsjin dat over en weer door de HVA en het Eerste Hoofddirectoraat niet 
werdd ingegaan op concrete inlichtingenoperaties en zeker geen werkelijke namen 
vann agenten aan elkaar werden genoemd. Hij noemt dat een 'ijzeren regel' in de 
betrekkingenn tussen 'broederdiensten'.33 De twee eerder genoemde voormalige 
officierenn van de HVA Peter Richter en Klaus Rosier hebben na de ondergang van 
hunn dienst in 1990 een boek geschreven. Daarin beweren zij dat zelfs in de eerste 
helftt van de jaren '50 de werkelijke identiteit van agenten van de Oost-Duitse dienst 
niett aan Sovjet instanties werd doorgegeven. Dat is anders dan men zou verwachten. 
Inn die periode waren het waarschijnlijk vooral de Sovjet adviseurs die bij de Oost-
Duitsee inlichtingendienst de scepter zwaaiden. De dienst ging toen nog niet onder de 
naamm Hauptverwaltung Aufklarung door het leven, maar als 'Institut für Wirt-
schaftswissenschaftlichee Forschung' (IWF).34 Als de veronderstelling dat de iden-
titeitt van agenten niet aan Moskou werd doorgegeven ten aanzien van de Oost-
Duitsee inlichtingendienst juist was, mag men aannemen dat die regel ook voor de 
contactenn tussen de KGB en de andere Oost-Europese diensten gold. Het feit dat de 
HVAA de dienst was die Sjebarsjin en de zijnen het meest na stond afgezien mis-
schienn van de Bulgaren, is daarvoor een argument. Vladimir Krjoetsjkov schrijft 
expliciett in zijn memoires dat er met 'onze naaste bondgenoten' nooit gegevens 
'overr agentennetwerken werden uitgewisseld'. Hij noemt dat een 'onveranderlijke 
wett van de conspiratie'. Krjoetsjkov beweert zelfs dat hij ooit een lijst met informa-
tiee over agenten die een chef van een Oost-Europese inlichtingendienst hem wilde 
overhandigen,, weigerde te accepteren.35 Om welke Oost-Europese inlichtingendienst 
hett daarbij ging zegt hij niet. Ook Viktor Groesjko heeft in zijn memoires geschre-

195 5 



venn dat de KGB en de andere Oost-Europese diensten elkaar hun bronnen niet 
onthulden.. Als de inlichtingendienst van de DDR bijvoorbeeld informatie had 
verkregenn die voor de andere diensten van het Warschaupact interessant was, dan 
werdd die op zo'n manier doorgegeven dat de bron er niet uit kon worden afgeleid.36 

Dee vroegere HVA-chef Markus Wolf bevestigt in zijn in 1997 verschenen memoires 
datt zijn dienst en de KGB elkaar geen informatie toespeelden over de identiteit van 
eigenn agenten. Hij schrijft daarover: 

Derartigee Informationen sind jedoch das bestgehütete Geheimnis eines jeden 
Dienstes.. Niemals würde man die Identitat einer Spitzenquelle preisgeben, 
auchh keinem noch so eng verbündeten anderen Dienst. Das AuBerste ware 
einee Andeutung, daB es in einem bestimmten Bereich eine 'gute Verbindung' 
gibt.37 7 

Vitalii  Pavlov die in 1973-1984 hoofd van de KGB-vertegenwoordiging in Warschau 
was,, benadrukt eveneens dat over en weer de identiteit van agenten en andere 
bronnenn van informatie in de contacten van de KGB met de Poolse dienst niet 
werdenn prijsgegeven. Deze regel werd volgens Pavlov ook vastgelegd in de samen-
werkingsovereenkomstenn tussen de KGB en de Poolse dienst die van tijd tot tijd 
doorr beide zijden werden ondertekend. Ter illustratie van de noodzaak van deze 
regell  haalt Pavlov de bekende zaak van de Poolse inlichtingenofficier Michael 
Goleniewskii  aan, die op de hoogte was van de identiteit van een KGB-agent in 
Groot-Brittannië,, toen hij eind jaren '50 naar het Westen overliep. Gegevens over de 
identiteitt van die ene agent leidden uiteindelijk tot de ontmaskering van drie illegale 
inlichtingenofficierenn in Engeland, nl. Gordon Lonsdale (Konon Molody) en het 
echtpaarr Peter en Helen Kroger (Cohen). Alleen in uitzonderlijke gevallen, als er 
eenn speciaal belang mee gediend was, kon op initiatief van de dienst die over de 
agentt beschikte, zijn identiteit worden ontiiuld. Pavlov geeft daarvan ook enkele 
voorbeeldenn die verderop aan de orde zullen komen.38 

Niett alle Oost-Europese inlichtingenofficieren die memoires hebben geschre-
venn zijn het met het voorgaande eens. De voormalige Tsjechoslowaakse inlichtin-
genofficierr Ladislav Bittman beweert bijvoorbeeld dat de KGB ook in de jaren '60 
nogg op de hoogte was met de werkelijke identiteit van agenten van de Tsjechoslo-
waaksee inlichtingendienst. Zoals verderop nog zal worden besproken schetst 
Bittmann een beeld van de relatie tussen de twee diensten waarbij de KGB in de jaren 
'500 en '60 de gang van zaken bij de Tsjechoslowaakse dienst tot in de kleinste de-
tailss bepaalde. Bittmans voormalige collega Josef Frolik, die in 1969 naar het 
Westenn vluchtte, heeft in zijn memoires zelfs beweerd dat de KGB na de invasie van 
augustuss 1968 vele topagenten van de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst zonder 
meerr heeft overgenomen. De KGB runde die agenten in het vervolg zelf en de 
informatiee die zij leverden kwam rechtstreeks en uitsluitend bij de KGB terecht.40 

Bevestigingg van Frolfks bewering is niet te vinden maar gezien het feit dat Tsjechos-
lowakijee zeker in de eerste jaren na 1968 voor de Sovjet Unie als zeer onbe-
trouwbaarr gold, is het niet uit te sluiten dat zoiets is gebeurd. Krjoetsjkov zou mis-
schienn zeggen dat in dit geval sprake was van een uitzondering op de regel, die 
voortvloeidee uit de politieke ontwikkelingen in Tsjechoslowakije in en na 1968. Het 
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iss ook mogelijk dat er grote verschillen waren in de aard van de relaties die de KGB 
mett de diverse Oost-Europese communistische regimes onderhield. 

Definitieff  uitsluitsel over de mate waarin de KGB op de hoogte was van de 
identiteitt van agenten van Oost-Europese diensten is niet te geven. Een zekere af-
standd tot de KGB schijnt er echter wel te zijn bewaard. Sjebarsjin schrijft bijvoor-
beeldd dat slechts zeer zelden gezamenlijke operaties werden ondernomen om een 
buitenlandss object met agenten of technische middelen te penetreren: 'Dergelijke 
operatiess waren uitzondering en geen regel'41 Waarschijnlijk doelt Sjebarsjin hierbij 
opp het feit dat gezamenlijke operaties in het Westen uitzonderingen waren. In Oost-
Europaa lag dat volgens sommige bronnen juist weer anders. De voormalige KGB-
officierr Vitali Pavlov geeft diverse voorbeelden van operaties die door hem als chef 
vann de KGB-Vertegenwoordiging in Warschau in de jaren '70 samen met Poolse 
collega'ss op Pools grondgebied werden uitgevoerd. Die waren gericht tegen 
objectenn van westerse landen. 

Bijj  de activiteiten van de KGB in Oost-Europa in de naoorlogse periode kan 
menn vier thema's onderscheiden die met elkaar samenhangen en in diverse me-
moiress aan de orde komen. Het eerste thema is de rol van de NKVD/MGB bij de 
opbouww van de 'veiligheidsorganen' in de landen waar na de Tweede Wereldoorlog 
hethet communisme werd gevestigd. Op die manier werd ook de overheersende positie 
vann de USSR in die landen bevestigd. Het tweede, daarmee verwante thema is de rol 
vann de Sovjet geheime dienst rond 1950 bij de terreur in Oost-Europa. Daarbij gaat 
hethet vooral om de terreur die als uitvloeisel van de breuk met Tito binnen de Oost-
Europesee communistische partijen heeft gewoed. Die leidde in een aantal gevallen 
tott spectaculaire showprocessen, waarbij de NKVD/MGB achter de schermen een 
belangrijkee rol speelde. Als derde thema zou men kunnen noemen de agenten en 
informantenn die door de Sovjet veiligheidsdienst in de desbetreffende periode in lei-
dendee kringen in Oost-Europa werden gerekruteerd. Veel over het aantal en de rol 
vann deze agenten en informanten is onduidelijk, maar men mag aannemen dat zij een 
belangrijkee rol in de vestiging en continuering van de Sovjet hegemonie in Oost-
Europaa hebben gespeeld. Het vierde thema dat kan worden onderscheiden is de 
werkrelatiee van Oost-Europese diensten met de KGB en zijn voorgangers. Die 
kwamm in de praktijk vooral neer op uitwisseling van informatie over kwesties van 
wederzijdss belang, maar er vielen ook opleidingsfaciliteiten onder die de KGB in de 
USSRR verleende aan Oost-Europese inlichtingenofficieren. Deze vier thema's zijn 
somss niet scherp van elkaar te scheiden. Zo waren Sovjet adviseurs na de oorlog 
nauww betrokken bij de terreur in de Oost-Europese staten, terwijl zij tegelijkertijd 
eenn rol speelden bij de opbouw van de nieuwe inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
inn de regio. Deze thema's komen in het hierna volgende aan de orde. Het opvallende 
daarbijj  is dat Oost-Europese inlichtingenofficieren en overlopers voorzover zij 
memoiress op schrift hebben gesteld, soms uitvoerig op deze materie ingaan. 
KGB'ers,, althans zij die in Rusland gebleven zijn, doen er vrijwel volledig het 
zwijgenn toe. 

5.35.3 Sovjet adviseurs in de eerste jaren na de oorlog 
Overr de rol van de Sovjet veiligheidsdienst bij de oprichting van Oost-Europese 
dienstenn na de Tweede Wereldoorlog is door officiële bronnen in het communis-
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tischee Oost-Europa en de USSR altijd gezwegen. Dat geldt ook voor de rol van de 
NKGB/MGBB en de Sovjet 'adviseurs' bij de in 1944-1953 ontketende terreur in de 
regio.. Memoires en andere bronnen doen er ook grotendeels het zwijgen toe. Vitali 
Pavlovv heeft bijvoorbeeld in een van zijn boeken enkele korte opmerkingen gewijd 
aann de rol van Sovjet adviseurs bij de repressie in Oost-Europa tot 1953, maar die 
mogenn eigenlijk geen naam hebben. De Sovjet adviseurs gingen volgens hem te 
werkk volgens de 'methoden van willekeur en dwang' die het regime van Stalin 
kenmerkten.. De 'ontmaskering van de persoonlijkheidscultus van Stalin' tijdens het 
20ee partijcongres zou er echter toe hebben geleid dat het instituut van adviseurs werd 
beëindigd.. In plaats daarvan werd de samenwerking van de KGB met de Oost-
Europesee diensten gebaseerd op 'principes van gelijkberechtiging, strenge inacht-
nemingg van soevereiniteit en niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden.'42 

Opp dit laatste valt wel het een en ander af te dingen, zoals verderop nog zal blijken. 
Hett overgelopen echtpaar Petrov beschreef in zijn memoires uit 1956 de rol van de 
Sovjett adviseurs in Oost-Europa in algemene termen als volgt: 

Todayy Moscow maintains its hold over the satellite states of the 'People's 
Democracies'' by means of Soviet 'Counsellors' attached to all the important 
Ministriess of these countries, but superior to all the others is the Counsellor 
onn Security matters. He is always a high-ranking M.V.D. officer. The Secu-
rityy Chiefs of the satellite countries always act on the advice of this Soviet 
counsellor;; most of them have been through M.V.D. schools themselves.43 

Typerendd voor het schimmige karakter van dergelijke personen is wat Michael 
Checinskii  in 1984 schreef over de rol van de MGB-officier van joodse komaf 
Semjonn Davidov bij de opbouw van de Poolse inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
inn de tweede helft van de jaren '40. Checinski was zelf in Polen bij de militaire con-
tra-inlichtingendienstt werkzaam in 1947-1967. Hij schrijft over Davidov: 

Officiallyy Davidov held the relatively modest post of head of Soviet advisors 
inn Poland; but without his agreement no serious operational decisions on any 
questionss pertaining to political and police terror or provocation were ever 
taken,, although in official Polish publications his name has been mentioned 
onlyy once.44 

Onduidelijkk was hoe lang Davidov precies in Polen actief was geweest. Pas in de 
jarenn '90 zou bekend worden dat hij zijn functie van chef van de adviseurs van de 
Sovjett geheime dienst in Polen in de jaren 1946-1950 had uitgeoefend.45 Het is 
aannemelijk,, zoals Checinski beweert, dat de wil van Davidov wet was voor de 
diversee Poolse veiligheidsdiensten en ook voor het Politbureau van de Poolse partij, 
althanss voorzover het om zaken ging die de staatsveiligheid betroffen.46 De anti-
joodsee zuiveringen binnen het Sovjet veiligheidsapparaat enkele jaren later maakten 
datt Davidov in nevelen opging.4 Davidov is slechts één van de vele obscure, maar 
belangrijkee officieren van de Sovjet staatsveiligheid die in die beginperiode onder 
Stalinn hun bloedig spoor door Oost-Europa hebben getrokken. Vaak is van hen wei-
nigg meer dan een naam bekend. Men moet ook rekening houden met de mogelijk-
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heidd dat dergelijke personen niet altijd onder hun echte naam actief zijn geweest. 
Milovann Djilas noemt in zijn memoires het geval van een MGB-officier die hij in 
Joegoslaviëë kort na de oorlog had leren kennen. In 1948 kwam hij de betreffende 
persoonn in een andere functie en met een andere naam in Boedapest tegen.48 

Eenn andere obscure maar niet onbelangrijke figuur is Fjodor Belkin. Hij was 
inn de tweede helft van de jaren '40 de chef van de Zuid-Oost-Europese sectie van de 
Sovjett veiligheidsdienst en had zijn zetel in Baden bei Wien. Belkin speelde achter 
dee schermen onder andere een belangrijke rol bij het proces tegen Rajk en de zijnen 
inn Hongarije. In het boek van Georg Hermann Hodos over de stalinistische zuiverin-
genn in Oost-Europa rond 1950 komt hij dan ook een aantal keren voor. Ook komt 
menn Belkin een enkele keer tegen in de memoires van zijn slachtoffers, die soms 
tientallenn jaren later in het Westen zijn gepubliceerd. Een van degenen die meerdere 
kerenn met Belkin te maken had, was de Hongaar Béla Szasz. Hij werd in 1949 in 
Budapestt gearresteerd in het kader van de zaak tegen Laszló Rajk. Op zeker moment 
werdd hij verhoord door Belkin en een medewerker van de Hongaarse geheime dienst 
AVH.. Szasz weigerde hardnekkig met ja te antwoorden op vragen die tot doel 
haddenn belastend materiaal tegen Rajk te verzamelen. Voordat hij naar zijn cel werd 
teruggebrachtt werd hij eerst nog door Belkin in het Russisch toegeschreeuwd en 
vervloekt.. Wat Szasz vervolgens in zijn oorspronkelijk in 1986 verschenen memoi-
ress over Belkin zegt is typerend voor het schimmige karakter van deze toch niet 
onbelangrijkee persoon uit de geschiedenis van de Sovjet staatsveiligheid: 

Jahree spüter habe ich in den Archiven verschiedener auslandischer Zeitungen 
nachh seinem Namen gesucht, habe aber nichts über ihn gefunden. In Ungara 
hiefii  es gerüchteweise, er sei nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 [in de 
DDR]]  in Ungnade gefallen und verschwunden. Spater erwahnte die sowje-
tischetische Presse ihn als einen Komplizen Berijas und Abakumows. Es hieB, 
Belkinn sei zusammen mit Abakumow hingerichtet worden.5 

Figurenn als Davidov en Belkin zijn er zoals gezegd meer geweest. Bijvoorbeeld Ivan 
Serov,, van wie bekend was dat hij vanaf het midden van de jaren '40 een belangrijke 
roll  heeft gespeeld bij de activiteiten van de Sovjet staatsveiligheid in Polen en de 
Sovjett bezettingszone in Duitsland, de latere DDR. Serov zou in 1954 de eerste 
voorzitterr worden van de KGB. In 1958-1963 was hij nog enige jaren voorzitter van 
dee militaire inlichtingendienst van de USSR, de GROe. Daarna verdween hij uit het 
openbaree leven en werd hij ook in publicaties in de Sovjet Unie nooit meer ge-
noemd.. Van Serovs activiteiten in Polen en de latere DDR was tot voor kort heel 
weinigg bekend. In het midden van de jaren '90 bevatte een Russisch blad een 
summierr bericht over een hoge Poolse onderscheiding, het Gouden Kruis van de 
ordee Virtute Militari , dat Serov op het eind van de jaren '40 was verleend. In 1995 
wass die onderscheiding hem door de met-communistische regering in Polen alsnog 
ontnomen.. Uit het bericht werd niet duidelijk of Serov inmiddels was overleden. 
Pass in 1997 verscheen er een biografische schets van Serov van de hand van de 
Russischee historicus Nikita Petrov. Daaruit bleek onder andere dat Serov een 
belangrijkee rol had gespeeld bij de sovjetisering van diverse gebieden, die in 1939-
19411 als uitvloeisel van het Molotov-Ribbentroppact waren geannexeerd. Hij was 

199 9 



volgenss Petrov ook nauw betrokken geweest bij de beruchte Katyn-affaire. Serov 
bleekk in juli 1990 te zijn overleden.52 

Eenn van degenen die de invloed van Serov in het naoorlogse Polen achter de 
schermenn meende te bespeuren was de Poolse nationalistische politicus Stanislaw 
Mikotajczyk.. Hij maakte na 1944 korte tijd deel uit van een coalitieregering waarin 
communistenn domineerden. Hij schreef in zijn memoires hoe de communistische 
leiderss van die regering elke donderdag een gesprek hadden met een anonieme Sov-
jett kolonel om instructies te ontvangen waarover Mikolajczyk zelf niets wist. Hij 
meendee dat het hier om Serov ging, maar volledig zeker daarover was hij niet. 
Serovv is volgens Petrov inderdaad vanaf 1944 een paar jaar in Polen en de Sovjet 
bezettingszonee in Oost-Duitsland actief geweest. Begin maart 1945 werd hij 
benoemdd tot 'hoofdadviseur' van de NK.VD bij het Poolse ministerie van Openbare 
Veiligheid.. Hij werd vanaf februari 1947 in Moskou gestationeerd waar hij plaats-
vervangendd minister van Binnenlandse Zaken was. Hij zou daar in ieder geval tot 
aann Stalins dood blijven.54 Pas na het einde van de Sovjet Unie werd bekend dat 
Serovv zijn functie als NKVD-adviseur in Polen gedurende slechts een maand heeft 
uitgeoefend.. Het feit dat er tot voor kort weinig concreets over hem bekend was, is 
typerend.. Ten tijde van de destalinisatie onder Chroesjtsjov is er in de USSR wel het 
eenn en ander over de terreur van Stalins geheime politie in de jaren 1934-1953 naar 
buitenn gekomen. Dat had echter vrijwel uitsluitend betrekking op de activiteiten van 
dee NKVD en zijn opvolgers in de Sovjet Unie zelf. Over het optreden in Oost-
Europaa in 1944-1953 werd consequent gezwegen. 

Somss hebben overlopers een tipje van de sluier opgelicht ten aanzien van de 
roll  van Sovjet adviseurs achter de schermen. Een voorbeeld is de officier van het 
Poolsee ministerie van Openbare Veiligheid Jozef Swiatlo, die in december 1953 
tijdenss een bezoek aan Oost-Berlijn de wijk nam naar het Westen. Na zijn vlucht 
werktee hij mee aan een aantal uitzendingen van Radio Free Europe en maakte hij de 
luisteraarss deelgenoot van zijn ervaringen binnen het Poolse veiligheidsapparaat. De 
tekstt van die uitzendingen is in het midden van de jaren '50 in brochurevorm 
gepubliceerd.. Swiatlo schetst dat veiligheidsapparaat als een sector die volledig door 
Sovjett adviseurs werd gedomineerd en bovendien vergeven was van agenten van de 
NKVD/MGB.. Volgens Swiatlo wemelde het rond 1950 van de Sovjet adviseurs op 
vrijwell  alle strategische posities binnen het Poolse veiligheidsapparaat, onder andere 
binnenn de afdeling die verantwoordelijk was voor de persoonlijke veiligheid van de 
leiders.. Dat was de beruchte Tiende Afdeling van het ministerie van Openbare 
Veiligheid,, waar Swiatlo zelf in de jaren voor zijn vlucht plaatsvervangend chef 
was.. De meeste Poolse leiders hadden volgens Swiatlo Sovjet officieren als per-
soonlijkee lijfwachten. In het geval van minister van Openbare Veiligheid Stanislaw 
Radkiewiczz en minister van Defensie Konstantin Rokossowski waren dat er volgens 
Swiatloo achttien. Radkiewicz had een 'adviseur' naast zich, de Sovjet generaal 
Lalin,, die in de praktijk de lakens uitdeelde bij het ministerie van Openbare Veilig-
heid.566 Hoever de Sovjet geheime dienst in zijn toezicht ging blijkt ook uit Swiatlo's 
beweringg dat er in diezelfde periode in Warschau een speciaal laboratorium was, be-
mandd door Sovjet personeel, dat alle levensmiddelen controleerde die bij de Poolse 
leiderss op tafel verschenen.5 Onaannemelijk is dat niet. 

Sovjett adviseurs als Davidov, Belkin, Serov en vele anderen hebben bij de 
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doorr Stalin na 1945 in Oost-Europa ontketende terreur een belangrijke rol gespeeld. 
Datt blijkt uit het werk van de eerder genoemde Hongaarse auteur Hodos, maar ook 
uitt andere bronnen. Uit Hodos' werk komt duidelijk naar voren dat de organisatie 
vann de binnen de communistische partijen ontketende terreur in belangrijke mate 
vanuitvanuit Moskou geschiedde, met Sovjet adviseurs als instrument. Hodos beschrijft de 
roll  van de MVD bij het proces tegen Ldszló Rajk c.s. als volgt: 

Diee MWD legte nicht nur die Grundrisse des Sauberungskonzeptes in 
Ungarnn fest, sie kontrollierte den gesamten Ablauf des Prozesses: Die 
'Berater**  befahlen den AVH-Offizieren [AVH: Hongaarse veiligheidsdienst], 
wenn sie zu foltern, welche Gestandnisse sie zu erpressen hatten; sie verhörten 
mitt Hilfe von Dolmetschem die prominenten Haftlinge, verordneten den 
Tenor,, die Anderungen, Zusatze und Streichungen in den fur sie laufend 
übersetztenn Vernehmungsprotokollen; sie verfaBten die Anklageschrift, 
probtenn mit den Hauptangeklagten und den 'Zeugen' deren Rolle im 
Schauprozefi,, dirigierten und überwachten die Inszenierung der öffentlichen 
Verhandlung;; sie bestimmten, wer zum Tode und wer zu langen 
Kerkerstrafenn verurteilt werden sollte. Von Anfang bis zu Ende war die 
MWDD die Meister - und waren die AVH, Rakosi und Genossen nur 
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Lehrlingee und Gehilfen. 

Ookk het beruchte proces tegen Rudolf Slansky in Tsjechoslowakije dat in 1952 
onderr meer resulteerde in elf doodvonnissen, waaronder voor de hoofdbeklaagde 
zelf,, werd achter de schermen grotendeels gedirigeerd door Sovjet adviseurs die 
daartoee regelmatig instructies uit Moskou ontvingen.59 In laatste instantie was het 
Stalinn die achter de schermen aan de touwtjes trok. Hij was het die in november 
19511 Klement Gottwald liet weten dat het de hoogste tijd was dat Slansky nu einde-
lij kk eens werd gearresteerd, omdat het gevaar zou bestaan dat hij anders naar het 
Westenn zou vluchten. Stalin liet de boodschap overbrengen door zijn trouwe lakei A. 
Mikojan,, die daartoe een bezoek aan Praag bracht Vrijwel onmiddellijk daarna werd 
Slanskyy gearresteerd.60 De rol van de Sovjet adviseurs komt ook ter sprake in de 
memoiress van direct betrokkenen die het proces hebben overleefd. Een van hen was 
Arturr London, een van Slansky's medebeklaagden. Hij kwam er in 1952 van af met 
eenn levenslange gevangenisstraf en werd in 1956 vrijgelaten. In zijn memoires 
verteltt hij dat de rol van de Sovjet adviseurs bij het proces tegen Slansky c.s. door-
slaggevendd was. London haalt een medewerker van de Tsjechoslowaakse veilig-
heidsdienstt aan, die dat ook tegenover hem na zijn vrijlating in 1956 zou bevestigen. 
Zoo kregen de Sovjet adviseurs volgens deze zegsman van elke schriftelijke weergave 
vann een verhoor van de beklaagden een doorslag. De tekst van de verhoren werd ook 
inn het Russisch vertaald.61 Een andere beklaagde die samen met Slansky terecht-
stondd was Eugen Löbl. Ook hij werd in 1952 tot levenslang veroordeeld, maar in 
19600 vrijgelaten. In zijn in het Westen gepubliceerde memoires maakt ook Löbl 
gewagg van de doorslaggevende rol van Sovjet adviseurs bij de voorbereiding van het 
proces.. Op zeker moment werd hij door de KGB-generaal N.T. Lichatsjov en een 
collegaa verhoord. Lichatsjov stak daarbij een felle antisemitische tirade af.62 Als er 
doorr de Tsjechische officieren die Löbl meestal verhoorden over de Sovjet adviseurs 
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werdd gesproken, werden zij respectvol als 'leraren' aangeduid. Er waren per Oost-
Europeess land blijkbaar belangrijke onderlinge verschillen in de rol van de 
MGB/MVDD bij de terreur. Zo schrijft Hodos dat in Roemenië de nationale commu-
nistischee leiders veel meer deel hadden aan de regie en concrete uitwerking van de 
terreur.. In vergelijking daarmee trad de MGB/MVD in de DDR naar zijn zeggen bij 
hett verhoren van gevangenen en de organisatie van politieke processen rond het 
beginn van de jaren '50 weer meer op de voorgrond. Dat laatste had misschien te 
makenn met het feit dat de in 1949 opgerichte DDR de eerste jaren na de oorlog ook 
inn formele zin bezet gebied was. Zbigniew Brzezinski beschouwde in zijn bekende 
studiee The Soviet Bloc het sturen van adviseurs naast het penetreren van Oost-
Europaa door middel van agenten als enkele van de informele controlemechanismen, 
waarmeee in de jaren 1947-1953 de Sovjet heerschappij over de bezette Oost-Europe-
see landen werd geëffectueerd.65 

Voorall  in Polen werden grote aantallen Sovjet adviseurs op andere terreinen 
dann de staatsveiligheid geplaatst. Bekend is dat vanaf de vestiging van het commu-
nistischee regime in Polen in 1944 tal van Sovjet officieren op sleutelposities 
terechtkwamen.. In 1947 zou ongeveer de helft van de bevelvoerende en stafoffi-
cierenn in het Poolse leger in het vooroorlogse Poolse leger hebben gediend, een 
derdee bestond uit Sovjet officieren in Pools uniform. Voor Sovjet officieren die 
representatievee functies bekleedden was het wel een vereiste dat zij de Poolse taal 
machtigg waren. Nog in oktober 1956 waren van alle generaals in Polen 15 Sovjet 
Russen,, 8 Sovjet Polen, 5 Sovjet Oekraïeners, 5 Sovjet Witrussen, 1 Sovjet Tataar en 
slechtss 32 Polen.67 Dat betekent dus dat de Sovjet burgers onder de generaals in 
Polenn zelfs drie jaar na Stalins dood nog in de meerderheid waren. In 1956, na 
politiekee onrust in Polen en op een moment dat de opstand Hongarije nog niet door 
Sovjett tanks was neergeslagen, gaven de Sovjet regering en de CPSU een verklaring 
uit.. Daarin werd gesteld dat de relaties tussen socialistische landen gebaseerd waren 
opp volledige gelijkheid, respect voor territoriale integriteit, onafhankelijkheid en 
nii  et-inmenging in eikaars binnenlandse aangelegenheden. In dat verband kwamen 
ookk de Sovjet adviseurs in Oost-Europa ter sprake van wie de aanwezigheid 
ongetwijfeldd her en der tot irritaties had geleid. Er werd gesproken over de noodzaak 
dee inzet van Sovjet experts in Oost-Europa te herzien. Deze verklaring, gedateerd 30 
oktoberr 1956, werd een dag later in de Pravda gepubliceerd. Tekenend was dat de 
Sovjett overheid het daarin zo voorstelde dat de uitzending van adviseurs in de voor-
gaandee periode op verzoek van de Oost-Europese regeringen had plaatsgevonden. 
OokOok werd gezegd dat het vooral de Sovjet regering was geweest die de kwestie van 
hethet terugroepen van de adviseurs aan de orde had gesteld, terwijl het tegendeel waar-
schijnlijkerr lijkt . Opvallend was ook dat de adviseurs van de MGB/MVD/KGB in de 
verklaringg niet expliciet als afzonderlijke categorie werden genoemd. De verklaring 
zeii  weinig over de concrete invloed van de Sovjet adviseurs, maar suggereerde dat 
hett om een betrekkelijk onschuldige activiteit ging. Een deel van de verklaring 
luiddee als volgt: 

Hett is bekend dat in de eerste periode van de formatie van het nieuwe sociale 
systeemm de Sovjet Unie op verzoek van de regeringen van de volksdemocra-
tieënn een bepaald aantal van haar specialisten naar die landen heeft gestuurd: 
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ingenieurs,, agronomen, wetenschapsmensen en militaire adviseurs. In de af-
gelopenn periode heeft de Sovjet regering meer dan eens aan de socialistische 
statenn de kwestie voorgelegd van de terugroeping van haar adviseurs. 

Inn verband met het feit dat in de huidige tijd in de landen van de 
volksdemocratiee eigen gekwalificeerde nationale kaders zijn ontstaan op alle 
terreinenn van de economische en militaire opbouw, acht de Sovjet regering 
hett urgent samen met de andere socialistische staten de kwestie van de doel-
matigheidd van de aanwezigheid van adviseurs van de USSR in die landen te 
bezien. . 

Inn de periode volgend op deze verklaring werden blijkbaar de meeste Sovjet 
adviseurss uit Oost-Europa teruggetrokken.69 1956 was ook het jaar waarin de Poolse 
ministerr van Defensie, maarschalk van de Sovjet Unie Konstantin Rokossowski, zijn 
postt opgaf en terugkeerde naar de USSR om daar zijn loopbaan te vervolgen. In zijn 
kielzogg vertrokken vele andere Sovjet adviseurs uit Polen. Dat betekende uiteraard 
niett dat de Sovjet leiders hun pogingen opgaven de binnenlandse situatie in de Oost-
Europesee broederstaten naar hun hand te zetten. Er kwamen samenwerkingsovereen-
komstenn tot stand, waarover in memoires van Sovjet inlichtingenofficieren volledig 
wordtt gezwegen. Voor Polen gold voorts volgens Checinski dat het netwerk van 
KGB-agentenn alleen maar belangrijker werd, nu de adviseurs waren vertrokken. 

5.45.4 Agenten in soorten 
Dee mate waarin de verschillende Oost-Europese staten na de Tweede Wereldoorlog 
doorr een netwerk van KGB-agenten waren gepenetreerd laat zich uiteraard niet 
exactt vaststellen. Er is op dit punt door de Sovjet overheid nooit opening van zaken 
gegeven.. Het is op een enkele uitzondering na ook in westerse democratieën 
ongebruikelijkk dat diensten gegevens omtrent de aantallen agenten of informanten 
waaroverr zij beschikken prijsgeven. De identiteit van de eigen agenten vrijwilli g 
prijsgevenn gaat nog een stap verder en is iets wat vrijwel nooit gebeurt. Opvallend is 
datt in Rusland woonachtige ex-officieren van de KGB, die uit hoofde van hun 
functiee hebben geweten hoe het er in Oost-Europa aan toe ging, het onderwerp van 
KGB-penetratiee volledig negeren en zelfs niet eens vermelden dat er zoiets bestond. 
Tee denken valt daarbij aan KGB'ers als Vladimir Sjebarsjin, Vadim Kirpitsjenko en 
Joerii  Drozdov. De toenmalige KGB-voorzitter Vladimir Krjoetsjkov ontkende in 
19899 tijdens een zitting van de Opperste Sovjet van de USSR, sprekend over de 
situatiee in de USSR, zelfs het bestaan van een 'instituut van geheime informanten'. 
Opp een vraag dienaangaande antwoordde hij ontwijkend en niet erg overtuigend. Hij 
deedd het ook voorkomen alsof informanten door de KGB alleen ter bestrijding van 
spionagee werden ingezet en niet tegen de eigen bevolking. Hij verklaarde onder 
meer: : 

Wijj  kennen geen instituut van geheime informanten. Wij beschikken echter 
overr helpers en wanneer wij met een concrete zaak bezig zijn gebruiken wij 
hunn hulp. Ik heb in mijn verslag al gezegd dat wij de laatste drie jaar onge-
veerr dertig echte agenten van de geheime diensten van sommige westerse 
landenn hebben ontmaskerd. Ik zeg u dat wij zonder hulp dergelijke kwesties 
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echtt niet zouden kunnen oplossen. 

Dezee uitspraak van Krjoetsjkov wordt des te ongeloofwaardiger als men bedenkt wat 
hijj  tijdens dezelfde zitting verklaarde. Hij zei toen namelijk dat de KGB geen Sovjet 
burgerss afluisterde tegen wie geen concrete beschuldiging was ingebracht of tegen 
wiee geen verdenking bestond van samenwerking met een buitenlandse inlichtingen-
dienstt of terroristische organisatie. Dat deze bewering de werkelijke stand van zaken 
niett weergaf, werd duidelijk na de mislukte staatsgreep van augustus 1991. Toen 
bleekk immers dat tal van politici en andere Sovjet burgers, tot de kapster van Raisa 
Gorbatsjovv en de tennisleraar van Boris Jeltsin aan toe, door de KGB waren 
afgeluisterd.. Het weinige wat er na de ineenstorting van het communisme in de 
voormaligee Sovjet Unie bekend is geworden over het aanwerven van agenten door 
dee KGB, doet vermoeden dat die organisatie zich ook op dat punt danig heeft ge-
weerd.. Na augustus 1991 stelde het Russische parlement een commissie in, die 
onderr andere toegang kreeg tot de archieven van de onderafdeling van het beruchte 
Directoraatt 'Z' van de KGB, die zich bezighield met de kerken. (Directoraat 'Z' was 
dee nieuwe gedaante van het Vijfde Directoraat dat zich tot aan het begin van de 
Gorbatsjovtijdd onder andere met de kerken en met dissidenten bezighield.) Onder de 
KGB-agentenn in de hoogste regionen van de Russisch Orthodoxe Kerk waren twee 
vann de zes permanente leden van het hoogste college van die kerk, de Heilige Syno-
de.74 4 

Dee neiging weinig over agenten los te laten is bij KGB'ers en ex-KGB'ers 
blijkbaarr een diep ingesleten gewoonte. In dit opzicht verschillen zij niet van hun 
westersee collega's en ex-collega's. Zelfs een 'dissident' als Oleg Kaloegin is 
opmerkelijkk zwijgzaam over dit onderwerp. Hij zegt bijvoorbeeld wel over de chef 
vann de Poolse staatsveiligheid op het eind van de jaren '70, Miroslaw Milewski, dat 
hijj  een 'Soviet asset' was, maar over de rekrutering van agenten in Oost-Europa zegt 
Kaloeginn verder niets. Er is nog een andere groep memoiresschrijvers die weinig te 
meldenn heeft over de activiteiten van de KGB in Oost-Europa: naar het Westen 
overgelopenn KGB-officieren. De meesten van hen negeren het thema volledig, wat 
waarschijnlijkk toegeschreven moet worden aan het feit dat zij tijdens hun loopbaan 
weinigg met Oost-Europa te maken hebben gehad. Dat is zeker van toepassing op 
overloperss als Oleg Gordievsky en Vladimir Kuzichkin, die voor het overige zeer 
lezenswaardigee memoires hebben geschreven. 

Err is daarnaast een categorie schrijvers die het thema van KGB-penetratie 
bepaaldd niet negeert: voormalige Oost-Europese inlichtingenofficieren. Een aantal 
vann hen wijst veelvuldig personen aan die naar hun mening voor de KGB of de 
Sovjett Unie werkten, zoals verderop in dit hoofdstuk nog aan de orde zal komen. Er 
iss geen manier deze beschuldigingen hard te maken, want de desbetreffende archief-
stukkenn bevinden zich in Moskou achter slot en grendel. Ook blijf t meestal onduide-
lij kk wat de aard van de relatie van zo'o Tsjechische of Poolse politicus of inlichtin-
genofficierr met de KGB precies was. Was hij een volwaardige agent, die officieel 
wass gerekruteerd en een verklaring van die strekking met daarbij behorende belofte 
tott geheimhouding had ondertekend? Of was hij een informant, iemand die Sovjet 
instantiess af en toe uit vrije wil informatie leverde als het zijn eigen politieke 
belangenn diende? In het laatste geval was hij waarschijnlijk formeel niet als agent 
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gerekruteerd.. Dat betekende dat hij ook niet zoals te doen gebruikelijk bij agenten 
eenn verklaring van die strekking had ondertekend. Dat maakte iemand die niet 
formeell  gerekruteerd was waarschijnlijk minder ontvankelijk voor druk van de zijde 
vann de KGB. Misschien kon iemand die vrijwilli g informatie doorgaf ook gemakke-
lijkerr deels bewust onjuiste informatie aan de KGB doorgeven, als hem dat zo 
uitkwam.. Misschien was de eerder genoemde chef van de Poolse staatsveiligheid 
Milewskii  daar een voorbeeld van. Kaloegin heeft over hem geschreven: 'His reports 
too us and to his own leadership [d.w.z. de Poolse communistische leiders] were a 
cleverr mixture of truths, half-truths and lies (...)'76 Het feit dat Kaloegin Milewski 
eenn 'asset' noemt en geen 'agent', zou heel goed kunnen betekenen dat hij geen 
agentt was in de formele zin van het woord. In de praktijk is er niet altijd een scherpe 
grenss te trekken. Er konden allerlei verschillen bestaan in de mate waarin een Oost-
Europeaann de KGB en de Sovjet Unie diensten bewees. Een precieze uitspraak over 
dee mate waarin iemand voor de KGB of de Sovjet Unie werkte is vaak niet te geven. 
Eenn uitzondering zijn die gevallen waarin het in westerse landen tot een rechtszaak 
iss gekomen. Te denken valt daarbij aan een zaak als die van de Amerikaanse CIA-
medewerkerr Aldrich Ames, die in 1994 wegens spionage voor de Sovjet Unie en 
Ruslandd tot levenslang werd veroordeeld. 

Datt contacten met de KGB uiteenlopend van aard konden zijn en ook door 
diee dienst formeel heel verschillend konden worden gekwalificeerd, maakt een 
passagee uit de memoires van de in 1985 naar het Westen overgelopen Oleg Gordiev-
skyy duidelijk. Sprekend over zijn activiteiten als KGB-officier in de eerste helft van 
dee jaren '80 in Groot-Brittannië maakt hij een onderscheid tussen het rekruteren van 
'agents'' en 'confidential contacts'. Agenten werkten bewust voor de USSR en de 
ontmoetingenn met hun case officers vonden in het geheim plaats. Een vertrouwelijk 
contactt kon voor de KGB van nut zijn omdat zo iemand over bepaalde informatie 
beschikte.. Hij werkte echter niet bewust voor de Sovjet Unie of de KGB en wist in 
sommigee gevallen ook niet eens dat zijn Sovjet contactpersoon een KGB-officier 
was.. Ontmoetingen met zo'n persoon vonden ook niet in het geheim plaats. Agenten 
off  vertrouwelijke contacten die niet over waardevolle informatie beschikten maar de 
Sovjett Unie in een of meerdere opzichten welgezind waren, konden worden gebruikt 
omm de publieke opinie in Groot-Brittannië in voor de USSR gunstige zin te beïn-
vloeden.. Dat soort personen werd volgens Gordievsky 'agent of influence' of 'confi-
dentiall  contact of influence' genoemd.78 Viktor Groesjko benadrukt in zijn memoi-
ress ook het belang van 'vertrouwelijke contacten' (doveritelnye svjazï). Zij zijn een 
waardevollee aanvullende bron naast agenten. Het zijn buitenlanders die 'het 
vertrouwenn genieten van operationele medewerkers [van de KGB] uit hoofde van 
hunn kennis, betrouwbaarheid, verwante politieke opvattingen en hun wens objectie-
vee informatie te delen.'79 Van dergelijke personen wordt volgens Groesjko ook 
gebruikk gemaakt om langs informele weg informatie door te geven, met het doel 
misverstandenn tussen regeringsleiders weg te nemen. Dit onderscheid tussen een 
'agent'' en een 'vertrouwelijk contact' doet sterk denken aan de categorieën 'agent' 
enn 'informant' die de Nederlandse BVD ten tijde van de Koude Oorlog hanteerde en 
waarschijnlijkk nog steeds hanteert. Volgens de historicus D. Engelen beschouwde de 
BVDD iemand als agent wanneer hij in zijn speurtocht naar informatie kon worden 
'gestuurd'.. Een agent voerde opdrachten uit, in het bijzonder om bepaalde informa-
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tiee te bemachtigen. Een informant was een persoon die ook informatie aan de BVD 
leverde,, maar dat bleef beperkt tot datgene waar hij op grond van zijn positie 
toegangg toe had. Een agent heeft dus in de optiek van de BVD in veel sterkere 
matee dan een informant 'zijn ziel verkocht' aan de dienst waarvoor hij werkt. Dat 
goldd ook bij de KGB ongetwijfeld meer voor een agent dan voor een vertrouwelijk 
contact.. Het onderscheid tussen agent en vertrouwelijk contact zoals de KGB dat 
hanteerdee komt verderop nog aan de orde. 

Eenn agent die bij uitstek de politiek in zijn land in een voor zijn opdrachtge-
verss gunstige zin beïnvloedt en dus niet op de allereerste plaats zijn belang ontleent 
aann het leveren van informatie, werd door de KGB in het Russisch agent vliania ge-
noemd.. Het Engelstalige equivalent agent of influence laat zich in het Nederlands 
waarschijnlijkk het beste vertalen als 'beïnvloedingsagent'. Als KGB'ers die het 
Sovjett communisme trouw zijn gebleven in hun memoires of bij andere gelegen-
hedenn de term agent vliania in de mond nemen doelen zij altijd op personen die voor 
dee 'tegenpartij', in casu het Westen, werken. In het paranoïde wereldbeeld van de 
gemiddeldee KGB'er was dat soort mensen een groot gevaar, ook al is het begrip erg 
vaagg en wordt het in geen van de hier besproken memoires duidelijk uitgelegd. Dat 
geldtt bijvoorbeeld voor Joeri Drozdov in het korte en nietszeggende hoofdstuk dat 
hijj  in de eerste editie van zijn memoires aan het onderwerp wijdt. In de tweede editie 
iss het bewuste hoofdstuk uitvoeriger, maar hij gaat ook dan niet concreet in op de 
manierr waarop westerse mogendheden met behulp van beïnvloedingsagenten de 
situatiee in de Sovjet Unie naar hun hand hebben proberen te zetten. Wel laat hij in 
ditt verband onvermijdelijk de naam van Alexander Jakovlev vallen.81 Een ander 
voorbeeldd is Vitali Pavlov. Hij beweert zonder noemenswaardige toelichting dat het 
eindee van de KGB in 1991, de ondermijning van de positie van de Russische 
buitenlandsee inlichtingendienst en de korting op zijn begroting mede het werk is 
geweestt van beïnvloedingsagenten van de CIA.8 Voor dergelijke veronderstellingen 
zijnn geen aanwijzingen en aannemelijk zijn ze niet. 

Inn de naoorlogse periode hebben de Sovjet leiders en de KGB ongetwijfeld 
gebruikk gemaakt van de bereidheid van sommige politici in Oost-Europa, om meer 
dann anderen een beleid te voeren waarvan zij wisten dat het door Moskou gewenst 
was.. In een aantal gevallen is wel de verdenking geuit dat zij hun opdrachten 
rechtstreekss uit Moskou ontvingen. Of zij in formele zin als beïnvloedingsagenten 
doorr de KGB waren gerekruteerd, is niet na te gaan. Teresa Torariska heeft in de 
jarenn '80 interviews opgetekend met Poolse stalinisten die in de jaren '40 en '50 
leidendee posities bekleedden. Daarin worden tal van toespelingen gemaakt op 
communistenn met belangrijke functies van wie de werkelijke opdrachtgevers zich in 
Moskouu bevonden.83 Men krijgt daaruit de indruk dat het bestaan in de hoogste 
kringenn van agenty vliania of van personen die de belangen van Moskou vóór alles 
stelden,, voor de geïnterviewden bepaald geen geheim was. Een van de geïnterview-
dee Poolse politici, Jakub Berman, spreekt openlijk over het verschijnsel, maar geeft 
tegelijkertijdd te kennen dat hij de ware omvang ervan niet kan overzien. Hij heeft het 
overr Mieczyslaw Mietkowski, in 1945-1954 onderminister van Staatsveiligheid, die 
tijdenss de oorlog in Moskou had gezeten en blijkbaar ook na 1945 goede contacten 
mett de Sovjet Unie onderhield. Naar aanleiding van Mietkowski zegt Berman 
vervolgens: : 
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Ongetwijfeldd opereerden de Russen via bepaalde mensen die al eerder 
[d.w.z.. vóór het einde van de Tweede Wereldoorlog] aangetrokken waren, 
maarr het rekruteringsproces is immers niet met de oorlog beëindigd. Het is 
voortgezett en zet zich nog steeds voort. Men rekruteerde trouwens niet alleen 
mensenn op hogere posten. Wat voor reikwijdte deze methoden hadden weet 
ikk niet. 

Michaell  Checinski legt in zijn publicaties ook sterk de nadruk op het verschijnsel 
vann de rekrutering van agenten in Oost-Europa door Moskou, om langs die weg de 
politiekee gebeurtenissen te beïnvloeden. Hij baseert zich daarbij op eigen ervarin-
gen,, opgedaan vóór zijn komst naar het Westen, tijdens een twintigjarige loopbaan 
bijj  de Poolse militaire inlichtingendienst in de jaren '50 en '60. Daarnaast heeft hij 
ookk gesprekken gevoerd met voormalige leidende communisten. Het inlichtingen-
werkk van de KGB in de landen van het Warschaupact buiten de USSR onder-
scheiddee zich volgens Checinski sterk van de gewone spionageactiviteiten die door 
velee landen in de wereld worden beoefend. Hij beschreef in 1989 het systeem van 
beïnvloedingg in Oost-Europa als volgt: 

Wahrendd gewöhnlich ein Agentennetz benutzt wird, um Informationen zu 
sammelnn und weiterzuleiten, dient es in den Landern des Warschauer Pakts 
dazu,, den politischen Entscheidungsprozefi zu beeinflussen, die amtlichen 
Kanale,, durch welche Informationen aus Osteuropa nach Moskau gehen, zu 
überprüfenn und sicherzustellen, da6 nirgendwo ohne Wissen der Sow-
jetführerr wichtige politische Entscheidungen getroffen werden. Dieses Netz, 
dass zur Beobachtung und zum Dirigieren der Innen- und Aufienpolitik 
benutztt wird, ist insofern bemerkenswert, als es zum einen nicht sosehr 
geheim,, sondern vielmehr formlos funktioniert, ohne daB die osteuropai-
schenn Regierungen eine Erlaubnis oder Zustimmung erteilt hatten, und zum 
andernn sich die osteuropaischen Führer dessen sehr wohl bewufit sind. (...) 
Vielee ortsansassige Agenten haben die Aufgabe, dem KGB oder eigenen 
Parteiabteilungenn des sowjetischen Zentralkomitees regelmatig Bericht zu 
erstatten.. Wenn Moskau dies fordert oder wünscht, sollen sie auch Partei-
oderr Regierungsgremien beeinflussen, bestimmte Entscheidungen zu fallen 
oderr nicht zu fallen. In einigen Fallen können die ortsansassigen Sowjeta-
gentenn Provokationen in die Wege leiten, die bis in die höchste Partei- und 
Regierungsebenee hineinreichen. Einige von ihnen werden in Stellungen 
lanciert,, die es ihnen ermöglichen, die TStigkeit von Politbüromitgliedern zu 
beobachtenn und aufgrund von Instruktionen aus Moskau Intrigen 
vorzubereiten.85 5 

Dee voormalige Tsjechoslowaakse partijleider Alexander Dubéek geeft in zijn 
memoiress een voorbeeld van het soort agent waarop Checinski doelt. De Tsjechos-
lowaaksee minister van Binnenlandse Zaken op het eind van de jaren '60, Josef 
Groesser,, was volgens hem een Sovjet agent, zoals later uit politiedocumenten zou 
zijnn gebleken. Groesser provoceerde volgens Duböek in maart 1969 rellen in Praag 
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bijj  het kantoor van Aeroflot. Daardoor raakten Duböek en andere hervormingsge-
zindee politici in het defensief en konden door de Sovjet leiders onder druk worden 
gezett om bijvoorbeeld de censuur in de media te verscherpen.86 

Eenn van de weinige Sovjet inlichtingenofficieren die in hun memoires namen 
noemenn van agenten in Oost-Europa, is Pavel Soedoplatov. Onder degenen die hij 
noemtt is niemand minder dan de Tsjechoslowaakse president Eduard BeneS. 
Volgenss Soedoplatov stond BeneS onder invloed van de NKVD. Hij zou in die 
positiee zijn geraakt toen hij in 1938 voor de Duitsers uit Tsjechoslowakije weg-
vluchtte.. De NKVD zou BeneS toen volgens Soedoplatov met een bedrag van 
tienduizendd dollar financieel hebben ondersteund waarvoor BeneS zelfs een ont-
vangstbewijss zou hebben getekend. De ontsnapping van BeneS naar Groot-Brittannië 
viaa een clandestiene route zou ook met steun van het NKVD-netwerk zijn geregeld. 
BeneS'' afhankelijkheid van de Sovjet inlichtingendienst zou, aldus nog steeds 
Soedoplatov,, een voor Tsjechoslowakije fatale rol hebben gespeeld bij de machts-
overdrachtt aan de communisten in Praag in 1948. Hij kon daardoor namelijk onder 
drukk worden gezet om in die machtsoverdracht toe te stemmen.87 Bij de Amerikaan-
see NSA leefde al in de jaren '60 op grond van een ontcijferd Venona-bericht ook het 
sterkee vermoeden dat BeneS een NKVD-agent was.88 De Britse spionagehistoricus 
Nigell  West stelt zich in zijn boek over Venona ook op dat standpunt.89 Een andere 
functionariss uit het vooroorlogse Tsjechoslowakije over wie Soedoplatov beweert 
datdat hij door de NKVD was gerekruteerd was de chef van de Tsjechoslowaakse 
inlichtingendienstt FrantiSek Moravec. Hij bracht de Tweede Wereldoorlog net als 
BeneSS in ballingschap in Groot-Brittannië door waar hij zijn inlichtingenwerk tegen 
nazi-Duitslandd voortzette. Volgens Soedoplatov was Moravec een 'full-time NKVD 
agent'' die door de Londense rezident van de NKVD was gerekruteerd.90 Nigel West 
deeltt die conclusie niet. Moravec maakt in zijn memoires uit 1975 wel gewag van 
regelmatigee contacten met een NKVD-officier in Londen tijdens de oorlog, maar die 
warenn zuiver beroepsmatig en hadden betrekking op de reguliere uitwisseling van 
informatiee tussen de twee diensten. Naarmate de oorlog vorderde en de situatie voor 
hethet Rode Leger gestaag verbeterde, werden door de NKVD op het punt van informa-
tieleveringg hogere eisen aan Moravec gesteld, die hij als onredelijk beschrijft. 
Moravecc onderhield in Londen beroepshalve ook contacten met collega's van de 
Britsee inlichtingendienst. Tegen het einde van de oorlog eiste de NKVD steeds 
nadrukkelijkerr informatie over zijn Britse collega's en over BeneS, wat Moravec 
naarr eigen zeggen verontwaardigd van de hand wees. De eis van de NKVD kwam 
volgenss hem neer op spionage.92 Soedoplatov noemt in zijn memoires Ludvik 
Svoboda,, tijdens de oorlog de bevelhebber van Tsjechoslowaakse eenheden die aan 
hett oostfront tegen nazi-Duitsland vochten, ook iemand die de Sovjet regering en het 
Rodee Leger steunde. Hij vindt in dat opzicht Moravec aan zijn kant. Die schrijft 
datt Svoboda tijdens de oorlog in Moskou met succes door de NKVD onder druk 
werdd gezet om zich van de Tsjechoslowaakse regering in ballingschap te distanti-
ërenn en hun opdrachten niet langer uit te voeren. Svoboda was president van Tsje-
choslowakijee ten tijde van de invasie van het Warschaupact in augustus 1968 en was 
inn 1945-1950 minister van Defensie geweest. 

Dee memoires van Oost-Europese inlichtingenofficieren en andere functiona-
rissenrissen die ten tijde van de Koude Oorlog naar het Westen zijn overgelopen staan vol 
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mett beweringen over allerlei politici en veiligheidsfunctionarissen die als agent voor 
Moskouu zouden hebben gewerkt. Het zou te ver gaan die gevallen allemaal op te 
noemen,, temeer daar het beweringen zijn waarvoor verder elke documentaire basis 
ontbreekt.. Opvallend is ook dat de Oost-Europese inlichtingenofficieren die 
dergelijkee beweringen doen, die vrijwel nooit onderbouwen. De Tsjechoslowaakse 
inlichtingenofficierr Frantisek August liep in 1969 naar het Westen over en schreef 
daarr vervolgens zijn memoires. Daarin wemelt het van de politici en andere perso-
nenn in Tsjechoslowakije die naar zijn zeggen vanaf 1945 als agent van de Sovjet 
geheimee dienst zijn opgetreden dan wel de Sovjet belangen simpelweg hebben 
gediend.. August spreekt van 'many hundreds, if not thousands, of Soviet agents 
activee in the Czechoslovak Army, police, and security services.'95 Deze bewering 
diee uiteraard niet kan worden hardgemaakt, heeft betrekking op de gehele naoor-
logsee periode tot aan de Praagse lente. Tekenend is in dit verband ook een uitspraak 
vann Zdenëk Mlynaï, die in april 1968 in Tsjechoslowakije werd gekozen in het 
secretariaatt van de communistische partij. Van de tienduizend voltijdse medewer-
kerss van het ministerie van Binnenlandse Zaken die in Praag waren gestationeerd, 
werktee 30% (ongeveer 3300 personen) ook voor Sovjet instanties. Daarmee doelde 
Mlynarr ongetwijfeld op de KGB. De meeste plaatsvervangende afdelingshoofden 
werktenn volgens hem ook voor Moskou.96 Als deze uitspraak van Mlynar juist is 
fungeerdenn deze personen ten tijde van de Praagse lente ongetwijfeld als instrument 
inn handen van de KGB voor de controle over het Tsjechoslowaakse ministerie van 
Binnenlandsee Zaken en daarmee ook over de inlichtingen- en veiligheidsdienst StB. 
Hett is ook aannemelijk dat zij voor Moskou een belangrijke bron van informatie 
vormdenn over wat er in Tsjechoslowakije gaande was. 

Volgenss August was een van de eerste doelwitten voor penetratie van de 
Sovjett geheime dienst, nog ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, het Tsjechos-
lowaaksee legerkorps onder de eerder genoemde Ludvik Svoboda. Vooral binnen de 
contra-inlichtingenafdelingg van dat korps werd volgens August een netwerk van 
agentenn opgezet dat de kern zou vormen van een groter pro-Sovjet netwerk in het 
Tsjechoslowakijee van na 1945.97 Een belangrijk object voor penetratie met agenten 
doorr de KGB in de jaren '50 was volgens August ook de onderzoeksafdeling van de 
Tsjechischee dienst StB. Die afdeling hield zich onder andere bezig met het onder-
vragenn van politieke gevangenen en moet alleen al om die reden als een aannemelijk 
objectt van penetratie worden beschouwd. Degenen die bij die diensttak door de 
KGBB werden gerekruteerd, kregen volgens August de opdracht op hun beurt ook 
weerr nieuwe agenten voor de Sovjet dienst te rekruteren. Op die manier werden er 
alss het ware verschillende 'generaties' binnen het Tsjechoslowaakse veiligheidsap-
paraatt voor de KGB aangeworven.98 Dergelijke agenten maakten volgens August 
ookk vaak deel uit van de speciale arrestatieteams van de KGB die een belangrijke rol 
speeldenn bij het uitschakelen van de Tsjechoslowaakse hervormers in augustus 
1968.999 Een concreet voorbeeld van een agent op een sleutelpositie was volgens 
Augustt de Tsjechoslowaakse communist Véclav Nosek die onder andere in 1945-
19533 minister van Binnenlandse Zaken was. August heeft over hem gezegd dat hij 
'consistentlyy served Soviet Intelligence'.100 Dat nam niet weg dat Nosek er deson-
dankss rond 1950 gedurende enige tijd van werd verdacht een 'vijandelijk element' 
binnenn de partij te zijn. 

209 9 



Menn mag aannemen dat de NKVD/MGB rond 1945 zeer geïnteresseerd was 
inn wat er onder de bevolking in Oost-Europa leefde en dat men met dat doel ook 
agentenn rekruteerde. Dat wordt bevestigd door een voormalige Sovjet officier die 
mett het Rode Leger in het voetspoor van de terugtrekkende Wehrmacht Polen 
binnentrok.. Hij diende in 1944-1945 bij SMERSj.102 Deze officier die in 1972 in het 
Westenn zijn memoires heeft gepubliceerd onder het pseudoniem A.I. Romanov, 
schrijftt dat SMERSj in samenwerking met partizanengroepen die achter de Duitse 
liniess opereerden, niet alleen informatie verzamelde over mensen die voor de 
Duitserss hadden gewerkt. Men legde ook dossiers aan over alle Poolse politieke par-
tijen,, over het Armia Krajowa (het Thuisleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog 
vanuitt Londen onder het gezag van de Poolse regering in ballingschap opereerde) en 
overr persoonlijkheden uit het Poolse maatschappelijk leven. Er werd begonnen met 
hett opzetten van een netwerk van informanten onder de lokale bevolking. Deze 
informantenn zouden lang niet altijd Poolse communisten zijn geweest.103 Een ver-
klaringg voor dat laatste is waarschijnlijk dat men ook informatie wilde over bevol-
kingsgroepenn en personen tot wie communisten niet gemakkelijk toegang hadden. 
Swiatloo zegt dat Sovjet veiligheidsinstanties onmiddellijk bij het betreden van 
Poolsee bodem begonnen met arrestaties en liquidaties van leden van het Armia Kra-
jowa.. De identiteit van leden van dat leger was al in een eerder stadium vastgesteld 
doorr vanuit de Sovjet Unie naar Polen gestuurde agenten.104 Romanov beweert dat 
Sovjett diensten ook tijdens de Tweede Wereldoorlog al over agenten in Polen be-
schikten.. Dat gold eveneens voor Duitsland en voor de overige door Duitse troepen 
bezettee delen van Oost-Europa. De debriefing van dergelijke agenten was Romanovs 
taak,, nadat ze via de Duitse linies aan de Sovjet zijde van de frontlijn waren 
aangekomen.. Romanov maakt onder andere gewag van een agent die een tijd lang 
alss gevangene in een Duits concentratiekamp in Polen verbleef. Hij was daar 
doelbewustt door SMERSj naar toe gestuurd, onder andere om informatie te verza-
melenn over het gedrag van hoge Sovjet officieren die in het bewuste kamp gevangen 
zaten.105 5 

Dee Poolse leiders waren zich in de jaren na de oorlog kennelijk maar al te 
zeerr bewust van het feit dat de MGB/KGB in het land agenten rekruteerde. De 
Poolsee partijleider Wladyslaw Gomulka was toen hij in 1956 na zijn gevangenschap 
weerr aan de macht kwam, volgens een bron uit zijn naaste omgeving zeer gespitst op 
dee vraag wie een Sovjet agent was en wie niet. Checinski maakt gewag van een 
episodee waaruit blijkt hoe handig Gomulka op de penetratie met agenten door de 
KGBB anticipeerde. Eind 1956 maakten drie Poolse generaals hun opwachting bij 
Gomulkaa en verzochten hem zijn invloed bij de Sovjet leiders aan te wenden 
teneindee terugtrekking van alle Sovjet troepen uit Polen te bewerkstelligen. Na de 
politiekee onrust in Polen eerder dat jaar en de recente interventie van Sovjet troepen 
inn Hongarije was dat misschien geen onlogisch verzoek. Gomulka verzocht de gene-
raalss echter onmiddellijk, zonder verdere toelichting, het vertrek te verlaten. Bij een 
lateree vertrouwelijke ontmoeting verklaarde Gomulka tegenover een van de gene-
raalss dat hij in principe wel over de kwestie van de Sovjet troepen had willen 
spreken,, maar slechts met één van de officieren en beslist niet in zijn eigen werkver-
trekken.. Omdat er in dit geval opeens drie officieren voor hem stonden had Gomulka 
naarr eigen zeggen geen andere keus gehad dan hun de deur te wijzen. Een paar 
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wekenn later, zo gaat Checinski verder, bleek overduidelijk hoe terecht de zorg van 
Gomulkaa was geweest. Na aankomst in Moskou voor een officiële ontmoeting met 
dee Sovjet leiders kreeg Gomulka in het gastenverblijf Chroesjtsjov op bezoek. Deze 
overhandigdee de Poolse gast een bos seringen, omarmde hem en zei dat Gomulka 
eenn echte vriend van de Sovjet Unie was, omdat hij drie generaals de deur had 
gewezenn die de terugtrekking van Sovjet troepen uit Polen aan de orde stelden. 
Daarmeee liet Chroesjtsjov de Poolse leider duidelijk weten dat de Sovjet leiders 
goedd op de hoogte waren van wat er in de hoogste Poolse kringen tussen vier muren 
gezegdd werd. Dat betekende in dit specifieke geval waarschijnlijk dat een van de 
driee generaals een Sovjet agent was, of dat de KGB in de werkvertrekken van 
Gomulkaa afluisterapparatuur had geïnstalleerd.,07 Bijzonder aan dit door Checinski 
beschrevenn voorval is dat hij de naam noemt van degene die hem erover bericht 
heeft,, in dit geval een Poolse officier.108 Bronvermelding blijf t in dergelijke gevallen 
inn memoires e.d. vaak achterwege. Het voorgaande maakt duidelijk wat uit het oog-
puntt van de Sovjet leiders het nut was van de penetratie door de KGB van een land 
alss Polen en de andere Oost-Europese staten. Het KGB-netwerk kon Moskou infor-
matiee leveren die vooral in crisissituaties van groot belang kon zijn. Daarnaast kon 
dee verkregen informatie worden gebruikt om de Oost-Europese leiders onder druk te 
zetten,, zoals Chroesjtsjov in de hierboven beschreven episode impliciet deed. Een 
dergelijkee wijze van penetratie door de KGB en het feit dat de Poolse communisti-
schee leiders zich daarvan bewust waren droeg ook ongetwijfeld bij tot een klimaat 
vann intimidatie, dat de onderschikking aan Moskou in de hand werkte. 

5.55.5 MGB na de oorlog actiefin Joegoslavië 
Bijj  de breuk tussen Stalin en Tito die in 1948 in alle hevigheid in de openbaarheid 
kwam,, speelden de pogingen van de MGB-agenten in Joegoslavië te rekruteren ook 
eenn belangrijke rol. Vooral de bekende Joegoslavische politicus en latere dissident 
Milovann Djilas heeft daar in zijn memoires het een en ander over gezegd. In het deel 
vann zijn memoires dat de naoorlogse periode bestrijkt, beschrijft Djilas hoe vrijwel 
onmiddellijkk na de Duitse aftocht uit Joegoslavië in 1944-1945 door de MGB alles 
inn het werk werd gesteld om Joegoslaven te rekruteren, vooral communisten in 
leidendee posities. Tito en de zijnen waren ook in de fase waarin zij nog Moskouge-
trouww waren, niet van plan de Sovjet geheime dienst de gelegenheid te bieden een 
agentennetwerkk in hun land op te bouwen. Al vóór de breuk met de USSR in 1948 
deedd Tito's politiechef Alexander Rankovic regelmatig zijn beklag bij de chef van 
dee vertegenwoordiging van de MGB in Joegoslavië over de aanhoudende rekrute-
ringspogingen.ringspogingen. Vele Joegoslavische communisten gingen er niet op in maar deden 
hunn beklag bij de eigen instanties. De MGB-chef, een zekere Timofejev, gaf volgens 
Djilass in gesprekken met Rankovió dan meestal de schuld aan overijverige onderge-
schikten. . 

Hoee systematisch de Sovjet geheime dienst bij dit alles te werk was gegaan 
zouu blijkbaar pas echt tot Tito en de zijnen doordringen nadat de 'vriendschap' 
tussenn de USSR en Joegoslavië in 1948 abrupt werd beëindigd. Zo was er bijvoor-
beeldd begin 1945 een filmploeg uit de Sovjet Unie naar Joegoslavië gekomen om 
eenn film te maken over de partizanenstrijd van Tito en de zijnen tegen de Duitse 
bezetters.. Het filmteam dat voor een belangrijk deel uit inlichtingenofficieren zou 
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hebbenn bestaan, reisde voortdurend kriskras door het land. Wat daarbij vooral opviel 
warenn de drinkgelagen en feesten die voortdurend in combinatie met andere uitspat-
tingenn werden aangericht. Pas enkele jaren later werd het duidelijk dat het de bedoe-
lingg was geweest Joegoslaven in compromitterende situaties te brengen, waardoor ze 
gemakkelijkk konden worden gerekruteerd. Het fïlmteam slaagde er volgens Djilas op 
diee manier onder andere in een lijfwacht van Tito die ook bij de opnamen was 
betrokken,, in zijn netten te verstrikken. Djilas herinnert zich dat de man pas 
ongeveerr twee jaar na de breuk met Stalin als agent van de Sovjet geheime dienst 
werdd ontmaskerd. Hij verbaast zich erover dat de MGB de gerekruteerde lijfwacht 
niett heeft gebruikt om een aanslag op Tito uit te voeren.110 Hij schrijft ook dat er in 
dee directe omgeving van Tito, onder het personeel dat hem bediende, door de 
Joegoslavischee veiligheidsdienst onder leiding van Alexander Rankovic diverse 
Sovjett agenten werden ontmaskerd. Bij de uit gardeoftïcieren bestaande lijfwacht 
vann Tito bleken zelfs plannen te circuleren de Joegoslavische partijleider en de ande-
ree leden van het Politbureau bij een spelletje biljart met machinepistolen neer te 
schieten.. Djilas schrijft dat men in Joegoslavië geen enkele ruchtbaarheid gaf aan de 
ontmaskeringg van Sovjet agenten in Tito's directe omgeving. Men wilde namelijk 
tegenoverr de publieke opinie in eigen land niet de indruk wekken dat de veiligheid 
vann de partijleider op enig moment in gevaar was geweest.111 De Sovjet geheime 
dienstt maakte voor de penetratie van Joegoslavië ook veelvuldig gebruik van de 
Russischee echtgenotes van officieren en functionarissen die uit de emigratie in de 
USSRR waren teruggekeerd. Zij werden volgens Djilas vrijwel allen als agenten van 
dee Sovjet Unie ontmaskerd. Sommige van die vrouwen waren zelfs niet eens 
Russinnen,, maar hadden als Joegoslavische emigranten enige tijd in de USSR 
doorgebrachtt of waren de dochters van emigranten. 

Menn kan zich natuurlijk afvragen of Djilas de activiteiten van de Sovjet 
dienstt in Joegoslavië de eerste jaren na de oorlog wellicht overdrijft. Zijn bewerin-
genn over de MGB laten zich uiteraard niet hardmaken. Een argument dat enigszins 
vóórr zijn uitspraken pleit is het feit dat hij zich in zijn latere politieke leven, lang 
voordatt hij zijn memoires schreef, van Tito en diens beleid heeft gedistantieerd. 
Djilass zou dus alle reden hebben gehad de beschuldigingen tegen de MGB uit de 
jarenn rond 1948 achteraf enigszins af te zwakken, als Tito c.s. de zaak naar zijn 
meningg overdreven hadden voorgesteld. Er is bovendien een andere bron die de aan-
wezigheidd van MGB-agenten in Tito's directe omgeving bevestigt. Vladimir Petrov 
schrijftt namelijk in 1956 in zijn memoires dat een MGB-collega genaamd Ivan 
Inkovv die in Belgrado was gestationeerd, hem had verteld dat hij een aantal agenten 
inn de directe omgeving van Tito en de Joegoslavische leider Kardelj had gerekru-
teerd.. Inkov zou destijds via zijn agenten al hebben begrepen dat de breuk van Tito 
mett Moskou aanstaande was, maar de MGB-rezident in Belgrado en andere supe-
rieurenrieuren in Moskou namen zijn rapportages niet serieus. Vladimir Petrov wijst erop 
datt Tito in een brief aan Moskou van begin maart 1948 er bezwaar tegen maakte dat 
dee Sovjet leiders hun informatie in Joegoslavië ook aan 'ongeautoriseerde' bronnen 
ontleenden.. Hij wilde dat zij zich beperkten tot officiële contacten op het hoogste ni-
veau.. Dit was een duidelijke verwijzing naar spionage door de Sovjet Unie in 
Joegoslavië,, al formuleerde Tito zijn beschuldiging nogal mild.114 Het meest 
overtuigendee bewijs voor de rekruteringsactiviteiten van de MGB is te vinden in de 
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correspondentiee tussen Tito en Chroesjtsjov uit 1954 die na het einde van de Koude 
Oorlogg uit Joegoslavische archieven te voorschijn kwam. Die correspondentie werd 
gedurendee enkele maanden gevoerd en leidde de normalisatie van de betrekkingen 
tussenn Joegoslavië en de Sovjet Unie in, die na de dood van Stalin tot stand zou 
komen.. In de openingsbrief aan Tito uit juni 1954 gaf Chroesjtsjov toe dat er 
inderdaadd 'onvergeeflijke daden van rekrutering van individuele burgers van 
Joegoslaviëë voor inlichtingendoeleinden' hadden plaatsgevonden. Hij schoof de 
schuldd daarvoor echter behendig af op de handlangers van de 'agent van het 
internationalee imperialisme' Lavrenti Beria, die een en ander 'buiten medeweten van 
hett CC en de regering van de USSR' hadden gedaan.115 Dat laatste is uiteraard zeer 
onwaarschijnlijk. . 

Dee Sovjet leiders behielden zich zeker in die eerste jaren na de oorlog het 
rechtt voor op alle manieren die zij geschikt achtten informatie in Oost-Europa te 
verzamelen,, waarbij de ambassadeur vaak een belangrijke rol speelde. Zbigniew 
Brzezinskii  karakteriseerde het Sovjet optreden op dit punt in de periode vóór de 
breukk tussen Tito en Stalin in 1948 als volgt: 

AA Soviet envoy in a People's Democracy was held to possess the right to 
gatherr information on all domestic matters, including the most confidential, 
andd from anyone he pleases. He could do this either through his secret agents 
orr by requesting such information from the most highly placed Communists 
withoutt having to go through official channels. 

Hett sprak vanzelf, zo vervolgt Brzezinski in dezelfde passage, dat de ambassadeurs 
vann de volksdemocratieën in Moskou geen vergelijkbare rechten hadden. Hoe dit 
systeemm van informatievoorziening voor de Sovjet leiders in de praktijk werkte is te 
zienn aan het voorbeeld van Sreten 2ujovic, die in 1948 deel uitmaakte van het 
Joegoslavischee Politbureau. Éujovié stond in nauw contact met de Sovjet ambassa-
deurr in Belgrado, Anatoli Lavrentjev, en gaf hem informatie door over zittingen van 
hett Politbureau van de Joegoslavische Communistische Partij. Hij was zo onverstan-
digg later in het Sovjet-Joegoslavisch conflict openlijk de zijde van Moskou te kiezen 
enn werd als gevolg daarvan uit de Joegoslavische partij gezet en gearresteerd. Dat 
Èujovióó inderdaad via Lavrentjev geheime informatie aan Stalin c.s. doorspeelde is 
inmiddelss ook door middel van archiefmateriaal uit Moskou gedocumenteerd. De 
omvangg van de spionageactiviteiten van de MGB in Joegoslavië in de eerste jaren na 
dee oorlog is niet precies vast te stellen, maar het bestaan ervan lijk t onloochenbaar. 
Dee vraag is of het er in de andere Oost-Europese landen wezenlijk anders aan toe 

ging--

5.65.6 Ontkenning door Moskou 
Naa 1991 is door Russische zegslieden wel beweerd dat er officieel ten tijde van het 
Sovjett communisme na de Tweede Wereldoorlog voor de KGB een verbod gold 
agentenn in Oost-Europa aan te werven. Dat verbod zou ook nadrukkelijk ten aanzien 
vann Oost-Europese communisten hebben gegolden. Een en ander kwam in de 
Russischee media ter sprake naar aanleiding van de affaire-Oleksy. Joszef Oleksy 
wass de Poolse premier die begin 1996 aftrad nadat hij ervan was beschuldigd een 
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agentt van de KGB en de Russische inlichtingendienst SVR te zijn geweest. In een 
artikell  in het Russische weekblad Literatoernqja gazeta was toen te lezen dat de 
woordvoerderr van de SVR, Tatjana Samolis, had verwezen naar twee officiële 
documentenn die rekrutering door Sovjet diensten in Oost-Europa betroffen. Het 
eerstee was een document uit 1949, ondertekend door niemand minder dan Stalin, dat 
rekruteringg in Oost-Europa simpelweg verbood. Het tweede was later gedateerd, uit 
welkk jaar het stamde bleef onvermeld. Het ging daarbij om een besluit van het Cen-
traall  Comité van de CPSU, dat rekrutering van communisten waar ook ter wereld 
verbood.. (In dit hoofdstuk komt uitsluitend de kwestie van het rekruteren door de 
MGB/KGBB in Oost-Europa ter sprake. De vraag of voor communisten in het 
algemeen,, dus ook in andere delen van de wereld, een rekruteringsverbod gold, 
wordtt elders besproken. ) Samolis ging volgens de Literatoernqja gazeta zelfs zo 
verr te beweren dat deze twee richtlijnen rigoreus waren opgevolgd tot 1992. Dat was 
namelijkk het jaar dat in Rusland de Wet op de Buitenlandse Inlichtingendiensten van 
krachtt werd. ] Ten tijde van de Sovjet Unie was nooit eerder een dergelijk docu-
mentt gepubliceerd. Hoe onwaarschijnlijk het misschien ook klinkt, het schijnt dat er 
inn het verleden inderdaad zo'n formeel verbod op het rekruteren van agenten in de 
communistischee staten van Oost-Europa bestaan heeft. De historicus Nikita Petrov 
verwijstt naar een besluit van de ministerraad van de USSR uit augustus 1949 om 
'inlichtingenactiviteitenn met agenten in de landen van de volksdemocratie te 
beëindigen'.. De volksdemocratieën waren volgens Petrov in dit geval Tsjechoslo-
wakije,, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Albanië, Noord-Korea en de 'bevrijde' 
regio'ss van China. (De DDR kon niet in het rijtje worden genoemd omdat zij op dat 
momentt formeel nog niet bestond en nog steeds de status van bezet gebied had.) Met 
hett besluit werd ook beoogd 'het netwerk van actieve agenten in die landen te 
ontbindenn en voortaan geen rekruteringen meer toe te staan.' Op de eerstvolgende 
ontmoetingg zou iedere agent van het netwerk worden verklaard dat hij 'ontslagen 
wass van de verplichting inlichtingenwerk ten behoeve van de USSR te verrichten.' 
Petrovv schrijft dat de Oost-Europese leiders ook van het besluit van de ministerraad 
opp de hoogte werden gesteld. Volgens Petrov was het aanleiding de rezidentoera's 
vann het Comité voor Informatie (KI, in die periode de inlichtingendienst van de 
USSR)) en de militaire inlichtingendienst GROe in Praag op te heffen. Ook in de 
anderee Oost-Europese staten werd nieuwe vertegenwoordigers van de twee Sovjet 
dienstenn opgedragen contacten met hun collega's in die landen te leggen voor 
'assistentiee bij het inlichtingen- en contra-inlichtingenwerk'.120 Volgens Petrov werd 
err tot dit verbod besloten 'omdat de betrekkingen van vriendschap en vertrouwen 
tussenn de USSR en een land [sic] dat [d.w.z. het werven van agenten] overbodig 
maakten.'121 1 

Hett moet uitgesloten worden geacht dat de MGB/KGB zich in de decennia 
naa 1949 heeft gehouden aan het verbod in Oost-Europa te rekruteren zoals Samolis 
meende.. De Amerikaanse auteur John Barron gaat er in zijn boek over de KGB uit 
1974,, dat hij op materiaal van westerse diensten en KGB-overlopers heeft geba-
seerd,, van uit dat de KGB wel degelijk in Oost-Europa rekruteerde.122 Diverse 
overloperss hebben in de loop der jaren hetzelfde beweerd. De KGB-officier Nikolai 
Khokhlovv die begin 1954 zijn toevlucht zocht in het Westen, was vanaf april 1952 
enkelee maanden in het hoofdkwartier van de Sovjet inlichtingendienst in Berlijn-
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Karlshorstt gestationeerd. Hij was toen niet zelf rechtstreeks bij het rekruteren van 
agentenn betrokken maar had als taak allerlei gegevens te verwerken en in het 
Russischh te vertalen die op agenten betrekking hadden. Khokhlov schrijft in zijn 
memoiress uit 1959 weinig over concrete operaties met agenten onder de Duitse 
bevolkingg maar laat er geen misverstand over bestaan dat die agenten talrijk waren. 
Hijj  spreekt over 'Duitsland*  en maakt geen onderscheid tussen Oost- en West-
Duitsland.. Voor de werkzaamheden van de MGB op dat moment speelde dat 
onderscheidd waarschijnlijk nog niet zo'n grote rol als later, omdat de grens tussen de 
tweee Duitslanden in Berlijn nog open was. Bewegingen van agenten konden nog vrij 
gemakkelijkk plaatsvinden van Oost naar West en vandaar ook naar andere westerse 
landen.. Pas met de bouw van de muur in Berlijn in augustus 1961 en het volledig 
sluitenn van de grens zou daar verandering in komen. Als er anno 1952 sprake was 
geweestt van een verbod in de DDR te rekruteren zou Khokhlov dat zeker hebben 
vermeld.. Duidelijk is dat het KGB-hoofdkwartier in Karlshorst ook een belangrijk 
centrumm was voor operaties in het Westen, niet alleen in de beide Duitslanden. 
Khokhlovv beschreef de plek waar hij in 1952 werkte en de aard van de werkzaam-
hedenn als volgt: 

Heree were the card files of all agents throughout Germany, personal dossiers 
onn informers and residents, operatives, compromising material on enemies of 
thee communist regime, ciphers for direct communication with Moscow, re-
cordss of many years' work. From these headquarters surveillance over the 
Germann population and Soviet citizens abroad was conducted, underground 
operationss against western countries worked out, a wide network of Soviet 
agentsagents in 'capitalist states' was created and maintained. 

Ookk uit de memoires van overgelopen KGB-ofïicieren als Aleksei Myagkov en 
Rupertt Sigl valt bijvoorbeeld af te leiden dat de KGB in de DDR in de naoorlogse 
periodee in ruime mate rekruteerde.124 De te rekruteren agenten vielen in principe in 
driee categorieën uiteen: Sovjet burgers, westerse staatsburgers (onder wie speciaal 
West-Duitsers)) en DDR-burgers. Sovjet troepen waren met enkele honderdduizen-
denn in de DDR gelegerd. Dat de KGB onder hen mocht rekruteren lag min of meer 
voorr de hand. Ook het feit dat westerse staatsburgers in de DDR een legitiem 
doelwitt voor de KGB waren is niet echt verrassend. DDR-burgers zijn echter een 
heell  andere categorie die zich niet goed met Samolis' uitspraken laat rijmen. In 
totaall  waren er in de DDR volgens Myagkov beginjaren '70 ongeveer 1500 KGB-
officierenn gestationeerd, van wie er ongeveer 900 behoorden bij het Eerste Hoofddi-
rectoraatt en 600 bij het Derde (militaire contra-inlichtingen).12 Myagkov gaf enkele 
cijferss over hun rekruteringsarbeid, waarvan men mag aannemen dat die golden op 
hett moment van zijn vlucht naar het Westen in 1974. Hij stelde dat 2000 agenten 
warenn aangeworven onder West-Duitsers, dat 1500 agenten DDR-burgers waren en 
rondd 4000 van hen Sovjet soldaten dan wel gewone burgers van de USSR die in de 
DDRR verbleven.126 Het rekruteren van agenten in al die categorieën was voor KGB-
officierenn een zeer belangrijke opgave. Bij het begin van zijn werkzaamheden in de 
DDRR kreeg Myagkov van zijn superieur de opdracht binnen twee maanden tien 
nieuwee agenten aan te werven, grotendeels onder de aanwezige Sovjet troepen. 
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Daarbijj  werd zelfs precies aangegeven in welke categorieën die tien te zoeken 
waren:: het ging om drie officieren, twee langer dienende soldaten, een gewone sol-
daat,, twee officiersvrouwen en twee Duitsers.127 Uit de bewuste passage viel op te 
makenn dat met 'twee Duitsers' DDR-burgers werden bedoeld. Myagkov slaagde er 
uiteindelijkk bijna in aan de zware opdracht te voldoen. Hij rekruteerde binnen twee 
maandenn acht van de tien vereiste agenten. Alleen op het punt van de Duitsers bleef 
hijj  in gebreke. Als excuus daarvoor voerde hij tegenover zijn superieur aan, dat zijn 
kenniss van het Duits nog niet goed genoeg was.12 

Dee regimegetrouwe KGB-officier Leonov die tot begin jaren '90 in actieve 
dienstt was, bevestigt dat de KGB 'volgens afspraak met de Duitse collega's' in de 
DDRR agenten rekruteerde.129 Uit documenten die na de Duitse vereniging in 1990 uit 
DDR-archievenn te voorschijn zijn gekomen bleek dat Leonov met deze bewering 
gelijkk had. Een en ander was te lezen in de tekst van een samenwerkingsregeling van 
dee KGB en het Oost-Duitse Ministerium für Staatssicherheit (MfS) die waarschijn-
lij kk uit 1976 dateert en in de tekst van een andere samenwerkingsovereenkomst uit 
1973.. In het eerstgenoemde document werd uitdrukkelijk vermeld dat de KGB 
DDR-burgerss in hun eigen land mocht rekruteren. Tevens werden de taken waarmee 
dezee agenten konden worden belast expliciet genoemd. Wel werd uitdrukkelijk 
gezegdd dat de rekrutering via de desbetreffende KGB-verbindingsofficier met het 
MfSS moest worden 'abgestimmt'. Of dat betekende dat het MfS toestemming moest 
verlenen,, is niet zonder meer duidelijk. Er stond in de bewuste tekst zelfs te lezen 
datt het MfS in de DDR Sovjet burgers mocht aanwerven. De KGB-
vertegenwoordigingg bij het MfS moest daarover wel worden ingelicht.130 Opvallend 
iss dat Leonov beweert dat rekrutering van burgers van 'socialistische landen' (met 
uitzonderingg dus van de DDR) verboden was. Markus Wolf bevestigt in zijn 
memoiress de bewering van Leonov dat de KGB onder de bevolking van de DDR 
rekruteerde.. De GROe deed dat volgens hem trouwens ook. Het MfS en de HVA 
kregenn dan volgens hem zelfs niet te horen wie er waren gerekruteerd.131 Dat laatste 
lijk tt in strijd met de bepalingen van de eerder genoemde samenwerkingsovereen-
komstenn tussen het MfS en de KGB. Viktor Groesjko schrijft in zijn memoires ook 
datt de Sovjet Unie geen agenten in Oost-Europese landen had, waarbij hij voor de 
DDRR in tegenstelling tot Leonov en Wolf geen uitzondering maakte.132 

KGB-officierenn die in hun memoires beweren dat er in Oost-Europa geen 
agentenn gerekruteerd mochten worden, hebben dus waarschijnlijk minstens ten 
aanzienn van de DDR ongelijk. Bovendien is er ook nog een andere bron die hun 
ongelijkk bevestigd, en niet alleen ten aanzien van de DDR. Dat is The Mitrokhin 
ArchiveArchive dat in 1999 verscheen op basis van het archiefmateriaal dat de KGB-officier 
Vasilii  Mitrokhin begin jaren '90 meenam naar het Westen. Uit het materiaal van 
Mitrokhinn blijkt dat de KGB vanaf het eind van de jaren '60 met behulp van 
illegalenn agenten rekruteerde in een aantal Oost-Europese staten. Met deze operaties, 
doorr Mitrokhin aangeduid als Progress Operations ('Progress-operaties'), werd 
begonnenn ten tijde van de Praagse lente in 1968. Tot dan toe waren illegalen door de 
KGBB voornamelijk naar het Westen gestuurd, wat bevestigt wordt in de memoires 
vann Vladimir Semitsjastny, voorzitter van de KGB in 1961-1967.133 In die spaarza-
mee gevallen dat zij naar Oost-Europa waren gestuurd gebeurde dat om westerse 
toeristenn te benaderen of contacten van Sovjet burgers met westerlingen te observe-
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ren.. In 1968 werden er enkele tientallen illegalen naar Tsjechoslowakije gestuurd, 
diee allereerst als doel badden 'contrarevolutionaire' groepen in dat land te penetre-
renn om over hun subversieve bedoelingen te rapporteren. Deze illegalen hadden 
daarnaastt ook als opdracht 'actieve maatregelen' tegen die groepen uit te voeren, 
mett het doel hen in diskrediet te brengen. Daarbij ging het bijvoorbeeld om groepe-
ringenn van hervonningsgezinde intellectuelen, die de Praagse lente steunden. Binnen 
diee bewegingen werden agenten gerekruteerd door KGB-illegalen die zich voorde-
denn als westerlingen die met hervormingsgezinden in Tsjechoslowakije sympathi-
seerden.. Een klassiek voorbeeld van rekruteringen onder valse vlag. Een van de 
actievee maatregelen die illegalen in Tsjechoslowakije voor hun rekening namen was 
hethet achterlaten van gefingeerd bewijsmateriaal dat moest suggereren dat er een 
gewapendee greep naar de macht werd voorbereid. De Amerikaanse ambassadeur 
inn Praag had in de periode vóór de invasie van augustus 1968 al van een hoge 
Tsjechoslowaaksee partijfunctionaris te horen gekregen dat er sprake was van een 
sterkee toename in Praag van het aantal agenten van de GROe en de KGB. (Uit de 
contextt van dit bericht valt overigens op te maken dat het hier waarschijnlijk niet om 
'agenten'' ging, maar om 'inlichtingenofficieren' van de twee diensten.136 De 
Progress-operatiess in Tsjechoslowakije werden in de jaren '70 naarstig voortge-
zet.. Na het neerslaan van de Praagse lente werden deze operaties met illegalen 
ookk naar andere Oost-Europese landen uitgebreid. Onder andere in Polen werden op 
diee manier ook agenten en informanten in kringen van de Rooms-katholieke Kerk en 
dissidentenn gerekruteerd. In 1971 werden er naast illegalen die naar Tsjechoslowa-
kijee en Polen werden gestuurd, dertien uitgezonden naar Roemenië, negen naar 
Joegoslavië,, zeven naar de DDR, vier naar Hongarije en drie naar Bulgarije. Het 
lijk tt onwaarschijnlijk dat de diensten van de Oost-Europese staten door de KGB van 
dee Progress-operaties op de hoogte werden gesteld. Zeker in het geval van Roemenië 
enn Joegoslavië lijk t dat vrijwel uitgesloten, gezien de kritische afstand die de twee 
landenn traditioneel ten opzichte van de Sovjet Unie bewaarden. Mitrokhin zegt niets 
overr de mogelijkheid dat Oost-Europese diensten van een en ander op de hoogte 
waren.. Integendeel, hij heeft archiefmateriaal meegenomen waaruit zou blijken dat 
hethet de KGB vanaf 1969 was toegestaan agenten en vertrouwelijke contacten binnen 
hett Sovjet blok te rekruteren. Ook meent hij dat er in dat jaar in de Warschaupactsta-
tenn in navolging van de situatie in Polen, naast de officiële KGB-
vertegenwoordigingenn geheime rezidentoera's gingen opereren, die onder een 
diplomatiekee dekmantel in Sovjet ambassades waren ondergebracht13 Hij licht deze 
uitsprakenn niet verder toe. Het bestaan van geheime rezidentoera's in Oost-Europa is 
inn de memoires van overlopers ook niet terug te vinden, op één uitzondering na: de 
KGB-offïcierr Victor Sheymov. Die beweert in zijn memoires dat er in Warschau in 
dee jaren '70 naast de vertegenwoordiging van de KGB die contact met de Poolse 
dienstt onderhield, inderdaad zo'n geheime rezidentoera was. Hij schrijft het 
volgendee over de KGB-vestiging in Warschau: 

Becausee it was a Warsaw Pact station, there were in fact two KGB teams 
here.. One was more or less visible, run by the KGB Representative, ostensi-
blyy for friendly liaison purposes only, and operating with the Polish service 
againstt third parties. The KGB Representative even had an office in the Pol-
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ishh service's headquarters. The second team, however, was strictly under-
cover,, run by a Resident, who reported to the Representative. This team had 
noo official contact with the Polish service. In fact, as far as they were con-
cerned,, the Poles were no less an enemy than the service of any Western 
country.. The Bloc services were aware of this KGB practice and bitterly re-
sentedd it. Not openly, however.'40 

Hett is jammer dat Sheymov over de werkwijze van die geheime rezidentoera's niet 
veell  substantieels te melden heeft. Misschien had hij er in zijn werk verder niet veel 
meee te maken. Het is wel opvallend dat de chef van de KGB-Vertegenwoordiging in 
Warschauu in de periode waarover Sheymov schrijft, Vitali Pavlov, volledig voorbij-
gaatt aan het bestaan van zo'n geheime rezidentoera.141 

Err is geen reden om aan de juistheid van Mitrokhins versie over Progress-
operatiess te twijfelen. Dat betekent dat diverse KGB-officieren zoals Nikolaj 
Leonov,, Viktor Groesjko en Vitali Pavlov ongelijk hebben met hun bewering dat er 
inn Oost-Europa of minstens in grote delen daarvan geen agenten door de KGB 
werdenn gerekruteerd. Zij moeten gezien de hoge positie die zij bij het Eerste 
Hoofddirectoraatt bekleedden waarschijnlijk van Progress-operaties op de hoogte 
zijnn geweest. Ook SVR-woordvoerder Tatjana Samolis ging dus bijgevolg bij haar 
eerderr genoemde uitspraken over KGB-activiteiten in Oost-Europa aan een belang-
rijkk deel van de feiten voorbij. Het is mogelijk dat de uitspraak dat er niet in Oost-
Europaa werd gerekruteerd veel beperkter moet worden geïnterpreteerd. Misschien 
werdd er slechts mee bedoeld dat er door de KGB in leidende kringen, vooral onder 
communisten,, geen volwaardige agenten mochten worden gerekruteerd. In dat geval 
wass er altijd nog de mogelijkheid hoogwaardige informatie te ontlenen aan vertrou-
welijkee contacten, zoals hierna zal blijken. 

5.77 Informatie door 'vertrouwelijke contacten' 
Diversee KGB-officieren geven in hun memoires aan dat een zeer belangrijke 
informatiestroomm over de situatie in de Oost-Europese communistische staten liep 
vann de politieke top aldaar naar Moskou. Dat betekende echter formeel niet dat men 
bijvoorbeeldd Poolse of Oost-Duitse leiders als KGB-agenten rekruteerde. De 
informatiee bereikte de KGB en de Sovjet leiders vooral door de informele contacten 
diee de medewerkers van de KGB-vertegenwoordiging en de Sovjet ambassade in die 
landenn cultiveerden. Leonov is een van degenen die schrijven dat de KGB 'een grote 
informatiestroomm over de situatie in die landen' ontving van 'medewerkers uit het 
partij-- en staatsapparaat, collega's van de ministeries van Binnenlandse Zaken, 
economischee functionarissen e.d.' (De inlichtingen- en veiligheidsdiensten waren 
inn de meeste Oost-Europese landen buiten de USSR bij de respectieve ministeries 
vann Binnenlandse Zaken ondergebracht.) In een andere passage in zijn memoires 
gaatt Leonov nader in op de manier waarop informatie uit Oost-Europa bij de KGB 
kwam,, vooral informatie over 'onderlinge relaties in de hoogste leidende kringen, 
overr zienswijzen en stemmingen onder de leiders en hun naaste kameraden'. Het 
wordtt dan duidelijk dat de vraag of iemand wel of niet als agent werd gerekruteerd 
inn bepaalde opzichten academisch is als hij zegt: 

218 8 



Wijj  verkregen die informatie niet via de methoden van het inlichtingenwerk, 
maarr de vertegenwoordigers van de leiding [in Oost-Europese landen] droe-
genn haar zelf aan. Sommigen deden dat omdat zij zichzelf als ware mede-
standerss van de USSR beschouwden, anderen omdat zij dachten zich te ver-
zekerenn van onze steun bij hun opwaartse beweging op de partij- en staats-
ladder.143 3 

Leonovv zegt dat Roemenië in dit opzicht een uitzondering was. De KGB had 
volgenss hem geen officiële vertegenwoordiging in Roemenië. Dat zal ongetwijfeld 
tee maken hebben gehad met het feit dat het regime van Ceausescu zijn afstand tot de 
USSRR bewaarde en de aanwezigheid van zo'n officiële vertegenwoordiging waar-
schijnlijkk niet accepteerde. De samenwerking met de Roemenen op inlichtingenge-
biedd stond volgens Leonov dan ook op een laag pitje. Viktor Groesjko gaat niet in 
opp de contacten met de Roemeense collega's of het ontbreken daarvan, maar schrijft 
well  dat de betrekkingen van de KGB met de inlichtingendiensten van de Oost-Euro-
pesee landen intensief en vriendschappelijk waren. Hij wijst erop dat men vakanties 
doorbrachtt in eikaars land en ook vond uitwisseling van meningen regelmatig 
plaats.. 4 Die contacten kunnen dus voor de KGB uitstekend hebben gediend als een 
methodee om informatie over de Oost-Europese landen te verkrijgen op de manier die 
Leonovv beschrijft. 

Menn kan ervan uitgaan dat die informatie voor de Sovjet leiders van groot 
belangg was. De ontwikkelingen in Oost-Europa leidden ten tijde van de Koude 
Oorlogg immers meermalen tot een ernstige crisis, soms zelfs tot een gewapende 
interventie.. Het belang van Oost-Europa als object van analyse voor het Eerste 
Hoofddirectoraatt wordt door Leonov in zijn memoires benadrukt. Hij schrijft 
bijvoorbeeldd dat eens per jaar in Moskou een bijeenkomst plaatsvond van de chefs 
vann de KGB-vertegenwoordigingen in de 'socialistische landen'. Daarbij werden 'de 
horlogess gelijkgezet' en werd er informatie uitgewisseld over de 'ondermijnende 
activiteitenn van de tegenstander'. Leonov schrijft dat de KGB de politieke leiding 
vann de Sovjet Unie duidelijk liet weten dat 'de zaken er in het kamp van de bondge-
notenn van jaar tot jaar steeds slechter en slechter voorstonden'. Ook kwamen de 
betrekkingenn met de Sovjet Unie verder onder druk te staan. Begin december 1977 
maaktee Leonov bijvoorbeeld een analyse van de situatie in Polen, waarbij overigens 
niett duidelijk wordt voor wie die bestemd was. Het is een onverbloemde analyse, ge-
schrevenn enkele jaren voordat de onafhankelijke vakbond Solidariteit van zich zou 
doenn spreken. Leonov bleek weinig illusies te hebben dat de toestand in Polen zich 
nogg in voor de USSR gunstige zin zou kunnen ontwikkelen. Hij schrijft: 

Dee versterking van de klasse der koelakken, de overgang naar het particu-
lieree eigendom in de stedelijke handel en de ontwikkeling van het kapita-
lismee in de industrie vormen een basis voor antisocialistische krachten. Ge-
zienn het Poolse anti-Russische nationalisme, de almachtige geestelijkheid 
mett aan het hoofd kardinaal Wyszyriski, de onenigheid in de leiding van de 
PVAPP [Poolse Verenigde Arbeiderspartij] en de regering van Polen rest ons 
slechtss de datum van de interne explosie af te wachten en te raden naar de 
vormm waarin die zal plaatsvinden. Bij de huidige loop der gebeurtenissen is 
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zoietss echter onvermijdelijk. Wij blazen al lang met de trompet reveille, maar 
iedereenn slaapt verder.146 

Gezienn de nogal onverbloemde toon van deze passage is het niet goed voor te stellen 
datt deze analyse aan de hoogste partijleiding gericht was. In een dergelijk geval 
zoudenn omzichtiger formuleringen voor de hand hebben gelegen. 

Brezjnevv maakte volgens Leonov bij zijn jaarlijkse ontmoetingen met Oost-
Europesee leiders 's zomers op de Krim soms ook gebruik van de analyses van het 
Eerstee Hoofddirectoraat van de politieke situatie in die landen. Brezjnev had dan 
vaakk te maken met leiders die de toestand in hun land mooier voorstelden dan de 
werkelijkheid,, terwijl het materiaal van het Eerste Hoofddirectoraat dat de secreta-
ris-generaall  onder ogen kreeg aanzienlijk zorgwekkender van inhoud was. Zo 
maaktee Brezjnev ook gebruik van materiaal van de KGB bij een ontmoeting op de 
Krimm met de Poolse leider Edward Gierek in 1980. Gierek was het met de analyse 
overr de toestand in Polen die hij te horen kreeg absoluut niet eens. Hij meende 
volgenss Leonov dat 'sommige Sovjet personen die in Polen werkten een verdraaid 
beeldd gaven van de werkelijkheid, laster uitten e.d.' Brezjnev nam vervolgens gas 
terug.. Hij ging akkoord met de toelichting op de politieke situatie die Gierek gaf en 
nodigdee de Poolse leider vervolgens bij wijze van verzoenend gebaar uit nog enkele 
dagenn op de Krim te blijven om vakantie te houden. Daar kwam het helaas niet van, 
merktt Leonov droogjes op, want net op dat moment begon het in Polen zeer onrustig 
tee worden waardoor Gierek snel naar Warschau moest terugkeren. Er waren massale 
stakingenn uitgebroken die uiteindelijk zouden leiden tot Giereks aftreden, de oprich-
tingg van Solidariteit en op de lange termijn, om met Leonov te spreken, tot 'de in-
eenstortingg van het pseudo-socialistisch systeem' in Polen.147 Hier was dus, afgaan-
dee op Leonov, sprake van een correcte analyse van een situatie door de inlichtingen-
dienst,, waar uiteindelijk niets mee gedaan werd. 

Eenn beschrijving van de manier waarop de KGB ten tijde van de Koude Oor-
logg in Polen aan zijn informatie kwam is te vinden in de memoires van Vitali Pavlov 
RoekovoditeliRoekovoditeli Polsji glazami razvedtsjika ('De leiders van Polen door de ogen van 
eenn inlichtingenofficier'). Ze dateren uit 1998 en zijn gewijd aan de jaren 1973-
1984,, toen Pavlov de chef van de officiële KGB-Vertegenwoordiging in Warschau 
was.. Het was toen zijn belangrijkste taak verslag uit te brengen aan de Centrale in 
Moskouu en indirect ook aan de Sovjet partijtop over de interne ontwikkelingen in 
Polen.. Van belang is wat voor opdracht Pavlov bij zijn vertrek naar Polen in 1973 
vann KGB-voorzitter Andropov meekreeg. Pavlov had op dat moment al zijn sporen 
inn het inlichtingenwerk bij de KGB verdiend. Hij was in 1938 bij de inlichtingen-
dienstt van de NKVD komen werken en onder meer rezident in Canada toen de 
GROe-vercijferaarr Igor Gouzenko daar in september 1945 politiek asiel aanvroeg.148 

Pavlovv kreeg in 1973 expliciet van Andropov te horen dat er een belangrijke beper-
kingg gold bij het verzamelen van zijn informatie in Polen. Andropov zei: 

Denkk er wel aan dat u niet het recht hebt daar te werken met inlichtingen-
methodenn in de zin van operationeel werk met agenten. Geen rekruteringen 
enn conspiratieve activiteiten [zijn toegestaan] die kunnen worden uitgelegd 
alss inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een vriendschappe-
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lijk cc en met ons verbonden socialistische staat. 

Hett maakte ook onderdeel uit van Pavlovs taak, de samenwerking tussen de KGB en 
dee Poolse diensten te bevorderen. De informatie die met die diensten werd uitgewis-
seldd had echter volgens Pavlov uitsluitend betrekking op inlichtingen- en contra-in-
lichtingenwerkk tegen buitenlandse (lees: westerse) diensten. Materiaal over de 
binnenlandsee situatie in Polen werd door de diensten in Warschau niet verstrekt. 
Pavlovv diende zijn informatie voornamelijk te vergaren door op 'legale' wijze, als 
eenn 'diplomaat', te werk te gaan zoals hij schrijft. Hij diende aan informatie te ko-
menn door de uitwisseling van meningen en door gesprekken met vertegenwoordigers 
vann de Poolse overheid, waaronder ook van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
datdat de inlichtingen- en veiligheidsdienst onder zich had.150 Voorzover er informatie 
afkomstigg was van het ministerie van Binnenlandse Zaken diende die voornamelijk 
omm reeds eerder bemachtigde informatie uit andere bronnen te verifiëren.151 Het 
verbodd agenten in Polen te rekruteren gold volgens Pavlov uitsluitend ten aanzien 
vann Poolse staatsburgers. Buitenlanders - waarmee Pavlov waarschijnlijk vooral 
westersee staatsburgers bedoelt - mochten worden gerekruteerd met medeweten en 
toestemmingg van de Poolse dienst.152 Pavlov vatte zijn taak en werkwijze in Polen 
alss volgt samen: 

Alss inlichtingenofficier begreep ik dat ik dat alles [d.w.z.de verzameling van 
informatie]]  slechts kon uitvoeren, als ik zou beschikken over betrouwbare 
bronnenn van informatie. En dergelijke bronnen konden slechts die Polen zijn, 
diee zich in het centrum van de macht bevonden, die zich dagelijks be-
zighieldenn met de praktische verwezenlijking van het staatsbeleid op alle 
aangegevenn terreinen. Maar Polen rekruteren en tot conspiratieve samen-
werkingwerking overhalen kon niet. Het was categorisch verboden dat te doen in so-
cialistischee broederstaten. Bijgevolg bleef mij slechts één weg open: het aan-
gaann van contacten en betrekkingen, het aangaan van betrekkingen van we-
derzijdss vertrouwen met sommigen van hen, die op persoonlijke, strikt indi-
viduelee basis mij konden helpen bij het begrijpen van gebeurtenissen die zich 
inn het land afspeelden, van verschijnselen en activiteiten van afzonderlijke 
politicii  en van besluiten van de leiders.153 

Eenn manier van werken, kortom, zoals die ook al in het eerdere, aan Nikolaj Leonov 
ontleendee citaat is aangeduid. Voor dergelijke relaties gebruikte Pavlov de term 
'vertrouwelijkk contact', die zoals gezegd ook door Oleg Gordievsky en Viktor 
Groesjkoo in hun memoires wordt gebruikt.154 Pavlov zegt dat het verwerven van een 
vertrouwelijkk contact in zekere zin een vorm van inlichtingenwerk was, maar wat bij 
inlichtingenwerkk het voorstadium was van de rekrutering van een volwaardige 
agent,, was in dit geval het eindstadium.155 Gordievsky's opmerking dat een vertrou-
welijkk contact vaak zonder het te weten informatie zou verstrekken, is in het geval 
vann Pavlov niet van toepassing. De vertrouwelijke contacten van Pavlov wisten 
immerss wel degelijk waar de informatie die zij hem verstrekten naar toe ging. De 
personenn met wie hij in Polen sprak waren zich er doorgaans zeer wel van bewust 
datt zij met een KGB-officier te maken hadden. Onder de personen met wie Pavlov 

221 1 



vertrouwelijkee contacten onderhield waren ministers en hoge partijfunctionarissen, 
maarr ook sleutelfiguren op provinciaal en lokaal niveau. Zo onderhield hij goede 
betrekkingenn met belangrijke politici als Wojciech Jaruzelski, Stanislaw Kania en 
Czeslaww Kiszczak, om enkele van de meer bekende namen te noemen. Die contacten 
warenn gebaseerd op 'ideologische eensgezindheid en gemeenschappelijke belangen 
bijj  de verdediging van de veiligheid van onze staten.'156 Uit zijn memoires blijkt 
duidelijkk dat ontmoetingen met dergelijke personen niet volledig conspiratief van 
aardd waren, zoals bij een volwaardige agent het geval zou zijn. Over de inhoud van 
dee gesprekken gaf Pavlov aan zijn andere Poolse contacten echter geen opening van 
zaken.. Hij liet zijn gesprekspartners nooit merken van wie hij welke informatie had 
ontvangenn en liet zich zo min mogelijk uit over andere contacten.157 Zelfs tegenover 
Sovjett functionarissen die hij informeerde over de toestand in Polen liet Pavlov zich 
niett uit over zijn bronnen. De enige uitzonderingen daarop waren naar zijn zeggen 
Andropovv en de chef van het Eerste Hoofddirectoraat Vladimir Krjoetsjkov.158 Ook 
tegenoverr de Sovjet ambassadeur in Polen liet hij zich niet over zijn bronnen uit.159 

Inn tegenstelling tot wat Sovjet diplomaten in Polen deden garandeerde Pavlov zijn 
bronnenn anonimiteit, ook tegenover de Centrale van de KGB in Moskou. Dat maakte 
henn volgens hem veel mededeelzamer, want dat betekende dat zij niet door andere 
Sovjett functionarissen ter verantwoording konden worden geroepen voor wat zij 
tegenoverr Pavlov hadden gezegd. 

Pavlovv zorgde er naar eigen zeggen angstvallig voor dat hij in zijn contacten 
mett Poolse politici niet te ver ging. Hij stelde bijvoorbeeld Stanislaw Kania, leider 
vann de PVAP van september 1980 tot oktober 1981, nooit vragen die hem zouden 
plaatsenn in de 'pijnlijke positie van een informant' (informator in het Russisch) en 
diee 'zijn loyaliteit aan [de Poolse] partij en staat zouden raken'.161 Ook bij andere 
Poolsee bekenden en contacten zoals de hoge veiligheidsfunctionaris Miroslaw 
Milewski,, onder meer in 1980-1981 minister van Binnenlandse Zaken, stelde hij 
geenn 'delicate kwesties aan de orde, die geïnterpreteerd konden worden als in strijd 
mett de belangen van zijn land'.162 Ook stelde Pavlov naar eigen zeggen contacten 
alss Kania en Milewski 

(...)) geen vragen over hun 'binnenlandse, zuiver Poolse' aangelegenheden, 
diee voor hen een delicate toestand zouden creëren. Nee, in plaats van een 
botte,, rechtstreekse belangstelling [te tonen] voor datgene wat voor mij be-
langrijkk was te weten, luisterde ik veel meer naar hen door aandachtig hun 
meningenn en zienswijzen te analyseren en te vergelijken met wat ik te weten 
kwamm van mijn andere contacten. Als regel kwam ik tot de juiste conclu-
sies. . 

Onduidelijkk is welke vragen precies voor de twee Poolse politici 'een delicate 
toestandd zouden creëren.' Dat Pavlov die vragen niet stelde, lijk t in de praktijk niet 
zoveell  te hebben uitgemaakt. Hij zegt bijvoorbeeld dat er tussen hem, Kania en 
Milewskii  'op het terrein van de handhaving van de staatsveiligheid' geen sprake was 
vann 'bijzondere geheimen'.164 Dat moet haast onvermijdelijk betekenen dat de 
mededeelzaamheidd van Kania en Milewski als 'vertrouwelijke contacten' erg groot 
iss geweest. Waarschijnlijk doelde Oleg Kaloegin daarop toen hij Milewski, zoals 
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eerderr gezegd, een 'asset' van de KGB in Polen noemde. De rapportages van 
Milewskii  aan de KGB en zijn eigen partijleiders over de binnenlandse situatie in 
Polenn waren desondanks soms onbetrouwbaar volgens Kaloegin.165 Pavlov kon dat 
waarschijnlijkk met behulp van de andere contacten die hij er in Polen op na hield 
gemakkelijkk corrigeren. Op zijn beurt speelde Pavlov aan Kania en Milewski 
gegevenss door die betrekking hadden op de westerse beoordeling van het beleid van 
dee Poolse partijleider Gierek.166 De bedoeling daarvan was ongetwijfeld Kania en 
Milewskii  in een voor Gierek ongunstige zin te beïnvloeden, waarschijnlijk door hen 
positievee westerse commentaren over Giereks politiek toe te spelen. Pavlov had het 
namelijkk bepaald niet begrepen op het economische en politieke beleid van Gierek. 
Datt leidde naar zijn mening tot een vergroting van de westerse invloed in Polen, 
onderr meer omdat de Poolse partijleider in ruime mate gebruik maakte van de 
mogelijkheidd westerse kredieten te krijgen. Waarin de positie van een agent, 
informantt en vertrouwelijk contact in de optiek van Pavlov precies van elkaar ver-
schilden,, is niet altijd even duidelijk. In aansluiting op Andropovs taakomschrijving 
schrijftt Pavlov bijvoorbeeld dat zijn contacten in Polen niet conspiratief van aard 
mochtenn zijn, zoals bij het werken met agenten wel gebruikelijk is. Dat laat zich 
echterr weer niet rijmen met het feit dat zijn vertrouwelijke contacten met Poolse 
politicii  en fiinctionarissen zoals gezegd niet voor de volle honderd procent een open-
lij kk karakter hadden. 

Vasilii  Mitrokhin wijst in een van zijn publicaties op een ander belangrijk 
verschill  tussen een 'agent' en een 'vertrouwelijk contact', namelijk dat de laatste 
categoriee personen geen 'verplichting' had tegenover een inlichtingenofficier. Dat 
impliceertt dat een agent een verdergaande verbintenis met de KGB had dan een 
vertrouwelijkk contact, zoals uit het voorgaande al viel af te leiden. Mitrokhin meent 
ookk dat een vertrouwelijk contact in tegenstelling tot een agent geen operationele 
trainingg kreeg. Het is uit memoires van KGB'ers bekend dat een agent door de 
KGB-inlichtingenofficierr die hem runde vaak werd geïnstrueerd over bijvoorbeeld 
dee manier waarop hij mogelijke volgers van de tegenpartij moest afschudden en 
anderee veiligheidsmaatregelen.169 Mitrokhin merkt op dat in het geval van een 
volwaardigee agent geheimhouding een belangrijkere rol speelde dan bij een ver-
trouwelijkk contact. Ook in het laatste geval kon echter volgens hem soms sprake zijn 
vann het in acht nemen van geheimhouding en andere veiligheidsmaatregelen. De 
matee waarin dat gebeurde hing waarschijnlijk van de specifieke omstandigheden af. 
Somss kon een persoon blijkbaar ook formeel van de ene categorie naar de andere 
wordenn overgebracht. De KGB-officier Jevg. Grig schrijft bijvoorbeeld in zijn 
memoiress dat vertrouwelijke contacten in bepaalde gevallen konden uitgroeien tot 
volwaardigee agenten.171 Het kon blijkbaar ook voorkomen dat een hele groep 
agentenn naar de categorie vertrouwelijk contact werd overgebracht. Dat schijnt 
omstreekss mei 1978 in Afghanistan te zijn gebeurd. Mitrokhin schrijft naar aanlei-
dingg daarvan: 

Whenn a regime similar to the Soviet system is established in a country and 
KGBB agents come to power and occupy the most senior posts, then the agent 
relationshipp with the country is interrupted and some agents become trusted 
contacts. . 
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Err had zich al eerder iets soortgelijks voorgedaan in het geval van de Afghaanse 
communistt Nur Muhammad Taraki die al sinds 1951 KGB-agent was met de 
codenaamm 'Nur'. Toen Taraki in 1965 werd gekozen tot secretaris-generaal van de 
Democratischee Volkspartij van Afghanistan (de communistische partij) had de KGB 
volgenss Mitrokhin besloten de 'agentencontacten' met hem af te breken, wat niet 
betekendee dat alle contacten met hem werden verbroken. De KGB behield zich het 
rechtt voor in het geheim weer contact met Taraki op te nemen om eventueel 
praktischee steun aan de Afghaanse partij te kunnen verlenen.173 (Waarschijnlijk moet 
inn dat laatste geval bijvoorbeeld gedacht worden aan het geven van financiële 
ondersteuning.)) De KGB deelde het Centraal Comité van de CPSU zijn besluit van 
diee strekking mee. Wat precies in het geval van Taraki de overwegingen zijn 
geweestt om hem niet langer als agent te behandelen, is niet duidelijk. In Afghanistan 
leekk er in 1978 een situatie te zijn ingetreden die ruwweg vergelijkbaar was met die 
inn de staten in Oost-Europa, waar immers ook met de rekrutering van agenten de 
nodigee terughoudendheid diende te worden betracht. 

Ondankss het feit dat Pavlov niet met agenten werkte, was de aard van de in-
formatiee die hij in Polen wist te bemachtigen en vooral ook de vertrouwelijkheids-
graadd ervan, indrukwekkend. Zo kon hij in het midden van de jaren '70 via een 
'contact'' een stenografisch verslag bemachtigen van een rede van Gierek voor 
provincialee partijsecretarissen. Daarin liet de partijleider zich zeer negatief uit over 
dee Poolse bevolking die zich toen net weer van haar rebelse en opstandige kant had 
latenn zien. Gierek had zijn landgenoten namelijk ten overstaan van de partijsecreta-
rissenn als 'een kudde schurftige schapen' betiteld.174 Een ander voorbeeld speelde op 
hett eind van de jaren '70. Naar aanleiding van publicaties in de westerse pers over 
dee mogelijke productie van een atoombom door Israël had Gierek 'in kleine kring' 
opgemerktt dat Polen ook een eigen atoombom zou moeten hebben. Hij had zelfs 
opdrachtt gegeven de technische mogelijkheden uit te zoeken. Uiteindelijk zou er 
nietss van het idee komen, maar Pavlov had wel 'langs strikt vertrouwelijke weg' de 
uitspraakk van Gierek te horen gekregen. Hetzelfde gebeurde met de 'in zeer kleine 
kring'' door Gierek gedane uitspraak dat Polen aanspraak zou moeten maken op een 
deell  van Antarctica.175 Pavlov maakt verder gewag van twee belangrijke zittingen 
vann het Poolse Politbureau in de jaren '70 waarbij hij de details van de beraadsla-
gingenn korte tijd later (hoeveel later precies is niet duidelijk) van deelnemers te 
horenn kreeg. Elders schrijft hij dat hij in de pauzes van belangrijke zittingen van 
hett Politbureau of het Centraal Comité in het roerige jaar 1980 van leden van beide 
organenn telefonisch dan wel via rechtstreeks persoonlijk contact te horen kreeg hoe 
dee zaken er voorstonden. Dergelijke informatie was voor Moskou ongetwijfeld 
niett nieuw. Mitrokhin schrijft dat de KGB-vertegenwoordiging in Warschau al 
eerder,, nog vóór de komst van Pavlov naar de Poolse hoofdstad, de notulen van een 
vergaderingg van het Poolse Politbureau in december 1970 naar Moskou had ge-
stuurd.. Een van de Poolse politici met wie Pavlov zich tijdens zijn verblijf in 
Warschauu ook intensief bezighield was Mieczyslaw Moczar, die onder meer in de 
jarenn '60 enige jaren minister van Binnenlandse Zaken was geweest. Van een Poolse 
bronn kwam Pavlov te weten dat Moczar tegen een Politbureaulid van de Poolse 
partijj  had gezegd dat hij over compromitterend materiaal beschikte over vele 
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leidendee partij- en staatsfiinctionarissen. Mitrokhin zegt trouwens dat de KGB-
vertegenwoordigingg in Warschau al vóór de komst van Pavlov in 1973 aan de 
Centralee liet weten dat Moczar compromitterend materiaal over Poolse politici 
gebruiktee bij de interne politieke strijd en systematisch de andere Poolse leiders 
afluisterde.. Het feit dat Moczar over die informatie beschikte én het feit dat 
Pavlovv dat vervolgens te weten kwam, kon in bepaalde situaties uiteraard van groot 
politiekk belang zijn. Pavlovs systeem van informatievergaring werkte zo, dat hij via 
zijnn bronnen toch wel de persoonlijke zienswijze en politieke stellingname te weten 
kwamm van bepaalde Politbureauleden die om wat voor reden dan ook tegenover hem 
weinigg mededeelzaam waren. Hij wist welke kwesties in het Politbureau en op plena 
vann het Centraal Comité van de Poolse partij aan de orde zouden komen en welke 
belangrijkee personele wijzigingen er in het partij- en staatsapparaat voor de deur 
stonden.. Door die laatste omstandigheid kon hij zich soms al in een vroeg stadium 
toeleggenn op personen van wie hij wist dat zij in de naaste toekomst een positie 
zoudenn bekleden, waarin zij over belangwekkende informatie zouden beschikken.1 ' 
Geenn wonder dat Gierek zich intern er wel eens over beklaagde dat men in Moskou 
beterr op de hoogte was met de situatie in Polen dan hijzelf. Hij verdacht blijkbaar 
zijnn eigen ministerie van Binnenlandse Zaken (waar in Polen zoals gezegd de 
inlichtingen-- en veiligheidsdienst onder viel) ervan dat het informatie aan Moskou 
doorspeelde.. Pavlov meent dat het Poolse ministerie aan de eigen politieke leiders 
veell  informatie over de binnenlandse situatie in Polen voorlegde, maar een en ander 
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werdd door Gierek c.s. grotendeels genegeerd. 
Inn een van zijn andere werken geeft Pavlov een nadere precisering van de 

manierr waarop hij als chef van de KGB-vertegenwoordiging in Polen informatie 
overr de politieke situatie in dat land verzamelde. De werkwijze die hij daarbij 
hanteerdee noemt hij 'indirecte penetratie' (zaotsjnoje proniknovenije), een term die 
sterkk aan het gangbare inlichtingenwerk doet denken, hoewel hierbij volgens Pavlov 
zoalss gezegd de gebruikelijke methoden waaronder het rekruteren van agenten, 
achterwegee bleven.183 Indirecte penetratie hield in dat Pavlov zoals hij dat formu-
leerdee 'mijn aanwezigheid [in de hoogste regionen van de Poolse politiek] verwe-
zenlijktee door de ogen en oren van anderen.' 84 Hij noemt ook de voorwaarden die 
moestenn worden vervuld voor succesvolle indirecte penetratie: 

Interessee van de door mij gewenste gesprekspartners in ontmoetingen met 
mij;; bereidheid van hun kant tot openhartige gesprekken en bespreking van 
allee mogelijke Poolse problemen; de meest uitvoerige inventarisatie van per-
soonlijkee karakteristieken van iedere afzonderlijke gesprekspartner; hun toe-
gankelijkheidd voor ontmoetingen en gesprekken op elk gewenst moment en 
mijnn bereidheid tot een ontmoeting met hen, wanneer bij hen de behoefte op-
komtt aan een gesprek met mij.185 

Uitt het voorgaande blijkt duidelijk dat er sprake was van een mate van toegankelijk-
heid,, die bij een gewone agent in veel gevallen bij lange na niet gehaald wordt. Een 
agentt dient zich immers aan strikte regels van conspiratie te houden en zal daardoor 
normaall  gesproken ernstig in de frequentie van zijn contacten worden belemmerd. 
Err zijn uit de geschiedenis van de KGB inlichtingenoperaties bekend waarbij 
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persoonlijkee ontmoetingen met de betrokken agent tot de uitzonderingen behoorden 
off  zelfs helemaal niet voorkwamen.186 

Onderr de instanties die Pavlov op die manier 'indirect' wilde 'penetreren' 
warenn de belangrijkste organen van de Poolse partij: het Politbureau en het Secreta-
riaat,riaat, de belangrijkste afdelingen van het Centraal Comité en de provinciale comités 
vann de partij. Het regeringsapparaat was minder van belang, met uitzondering van 
instantiess als het kabinet van de premier, de ministeries van Defensie, Binnenlandse 
Zakenn en Buitenlandse Zaken en de hoogste leidinggevende instanties bij radio en 
televisie.. Objecten van groot belang waren verder ook de leiding van de vakbonden, 
hett katholieke episcopaat, schrijvers- en kunstenaarsbonden en de centrale instanties 
vann de andere politieke partijen die met de communistische partij 'verbonden' 
waren.. Deze lijst met instanties die diende te worden gepenetreerd was door Pavlov 
aann het begin van zijn werk in Polen opgesteld. Tevens waren bij al die instellingen 
dee dragers van informatie geïdentificeerd, die als de meest veelbelovende gespreks-
partnerss konden worden beschouwd. Alleen diegenen werden als zodanig aange-
merktt die persoonlijk vrijwel constant toegang hadden tot 'hun' object. In de 
partijtopp waren dat bijvoorbeeld de leden van het Politbureau en het Secretariaat, 
hunn naaste medewerkers, leiders van belangrijke afdelingen van het Centraal Comité 
enn provinciale eerste secretarissen van de partij. Soortgelijke 'informatiedragers' 
werdenn geïdentificeerd bij de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en 
Buitenlandsee Zaken. Elders heeft Pavlov gezegd dat hij zich bij het verwerven van 
vertrouwelijkee contacten concentreerde op de 'driehoek van invloed': het ministerie 
vann Binnenlandse Zaken, dat van Defensie en het Centraal Comité.187 Hij ging bij dit 
alless voortvarend tewerk. Eind 1973, toen hij nog maar net in Polen was gestatio-
neerd,, had Pavlov al vijftien gesprekspartners gevonden die hij op elk door hem 
gewenstt moment kon ontmoeten. Uiteindelijk zou die kring uitgroeien tot enkele 
tientallenn leidende figuren bij belangrijke 'objecten' in de hoofdstad Warschau en 
tienn tot vijftien personen daarbuiten, vooral eerste secretarissen van belangrijke 
provincies.1888 Bij het uitkiezen van de juiste gesprekspartners werden Pavlov en de 
anderee medewerkers van de KGB-vertegenwoordiging in Polen geholpen door 
medewerkerss van het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken, m.a.w. de Poolse 
veiligheidsdienst.. Zij deelden met Pavlov c.s. 'hun zienswijze over [voor Pavlov] 
nuttigee gesprekspartners en gaven soms interessante details over hun leven en 
activiteiten.'1899 Van belang bij Pavlovs activiteiten was tevens dat hij voor zijn 
Poolsee bekenden ook een nuttige gesprekspartner was omdat hij zelf goed was 
ingevoerdd in Poolse aangelegenheden en in de manier van denken van de Sovjet 
leiders. . 

Alss men de werkwijze van Pavlov en zijn contacten binnen het Poolse 
establishmentt in aanmerking neemt, is het de vraag of het voor de KGB nog nodig 
wass in die kringen over agenten in de gangbare betekenis van het woord te beschik-
ken.. Pavlov zei dat zelf met zoveel woorden in een kort interview met de Russische 
krantt Izvestia in begin 1996, toen het spionageschandaal rond de Poolse premier 
Joszeff  Oleksy speelde. Hij zei onder meer: 

Err was in feite geen enkele behoefte aan een formele regeling van die sa-
menwerkingg [d.w.z. een formele rekrutering als agent]! De meest hoogge-
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plaatstee Poolse politici, te beginnen bij de leden van het Politbureau, deelden 
dee vertegenwoordigers van de KGB alles mee, wat Moskou interesseerde. Ze 
steldenn zich bijna in een rij  op om als eerste aan de vertegenwoordiger van 
Moskouu de nieuwste informatie mee te delen. (...) Zij waren zeer openhartig. 
(...)) Velen van mijn gesprekspartners dachten dat nauwe betrekkingen met de 
KGB-Vertegenwoordigerr hun positie in Warschau zouden verbeteren. Op 
kritiekee momenten vroegen sommige leden van het Politbureau van het CC 
vann de PVAP mij voor hen een direct gesprek met de leiding van de KGB te 
organiserenn per hoge-frequentieverbinding.191 

Inn het vraaggesprek wees Pavlov nog op een belangrijk kenmerk van een agent: over 
zoo iemand werd een dossier aangelegd. Dat betekende dat er, om aan de eis te 
voldoenn dat er in Polen geen agenten werden gerekruteerd, naar zijn zeggen in het 
KGB-archieff  in Moskou over zijn vertrouwelijke contacten geen dossiers werden 
aangelegd. . 

Ditt alles overziende is het duidelijk dat de KGB, en daarmee ook de Sovjet 
leiders,, in de periode dat Pavlov in Polen was gestationeerd, over uitstekende 
informatiee betreffende de interne situatie in Polen moet hebben beschikt. Er werden 
misschienn inderdaad in Poolse leidende kringen geen agenten gerekruteerd in de 
formelee zin van het begrip zoals de KGB dat hanteerde. Het is begrijpelijk dat die 
kwestiee voor de Polen erg gevoelig lag en dat de repercussies van een mogelijke 
ontdekkingg door de Poolse overheid van volwaardige spionage door hun belangrijk-
stee bondgenoot ernstig konden zijn. Het vergaren van inlichtingen door KGB-
illegalenn in Polen en andere Oost-Europese landen zoals dat door Mitrokhin 
geschetstt wordt, was veel moeilijker te traceren. Een belangrijk kenmerk van die 
operatiess was bovendien dat zij vooral op kringen van dissidenten en dergelijke 
gerichtt waren en niet zozeer op de partijtop. Dat maakte waarschijnlijk dat zij 
politiekk gezien minder gevoelig lagen. Afgaande op wat Pavlov schrijft, heeft een 
verbodd op formele rekruteringen aan de kwaliteit van de informatie uit leidende 
Poolsee kringen waarschijnlijk nauwelijks afbreuk gedaan. In het eerder genoemde 
gevall  van de rede van Gierek voor de provinciale partijsecretarissen had een 
vertrouwelijkk contact Pavlov zelfs de letterlijke tekst geleverd, wat een volwaardige 
agentt hem nauwelijks had kunnen verbeteren. 

5.85.8 Samenwerking bij operaties op Pools grondgebied 
Pavlovv gaat ook uitvoerig in op operaties die samen met de Poolse dienst werden 
uitgevoerdd tegen ambassades, consulaten en andere objecten van westerse mogend-
hedenn op Pools grondgebied. Hij gebruikt daarvoor de term operatsii tajnych 
bezagentoernychbezagentoernych fizitsjeskich proniknovenii ('operaties met geheime fysieke 
penetratiee zonder gebruikmaking van agenten'), door Pavlov afgekort als 'TFP-
operaties'.. Zoals de term al suggereert ging het daarbij om de penetratie van 
objecten,, waarbij geen agenten werden ingezet. Er werd bij zo'n TFP-operatie 
bijvoorbeeldd ingebroken om ergens afluisterapparatuur te plaatsen of om documen-
tenn weg te nemen die na zo kort mogelijke tijd, na te zijn gefotografeerd, weer op de 
oorspronkelijkee plaats werden teruggelegd. Samen met zijn Poolse collega's werden 
err volgens Pavlov vele TFP-operaties tegen westerse objecten in Polen uitgevoerd in 
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dee periode dat hij daar gestationeerd was. Pavlov geeft geen informatie over de 
preciezee namen van de gepenetreerde objecten, het land waarbij ze hoorden of de 
locatie.. Men probeerde het aantal personen met kennis van deze operaties zo klein 
mogelijkk te houden, maar er waren naar zijn schatting in de elf jaar dat hij in 
Warschauu was gestationeerd aan beide zijden in totaal toch nog ongeveer honderd 
personenn bij betrokken. Zijn deelname aan deze gezamenlijke TFP-operaties gaf 
Pavlovv tijdens zijn periode in Polen naar eigen zeggen eigenlijk de grootste bevredi-
ging.. Hij gaat er van uit dat westerse diensten na het einde van het communisme in 
Polenn wel het een en ander over deze operaties te weten zijn gekomen, want zij 
hebbenn toenadering gezocht tot de diensten van het nieuwe niet-communistische 
bewind.. Pavlov veronderstelt ook dat westerse diensten na 1989 toegang hebben 
gekregenn tot de archieven van de voormalige Oost-Europese diensten, die de nodige 
informatiee bevatten over de samenwerking met de KGB en de GROe. Of westerse 
dienstenn ook te weten zijn gekomen wat de inhoud was van de door de KGB en zijn 
Poolsee collega's bemachtigde geheimen, is echter volgens hem de vraag. Die 
informatiee werd namelijk bewust binnen een nog veel kleinere kring van personen 
gehoudenn dan de genoemde honderd. De Poolse dienst voerde ook zelfstandig TFP-
operatiess uit tegen westerse objecten, waar de KGB niet bij betrokken was. Pavlov 
verondersteltt dat bij dergelijke louter Poolse operaties nog eens enkele tientallen 
Poolsee specialisten extra betrokken waren.192 Er vonden waarschijnlijk vrij veel 
gezamenlijkee TFP-operaties in Polen plaats, omdat er in dat land veel objecten 
warenn die belangstelling hadden van zowel de Poolse dienst als de KGB. Afgaan-
dee op wat Pavlov schrijft, was het de KGB en de Poolse dienst vaak te doen om het 
bemachtigenn van buitenlandse codes. Het is op zich niet verbazingwekkend dat 
dergelijkee operaties in Oost-Europese landen zoals Polen plaatsvonden. De plaatse-
lijk ee omstandigheden waren daarvoor immers zeer gunstig, omdat Oost-Europa 
'bevriendd gebied' was en men bijvoorbeeld van de lokale politie niets te vrezen had 
alss men heimelijk in een gebouw probeerde binnen te dringen. In veel gevallen kon 
menn waarschijnlijk zelfs op medewerking rekenen. Het is bekend dat de KGB op 
soortgelijkee wijze tewerk ging tegen westerse ambassades e.d. in de USSR, door 
eigenn mensen als ambassadepersoneel te laten werken en waar mogelijk afluisterap-
paratuurr te plaatsen.194 In westerse landen was de situatie voor de KGB en bevriende 
Oost-Europesee diensten uiteraard wezenlijk anders. Daar waren het vooral westerse 
dienstenn die probeerden diplomatieke en andere objecten van de Sovjet Unie en haar 
bondgenotenn te penetreren. Zo luisterde de Nederlandse Binnenlandse Veiligheids-
dienstt in 1958-1961 bijvoorbeeld de Chinese ambassade in Den Haag af. De 
resultatenn van die operatie werden met de CIA gedeeld.195 

Dee KGB voerde volgens Pavlov op Pools territorium niet zelfstandig TFP-
operatiess uit, zonder medewerking van de Poolse collega's. Bij de beslissing of 
dergelijkee operaties zouden plaatsvinden had volgens Pavlov de chef van het 
Tweedee Hoofddirectoraat van de KGB (contra-inlichtingen) in Moskou het laatste 
woord.. De KGB-voorzitter werd ook meestal in de zaak gekend. De rol van de 
cheff  van het Tweede Hoofddirectoraat is op zich niet verwonderlijk, omdat dat de 
takk van dienst was bij de KGB die ook in de Sovjet Unie zelf voor dergelijke 
operatiess tegen objecten van buitenlandse mogendheden verantwoordelijk was. 
Blijkbaarr ging de aanzet tot de samenwerking van de twee diensten van de Polen uit. 
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Doorgaanss was er sprake van een technisch probleem dat zij zonder de KGB niet 
kondenn oplossen.197 Zo gebruikten de ambassade en andere diplomatieke vestigin-
genn van West-Duitsland een bepaald type slot voor het afsluiten van kistjes met 
diplomatiekee post. De Polen waren er wel in geslaagd in de Bondsrepubliek een 
prototypee van zo'n slot te bemachtigen, maar slaagden er toch niet in op eigen kracht 
dee door de West-Duitsers gebruikte sloten te openen. Daarvoor werd de hulp van de 
KGBB ingeroepen, die een specialist stuurde die onder andere met röntgenapparatuur 
werktee en erin slaagde in de korte tijd dat de Polen over de kist met diplomatieke 
postt konden beschikken, deze te openen. Aangezien de Duitsers de cijfercodes van 
dee gebruikte sloten nog wel eens veranderden, moest de KGB-specialist in totaal 
ongeveerr tien keer overkomen om een slot te openen. De techniek werd niet met de 
Polenn gedeeld, want het gebruik ervan vereiste grote ervaring en werd door de KGB 
alss het beroepsgeheim van de betrokken specialist beschouwd. De informatie 
afkomstigg uit de door de Polen meegelezen West-Duitse diplomatieke post werd 
doorr hen wel met de KGB gedeeld.1 8 Bij het besluit van de KGB de technische 
kennis,, in dit geval betreffende het openen van een slot, niet met de Polen te delen 
kann ook een gebrek aan vertrouwen ten opzichte van de Poolse collega's een rol 
hebbenn gespeeld. Er bestond namelijk volgens Pavlov bij de Centrale van de KGB 
dee angst dat er via de Poolse dienst nog wel eens informatie naar het Westen kwam. 
Datt was bijvoorbeeld het geval geweest in 1961 toen de eerder genoemde Poolse 
inlichtingenofficierr Michael Goleniewski naar het Westen overliep. " 

Bijj  andere gezamenlijke TFP-operaties gingen de twee diensten globaal 
volgenss hetzelfde stramien tewerk. Zo had de Poolse dienst in 1973 aan de KGB de 
codee van een niet nader genoemd Latijns-Amerikaans land gegeven die door een van 
zijnn mensen was bemachtigd. Die code was voor de KGB van belang omdat het land 
inn kwestie nauw samenwerkte met de Verenigde Staten, ook vanuit zijn ambassade 
inn Moskou. Toen de code werd gewijzigd, wat periodiek gebeurde, richtte Pavlov 
eenn verzoek tot zijn Poolse collega's. Die bleken in staat de ambassade van dat land 
inn Warschau binnen te komen, maar konden zich geen toegang tot de safe verschaf-
fenn waarin de codes werden bewaard. Daarvoor werd de assistentie van de KGB 
ingeroepenn en de operatie werd uiteindelijk met succes bekroond.200 Kennelijk 
haddenn de Polen toch enige ruimte zelf te beslissen wat zij met de KGB aan infor-
matiee deelden en wat niet. Het was volgens Pavlov niet vanzelfsprekend dat zij alle 
materiaall  dat in een TFP-operatie werd bemachtigd aan de KGB overdroegen. 
Doorgaanss werd alleen materiaal aan de KGB doorgegeven dat geen betrekking had 
opp 'interne Poolse zaken'. Met dat laatste werden operaties op Pools grondgebied 
doorr een buitenlandse inlichtingendienst bedoeld.2 l Bij een bepaalde operatie 
slaagdee de Poolse dienst er bijvoorbeeld opnieuw in met behulp van een KGB-
specialistt een safe te openen in een cultureel centrum van een Europees land dat van 
daaruitt in Polen inlichtingenwerk bedreef. De code die in de safe werd aangetroffen 
werdd met de KGB gedeeld, maar de andere informatie over de activiteiten van de 
betreffendee buitenlandse dienst hielden de Polen voor zich.202 In een ander geval 
werdd dergelijk materiaal wel met de KGB gedeeld, volgens Pavlov als blijk van 
grotee tevredenheid van de Polen over de gezamenlijke operatie. Dat was echter een 
uitzondering.200 Soms waren er projecten van lange adem. Aan de voorbereiding van 
eenn bepaalde TFP-operatie tegen een object van een Europees land werkten de Polen 
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vijfjaar,, daarbij steeds de KGB consulterend. Het was dan ook een belangrijke 
operatiee waaraan een KGB-specialist te pas kwam en die de twee samenwerkende 
dienstenn diplomatieke codes opleverde. De Poolse dienst bemachtigde daardoor veel 
actueell  inlichtingenmateriaal over de concrete intenties ten aanzien van Polen van 
diversee westerse mogendheden waaronder de Verenigde Staten. Een dame die 
toezichtt hield bij het Europese object werd door de Polen volgens een beproefde 
methodee 'geneutraliseerd', waarbij Pavlov in het midden laat hoe men daarbij 
preciess tewerk ging.204 

Eenn aanwijzing dat in andere Oost-Europese staten soortgelijke operaties 
tegenn westerse vestigingen werden ondernomen is te vinden in de memoires van de 
KGB-officierr Vadim Oedilov. In de jaren '60 was Oedilov 'op verzoek van de 
Bulgaarsee contra-inlichtingendienst' enige tijd in Sofia gestationeerd. Daar speelde 
hijj  een belangrijke rol bij de penetratie van westerse objecten in de Bulgaarse 
hoofdstad.. Doelwitten waren onder meer de Italiaanse en Franse ambassades. In het 
eerstee geval ging het om codes en werd er eerst een uitgebreide en langdurige 
observatiee uitgevoerd om informatie te verzamelen over de bewaking en het komen 
enn gaan van personeel in de ambassade. In het tweede geval was het de bedoeling de 
codess van de Franse buitenlandse inlichtingendienst en mogelijk diplomatieke codes 
tee bemachtigen. Op die manier wilde men te weten komen wat de politieke betekenis 
wass van de Franse uittreding uit de militaire organisatie van de NAVO, die in de 
eerstee helft van de jaren '60 had plaatsgevonden. Moskou verheugde zich over dat 
Fransee besluit, maar hield ook rekening met de mogelijkheid dat een en ander geen 
werkelijkk besluit was maar een misleidingsoperatie. Door het Franse berichtenver-
keerr mee te lezen, hoopte men te achterhalen of de Franse uittreding 'echt' was en 
hoee het met de betrekkingen tussen Frankrijk en vooral de Verenigde Staten 
werkelijkk gesteld was. Oedilov is niet erg expliciet over het Bulgaarse aandeel in 
dezee operaties, maar in ieder geval hebben zijn Bulgaarse collega's aan de operatie 
tegenn de Franse ambassade meegewerkt. Zij werd uiteindelijk met succes bekroond 
enn enige tijd kon men het berichtenverkeer van de Franse buitenlandse inlichtingen-
dienstt en de militaire inlichtingendienst, het Deuxième Bureau, meelezen.206 

Hett lijk t niet uitgesloten dat er ook in landen als Tsjechoslowakije en de 
DDRR TFP-operaties van de KGB met de plaatselijke dienst hebben plaatsgevonden, 
maarr uit memoires of anderszins is daar niets over bekend. Wel is bijvoorbeeld van 
hett Oost-Duitse Ministerium für Staatssicherheit (MfS) bekend dat het vertegen-
woordigingenn had in andere Oostblokstaten. Al vanaf 1954 was er zelfs een verte-
genwoordigingg van die dienst in Moskou. De MfS-vertegenwoordigingen hadden 
voornamelijkk als taak toezicht te houden op DDR-burgers die permanent in het 
gastlandd waren gevestigd, maar konden kennelijk met instemming van de desbetref-
fendee dienst ook agenten in dat land rekruteren. De condities waaronder dat was 
toegestaann waren in overeenkomsten van het MfS met de dienst van het gastland 
geregeld.. Dat diensten zoals het MfS op het territorium van de Sovjet Unie TFP-
operatiess uitvoerden zoals Pavlov die beschrijft, lijk t onwaarschijnlijk. De Polen 
riepenriepen zoals Pavlov schrijft de assistentie van de KGB vooral in voor de oplossing 
vann bepaalde technische problemen. Het is de vraag of andere Oost-Europese 
dienstenn in staat waren een bijdrage te leveren aan de oplossing van dergelijke 
problemenn bij TFP-operaties op Sovjet grondgebied. Bovendien was het psycholo-
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gischh waarschijnlijk moeilijk voor de KGB als leidende dienst een andere Oost-
Europesee dienst een belangrijke rol toe te kennen bij een operatie op Sovjet grond-
gebied. . 

5.95.9 De KGB en andere operaties van de Poolse dienst 
Inn het voorgaande is gesproken over de manier waarop de KGB volgens Vitali 
Pavlovv samenwerkte met de Poolse dienst bij de penetratie van westerse objecten op 
Poolss grondgebied. Hoe groot de greep was van de KGB op de buitenlandse 
operatiess van de Poolse inlichtingendienst is grotendeels onbekend. Naast datgene 
watt Pavlov erover geschreven heeft is er iets over bekend geworden uit een eerdere 
periode,, door de memoires van een officier van de Poolse dienst die in 1967 naar het 
Westenn overliep. Hij schreef onder het pseudoniem 'Mr. X'. Zijn herinneringen 
wekkenn de indruk dat de KGB zeker in de jaren '50 een grote invloed had op de 
operatiess van de Poolse inlichtingendienst in het buitenland. 'Mr. X' trad in 1954 in 
dienstt bij de inlichtingenafdeling van de Poolse dienst UB. Hij werkte op het 
hoofdkwartierr van die afdeling in Warschau in 1954-1956 en was daarna tot 1967 op 
diversee posten in het buitenland gestationeerd. Toen hij nog maar kort op het 
hoofdkwartierr van de inlichtingendienst werkte kwam hij er achter dat er in elke 
gangg een speciaal vertrek was dat werd ingenomen door een aantal mannen en een 
secretaresse,, die allen Russen waren en geen Pools spraken. Dat waren de Sovjet 
adviseurs,, naar men mag aannemen KGB-personeel. °8 Het is tekenend voor de 
onzorgvuldigheidd en onvolledigheid van een boek als dat van 'Mr. X' dat hij 
nergenss expliciet zegt dat het bij die adviseurs om KGB-personeel ging, hoewel dat 
laatstee zeer waarschijnlijk is. (De vroegere Tsjechoslowaakse inlichtingenofficier 
Ladislavv Bittman schetst een soortgelijke situatie in de eerste helft van de jaren '50 
bijj  zijn dienst. Ook daar deelden KGB-adviseurs in het hoofdkwartier van zijn dienst 
vanuitt aparte kamertjes de lakens uit en werden alle rapporten in het Russisch 
vertaald.. m) De superieur van 'Mr. X' moest vrijwel dagelijks bij de desbetreffende 
adviseurr verslag uitbrengen van zijn werkzaamheden. Ook 'Mr. X' zelf moest een 
keerr bij de adviseur rapport uitbrengen, uiteraard in het Russisch, hoewel hij die taal 
niett perfect beheerste. Het kwam voor dat de adviseurs opdracht gaven een bepaalde 
zaakk te laten rusten en dat zij een bepaald dossier dat zij van de Polen in ontvangst 
haddenn genomen simpelweg niet teruggaven. In een bepaald geval was dat volgens 
'Mr.. X', omdat zij zelf de bewuste persoon die het onderwerp was van het dossier, 
wildenn rekruteren. Men kon de Sovjet adviseurs vaak in het archief van de Poolse 
inlichtingendienstt aantreffen, waar zij speciaal geïnteresseerd waren in de dossiers 
vann voormalige agenten. Het kwam ook voor dat de adviseurs een bepaald dossier 
uitt de Poolse archieven lieten verwijderen, zonder dat de Polen wisten waarom. Ook 
wistt men dan meestal niet wat er met zo'n dossier verder gebeurde. Het zou kunnen 
betekenenn dat de KGB een bepaalde agent had overgenomen. In dit verband is inte-
ressantt wat de vroegere medewerker van de Britse veiligheidsdienst MI5 Peter 
Wrightt in zijn memoires over de zaak van Harry Houghton te melden heeft. Hough-
tonn was een Brits staatsburger en werd begin 1961 in Engeland wegens spionage 
voorr de Sovjet Unie opgepakt en veroordeeld. Wright beschrijft hoe MI5 aanvanke-
lij kk tijdens het onderzoek dacht met een operatie van de Poolse inlichtingendienst te 
makenn te hebben, omdat men wist dat Houghton in het begin van de jaren '50 in 
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Warschauu door de Polen was gerekruteerd. Pas bij Houghtons arrestatie kwamen 
Wrightt c.s. erachter dat hij inmiddels door de KGB was overgenomen.211 

Volgenss 'Mr. X' gebeurde het vaak dat de Sovjet adviseurs de Polen een tip 
gavenn over personen van Poolse komaf die werkten in bepaalde strategische 
industrieënn in het buitenland. De Polen kregen dan de opdracht een dergelijke 
persoonn te rekruteren als de KGB daar zelf geen kans toe zag. Daarbij ging het 
gewoonlijkk om mensen die nog familieleden in Polen hadden en om die reden onder 
drukk konden worden gezet. Het kwam voor dat de Polen voldoende informatie 
haddenn verzameld om de desbetreffende persoon te chanteren of anderszins onder 
drukk te zetten, waarna de adviseurs besloten de operatie alsnog om onduidelijke 
redenenn af te blazen, 'Mr. X' concludeert dat de macht en de invloed van de Russen 
overr de Poolse inlichtingendienst absoluut waren. Hij noemt ook een vorm van 
informeell  overleg tussen de UB en de Sovjet adviseurs die van 1945 tot oktober 
19566 gebruikelijk was. Ongeveer twee keer per maand ging de top van de inlichtin-
gendienst,, onder wie ook de chef, Witold Sienkiewicz, met de Sovjet adviseurs een 
langg weekend jagen. De samenkomst vond plaats in een bos op een oud kasteeltje 
datt door de communistische overheid na de Tweede Wereldoorlog was onteigend. 
Slechtss één van de plaatsvervangend chefs van de afdeling bleef dan op de werkplek 
aanwezig.. Zo'n weekend werd besteed aanjagen, drinken en informeel werkoverleg. 
Hett bood volgens 'Mr. X' de adviseurs een uitstekende gelegenheid in volkomen 
privacyy hun laatste instructies aan de Polen door te geven.212 Het is bekend dat de 
jachtt bij wederzijdse bezoeken van communistische functionarissen uit Oost-Europa 
enn de USSR een gewild tijdverdrijf was. Na de gebeurtenissen van oktober 1956 in 
Polenn nam de Sovjet invloed binnen de Poolse inlichtingendienst weliswaar een 
enigszinss andere vorm aan, maar veranderde naar de mening van 'Mr. X' niet 
wezenlijk.. Vanaf die datum was de invloed van de adviseurs minder openlijk en 
werdenn ze bijvoorbeeld in een apart gebouw in de Poolse binnenstad geconcentreerd 
enn niet meer op de werkplekken van de Poolse dienst zelf. Ze wisten echter volgens 
hemm nog steeds precies wat de Polen deden en niet deden en hadden de macht Poolse 
operatiess en initiatieven tegen te houden.213 

Overr de Sovjet militaire inlichtingendienst GROe is veel minder bekend dan 
overr de KGB. Ook de relatie van de GROe met de militaire inlichtingendiensten van 
Oost-Europesee staten tijdens de Koude Oorlog is een thema dat vrijwel volledig in 
hethet duister is gehuld. Een tip van de sluier wordt opgelicht door de officier van de 
Poolsee militaire inlichtingendienst Z-2 Pawel Monat, die in 1959 naar de Verenigde 
Statenn overliep. Wat Monat in zijn memoires uit 1962 schrijft over de relatie van 
zijnn dienst met de GROe 'in het veld', doet sterk denken aan wat 'Mr. X' schrijft 
overr de KGB. Monat was van september 1955 tot het voorjaar van 1958 in Washing-
tonn gestationeerd en als militair attaché verbonden aan de Poolse ambassade aldaar. 
Hijj  had naar eigen zeggen bij aankomst in Washington drie man onder zich; twee 
jaarr later waren het er acht. Tekenend voor de dominante positie die de Sovjet 
officierenn toen binnen het Poolse militaire bestel innamen is hetgeen Monat over-
kwam,, voordat hij in september 1955 als Pools inlichtingenofficier voor een meerja-
rigrig verblijf naar de Verenigde Staten vertrok. Vóór zijn vertrek ontving hij zijn 
orderss van Jerzy Bordztfowski, de chef van de Poolse generale staf. Bordzilowski 
wass Sovjet staatsburger en van origine officier in het Sovjet leger. Zijn eigenlijke 
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voornaamm was Joeri en hij sprak beter Russisch dan Pools. Monat voerde het 
gesprekk met hem dan ook in het Russisch.215 Bordzüowski bleef aan toen de 
voormaligee Sovjet maarschalk Konstantin Rokossowski na oktober 1956 als minister 
vann Defensie aftrad en ook tal van andere Sovjet officieren en adviseurs naar de 
USSRR werden teruggeroepen.216 Bordzüowski bleef onderminister van Defensie in 
Polenn tot 1968, waarna hij terugkeerde naar de Sovjet Unie.21 

Inn Monats memoires komen herhaaldelijk verwijzingen voor naar de domi-
nantee positie van zijn collega's van de GROe. Het was kennelijk vooral die dienst 
diee zich bezighield met de Poolse militaire inlichtingendienst, de KGB komt bij 
Monatt niet ter sprake. Ook de inlichtingendiensten van de andere Sovjet satellietsta-
tenn worden nauwelijks genoemd. Een uitzondering is de mededeling dat de inlich-
tingendienstenn van het Oostblok in de Verenigde Staten in die tijd routinematig de 
kentekenss van vermoedelijke volgwagens van de FBI aan elkaar doorgaven. 
Kennelijkk doelt Monat op de militaire inlichtingendiensten van het Oostblok, want 
hijj  heeft het over uitwisseling van gegevens tussen militaire attaches. Hij laat 
onbesprokenn of er ook sprake is van uitwisseling van gegevens van zijn dienst met 
dee KGB en andere Oost-Europese (niet-militaire) inlichtingendiensten. 18 Er hebben 
wellichtt ook vormen van samenwerking bestaan tussen de diensten van het Oostblok 
inn de verzending van berichten. Monat schrijft in ieder geval dat de Polen na zijn 
vertrekk uit Washington in 1958 gingen studeren op het gebruik van Sovjet kanalen 
voorr het versturen van berichten. Bij gebruikmaking door de Polen van een kleine 
draagbaree zender, die door Amerikaanse diensten moeilijk zou kunnen worden 
getraceerd,, zouden de berichten naar Warschau kunnen worden gestuurd via Sovjet 
stationss in de poolcirkel of vanaf Russische trawlers voor de Amerikaanse kust. Of 
Sovjett instanties daardoor Poolse berichten konden meelezen, laat Monat in het 
midden.. Doorgaans werden in die tijd berichten in gecodeerde vorm over commer-
ciëlee telegraafverbindingen vanuit Washington naar Warschau verstuurd. Monat 
hadd intensief contact met de Sovjet militaire attaché en diens staf: 

Afterr all, they were running the show, and as our senior partners in Washing-
tonn they worked hard to keep us stirred up and eager and to coordinate and 
guidee our efforts to their own ends.220 

Eenn voorbeeld van die coördinatie met de GROe was dat Monat c.s. opdracht kregen 
bepaaldee gebieden van de Verenigde Staten te bereizen, waar Sovjet burgers niet 
mochtenn komen.221 Een opvallende eigenschap van de Russen was volgens Monat 
datt zij altijd aandrongen op de grootste mogelijk hoeveelheid details in de rapporten 
vann hun Poolse collega's. Het was de toenmalige Sovjet militaire attaché in Wa-
shington,, generaal Rodionov, die ooit tegen Monat gezegd zou hebben dat de GROe 
elkk detail kon gebruiken. Als het niet in een echte oorlog zou worden gebruikt, dan 
konn het op zijn minst van nut zijn voor mogelijke sabotageteams. Zoals Rodionov 
hett uitdrukte: 'Bring us everything; be a sponge.'222 Monat is er overigens niet echt 
duidelijkk over aan welke instantie hij nu precies vanuit Washington rapporteert, 
afgezienn van zijn eigen hoofdkwartier in Warschau. Rapporteert hij rechtstreeks aan 
zijnn Sovjet collega's in Washington en via hen aan het hoofdkwartier van de GROe 
inn Moskou? Of komt alles pas via een omweg langs Warschau en Moskou op het 

233 3 



bureauu van de Sovjet collega's in de Amerikaanse hoofdstad terecht? Misschien 
kwamenn al die vormen van rapportage in de praktijk voor. Monats collega van de 
Poolsee civiele inlichtingendienst UB, 'Mr. X', beweert in zijn memoires dat in 1954-
19566 in het hoofdkwartier van zijn dienst in Warschau vrijwel alle belangrijke infor-
matiee die was verzameld per diplomatieke post naar Moskou werd gestuurd. 
Documentenn van de UB werden voor verzending nog uit het Pools in het Russisch 
vertaald,, soms hele dossiers van ongeveer vijfhonderd pagina's. Ook het materiaal 
datt aan de Polen werd geleverd door een agent, verbonden aan de Deense ambassade 
inn Bonn, waar hij in 1958 werd gearresteerd, werd volgens 'Mr. X' meteen na 
aankomstt in Warschau gekopieerd en naar Moskou doorgestuurd.224 

Vitalii  Pavlov beschrijft over de periode dat hij in Warschau gestationeerd 
wass een ander soort relatie met de Poolse inlichtingendienst dan 'Mr. X' doet in zijn 
memoires.. Men zou Pavlovs beschrijving van de relatie eerder kunnen karakterise-
renn als 'collegiaal' en niet als de duidelijke Sovjet dominantie waar 'Mr. X' naar 
verwijst.. Hij behandelt een aantal zaken waarover in westerse publicaties ook al het 
nodigee is gezegd en voegt er hoogstens wat nieuwe details aan toe. Een voorbeeld is 
dee zaak van de Amerikaanse agent William Holden Bell, die in 1979 in de Verenig-
dee Staten door een Poolse inlichtingenofficier werd gerekruteerd. Bell was werk-
zaamm bij de Hughes Aircraft Corporation en leverde informatie over diverse 
wapensystemen.. John Barron heeft de zaak beschreven in een van zijn boeken en 
noemtt ook de betrokkenheid van de KGB.225 Pavlov geeft echter meer details 
daarover.. Ook in dit geval was het volgens hem de Poolse dienst die zich tot de 
KGBB wendde met het verzoek het van Bell ontvangen materiaal te evalueren, 
aangezienn zij daar zelf niet goed toe in staat waren. In een later stadium van de 
operatiee informeerde de Poolse inlichtingendienst de afdeling van het Eerste 
Hoofddirectoraatt van de KGB die verantwoordelijk was voor technologische 
spionage,, Directoraat T, over de agent en de mogelijkheden die hij had om aan 
materiaall  te komen. Dat leidde ertoe dat de KGB de Poolse dienst concrete opdrach-
tenn doorgaf voor Bell. Pavlov zegt niet met zoveel woorden dat de KGB de identiteit 
vann de agent van de Poolse collega's te horen kreeg. Daar kwam het echter wel op 
neerr want 'de Poolse collega's stelden onze dienst op de hoogte van de karakteris-
tiekenn van de agent, zijn persoonlijke gegevens en mogelijkheden op de werkplek'. 
Belll  liep volgens Pavlov in 1981 tegen de lamp nadat een vercijferaar van de Poolse 
inlichtingendienstt in New York die van zijn bestaan wist in dat jaar politiek asiel in 
dee Verenigde Staten had aangevraagd.2 6 Dat detail was Barron kennelijk niet 
bekend,, want hij zegt niet te weten hoe Bell werd ontmaskerd. Een soortgelijke zaak 
alss die van Bell was die van de Amerikaan James Harper, die rond dezelfde tijd 
speeldee en ook met technologische spionage te maken had. Ook in deze zaak was het 
volgenss Pavlov weer de Poolse dienst die zich tot de KGB wendde met het verzoek 
off  de Sovjet dienst wilde deelnemen aan de operatie. Specialisten van de KGB 
steldenn de waarde van de door Harper geleverde informatie vast en de betaling van 
dee agent kwam voor rekening van de KGB. Harper bracht door hem bemachtigd 
materiaall  meerdere keren persoonlijk naar Warschau. Specialisten van de KGB 
warenn dan ter plaatse om binnen zeer korte tijd de waarde ervan vast te stellen, 
waarnaa tot uitbetaling kon worden overgegaan. Pavlov sluit zich aan bij de door 
tweee Amerikaanse auteurs geuite veronderstelling dat Harper in 1983 werd ontmas-
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kerdd op basis van aanwijzingen afkomstig van de CIA-agent Ryszard Kuklinski, die 
inn 1981 uit Polen werd geëxfiltreerd.227 

Pavlovv gaat ook in op de samenwerking die er bestond tussen de Poolse 
dienstt en de KGB bij het tegengaan van operaties van de Russische emigrantenorga-
nisatiee Narodno-Troedovoj Sojoez (NTS, 'Unie voor Volk en Arbeid'). Ook traden 
beidee diensten gezamenlijk op tegen de Organizatsia Oekrainskich Natsionalistov 
('Organisatiee van Oekraïense Nationalisten'), afgekort OOeN. NTS en OOeN 
werdenn volgens Pavlov door westerse inlichtingendiensten gebruikt om vanaf Pools 
grondgebiedd operaties tegen de USSR te ontplooien.228 De samenwerking tussen de 
KGBB en de Poolse dienst vond kennelijk zijn oorsprong in het feit dat zowel de NTS 
alss de OOeN in Oost-Europa 'grensoverschrijdend' opereerden. De OOeN rekru-
teerdee blijkbaar agenten of informanten in kringen van Oekraïeners in Polen en 
legdee van daaruit weer contact met Oekraïeners in de Sovjet Unie, zodat diensten 
vann beide landen er belang bij hadden dergelijke operaties te verijdelen. NTS ging 
blijkbaarr op dezelfde manier tewerk. De KGB en de Poolse dienst hadden er dus 
beidee belang bij agenten en informanten binnen die organisaties te rekruteren, 
waarbijj  onderlinge coördinatie uiteraard vereist was. Rond 1980 hadden zowel de 
Poolsee dienst als de KGB elk een agent binnen NTS. De ene agent woonde in Polen 
enn de ander in Sovjet Oekraïne. Zij stonden over de Sovjet-Poolse grens met elkaar 
inn verbinding en ontmoetten elkaar zonder van elkaar te weten dat zij voor de Poolse 
dienst,, resp. de KGB werkten. Door deze penetratie kon volgens Pavlov allerlei 
informatiee over de activiteiten van NTS worden vergaard, wat resulteerde in de 
arrestatiee van vertegenwoordigers van NTS die vanuit het Westen naar Polen en de 
Oekraïnee waren gestuurd. Bovendien werd er aldus ook informatie vergaard over de 
bedoelingenn van de Amerikaanse CIA die nauwe banden onderhield met NTS.229 De 
KGBB en de Poolse dienst gingen rond 1980 op soortgelijke wijze tewerk in het geval 
vann de OOeN. Op zeker moment hadden beide diensten aan hun kant van de grens 
elkk een agent binnen de OOeN. De twee ontmoetten elkaar zonder te weten dat zij 
beidenn voor een andere dienst werkten. De KGB-agent reisde op zeker moment zelfs 
naarr West-Duitsland voor een ontmoeting met de leiding van de OOeN. Hij wist 
doorr te dringen in het leidende orgaan van die organisatie en werd belast met het 
opzettenn van 'illegale groepen' van de OOeN in de Oekraïne. Als gevolg daarvan 
kondenn volgens Pavlov medewerkers en agenten van de CIA worden ontmaskerd die 
betrokkenn waren bij operaties tegen de Sovjet Unie. Ook werd de samenwerking met 
dee Poolse collega's versterkt, die aan de operatie tegen de OOeN onder meer 
informatiee overhielden over de ondermijnende activiteiten van de CIA tegen 
Polen.230 0 

Pavlovv geeft in zijn publicaties duidelijk een beeld van een meer 'collegiale' 
relatiee tussen de KGB en de Poolse dienst dan een overloper uit een eerdere periode 
alss 'Mr. X'. Gevallen van samenwerking tussen de KGB en de Poolse dienst tegen 
organisatiess als NTS, OOeN en westerse diensten zullen er zeker wel geweest zijn. 
Hett lijdt echter geen twijfel dat Pavlov lang niet alles prijsgeeft over wat de KGB 
onderr zijn leiding aan activiteiten in Polen heeft ontplooid. Hij zegt dat zelf met 
zoveell  woorden. ' Het is dus niet verwonderlijk dat hij geen woord wijdt aan de 
Progress-operatiess die door Mitrokhin uitvoerig worden behandeld. Dat zou immers 
indruisenn tegen de teneur van alles wat hij over de activiteiten van de KGB in Oost-
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Europaa gezegd heeft. Hetzelfde geldt voor het bestaan van geheime rezidentoera's in 
Oost-Europaa waarvan Mitrokhin en de overgelopen KGB-officier Sheymov gewag 
maken.. Er lijk t geen reden de authenticiteit van Mitrokhin op dit punt in twijfel te 
trekken.. De teneur van wat Sheymov over de relaties van de KGB met de Poolse 
dienstt zegt is totaal anders dan die van Pavlov. Sheymov noemt diverse voorbeelden 
waaruitt blijkt dat er sprake was van reële frictie tussen de twee diensten en een 
zekeree mate van wantrouwen. Een van de geschilpunten betrof de interceptie van 
berichtenn van andere mogendheden. Op dat punt werden de Poolse dienst en de 
KGBB geacht met elkaar gegevens uit te wisselen, maar aan beide zijden bestond 
ontevredenheidd over de mate waarin de andere partij informatie ontleend aan 
afgeluisterdee berichten deelde. Sheymov beweert zelfs dat de Polen op zeker 
momentt op heterdaad werden betrapt bij een afluisteroperatie die plaatsvond bij een 
belangrijkk militair productiecentrum in Moskou. Ook waren er gevallen geweest dat 
KGB-officierenn in Polen door medewerkers van de Poolse dienst op straat werden 
gevolgd.. Sheymov werd als medewerker van het Achtste Hoofddirectoraat van de 
KGBB dat verantwoordelijk was voor de regeringsverbindingen van de USSR, in de 
jarenn '70 belast met de beveiliging van de verbinding tussen de Sovjet ambassade in 
Warschauu en de Centrale in Moskou. Daarbij werd niet alleen uitgegaan van de 
mogelijkheidd dat de Amerikanen de Sovjet verbindingen zouden kunnen afluisteren, 
maarr ook dat de Polen dat zouden kunnen doen. Sheymov is de enige schrijver 
vann memoires die dergelijke fricties van de KGB met een Oost-Europese dienst ter 
sprakee brengt. Zijn uitspraken zijn niet te controleren en vooral zijn bewering dat de 
Poolsee dienst een onderneming voor militaire productie in Moskou afluisterde is 
ongehoord.. Pavlov is echter op zijn beurt nog ongeloofwaardiger omdat hij geen 
enkell  voorbeeld van frictie met de Poolse dienst noemt. Dat zich nooit geschilpunten 
tussenn de twee diensten voordeden is onwaarschijnlijk, gezien wat er bekend is over 
anderee inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die zelfs binnen één land op zeer 
gespannenn voet met elkaar kunnen staan. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld 
hebbenn de spanningen tussen de FBI en de CIA tijdens de Koude Oorlog bij 
herhalingg ernstige vormen aangenomen.235 Het lijk t overigens zeer wel mogelijk dat 
Pavlovv niet zelf rechtstreeks betrokken was bij de Progress-operaties van illegalen in 
Polen.. Het is niet uit te sluiten dat dergelijke illegalen rechtstreeks vanuit Moskou 
werdenn geleid en niet door de KGB-vertegenwoordiging of de rezidentoera in 
Warschau.. De leiding van illegalen rechtstreeks vanuit Moskou was in de jaren '90 
nogg steeds een van de methoden van de Russische diensten van dat moment.236 

5.105.10 De KGB en de Tsjechoslowaakse dienst 
Dee rol van adviseurs van de Sovjet staatsveiligheid bij de geruchtmakende zuiverin-
genn in Tsjechoslowakije rond 1950 is al genoemd. Als die rol zo groot was als uit de 
aangehaaldee literatuur blijkt, zal het nauwelijks verwonderen dat de rol van de 
MGB/MVD/KGBB bij het werk van de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst StB ook 
aanzienlijkk was. Wat de overlopers Jan Frolik, Ladislav Bittman en Frantisek August 
daaroverr in hun memoires te vertellen hebben bevestigt dat idee. Elk van deze 
voormaligee inlichtingenofficieren geeft voorbeelden van directe bemoeienis van 
KGB-adviseurss met Tsjechoslowaakse operaties. De duidelijkste uiteenzetting van 
dee instanties waaraan de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst ondergeschikt was, is 
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gegevenn door Bittman, die in 1954-1968 bij de StB werkzaam was. Hij is ook 
degenee van de drie overlopers die de meest betrouwbare en degelijke indruk maakt 
inn zijn publicaties. Behalve de Engelse en Duitse versie van zijn memoires die niet 
hetzelfdee zijn, heeft Bittman ook een serieus werk over de desinformatieactiviteiten 
vann de KGB geschreven.238 De eerste hiërarchische lijn van onderschikking voor de 
StBB liep volgens hem via de minister van Binnenlandse Zaken en de premier naar de 
Tsjechoslowaaksee president. In de tijd dat Bittman bij de inlichtingendienst was, 
wass dat Antonin Novotny. De tweede lijn liep van het Secretariaat van het Centraal 
Comitéé naar de Eerste Secretaris. In de periode waarover Bittman schrijft was dat 
ookk Novotny. Ten aanzien van de bezetting van leidende posities bij de inlichtin-
gendienstt had het Centraal Comité een beslissende stem. De derde en volgens 
Bittmann belangrijkste hiërarchische lijn liep echter naar de inlichtingendienst van de 
USSR,, het Eerste Hoofddirectoraat van de KGB in Moskou. Bittman schrijft dat hij 
alss gezagsgetrouw communist in zijn begintijd bij de inlichtingendienst de overheer-
sendee positie van de KGB als een vanzelfsprekendheid beschouwde. Ook de macht 
vann de KGB-adviseurs ter plekke in Tsjechoslowakije vond hij een natuurlijke zaak. 
Pass in de loop der jaren ging hij zich realiseren dat er een tegenstelling bestond 
tussenn de buitenlandse politieke belangen van Tsjechoslowakije en die van de Sovjet 
Unie.. De organisatorische structuur van de Tsjechoslowaakse inlichtingen- en 
veiligheidsdienstt was vanaf 1948 vele malen veranderd, maar dat was volgens 
Bittmann altijd gebeurd op 'aanbeveling' van Sovjet adviseurs of in ieder geval in 
overlegg met hen. Adviseurs waren in de jaren '50 ondergebracht bij diverse onderde-
lenn van de Tsjechoslowaakse dienst zoals de inlichtingendienst en de afdelingen 
voorr contra-inlichtingen en militaire contra-inlichtingen. Een KGB-officier met de 
rangg van generaal stond aan het hoofd van de groep van adviseurs. In 1963-1964 
werdenn de adviseurs officieel omgedoopt tot 'verbindingsofficier*  en gingen zij zich 
volgenss Bittman wat terughoudender opstellen. Zij bemoeiden zich vanaf dat 
momentt minder met de details van operaties van de Tsjechoslowaakse dienst. Dat 
maaktee aan de overheersende invloed van de KGB volgens Bittman echter geen 
einde: : 

(...)) after 1964, they [de KGB] left details to the responsibility of their 
Czechoslovakk partners and monitored only the major problems. Continuity 
wass maintained to the extent that any intelligence document deemed interest-
ingg by the advisors, including reports from Czechoslovak agents, was sent to 
Moscow.. Important information was dispatched immediately in a coded tele-
gram;; if time was not a crucial factor, Czechoslovak documents were turned 
overr to a special advisory secretariat staffed with especially trustworthy men 
whoo translated all the material into Russian and sent it by Soviet courier to 
headquarters.. Thus the Soviet service kept detailed files on the Czechoslovak 
intelligencee service, including knowledge of each agent.239 

Inn een andere passage zegt Bittman zoals eerder gezegd ook nog eens expliciet dat 
dee KGB op het eind van de jaren '60 op de hoogte was van de identiteit van agenten 
vann de Tsjechoslowaakse dienst.240 In de Duitstalige versie van zijn memoires 
schrijftt hij dat berichten van de belangrijkste agenten van de Tsjechoslowaakse 
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dienstt in het midden van de jaren '50 niet alleen rechtstreeks aan het Politbureau in 
Praagg werden geleverd, maar ook aan Sovjet instanties. Daarbij heeft hij waarschijn-
lij kk de KGB op het oog. Dat hoeft misschien niet noodzakelijkerwijs te betekenen 
datt de KGB de identiteit van de agenten in kwestie kende, maar wel dat hun kennis 
vann Tsjechoslo waakse inlichtingenoperaties zeer ver ging. Men zou zelfs de stelling 
kunnenn verdedigen dat het voor de KGB mogelijk moet zijn geweest de identiteit 
vann agenten van de Tsjechoslowaakse dienst te weten te komen, als zij toegang 
haddenn tot hun berichten. Dergelijk materiaal biedt immers voldoende aanknopings-
puntenn voor de identiteit van agenten. Bittmans uitspraken staan dus op gespannen 
voett met die van Vladimir Krjoetsjkov, die zoals eerder gezegd in zijn memoires 
heeftt ontkend dat door zijn dienst met de Oost-Europese bondgenoten ooit gegevens 
overr agenten werden gedeeld.241 

Bittmann heeft gezegd dat het Tsjechoslowaakse spionageapparaat net als dat 
vann de andere satellietstaten, met uitzondering van Roemenië, er vooral was om 
Moskouu te dienen. Net als de voormalige officier van de Poolse militaire inlichtin-
gendienstt Pawel Monat242 wijst Bittman erop dat de Oost-Europese diensten soms 
gemakkelijkerr aan bepaalde informatie konden komen, omdat zij in het buitenland 
minderr de aandacht trokken dan de KGB. Dit nam niet weg dat de kosten van dat 
inlichtingenwerkk gewoon voor rekening van het Tsjechoslowaakse staatsbudget 
kwamen.. Dat gold ook voor de kosten voor huisvesting en levensonderhoud van de 
Sovjett adviseurs. Dat waren volgens Bittman voor het merendeel inlichtingenofficie-
renn die in het buitenland tegen de lamp waren gelopen en om die reden enige tijd uit 
hett licht van de internationale schijnwerpers dienden te verdwijnen. Zij waren 
volgenss hem over het algemeen zeer goed in hun vak, met uitzondering van een 
enkelingg die door connecties een plaats in het voor Sovjet burgers aangename Praag 
hadd weten te verkrijgen. Het KGB-personeel woonde vrij geïsoleerd in enkele villa's 
inn een voorstad van Praag en onderhield zo min mogelijk persoonlijke contacten met 
hunn collega's van de Tsjechoslowaakse dienst.243 

Ookk de voormalige Tsjechoslowaakse inlichtingenofficier Josef Frolik, bij de 
StBB werkzaam in 1960-1969, bespreekt in zijn memoires de betrekkingen van de 
Tsjechoslowaaksee dienst met de KGB. Ook hij verwijst naar de almacht van de 
KGB-adviseurss in de jaren '50, al beweert hij dat ze zich na 1955 wat terughouden-
derr opstelden. Het jaartal dat hij noemt is dus een totaal ander dan dat van Bittman, 
diee meende dat er in 1964-1965 een omslag in de relatie plaatsvond. De invloed van 
dee Sovjet adviseurs ging volgens Frolik zelfs zo ver dat het aannemen van nieuw 
personeell  door de Tsjechoslowaakse dienst eerst door de adviseurs moest worden 
gefiatteerd.. Zelfs als een personeelslid van de ene diensttak naar de andere werd 
overgeplaatst,, moesten de adviseurs daar volgens Frolik in gekend worden.244 Frolik 
heeftt niet met zoveel woorden gezegd dat de Sovjet adviseurs altijd op de hoogte 
warenn van de identiteit van de agenten van de Tsjechoslowaakse dienst, maar hij 
noemtt wel enkele voorvallen die sterk in die richting wijzen. Zo was er in het 
voorjaarr van 1961 het geval van de Britse gevangenbewaarder, die op het punt stond 
doorr de Tsjechoslowaakse dienst te worden gerekruteerd. Frolik hield zich zelf met 
diee zaak bezig. De mogelijke rekrutering van de Brit kon voor de KGB van groot 
belangg zijn omdat hij in de gevangenis in Engeland bleek te werken waar de 
bekendee KGB-illegaal Gordon Lonsdale (Konon Molody) zat opgesloten. Frolik 
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begreepp in eerste instantie het belang van die gevangenis niet, maar dat werd hem al 
gauww door zijn Tsjechoslowaakse chef duidelijk gemaakt. Hij kreeg opdracht de 
kwestiee met de hoogste Sovjet adviseur, een zekere kolonel Litvinov, te bespreken. 
Diee liet hem vervolgens weten dat de Brit moest worden gerekruteerd voor een 
eenmaligee operatie, namelijk de ontsnapping van Lonsdale uit de gevangenis. 
Allerleii  details over de potentiële agent, waaronder misschien ook zijn identiteit, 
werdenn door de Tsjechoslowaakse dienst met Litvinov besproken. De poging tot 
rekruteringg liep overigens uiteindelijk op niets uit. 

Hett verloop van een andere operatie in 1961 die Frolüc naar eigen zeggen 
uitvoerde,, is ook tekenend voor de betrekkingen tussen de KGB en de Tsjechoslo-
waaksee dienst in die periode. Een agent van de Tsjechoslowaakse dienst in Engeland 
slaagdee erin de blauwdrukken van een nieuwe soort anti-radarapparatuur van de 
RAFF te bemachtigen die bij de Britse luchtmacht in gebruik zou worden genomen. 
Frolücc mocht zelf beslissen of dit materiaal aan de KGB werd doorgegeven. Ondui-
delijkk is bij deze passage uit Froliks memoires waarom dat niet vanzelfsprekend 
gebeurde.. Het kan zijn dat men bij de Tsjechoslowaakse dienst niet meteen besefte 
watt het belang van de informatie was. Dat bleek al gauw toen het materiaal aan de 
KGBB was doorgegeven en er een evaluatie uit Moskou kwam waarin werd gecon-
cludeerdd dat het zeer waardevol was. Het grote belang voor Moskou leidde ertoe dat 
Frolikss directe chef hem de zaak uit handen nam. Belangrijke informatie zou in de 
toekomstt onmiddellijk aan de KGB worden doorgegeven. Frolik geeft niet precies 
aann hoe het systeem van doorgeven van informatie aan Moskou in die periode pre-
ciess functioneerde. Zaten er KGB-adviseurs op sleutelposities bij de Tsjechoslo-
waaksee dienst die alle materiaal van enig belang onder ogen kregen en zelf over het 
doorgevenn ervan konden beslissen? Men krijgt uit het voorgaande de indruk van 
niet,, maar tegelijkertijd is het zeer goed voorstelbaar gezien de dominante positie 
vann de KGB. 

Eenn episode die de grote invloed van de Sovjet adviseurs op het werk van de 
Tsjechoslowaaksee inlichtingendienst treffend illustreert, betreft het lid van de West-
Duitsee Bondsdag Alfred Frenzel, die eind oktober 1960 wegens spionage werd 
gearresteerd.. Bittman was rechtstreeks bij de zaak betrokken en gaat in de Duitse 
versiee van zijn memoires uitvoerig op deze affaire in. Het opvallende is dat hij er in 
dee Engelstalige versie maar heel terloops een keer melding van maakt. Volgens 
Bittmann was Frenzel begin 1956 door zijn dienst gerekruteerd en had hij ook de 
gebruikelijkee verklaring ondertekend. Vanaf november 1957 nam het belang van 
Frenzell  als agent aanzienlijk toe, omdat hij toen lid werd van de Defensiecommissie 
vann de Bondsdag en daardoor tal van interessante documenten kon leveren. Begin 
19599 besloot de Tsjechoslowaakse dienst dat Frenzel onder de hoede van het illegale 
netwerkk diende te opereren. Dat betekende dat hij niet langer door een inlichtingen-
officierr werd gerund die onder dekmantel verbonden was aan de Tsjechoslowaakse 
ambassadee in Zwitserland of Oostenrijk. Het contact met Frenzel werd onderhouden 
doorr een illegaal, die de identiteitspapieren van een westers staatsburger had en niet 
aann een Tsjechoslowaakse ambassade was verbonden. Het voordeel van die con-
structiee was dat Frenzel niet telkens voor ontmoetingen met zijn contactman naar 
Zwitserlandd of Oostenrijk hoefde te reizen. Het interessante is dat de overstap naar 
hett illegale netwerk volgens Bittman onder druk van de Sovjet adviseurs was 
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gebeurd.. Een illegaal zocht Frenzel zelfs op zeker moment in zijn bureau in de 
Bondsdagg op om documentatie in ontvangst te nemen. Reizen van Frenzel naar 
omringendee landen waren niet langer nodig en de verbinding met hem kon op die 
manierr veel gemakkelijker worden onderhouden. De nieuwe verbinding functio-
neerdee overigens slechts relatief korte tijd, tot aan zijn arrestatie in oktober I960.248 

Bittmann beschrijft in zijn memoires een vergadering in de burelen van zijn 
dienstt in Praag, die de dag na de arrestatie van Frenzel plaatsvond. Hij was daarbij 
zelff  aanwezig. Een groep Sovjet adviseurs nam ook deel aan de vergadering die 
onderr leiding stond van de chef van de Tsjechoslo waakse inlichtingendienst, kolonel 
Jaroslavv Miler. Het opvallende aan het verslag is dat de Sovjet adviseurs nauwelijks 
hethet woord namen en dus niet het beeld bevestigen dat Bittman over hun rol elders 
heeftt geschetst. Slechts op één belangrijk moment tijdens het beraad keek Miler in 
dee richting van de chef van de groep van Sovjet adviseurs, in de hoop van die kant 
eenn instemmend knikje te krijgen. Dat bleef in dit geval echter uit. Het zou kunnen 
zijnn dat de Sovjet adviseurs zich in deze situatie op de vlakte hielden, omdat de 
vroegtijdigee arrestatie van Frenzel deels ook hen te verwijten viel. Dat zij zich 
ongemakkelijkk voelden over de hele aangelegenheid laat Bittman duidelijk door-
schemeren. . 

Eenn belangrijk deel wordt in beide versies van Bittmans memoires gevormd 
doorr een verslag van zijn werk bij de Tsjechoslowaakse desinformatieafdeling, die 
inn februari 1964 in Praag als onderdeel van de inlichtingendienst was opgericht. 
Dergelijkee diensttakken kwamen rond diezelfde tijd ook bij diverse andere Oost-
Europesee diensten van de grond. Dat geschiedde in navolging van de KGB, waar in 
19599 een soortgelijke afdeling was opgericht.5 De taak van dergelijke afdelingen 
bestondd uit het opzetten van allerlei soorten misleidingsoperaties die tot doel hadden 
hett Westen of individuele westerse politici bij de publieke opinie in diskrediet te 
brengen.. Eén zo'n operatie krijgt in de memoires van Bittman bijzondere aandacht 
omdatt hij er zelf aan mee heeft gewerkt. Het ging om een operatie met de codenaam 
'Neptunus'.. In het kader daarvan zouden plotseling in een meer in Tsjechië een 
groott aantal authentieke nazi-documenten worden 'gevonden'. De bedoeling van die 
actiee was, de campagne tegen de verjaring van oorlogsmisdaden in de Bondsrepu-
bliekk een nieuwe impuls te geven. Tevens hoopte de Tsjechoslowaakse dienst in 
samenwerkingg met de KGB aldus anti-Duitse gevoelens bij de westerse partners van 
dee Bondsrepubliek Duitsland aan te wakkeren. Een derde oogmerk was de verlam-
mingg van de spionage door de West-Duitse Bundesnachrichtendienst (BND), door 
hett te doen voorkomen alsof er ook lijsten met namen van Tsjechische nazi-agenten 
inn het meer waren aangetroffen. Men ging er bij de Tsjechoslowaakse dienst van uit 
datdat een deel van de agenten die voor de BND in Oost-Europa actief waren, tijdens 
dee oorlog nazi-agenten of collaborateurs waren geweest. 51 De vondst van de 
documentenn zou in Praag door minister van Binnenlandse Zaken Strougal op een 
persconferentiee bekend worden gemaakt, waarbij ook westerse journalisten aanwe-
zigg zouden zijn. Het was tekenend voor de verhoudingen dat Neptunus in samen-
spraakk met en met toestemming van de KGB-adviseurs bij de Tsjechoslowaakse 
dienstt werd bedacht en uitgevoerd. De documenten waar het om ging waren deels 
uitt Tsjechoslowaakse archieven afkomstig en deels door de KGB vanuit Moskou 
geleverd.. Operatie Neptunus werd door de Tsjechoslowaakse dienst als een succes 
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beschouwd,, hoewel Bittman fijntjes opmerkt dat behalve de westerse regeringen 
voorr wie de operatie bedoeld was, ook de publieke opinie in Tsjechoslowakije er het 
slachtofferr van werd. Ook Tsjechoslowaakse staatsfunctionarissen, met uitzondering 
vann president Novotny en minister van Binnenlandse Zaken Strougal, werden niet 
overr de ware toedracht geïnformeerd.252 De KGB-adviseurs in Praag feliciteerden de 
Tsjechoslowaaksee dienst ook namens Moskou met het succes. Men zag de operatie 
inn Moskou als een goed voorbeeld van 'samenwerking tussen de Tsjechoslowaakse 
enn Sovjet inlichtingendiensten'.253 Frolik gaat in zijn memoires ook zeer summier in 
opp operatie Neptunus, maar in tegenstelling tot Bittman was hij niet zelf bij de 
affairee betrokken. Hij was op dat moment verbonden aan de Tsjechoslowaakse 
ambassadee in Londen. Hij verwijst wel naar Bittmans verslag van de operatie in 
dienss memoires.254 

Uitt operatie Neptunus blijkt al dat er in de periode waarover Bittman spreekt, 
nauwee samenwerking bestond van de Tsjechoslowaakse dienst met de KGB op het 
puntt van desinformatieoperaties. Dat er sprake was van onderschikking aan de KGB 
bijj  dit soort aangelegenheden kan ook worden afgeleid uit een beschrijving van een 
bezoekk aan Praag in 1965 door de belangrijke KGB-officier Ivan Agajants. Die be-
schrijvingg is te vinden in de memoires van Bittman.255 Agajants was in de jaren '60 
dee belangrijke man bij de KGB met betrekking tot dergelijke operaties. Tot aan zijn 
doodd in 1968 stond hij aan het hoofd van Dienst A van het Eerste Hoofddirectoraat 
vann de KGB, die voor desinformatie verantwoordelijk was. Een van Agajants' 
geesteskinderenn was een reeks van operaties in West-Duitsland in 1959-1960, 
waarbijj  nazi-leuzen werden aangebracht op joodse begraafplaatsen en dergelijke 
teneindee op die manier een opleving van neonazisme in dat land te suggereren. In 
dee Duitse versie van zijn memoires heeft Bittman geschreven dat Agajants ook bij 
dee selectiee van Moskouse archiefstukken voor operatie Neptunus was betrokken. 

Hett bezoek van Agajants aan Praag in 1965 maakte deel uit van een rondreis 
langss de hoofdsteden van het Oostblok. Bittman zei onder meer het volgende over 
Agajantss en zijn reis: 

Hee came not to share his experience but to inspect us and gain direct infor-
mationn on the capacity and effectiveness of the new satellite disinformation 
departmentss he manipulatedd from Moscow.258 

Agajantss gaf tijdens zijn bezoek weinig prijs over de Sovjet werkwijze en successen 
opp het terrein van desinformatie. Hij gaf er de voorkeur aan te luisteren en vragen in 
algemenee termen te beantwoorden. Tijdens zijn bezoek prees Agajants het werk van 
dee Tsjechoslowaakse desinformatieafdeling. Hij liet ook weten dat het van belang 
wass dat de dienst van Bittman c.s. in het vervolg in hun operaties aandacht zouden 
schenkenn aan landen als China en Syrië. Syrië was in die tijd nog niet de belangrijke 
Sovjett bondgenoot in het Midden-Oosten die het later zou worden. Een nieuwe 
nadrukk op China in de operaties van de Tsjechoslowaakse dienst was volgens 
Bittmann het belangrijkste gevolg van Agajants' bezoek. 

Dee memoires van Bittman en August bevatten nog tal van andere kleinere 
episodess die een licht werpen op de relatie tussen de KGB en de Tsjechoslowaakse 
inlichtingendienst.. August heeft bijvoorbeeld beschreven hoe de KGB in het midden 
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vann de jaren '50 in belangrijke mate bepaalde hoe de Tsjechische dienst in eigen 
landd optrad tegen agenten van wat genoemd wordt de 'Czech Intelligence Service* 
(doorr August afgekort CIO). Dat was een dienst van voornamelijk anticommunisti-
schee Tsjechoslowaakse officieren die vanaf 1948 onder de hoede van de Britse 
inlichtingendienstt MI6 vanuit Londen opereerde. Deze dienst rekruteerde onder 
anderee agenten op Tsjechoslowaaks grondgebied. August beweert dat de StB door 
eenn dubbelagent informatie over tal van CIO-agenten die in Tsjechoslowakije actief 
waren,, toegespeeld kreeg. De StB arresteerde een groot aantal van hen maar wilde 
ookk een deel ervan onder toezicht verder als agenten laten functioneren. In de wereld 
vann inlichtingen- en veiligheidsdiensten is dat een beproefde methode om de 
tegenpartijj  niet erop te attenderen dat zijn netwerk is opgerold en tegelijkertijd zelf 
informatiee te vergaren over de intenties van de tegenstander en operaties die nog 
gaandee zijn. De chef van de Sovjet adviseurs bij de Tsjechoslowaakse dienst 
verwierpp echter dit idee. Het was 1956 en de ontwikkelingen in de rest van Oost-
Europaa boezemden de KGB dermate veel angst in, dat men met agenten van de CIO 
geenn enkel risico wilde lopen. Op aandringen van de KGB werden alle CIO-agenten 
gearresteerd,, wat volgens August getuigde van een 'narrow police mentality'. Het 
gevolgg was dat de Britse dienst MI6 nu zeker wist dat de operaties met de CIO 
misluktt waren. Korte tijd later werd die dienst dan ook ontbonden.259 

Eenn ander voorval betreft de West-Duitse Minister für Gesamtdeutsche 
FragenFragen rond 1960, de CDU-politicus Ernst Lemmer. Bittman heeft geschreven dat 
MGB/KGBB in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog contact met Lemmer had 
gehad,, toen hij in Oost-Berlijn een functie bij de CDU uitoefende. Uit de context 
wordtt duidelijk dat Bittman niet bedoelt te zeggen dat Lemmer een Sovjet agent 
was,, al is de formulering wat onduidelijk. De KGB was er rond 1960 kennelijk in 
geïnteresseerdd een agent in de directe omgeving van Lemmer te plaatsen om zoveel 
mogelijkk informatie over de minister te vergaren. Toen de KGB daar zelf niet in 
slaagdee begon men, toen Lemmer eenmaal minister was, druk uit te oefenen op de 
Duits-Oostenrijksee sectie van de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst, om, zoals 
Bittmann het noemt, 'die Bearbeitung Lemmers zu intensivieren'. Een dergelijke 
werkwijzee van de KGB kwam volgens hem wel vaker voor: 

Wannn immer der sowjetische Geheimdienst einen MiBerfolg harte, bemühte 
err sich einen neuen Weg zu dem auserkorenen Opfer zu fïnden. Dieser führte 
meistenss über den ostdeutschen oder tschechoslowakischen Geheimdienst.260 

Dee Tsjechoslowaakse dienst slaagde er inderdaad in een agent in de directe omge-
vingg van Lemmer te plaatsen, die met de minister een hartstocht voor het kaartspel 
skatt deelde. Of dit ook waardevolle informatie opleverde, is niet duidelijk.261 

Toenn Bittman begin jaren '60, kort na de bouw van de Berlijnse muur, enige 
tijdd aan de Oost-Berlijnse rezidentoera van de StB was verbonden, deed zich een 
incidentt voor dat een licht werpt op de verhouding met de KGB. De StB-rezident in 
Oost-Berlijnn wendde zich op een receptie in beschonken toestand tot een KGB-of-
ficierr en sprak openlijk over het feit dat zij zich beiden met inlichtingenwerk 
bezighielden.. Slechts met moeite kon de rezident van de receptie worden afgevoerd. 
Dee rezident kreeg vervolgens van zijn chefs in Praag op aandringen van de KGB een 
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strengee berisping 'wegen MiBachtung konspirativer Grundregeln'. Dat hij na de 
receptiee ook nog zijn auto total loss had gereden, speelde volgens Bittman bij de 
beoordelingg geen rol. 

August,, Frolik en Bittman beweren alledrie dat de activiteiten van de KGB in 
Tsjechoslowakije,, waaronder vooral het werken met agenten, in het kader van de 
aanloopp naar de invasie in augustus 1968 krachtig werden opgevoerd. August, die 
inn 1949-1969 bij de StB werkzaam was, schrijft bijvoorbeeld dat de KGB-adviseur 
bijj  het ministerie van Binnenlandse Zaken tijdens de Praagse lente, generaal Kotov, 
geprobeerdd heeft te bewerkstelligen dat Sovjet gezinde StB-officieren op hun post 
zoudenn blijven. Minister van Binnenlandse Zaken Josef Pavel, die een aanhanger 
vann Duböek was, kreeg van Kotov een lijst overhandigd met namen van StB-
officierenn die in geen geval door hervormingsgezinden zouden moeten worden 
ontslagen.. August zegt niet hoe de minister op deze wenk reageerde,264 maar gezien 
Pavelss sympathie voor de Praagse lente lijk t het niet waarschijnlijk dat Kotovs brief 
success had. Een van de manieren waarop de KGB zich volgens Bittman tegen de 
Praagsee lente keerde bestond uit het verspreiden van tegen de politieke koers van 
Dubóekk c.s. gerichte vlugschriften in telefooncellen en andere openbare plaatsen. 
Eenn andere methode was het schrijven van doorgaans anonieme dreigbrieven aan 
kopstukkenn van de hervormingsbeweging in Tsjechoslowakije. Dat gebeurde vooral 
inn de periode voorafgaande aan de invasie van Warschaupacttroepen in augustus 
1968.. Een van degenen die een dergelijke brief ontving was de voorzitter van de 
Tsjechoslowaaksee Schrijversbond Eduard Goldstücker. Aangezien hij een jood was 
hadd de KGB ervoor gezorgd dat de aan hem gerichte brief uit juni 1968, waaruit 
Bittmann uitvoerig citeert, een uitgesproken antisemitisch karakter droeg. Bittman 
meentt dat de operatie tegen Goldstücker en andere liberale kopstukken een geza-
menlijkee onderneming was van de KGB en vertegenwoordigers van de oude garde 
binnenn de StB. Op die manier probeerde men de hervormingsgezinde beweging in 
Tsjechoslowakijee te intimideren en tot zwijgen te brengen.26 Dat de KGB zich met 
dergelijkee operaties heeft ingelaten, lijk t zeer aannemelijk. De overgelopen KGB-
officierr Vasili Mitrokhin beschrijft in The Mitrokhin Archive diverse soortgelijke 
operatiess in Tsjechoslowakije ten tijde van de Praagse Lente. Zo werden illegalen 
doorr de Centrale naar Tsjechoslowakije gestuurd om hervormingsgezinde intellectu-
elenn te provoceren tot het schrijven van anti-Sovjet artikelen. Ook probeerde de 
KGBB informatie in omloop te brengen dat zij contacten hadden met westerse 
inlichtingendiensten.266 6 

5.115.11 Minister Ruml over de KGB 
Dee KGB heeft ten tijde van de Koude Oorlog waarschijnlijk op grote schaal agenten 
binnenn en buiten de Tsjechoslowaakse dienst gerekruteerd. Dat is de suggestie die 
doorr Mitrokhin wordt gewekt en dat was ook de zienswijze van de overlopers Frolik 
enn August.267 Van Sovjet zijde werd over dit onderwerp doorgaans niets gezegd en 
ookk KGB-officieren die in Rusland hun memoires hebben geschreven zwijgen over 
ditt thema. Hoezeer men bij de KGB in dit opzicht aan verdringing deed, bleek uit 
eenn korte polemiek die in 1990 in de Sovjet media plaats vond. De eerste aanzet 
daartoee werd gegeven in een interview in het Sovjet weekblad Moscow News in 
augustuss van dat jaar met de Tsjechoslowaakse eerste plaatsvervangend minister van 
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Binnenlandsee Zaken van dat moment, Jan Ruml. De voormalige dissident Ruml was 
naa de Praagse fluwelen revolutie van 1989 in zijn nieuwe functie verantwoordelijk 
voorr de ontmanteling van de communistische inlichtingen- en veiligheidsdienst, die 
zoalss eerder gezegd onder het ministerie van Binnenlandse Zaken viel. In het 
intervieww liet Ruml onder meer weten dat er bij het Tsjechoslowaakse ministerie van 
Binnenlandsee Zaken driftig gesaneerd was. De ongeveer achtduizend ambtenaren 
vann wat hij 'the political police department' noemt, waren ontslagen. Daarmee wordt 
ongetwijfeldd het gedeelte van de Tsjechoslowaakse dienst bedoeld dat zich met 
internee repressie bezighield. Ruml sprak ook het vermoeden uit dat een deel van het 
StB-archieff  na de fluwelen revolutie in Moskou was terechtgekomen. Verder liet hij 
wetenn dat inlichtingenofficieren zouden worden gescreend, vooral degenen die een 
opleidingg hadden gehad aan de hogeschool van de KGB in Moskou.268 

Opp de uitspraken van Ruml in Moscow News kwam een getergde reactie van 
iemandd die de situatie in Praag uit de eerste hand kende. Het was de gepensioneerde 
KGB-kolonell  V. Kosolapov die in 1986-1990 plaatsvervangend chef was geweest 
vann de KGB-Vertegenwoordiging in Tsjechoslowakije. Een artikel van zijn hand 
verscheenn in de Sovjet legerkrant Krasnqja zvezda. Kosolapov wist waarover hij 
sprakk en men zou dus verwachten dat hij ook iets inhoudelijks over het onderwerp te 
meldenn had. Dat bleek tegen te vallen. Hij ontkende dat delen van het StB-archief in 
handenn van de KGB waren geraakt. Hij liet ook weten dat Ruml al vóór de ge-
beurtenissenn van november 1989 in Tsjechoslowakije in contact had gestaan met 
personeell  van de Amerikaanse ambassade in Praag, onder wie 'vertegenwoordigers 
vann Amerikaanse speciale diensten'. Kosolapov nam het op voor de ontslagen mede-
werkerss van de StB en kwam tot verrassende uitspraken over de activiteiten van de 
KGBB op Tsjechoslowaaks grondgebied: 

Mett grote stelligheid verklaar ik dat Sovjet inlichtingen- en contra-
inlichtingendiensten,, zoals de heer Ruml paradoxaal zal voorkomen, vanaf 
hett einde van de Tweede Wereldoorlog niet tegen Tsjechoslowakije hebben 
gewerktt en geen agenten onder Tsjechen en Slowaken hebben aangeworven. 
Tenn tijde van mijn werk in Praag heb ik geen enkele agent onder Tsjechos-
lowaaksee burgers ontmoet en kon zo iemand ook niet ontmoeten, omdat ze er 
uiteraardd niet waren. Mijn betrekkingen met vertegenwoordigers van de 
Tsjechoslowaaksee veiligheidsorganen berustten op een strikt officiële basis 
enn waren streng gereglementeerd door speciale samenwerkings-
overeenkomstenn tussen onze twee diensten. 

Naa wat in het voorgaande over de activiteiten van de KGB in Oost-Europa en 
Tsjechoslowakijee is gezegd, zal het duidelijk zijn aan deze beweringen weinig 
gelooff  moet worden gehecht. Ruml nam in een reactie in Moscow News krachtig 
stellingg tegen de uitspraken van de gepensioneerde KGB-kolonel en sprak van 'eit-
herr downright lies or deliberate halftruths'.270 Hij wees er bovendien op dat de 
NKVDD al tijdens de oorlog bezig was een netwerk van agenten in Tsjechoslowakije 
opp te bouwen. Ook Gestapo-functionarissen in het bezette Tsjechoslowakije waren 
volgenss Ruml doelwit van rekruteringspogingen door de NKVD, een bewering die 
ookk door August en Frolik is gedaan. l Ruml zei in het voetspoor van August2 dat 
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tijdenss de oorlog ook driftig door de NKVD werd gerekruteerd binnen het Tsje-
choslowaaksee korps, dat aan Sovjet zijde meevocht tegen nazi-Duitsland. Doelwit 
vann rekrutering waren vooral het verbindingspersoneel en de vercijferaars. Ruml 
gingg in op de activiteiten van de NKVD/MGB in Tsjechoslowakije kort na de oorlog 
enn de betrokkenheid van die dienst bij de opbouw van een Tsjechoslowaakse veilig-
heidsdienstt naar het Sovjet voorbeeld. Hij wees ook op de betrokkenheid van de 
Sovjett dienst bij de zuiveringen en showprocessen in Tsjechoslowakije rond 1950. 
Uitt dit alles bleek volgens Ruml hoe loos de bewering van Kosolapov was over 'niet 
werkenn tegen Tsjechoslowakije': 

Ass early as May 15, 1945 the NKVD staged a mass round-up throughout 
Czechh lands and Moravia, hunting for Czech citizens of Russian extraction 
amongg the 'white guard emigres'. It is clear that, in organizing such an act, 
thee NKVD could not do without a ramified network of agents. Today we 
knoww that Soviet advisers appeared in Czechoslovakia in 1946, not in 1948. 
Theyy organized their own internal subunit within Czechoslovak security bod-
iess and thus committed unlawful actions, including murder. With their aid 
andd with support from the leadership of the Communist Party the Czechoslo-
vakk state security system was being created after the NKVD's image and 
likeness,, i.e., as an instrument of struggle against the citizens of their own 
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country. . 

Inn feite kwamen Sovjet veiligheidsfunctionarissen al op 9 mei 1945, de dag van de 
intochtt van het Rode Leger, in Praag op bepaalde adressen langs om Russische 
emigrantenn op te pakken en naar de Goelag af te voeren. Die adressen konden 
alleenn maar door middel van een wijd vertakt netwerk van agenten zo tijdig bij 
Sovjett instanties bekend zijn. 

Rumll  deed eind 1991 in de Russische pers trouwens nog een andere uit-
spraakk die een interessant licht werpt op de mate waarin de Sovjet inlichtingen-
dienstenn Tsjechoslowakije in hun greep hadden. Hij was toen nog steeds eerste 
plaatsvervangendee minister van Binnenlandse Zaken. De Sovjet Unie, in casu de 
militairee inlichtingendienst GROe, had volgens Ruml ook een belangrijk aandeel 
gehadd in de aanleg van overheidsverbindingen in Tsjechoslowakije. Om die reden, 
zoo meende hij, moest men er ernstig rekening mee houden dat de Tsjechische over-
heidsverbindingenn ook na de omwenteling van 1989 door de GROe worden afgeluis-
terd.2755 Zijn opmerking heeft zoals gezegd betrekking op de situatie van na de fluwe-
lenn revolutie van 1989, maar is waarschijnlijk ook van toepassing op de situatie 
daarvóór.. Een westerse auteur ging ervan uit dat Moskou vanaf het midden van de 
jarenn '60 de mogelijkheid had belangrijke verbindingen binnen de Oost-Europese 
statenn en tussen hen onderling af te luisteren en zo nodig te storen.276 

5.125.12 De KGB en het Oost-Duitse Ministerium fiir Staatssicherheit 
Err is geen twijfel mogelijk aan de waarde die de activiteiten van het Ministerium fiir 
Staatssicherheitt (MfS) van de DDR en zijn Hauptverwaltung AufklËrung (HVA) ten 
tijdee van de Koude Oorlog voor de KGB en de Sovjet Unie hebben gehad. Diverse 
voormaligee KGB-officieren geven in hun memoires blijk van hun grote waardering 

245 5 



voorr het werk van beide organisaties. Zij uiten zich daarbij in bewoordingen die ten 
aanzienn van geen enkele andere Oost-Europese dienst worden gebezigd. De naam 
diee daarbij vrijwel altijd wordt genoemd is die van Markus Wolf, tot aan zijn 
vrijwilli gg ontslag in 1986 meer dan dertig jaar lang de chef van de HVA. Viktor 
Groesjkoo is een van degenen die de loftrompet steken over de Oost-Duitsers. De 
vroegeree minister van Staatsveiligheid Erich Mielke die na het einde van de DDR 
zeerr in diskrediet was geraakt, werd door Groesjko aangeduid als 'een van de 
eminentee personen die ik in de DDR heb leren kennen'. Over de HVA zegt Groesjko 
onderr meer: 

Vanaff  de jaren '60 tot het eind van de jaren '80 was de inlichtingendienst 
vann de DDR een van de hoogst gekwalificeerde ter wereld, hoewel bij lange 
naa niet de grootste. Met ons wisselde [die dienst] de belangrijkste militair-
strategische,, wetenschappelijk-technische en operationele informatie uit, 
waarbijj  een modelhouding aan de dag werd gelegd op het punt van de be-
schermingg van bronnen en betreffende vraagstukken van conspiratie in het 
algemeen.277 7 

Opvallendd is dat Groesjko zoals eerder opgemerkt over de Bulgaarse inlichtingen-
dienstt beweert dat die de KGB interessante informatie over het Westen leverde, 
maarr dat de kwaliteit daarvan minder was dan wat de HVA presteerde.278 Vladimir 
Krjoetsjkovv steekt in zijn memoires zijn bewondering voor de HVA ook niet onder 
stoelenn of banken. Over de waarde van de technologische spionage die de HVA ten 
behoevee van de Sovjet Unie bedreef schrijft hij: 

Helee takken van industrie en wetenschap kwamen bij ons in belangrijke mate 
tott ontwikkeling dankzij de inspanningen van de Duitse vrienden op het ter-
reinn van inlichtingenwerk. Materiaal op het gebied van fundamenteel onder-
zoek,, de nieuwste technologieën en technische prototypes werden ons in het 
kaderr van de samenwerking kosteloos overhandigd. In tientallen jaren van 
samenwerkingg ontvingen wij van onze vrienden, als zich dit in geld laat uit-
drukken,, waardevol materiaal ter waarde van tientallen miljarden dollars.279 

Elderss heeft Krjoetsjkov zich in dezelfde lovende bewoordingen over Wolf en de 
HVAA uitgelaten. De geciteerde uitspraak laat het belang van de door de HVA 
geleverdee politieke inlichtingen nog buiten beschouwing. Markus Wolf merkt in zijn 
memoiress terloops op dat Moskou inderdaad weinig reden tot klagen had over de 
informatiee die de HVA leverde. Verrassend genoeg beweert hij echter dat de tegen-
prestatiess van Moskou op dit punt 'eerder bescheiden' waren.281 Hij lichtte deze 
summieree uitspraak niet verder toe, wat typerend is voor zijn terughoudendheid over 
dee relatie met de KGB. Al even opvallend is het dat geen van de genoemde KGB'ers 
eenn concreet voorbeeld geeft van het materiaal dat de KGB van de HVA in ont-
vangstt mocht nemen. 

Hett voorgaande betekende niet dat de relaties tussen het MfS en de KGB ten 
tijdee van de Koude Oorlog altijd probleemloos zijn geweest. Ten tijde van het 
bestaann van de DDR en de Sovjet Unie werd over mogelijke frictie tussen de twee 
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landenn vrijwel geen informatie bekend, zeker niet als de KGB en het MfS of de 
HVAA in het geding waren. Uit publicaties die na het einde van de Sovjet Unie zijn 
verschenenn en gebaseerd zijn op materiaal uit Russische en Oost-Duitse archieven 
blijk tt echter, zoals te verwachten was, dat er soms wel degelijk onderlinge menings-
verschillenn en tegenstellingen waren. Voorbeelden zijn te vinden in Battleground 
Berlin,Berlin, waaraan zowel een voormalige KGB-officier als een CIA-medewerker als 
auteurr heeft meegewerkt. Zo beklaagde de Oost-Duitse partijleider Walter Ulbricht 
zichh in 1953 tegenover de pas benoemde chef van de KGB in de DDR, Jevgeni Pito-
vranov,, over het feit dat de KGB informanten rekruteerde binnen het MfS. Pitovra-
novv zegde toen toe dat het niet meer zou gebeuren. In een begeleidende noot betwij-
feldenn de auteurs van Battleground Berlin of er aan die praktijk toen werkelijk een 
eindee kwam. Zij menen dat de KGB waarschijnlijk altijd de mogelijkheid had via 
'vertrouwelijkee contacten' meer te weten te komen over het MfS dan via de regu-
lieree liaison tussen de twee diensten werd meegedeeld. Dat bevestigt de eerdere 
constatering,, hier gedaan naar aanleiding van Vitali Pavlovs uitspraken over de 
KGB-activiteitenn in Polen, dat het rekruteren van volwaardige agenten waarschijn-
lij kk lang niet altijd nodig was om aan goede informatie te komen. Dat gold vooral 
voorr die landen in Oost-Europa waar vele van de politieke leiders de Sovjet Unie 
welgezindd waren en geneigd op basis van vrijwilligheid veel informatie te delen. 

5.733 Markus Wolf en anderen niet erg openhartig 
Vann overlopers die niet uit de allerhoogste KGB-rangen afkomstig zijn, is misschien 
tee begrijpen dat zij over de relaties met het MfS en andere Oost-Europese diensten 
weinigg te melden hebben. Het is heel goed mogelijk dat zij tijdens hun KGB-carrière 
uitt hoofde van hun functie weinig met de materie te maken hebben gehad. Hoge 
KGB'erss die na 1991 in Rusland hun memoires schreven, moeten over het thema 
beterr geïnformeerd zijn, maar doen er zoals eerder gezegd grotendeels het zwijgen 
toe.. Dat geldt ook voor officieren van het vroegere MfS en de HVA die hun 
memoiress hebben geschreven. Een voorbeeld is Josef Schwarz, in de jaren '80 de 
cheff  van de Bezirksverwaltung van het MfS in Erfurt, die in zijn memoires nauwe-
lijk ss iets over de KGB te melden heeft.283 Zoals verderop ter sprake komt moet hij in 
zijnn functie als chef van de Bezirksverwaltung het nodige met de Sovjet dienst te 
makenn hebben gehad. Ook de laatste chef van de HVA, Werner GroÖmann, in 1986 
dee opvolger van Markus Wolf, laat het wat de KGB betreft bij enkele summiere 
opmerkingen.2844 Markus Wolf moet gezien zijn vele jaren aan het hoofd van de 
HVAA eveneens op de hoogte zijn geweest van de ins en outs van de relatie met de 
KGB.. Hij is erbij geweest vanaf het begin van de HVA, dat door hem gesteld wordt 
opp september 1951. Toen ging de dienst nog door het leven onder de schuilnaam In-
stitutt fur Wirtschaftswissenschaftliche Forschung (1WF) en was hij nog niet bij het 
MfSS ondergebracht. Wolfs zwijgzaamheid in zijn memoires over de relaties met de 
KGBB is opvallend. Verder dan wat vage algemene aanduidingen over de rol van 
Sovjett adviseurs in die beginfase en in de jaren '50 kwam hij eigenlijk niet. Bij de 
oprichtingsvergaderingg van het TWF in 1951 waren volgens Wolf acht Oost-Duitsers 
enn vier Sovjet adviseurs aanwezig.2 5 Onduidelijk is hoe lang de getalsmatige 
verhoudingg tussen het eigen personeel en de Sovjet adviseurs zo is gebleven. Wolf 
maaktt verder gewag van de chef van de Sovjet adviseurs die er bij de 'oprichtings-
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vergadering'' bij waren, Andrej Grauer. Hij schrijft dat Grauer aan de Sovjet ambas-
sadee in Stockholm verbonden was geweest alvorens hij naar de DDR kwam. Over de 
inbrengg van Grauer merkt Wolf zeer summier op: 

Err war erfahren, und wir hingen an seinen Lippen, wenn er uns vom 
abenteuerlichenn Alltag im Geheimdienst erzahlte. Er brachte uns bei, wie 
mann einen Dienst aufbaut, wie man ihn in Einzelabteilungen aufteilt und wie 
mann den Gegner an seinen empfindlichen Stellen trifft.286 

Wolff  maakt nog wel melding van het feit dat Grauer na enige tijd aan achtervol-
gingswaann begon te lijden en uiteindelijk naar Moskou werd teruggeroepen. Over de 
invloedd en werkwijze van Grauer komt de lezer verder niets te weten. Wel zou de 
slechtee relatie van Grauer met de chef van het IWF, de Oost-Duitse communist 
Antonn Ackermann, een factor zijn geweest bij het ontslag van laatstgenoemde eind 
1952.. Wolf werd toen zelfde opvolger van Ackermann. 87 Over de achtergronden 
vann het conflict tussen Grauer en Ackermann komt de lezer niets te weten. Volgens 
eenn in 2001 in Rusland verschenen naslagwerk was Grauer de echte naam van deze 
inlichtingenofficier,, in tegenstelling tot wat Wolf veronderstelt. Grauer werd begin 
19533 toen hij nog pas begin vijfti g was, om gezondheidsredenen bij de MGB/MVD 
ontslagenn en pleegde in 1957 zelfmoord.288 

Wolff  laat weten dat de Sovjet adviseurs bij zijn dienst in de beginjaren een 
dominerendee rol vervulden. Hun invloed strekte zich zelfs uit tot het archiefsysteem 
vann het MfS en de HVA. Wolf schrijft anno 1997 nog met verbazing en lichte irri-
tatiee over het feit dat personeel van de Oost-Duitse dienst op aandringen van de 
adviseurss uren bezig was documenten in mappen vast te naaien: 'ein Verfahren das 
wahrscheinlichh noch aus den Zeiten der zaristischen Geheimpolizei stammte und 
dessenn Sinn uns von den Beratern niemals offenbart wurde.'28 Het echtpaar Petrov 
maaktee kort na de Tweede Wereldoorlog bij de Sovjet dienst met dezelfde manier 
vann archiveren kennis. All e papieren van een bepaald dossier zaten aan elkaar 
vastgestikt,, wat betekende dat men het hele dossier nodig had om een bepaald 
documentt in te zien. Pas in 1945 had de NKVD in Berlijn volgens Petrov kennisge-
maaktt met de efficiëntere Duitse wijze van archiveren die losbladig was.290 

Hett IWF werd aanvankelijk ook bijna als een soort kopie van de Sovjet 
dienstt opgebouwd. Het feit dat in 1951 in Moskou het Komitet Informatsii (KI) 
onderr leiding van Molotov de centrale rol vervulde op het gebied van inlichtin-
genwerk,, had rechtstreeks invloed op de in Oost-Berlijn gecreëerde structuren. Wolf 
zegtt daarover: 

Diee Struktur unseres Apparats entsprach fast spiegelbildlich der des 
sowjetischenn Dienstes; da dieser von Berijas Geheimpolizei abgekoppelt und 
demm Aufienminister Molotow unterstellt worden war, harte man bei uns in 
Anlehnungg daran Ackermann [de eerste chef van het IWF] vom 
Auflenministeriumm zum Leiter ernannt. Die Formulierung der Schwerpunkte 
unsererr künftigen Arbeit liefi unschwer erraten, daB unsere Richtlinien fein 
sauberlichh aus dem Russischen übersetzt waren.291 
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All  eerder in dit hoofdstuk is een uitspraak van Markus Wolf aangehaald, waarin hij 
steldestelde dat de HVA de KGB niet op de hoogte stelde van de identiteit van zijn 
bronnen.2922 Uit de context is overigens niet duidelijk of Wolf daarmee wilde zeggen 
datdat dit in alle jaren dat hij aan het hoofd van de HVA stond, het geval is geweest. 
Datt de zaak toch wat subtieler lag dan een simpel 'Wij gaven de identiteit van onze 
agentenn niet prijs', blijkt uit weer een andere passage in het eerder genoemde 
BattlegroundBattleground Berlin. Daarin wordt gesteld dat de KGB toch zijn methodes had om 
meerr te weten te komen dan datgene wat zij van het MfS of de HVA via de gebrui-
kelijkee liaison te horen kreeg: 

Thee KGB apparat [in Oost-Berlijn] always appreciated valuable information 
fromfrom new HVA sources, even though normally KGB did not know their 
identities.. On the other hand, in cases where the reporting was considered vi-
tal,, it was often possible for KGB to ensure that it was receiving the source's 
fulll  reporting by referring the matter to one of their trusted contacts within 
MfS.. The case of Will y Brandt's assistant, Guenther Guillaume, is a good 
example.. Guillaume was an MfS/HVA agent whose reporting was of such 
extraordinaryy importance that KGB used its own sources in HVA to verify 
thee authenticity and completeness of the information. 

Dezee informatie is blijkens de bijgevoegde verwijzende noot ontleend aan de 
voormaligee KGB-ofïicier Sergej Kondrasjev, een van de auteurs van Battleground 
Berlin,Berlin, die lange tijd voor de KGB in Oost-Duitsland gestationeerd is geweest. De 
KGBB kreeg dus blijkbaar via een andere weg nadere informatie over de door een 
belangrijkee HVA-agent als Guillaume geleverde inlichtingen en de authenticiteit 
ervan.. Men kan zich afvragen of de Sovjet dienst in dat geval niet de mogelijkheid 
hadd de identiteit van een bron te achterhalen. Het is nauwelijks voor te stellen dat de 
HVAA het een gewenste situatie vond dat de KGB via vertrouwelijke bronnen goed 
opp de hoogte was van belangrijke Oost-Duitse operaties. Maar van wrijvingen 
hieroverr tussen de twee diensten is in memoires niets terug te vinden. 

Bijj  het verlenen van assistentie aan KGB-agenten die in het Westen in de 
problemenn waren gekomen bewees de HVA blijkbaar belangrijke diensten. Ex-
voorzitterr Krjoetsjkov schreef in de Duitse vertaling van een artikel van zijn hand de 
volgendee lovende woorden: 

Wievielenn unserer Spione, die in einigen Landem hinter Gitter safien, haben 
diee deutschen Freunde und besonders der Dienst von Markus Wolf geholfen! 
Siee sind uns immer zu Hilfe gekommen, bei der Anwaltsuche, der 
Kontaktaufhahmee mit den Diensten der westlichen Lander, beim Austausch 
usw.. Manchmal haben die Freunde für einen sowjetischen Spion zehn bis 
zwölff  Menschen hergegeben, an denen die andere Seite interessiert war.294 

Hoee belangrijk de DDR en de contacten met het MfS voor de KGB waren, ook die 
opp het niveau van het Bezirk, werd uit de omvang van de KGB-vertegenwoordiging 
inn de DDR duidelijk. Kaloegin heeft daar bijvoorbeeld over geschreven: 
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NowhereNowhere in the world did the KGB have an operation like that in East Ger-
many.. In East Berlin alone, our station numbered some 450 officers; dozens 
moree were scattered about East Germany's provinces. (Most Eastern Euro-
peann countries only had about fifteen to twenty KGB officers.) Our East Ber-
linn station acquired the status of a regular KGB directorate, and the station 
chieff  assumed the rank of a deputy chief of Intelligence. (...) Toward the end 
off  my time in Foreign Counterintelligence, there were growing complaints 
fromfrom some East German politicians that the KGB presence in their country -
particularlyy in the provinces - was too large. We made contingency plans to 
movee some of our agents [d.w.z. reguliere KGB-officieren] into less con-
spicuouss positions, with joint ventures and trade missions, for example. But 
thee East German leadership never pressed the point and large numbers of 
agentsagents remained in the country. 

Dee overloper Ilya Dzhirkvelov schrijft in zijn memoires dat er vanaf het einde van 
dee jaren '50 in Dresden in de DDR een speciale, zeer geheime rezidentoera was, die 
zichh bezighield met 'actieve maatregelen' tegen West-Duitsland en Oostenrijk. Die 
actievee maatregelen zouden, zo hoorde Dzhirkvelov van een collega, vooral hebben 
bestaann uit het via westerse perspublicaties lanceren van berichten die deels geba-
seerdd waren op desinformatie. Het was volgens de collega deze rezidentoera in 
Dresdenn geweest, die het West-Duitse weekblad Der Spiegel informatie had 
toegespeeldd die de West-Duitse politicus Franz Joseph Straufi begin jaren '60 in 
grotee politieke problemen bracht. Uit andere bron is over deze rezidentoera niets 
bekend. . 

Inn het ontwerp van een samenwerkingsprotocol van de KGB en het MfS, dat 
waarschijnlijkk uit 1976 dateert en na de Wende aan het licht kwam, wordt expliciet 
gewagg gemaakt van verbindingsofficieren van de KGB bij de Bezirskverwaltungen 
vann het MfS. Zij speelden een belangrijke rol bij de uitwisseling van informatie 
tussenn de KGB en het MfS.297 De voormalige Duitse KGB-officier Rupert Sigl, die 
verderopp uitvoeriger ter sprake komt, heeft ook geschreven dat de rezidentoera van 
dee KGB in Karlshorst vertegenwoordigingen had in alle hoofdsteden van de Bezirke 
inn de DDR. Hij was tot eind jaren '60 voor de KGB werkzaam, vooral in de DDR. 
Hijj  had zelf meerdere malen te maken gehad met de KGB-vertegenwoordigingen in 
dee provinciale hoofdsteden Cottbus, Frankfurt/Oder, Neubrandenburg, Schwerin, 
Magdeburg,, Leipzig, Suhl en Gera. De KGB-vertegenwoordigingen hielden zich in 
hunn Bezirk in het bijzonder bezig met West-Duitse en andere westerse bezoekers en 
stondenn bij hun werk in nauw contact met de MfS-vestigingen ter plaatse. De 
bedoelingg van een en ander was uiteraard om op die manier westerse bezoekers te 
benaderenn die mogelijk voor rekrutering in aanmerking kwamen.298 Precieze 
gegevenss over het aantal KGB'ers dat op enig moment in de DDR was gestationeerd 
zijnn niet voorhanden. Kaloegin heeft het zoals gezegd over 450 plus enkele tiental-
lenn officieren van het Eerste Hoofddirectoraat. De in 1974 naar het Westen overge-
lopenn KGB-officier Aleksei Myagkov kwam in totaal op ongeveer 1500 KGB-
officieren.. Daarvan zouden er zoals eerder gezegd ongeveer 900 van het Eerste 
Hoofddirectoraatt zijn geweest en ongeveer 600 van het Derde Hoofddirectoraat299 

Hett Derde Hoofddirectoraat was verantwoordelijk voor militaire contra-inlichtingen. 
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Dee stationering van het grote aantal KGB-officieren van dat directoraat had ui-
teraardd te maken met de honderdduizenden Sovjet troepen die in de DDR waren 
gelegerd.. Het feit dat de overgrote meerderheid van de KGB'ers in de DDR onder 
hethet Eerste Hoofddirectoraat viel, kan men zien als een indicatie van het belang van 
tegenn het Westen gerichte spionage voor de KGB-vertegenwoordiging in dat land. 
Dee Amerikaanse auteur John Koehler noemt voor de jaren '80 zelfs een cijfer van 
25000 als het om de KGB-presentie in de DDR gaat, maar waarschijnlijk vallen daar 
ookk gezinsleden en ondersteunend personeel zoals koks en chauffeurs onder.300 

Dee belangrijkste reden waarom voormalige hoge MfS-officieren als Markus 
Wolf,, Werner GroBmann en Josef Schwarz er over de KGB het zwijgen toe doen, is 
ongetwijfeldd hun loyaliteit tegenover die dienst. Die stond immers voor alles 
waarvoorr zij zich ook zelf jaren hadden ingezet. Het was mogelijk geweest voor 
Markuss Wolf en anderen (onder wie ook KGB-officieren) aanzienlijk openhartiger 
tee zijn over hun ervaringen met de KGB ten tijde van de Koude Oorlog, zonder 
belangrijkee operationele geheimen prijs te geven. Het overgrote deel van de infor-
matiee die betrekking heeft op de relatie tussen het MfS en de KGB in de jaren '50 en 
'600 heeft nauwelijks nog operationele waarde. In feite gaat een publicatie zoals het 
all  genoemde Battleground Berlin, waarvoor de Russische overheid in de jaren '90 
materiaall  uit de KGB-archieven beschikbaar stelde, op het punt van openhartigheid 
veell  verder dan de memoires van Wolf c.s. Dat geldt ook voor andere publicaties die 
inn de jaren '90 met medewerking van de Russische overheid tot stand zijn geko-
men.. Het is daarom nauwelijks voor te stellen dat Wolf reden had Russische 
represailless te vrezen als hij in zijn memoires openhartiger was geweest. Bovendien 
wass de KGB al in de laatste decennia van de Koude Oorlog afgestapt van de oude 
NKVD-gewoontee overlopers e.d. die in het Westen een boekje open hadden gedaan, 
tee liquideren. Na 1991 was er nog steeds een staat, namelijk Rusland, waar het 
voormaligee Eerste Hoofddirectoraat van de KGB als inlichtingendienst fungeerde. 
Datt heeft er waarschijnlijk toe bijgedragen dat de loyaliteit van Markus Wolf en 
anderenn ook na het einde van de DDR in stand bleef. Overlopers kennen uiteraard 
dergelijkee loyaliteitsoverwegingen niet en zijn doorgaans veel openhartiger. 

5.145.14 Overlopers spreken vrijuit 
Dee meest bekende overloper uit de geschiedenis van de HVA is ongetwijfeld de 
voormaligee Oberleutnant Werner Stiller geweest. Na zijn vlucht naar de Bondsrepu-
bliekk in januari 1979 zijn in 1986 zijn memoires verschenen. Daarin is wel het een 
enn ander over de relatie van de HVA met de KGB te lezen. Men krijgt echter de 
indrukk dat Stiller uit hoofde van zijn positie binnen de HVA niet bijzonder goed 
overr dit onderwerp was geïnformeerd. Op diverse plaatsen in zijn memoires maakte 
hijj  summier gewag van het feit dat de KGB ruim toegang had tot inlichtingen die 
doorr zijn diensttak bij de HVA waren vergaard. Ook verleenden de diensten elkaar 
opp andere manieren assistentie bij inlichtingenoperaties. In 1972 kwam Stiller 
'hauptamtlich'' bij de HVA in dienst. Vanaf dat jaar tot aan zijn vlucht was hij mede-
werkerr van een onderafdeling van Abteilung XII I van de 'Sektor Wissenschaft und 
Technik'' (SWT) van de HVA. Het was de taak van zijn eenheid technologisch 
waardevollee informatie in de Bondsrepubliek Duitsland te bemachtigen, om aldus de 
gebrekkigee economie van de DDR te ondersteunen. Van de meeste informatie 
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ontvingenn de Russen volgens hem een kopie. In verband met een agent die hem 
informatiee uit het Westen over laseronderzoek, kernfusieproblemen en tal van 
anderee technologische ontwikkelingen leverde, merkt Stiller op dat het materiaal 
ookk door de KGB-verbindingsofficier (waarschijnlijk degene die bij SWT gedeta-
cheerdd was) werd doorgenomen. Die kon datgene selecteren wat hij voor de Sovjet 
Uniee van belang achtte. Dat betekende, zoals Stiller droogjes opmerkt, 'im allgemei-
nenn alles'. Het zou daarbij zijn gegaan om een kolonel van de KGB.304 Elders be-
schrijftt Stiller hoe hij zich in het kader van zijn werk bij SWT verdiepte in een kaart-
systeemm met vele gegevens die de HVA en andere diensttakken van het MfS hadden 
verzameldd over de medewerkers van het nucleair onderzoekscentrum in Karlsruhe in 
West-Duitsland.. Op veel kaarten stond de aanduiding 'Freunde', wat betekende dat 
hett over die persoon aanwezige materiaal ter verdere verwerking aan de KGB was 
overgedragen.3055 De interesse van de HVA voor het onderzoekscentrum in Karlsruhe 
hadd volgens Stiller niets met de prioriteiten van de DDR zelf te maken, maar alles 
mett die van de KGB en de Sovjet Unie. De KGB was de hoofdafhemer van het 
materiaal.. In de tweede helft van 1976 vernam Stiller van een superieur dat er 
zojuistt een KGB-delegatie op bezoek was geweest die bij SWT een boodschappen-
lijstt had achtergelaten met betrekking tot het soort informatie dat men in Moskou 
wilde.. In dit geval ging het vooral om kernwapens en in het bijzonder de zogenaam-
dee neutronenbom, waar de KGB de aandacht van de HVA voor wilde.307 

Inn weer een ander geval dat in 1974-1975 speelde was sprake van een agent 
mett de codenaam 'Sperber' (sperwer), die met Frankrijk als standplaats informatie 
leverdee over de ontwikkeling van laserwapens en over kernfusie. Die inlichtingen 
warenn volgens Stiller voor de DDR van weinig gewicht, omdat er in dat land op die 
terreinenn geen onderzoek werd verricht. Voor de KGB en de Sovjet Unie was een en 
anderr echter wel van belang. De leiding binnen Stillers afdeling stelde daarom voor 
Sperberr uit Frankrijk terug te laten keren, omdat de risico's voor zijn ontdekking te 
groott waren en het rendement voor de HVA te gering. Stiller zorgde ervoor dat een 
KGB-verbindingsofïicierr op de hoogte werd gesteld van dat voornemen. Een tijd 
laterr kwam er een schrijven van de KGB, waarin dringend werd verzocht de agent in 
hett Westen te laten vanwege de zeer waardevolle informatie die hij leverde. Aldus 
geschiedde.3088 Een van de thema's waarvoor de KGB grote belangstelling had, was 
uiteraardd micro-elektronica. Volgens Stiller was de Sovjet dienst zeer geïnteresseerd 
inn de resultaten van het werk van de zogeheten 'Weense rezidentoera' van de HVA, 
diee in de jaren '70 in de Oostenrijkse hoofdstad vele inlichtingen over dat onderwerp 
wistt te bemachtigen.309 Stiller beschrijft ook hoe hij in maart 1975 met zes collega's 
vann SWT naar Moskou reisde voor een bezoek aan een West-Duitse industrie-
tentoonstelling.. Daar werden de HVA-medewerkers door hun Sovjet collega's in de 
gelegenheidd gesteld contacten te leggen met West-Duitsers. Stiller en zijn collega's 
kregenn onder andere speciale passen van de KGB, waarmee ze gemakkelijk het 
terreinn van de tentoonstelling konden betreden.310 

Eenn overloper die uit eigen ervaring tal van details kende over de samenwer-
kingg tussen de KGB en het MfS, was Rupert Sigl. Hij was van geboorte Oostenrijker 
enn had op het einde van de Tweede Wereldoorlog nog bij de Wehrmacht gediend. 
Hijj  werd volgens zijn levensverhaal in december 1952 onder druk van de Sovjet 
geheimee dienst uit zijn vaderland naar de USSR overgebracht, waar hij een oplei-
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dingg kreeg bij de latere KGB. Vanaf oktober 1953 tot aan zijn vlucht naar het 
Westenn in 1969 was hij als KGB-officier in de DDR werkzaam, waar hij met zijn 
Duits-Oostenrijksee achtergrond voor de KGB nuttig werk kon doen. Het kon voor de 
KGBB immers handig zijn over personeel te beschikken dat zich in bepaalde omstan-
dighedenn als een gewone Duitser of Oostenrijker kon voordoen. Sigl signaleerde 
voorr de KGB onder andere personen die geschikt waren als agent te worden 
gerekruteerdd of hij rekruteerde ze zelf. In tegenstelling tot wat de sensationele titel 
vann zijn memoires In den Klauen des KGB suggereert, zijn Sigls herinneringen 
zakelijkk geschreven en bieden zij een waardevol beeld van de relatie tussen KGB en 
MfSS in het 'veld'. In zijn memoires noemt hij een reeks gebeurtenissen, die de 
samenwerkingg tussen de KGB en het MfS treffend illustreert. Zo stelde Sigl de KGB 
bijvoorbeeldd voor, een bepaalde student die met naam en toenaam genoemd wordt, 
aann de opleiding voor journalistiek in Leipzig te rekruteren. Dat gebeurde ook. 
Waarschijnlijkk speelde deze zaak in 1954, toen Sigl zelf ook in Leipzig woonde. Het 
MfSS zorgde er volgens Sigl op verzoek van de KGB voor dat de bewuste agent bij 
dee Oost-Duitse televisie een baan kreeg die voor de KGB interessante perspectieven 
opende.. De betrokken agent werd daardoor inderdaad op het goede spoor gezet. Hij 
zouu later in het kader van zijn werk talloze malen naar het Westen reizen en zich 
zelfss in de tweede helft van de jaren '60 voor enkele jaren in Cairo vestigen als 
correspondent.. Hij werkte toen volgens Sigl nog steeds voor de KGB.311 Een van 
Siglss superieuren van de KGB maakte hem het belang van de DDR als werkterrein 
alss volgt duidelijk: 

Diee DDR bietet für unsere Arbeit - mehr noch als jedes andere sozialistische 
Landd - ein geradezu ideales Betatigungsfeld. Dies deshalb, weil die 
Verbindungsfódenn zwischen Ost und West durch die Teilung Deutschlands 
nirgendss so eng geknüpft sind wie hier. Die verwandtschaftlichen und 
bekanntschaftlichenn Beziehungen zwischen hier und drüben sind unz3hlbar. 
Ichh spreche aber nicht nur von den Kontakten zwischen Bürgern der DDR 
undd Westdeutschlands. Viele Deutsche sind nach dem Kriege z.B. nach den 
USAA und Kanada ausgewandert. Wie wir aus dem Postverkehr wissen, 
bestehenn auch nach dort und anderen westlichen Staaten eine Unmenge von 
Verbindungenn - alle NATO-LËnder einbezogen. Diese Situation mussen wir 
nachh Möglichkeit ausnützen. Somit ist zu versuchen, durch Burger der DDR 
ann Burger kapitalistischer LSnder heranzukommen.312 

OmOm het Sigl gemakkelijk te maken DDR-burgers te benaderen, kreeg hij de beschik-
kingg over een legitimatie van de Oost-Duitse recherche ('Kriminalpolizei'). Aange-
zienn DDR-burgers tegenover beambten van de recherche officieel 'auskunftspflich-
tig'' waren, gaf een dergelijke legimitatie een goede ingang.313 Het kwam blijkbaar 
regelmatigg voor dat Sigl en andere collega's van de KGB optraden als vertegen-
woordigerswoordigers van DDR-instanties. Zelf gaf hij zich ooit uit voor een vertegenwoor-
digerr van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de DDR, toen hij in Oost-
Berlijnn een Ghanees die aan de ambassade van zijn land in Bonn was verbonden, 
voorr de KGB moest rekruteren. De man had bij DDR-instanties een aanvraag 
ingediendd in het land te mogen studeren en een kopie daarvan was ook bij de KGB 
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opp het bureau terechtgekomen.315 Sigl noemt nog verscheidene andere gevallen 
waarinn hij iemand rekruteerde voor de KGB terwijl hij zich uitgaf voor een DDR-
functionaris.. Echte DDR-instanties verleenden waar mogelijk medewerking.316 In 
hett jargon heet een dergelijke operatie een rekrutering onder 'valse vlag'. Dat kon 
nuttigg zijn als men redenen had aan te nemen dat iemand eerder bereid zou zijn voor 
hett MfS te werken dan voor de KGB. Het behoeft geen betoog dat Sigl bij dergelijke 
rekruteringspogingenn voor de KGB van nut was, omdat hij immers een Duitser was 
enn degenen die hij benaderde niet snel op de gedachte zouden komen dat hij voor de 
KGBB werkte. Het kwam blijkbaar ook voor dat een informant die al voor het MfS 
werkte,, door die dienst aan de KGB werd overgedragen zonder dat betrokkene dat te 
wetenn kwam. Sigl nam in één dergelijk geval de plaats in van de Führungsoffizier 
vann het MfS en liet de persoon in kwestie in de waan dat ook hij bij het MfS 
werkte.. 17 Soms werden de rekmteringsactiviteiten van Sigl in de DDR ook opge-
merktt door een diensteenheid van het MfS die niet op de hoogte was van zijn KGB-
connectie.. Zo kwam hij, waarschijnlijk in de jaren '60, onder verdenking van de 
plaatselijkee MfS-instanties in Dresden, toen hij zich drie dagen met een agent, een 
Marokkaan,, in een hotel in die stad ophield. Het MfS in Dresden moest toen via de 
centralee in Oost-Berlijn, die weer contact opnam met de KGB aldaar, horen dat de 
zaakk in orde was. De zaak met de Marokkaan leverde nog een interessant detail op 
overr de werkwijze van de KGB in de DDR en de samenwerking met DDR-
instanties.. De Marokkaan kon namelijk zonder door DDR-grenscontroles te worden 
lastigg gevallen bij de overgang Friedrichstrafie door de KGB over de grens geloodst 
worden.. KGB-offïcieren waren daartoe voorzien van 'Sonderausweise', die aan 
DDR-beambtenn moesten worden getoond. Ze konden dan hun agent ongestoord de 
grenss laten passeren.319 De Russische KGB-agent Oleg Toemanov, die in 1968-1986 
bijbij  Radio Liberty in München werkte, maakt in zijn memoires ook gewag van die 
procedure.. Bij de talloze keren in zijn agentenbestaan dat hij voor overleg met de 
KGBB bij FriedrichstraBe de grens overging, werkte de procedure naar zijn zeggen 
naarr volle tevredenheid. De KGB-officier die hem aan de grens met de DDR opving, 
werdd op vertoon van het vereiste document onmiddellijk samen met Toemanov door 
eenn aparte ingang Oost-Berlijn binnengelaten.320 De KGB-officier Victor Sheymov 
heeftt in zijn memoires iets soortgelijks beschreven bij het overschrijden van de 
grenss met Polen. In zijn geval kreeg hij een apart paspoort van de KGB, dat door 
Sovjett personeel en Poolse veiligheidsbeambten onmiddellijk zou worden herkend 
alss behorende bij een KGB-officier die op een speciale missie was.321 

Hett was volgens Sigl vaste routine dat informatie over buitenlandse reizigers 
diee in de DDR op bezoek kwamen aan de KGB werd doorgegeven. Iedere binnen-
komendee buitenlander moest van tevoren een formulier in viervoud invullen, waarop 
niett alleen de gebruikelijke personalia moesten worden verstrekt, maar ook informa-
tiee over de eigen werkgever en het adres van in de DDR wonende vrienden en 
verwanten.. Slechts één van de vier formulieren bleef volgens Sigl bij het DDR-
reisbureau,, de andere gingen naar het MfS, het Oost-Duitse ministerie van Binnen-
landsee Zaken en tenslotte de KGB.322 Ook de voormalige KGB-officier Aleksei 
Myagkov,, die verderop uitvoeriger ter sprake komt, schrijft dat gegevens over West-
Duitsee bezoekers door DDR-instanties aan de KGB werden doorgegeven. Het ligt 
voorr de hand dat dit ook gebeurde met gegevens over andere buitenlandse bezoe-
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kers,, al zegt Myagkov dat niet expliciet. Bezoekende West-Duitsers vormden de 
categoriee waaronder volgens Myagkov de meeste agenten werden aangeworven die 
voorr het verzamelen van informatie over de 'vijand' werden ingezet. De greep 
vann de KGB op het grensregime van de DDR was volgens Sigl ook aanzienlijk door-
datdat de Sovjet dienst bij elke grensovergang informanten had onder het Oost-Duitse 
personeel,, die handelden volgens de instructies van de KGB. Verantwoordelijk voor 
hethet 'grenswerk', zoals de KGB-term luidde, was in 1968-1969 de KGB-kolonel 
Lesin.. Binnenkomende of uitgaande reizigers die voor de KGB interessant waren, 
kondenn bijvoorbeeld op alle mogelijke gronden tijdelijk door DDR-grenspersoneel 
wordenn opgehouden, voor een gesprek worden uitgenodigd e.d. Vooral personen die 
dee in de DDR geldende regels met betrekking tot het grensregime hadden overtre-
den,, waren volgens Sigl gewild als mogelijke contactpersonen, omdat zij uiteraard 
kwetsbaarr waren. Deze situatie was voor de KGB bijzonder nuttig. Sigl zegt 
daarover: : 

Ichh selbst kam auf diese Weise zu vielen dutzenden von Gesprachen und 
Kontaktenn in den Vernehmungszimmern der Grenzkontrollpunkte Frie-
drichstrafie,, Zimmermannstrafie (Checkpoint Charly [sic]) oder der Heinrich-
Heine-Strafie.. Besonders unter den Offizieren des GKP (Grenzkontrollpunkt) 
FriedrichstraBee war ich als Vertreter der 'Freunde' (Sowjets) bekannt. Noch 
einee Woche, bevor ich in den Westen kam, hatte ich eine langere Aussprache 
mitt Oberst Lessin über die Probleme der 'Grenzarbeit' und die 
Möglichkeiten,, sie wirkungsvoller zu gestalten. 

Alss voorbeeld van de praktische assistentie door het MfS aan de KGB noemt Sigl 
hett feit dat de KGB tijdens de Leipziger Messe onder andere alle adressen van de in 
dee stad aanwezige buitenlanders kreeg. Ook had de KGB volgens Sigl zonder meer 
toegangg tot de informatie die het MfS ontleende aan het openen van correspondentie 
vann DDR-burgers.325 Bij het verzamelen van achtergrondinformatie over personen in 
dee DDR die voor rekrutering in aanmerking kwamen, gebruikte de KGB volgens 
Myagkovv ook vaak inlichtingen die van de Volkspolizei afkomstig waren. Tal van 
anderee vormen van assistentie door het MfS aan de KGB kwamen voor. Rond 1960, 
nogg voor de bouw van de Berlijnse muur, kwam Sigl in de problemen omdat zijn 
naamm en foto in een artikel in een West-Berlijns blad waren afgedrukt. Hij reisde 
zelff  regelmatig voor de KGB vanuit Oost- naar West-Berlijn en kon zich daar dus 
niett meer vertonen. Hij diende plotseling uit zijn kennissenkring te verdwijnen. In 
overlegg met zijn KGB-superieur werd er geregeld dat hij enkele dagen later in Oost-
Berlijnn in aanwezigheid van een bekende door het MfS zou worden gearresteerd en 
afgevoerd.. Er kwam inderdaad een MfS-officier langs om hem mee te nemen, die 
overigenss niet wist dat de arrestatie doorgestoken kaart was. Aldus ging Sigl op een 
aannemelijkee manier in rook op.327 

Inn augustus 1961, vrijwel gelijktijdig met de bouw van de muur in Berlijn, 
raaktee Sigl betrokken bij een gezamenlijk onderzoek van KGB en MfS naar de 
verdwijningg van een KGB-medewerker, die onder de naam Josef Lehmann in Oost-
Berlijnn had gewoond. Waarschijnlijk was hij naar het Westen gevlucht. Er werd 
doorr de KGB in Oost-Berlijn voor het onderzoek van de zaak een commissie 

255 5 



geformeerd.. Twee reguliere KGB-officieren maakten er deel van uit, voorts twee 
Duitsee KGB'ers onder wie Sigl en vier medewerkers van het MfS. Aan de orde 
warenn onder meer de doorzoeking van het woonhuis van 'Lehmann' en de ondervra-
gingg van diens achtergebleven verwanten. Pas veel later, waarschijnlijk na zijn eigen 
vluchtt naar het Westen, zou Sigl te horen krijgen dat achter de naam Josef Lehmann 
niemandd minder schuilging dan Bogdan Stashinsky. Die zou na zijn vlucht naar 
West-Duitslandd in augustus 1961 de voorpagina's van vrijwel alle westerse kranten 
halen.. Toen werd namelijk bekend dat hij in opdracht van de KGB in de tweede 
helftt van de jaren '50 twee Oekraïense nationalistische leiders in West-Duitsland 
hadd vermoord.328 Uit het levensverhaal van Stashinsky is inderdaad bekend dat hij 
zichh in Oost-Berlijn onder de naam Josef Lehmann ophield. 

Eenn belangrijke bron over het hier besproken thema is ook de eerder ge-
noemdee KGB-offïcier Aleksei Myagkov, die in februari 1974 tijdens een bezoek aan 
West-Berlijnn naar het Westen overliep. Onder de memoiresschrijvers is hij bijzonder 
omdatt hij afkomstig was uit het met militaire contra-inlichtingen belaste Derde 
Hoofddirectoraatt van de KGB, terwijl verreweg de meeste KGB-overlopers vóór 
hunn vlucht bij het Eerste Hoofddirectoraat hebben gewerkt. Myagkov was voor het 
Derdee Hoofddirectoraat in 1969-1974 in de DDR gestationeerd. Hij beweert dat 
KGB-personeell  in de DDR vrijwel dezelfde rechten had als in de USSR, met uitzon-
deringg van het feit dat het geen DDR-burgers mocht arresteren. Dat werd aan het 
MfSS overgelaten. Typerend is een spionagezaak waarbij zeven aan elkaar ver-
wantee DDR-burgers informatie over in hun land gelegerde Sovjet troepen leverden 
aann een westerse mogendheid. Naar later bleek stonden zij in verbinding met de 
Fransee inlichtingendienst. Het MfS deelde de informatie over deze spionagecel met 
hett Derde Hoofddirectoraat van de KGB en beide diensten schaduwden de betrok-
kenenn over een langere periode om zoveel mogelijk te weten te komen. De leden van 
dee cel werden uiteindelijk door het Oost-Duitse MfS gearresteerd en vervolgens ver-
hoordd in aanwezigheid van KGB-officieren. 

Hett identificeren van westerse agenten onder de DDR-bevolking die in de 
buurtt van Sovjet legerplaatsen woonde was volgens de woorden van Myagkovs 
KGB-superieurr een van zijn vier specifieke taken. De andere drie waren: verhinde-
renn dat westerse diensten agenten aanwierven onder Sovjet militair of civiel 
personeell  in de DDR; in gevallen waarin rekrutering al was geschied zulke personen 
opsporenn en uitschakelen; alle 'tegenstanders van de Sovjet Unie, vijanden van de 
Sovjett macht' opsporen. Met dat laatste werd zoals uit andere passages in Myag-
kovss memoires blijkt, bedoeld dat vooral onder Sovjet militair personeel diegenen 
moestenn worden opgespoord die een anti-Sovjet instelling hadden. In voorkomende 
gevallenn kon dat ook betekenen dat degenen van wie werd vermoed dat zij niet de 
juistee instelling hadden, tot anti-Sovjet uitlatingen werden geprovoceerd.33 Daarbij 
hingg het kennelijk ook enigszins van de dienstijver van de betrokken KGB-offïcier 
enn diens superieuren af, hoever men daarin ging. Voor het uitvoeren van de ge-
noemdee taken, vooral natuurlijk als het ging om het identificeren van westerse 
agentenn onder de DDR-bevolking, was het nodig ook over agenten onder DDR-
burgerss te beschikken. Daarover verderop meer. 

Dee overlopers Nikolai Khokhlov en Vladimir Kuzichkin maken in hun me-
moiress gewag van een bijzondere KGB-activiteit waarbij de DDR een rol van 
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betekeniss speelde. Daarbij ging het om de verschaffing van een valse identiteit aan 
illegalenn van de KGB. Dat waren inlichtingenofficieren die zonder een diplomatieke 
dekmantel,, met een valse identiteit en vaak een valse nationaliteit naar het buiten-
landd werden gestuurd. Illegalen waren dus in het buitenland niet aan een Sovjet 
ambassadee verbonden. Bij hun werk was het beschikken over overtuigende docu-
mentenn die hun valse identiteit moesten ondersteunen uiteraard van het grootste 
belang.. Kuzichkin is tot aan zijn vlucht naar het Westen begin jaren '80 werkzaam 
geweestt bij Directoraat S van het Eerste Hoofddirectoraat, dat verantwoordelijk was 
voorr het werk met illegalen. Directoraat S had een aparte sectie die belast was met 
hethet verzorgen van documentatie voor illegalen. Bij dat werk maakte men volgens 
Kuzichkinn handig gebruik van de mogelijkheden die de Duitse deling bood.334 Een 
inlichtingenofficierr die beschikte over documentatie die hem tot DDR-burger 
maakte,, kon zeker tot aan de bouw van de Berlijnse muur in 1961 gemakkelijk naar 
dee Bondsrepubliek Duitsland worden doorgesluisd. Daar kwam hij automatisch in 
aanmerkingg voor de West-Duitse nationaliteit. Op deze manier sluisde ook de HVA 
vann Markus Wolf vóór 1961 vele agenten en inlichtingenofficieren met een valse 
identiteitt naar de overzijde.335 Khokhlov werd begin jaren '50 in de DDR voorzien 
vann een nieuwe identiteit. Hij en zijn vrouw kregen Duitse identiteitspapieren van de 
politiee in Dresden. Voor zijn pasgeboren zoon werd een blanco formulier bijgele-
verd.3366 Omdat hij vloeiend Duits sprak, kon Khokhlov goed voor een Duitser door-
gaan.. Men mag aannemen dat de politie in Dresden geen andere optie had dan 
hieraann mee te werken. 

5.755 Rekrutering van agenten in de DDR 
Uitt wat hierboven over de activiteiten van de KGB-officier Rupert Sigl is gezegd, 
wordtt duidelijk dat de Sovjet dienst zich ook bezighield met het rekruteren van 
agentenn in de DDR, zowel onder burgers van dat land als onder buitenlanders. Dat is 
eenn thema waarover Markus Wolf in zijn memoires helemaal niets gezegd heeft. Er 
iss al op gewezen dat de voormalige KGB-officier Nikolaj Leonov beweert dat het 
rekruterenn van agenten in de DDR op grond van afspraken met Oost-Duitse instan-
tiess de KGB expliciet was toegestaan. Behoudens die mededeling gaf Leonov geen 
aanvullendee informatie. Hij zei bijvoorbeeld niet uit welk jaar de overeenkomst of 
overeenkomstenn dateerden. Ook ging hij niet in op de belangrijke vraag of DDR-
instanties,, in casu het MfS, van zo'n rekrutering op de hoogte moesten worden 
gesteld. . 

Hett is typerend voor het informatieve gehalte van de memoires van Myagkov 
datt hij gewag maakt van een geheime samenwerkingsregeling tussen MfS en KGB 
of,, zoals hij zelf schreef 'tussen de Sovjet Unie en de DDR'. Zijn superieur liet hem 
bijj  het begin van zijn werkzaamheden in de DDR in 1969 een document zien waarin 
dee verschillende bepalingen betreffende de samenwerking werden opgesomd. 
Volgenss een van de bepalingen had de KGB het recht 'onder de Duitsers te werken' 
omm westerse agenten en personen met een 'anti-Sovjet gezindheid' te ontmaskeren. 
Datt kan alleen maar worden uitgelegd als de mogelijkheid DDR-burgers met dat 
doell  aan te werven. Tevens wordt expliciet gesteld dat de KGB het recht had 
'Duitsers'' voor spionage tegen het Westen te rekruteren. Uit de passage wordt 
duidelijkk dat daarmee DDR-burgers worden bedoeld. Myagkov geeft de bepalingen 
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uitt de samenwerkingsovereenkomst gedeeltelijk als volgt weer: 

DemgemüBB ist das KGB berechtigt, 
-- unter den Deutschen zu arbeiten, urn die Agenten westlicher Spionage-
dienstee und Personen mit sowjetfeindlichen und antisozialistischen Neigun-
genn zu entlarven; 
-- Deutsche fur die spionage gegen Lander des Westens (die Bundesrepubliek 
Deutschland,, die USA, GroBbritannien, Frankreich usw.) anzuwerben; 
-- Besucher aus kapitalistischen Landern auf dem DDR-Gebiet anzuwerben; 
-- 'konspirative' Wohnungen zu unterhalten; 
-- mit dem Ministerium fur Staatssicherheit (MfS) der DDR zusammenzuar-
beitenn und Einsicht in dessen Karteien und Akten zu nehmen; auf Ersuchen 
dess KGB eröffnet das MfS den Briefwechsel und kopiert den Telegramm-
verkehrr von DDR-Staatsbürgem im Interesse des KGB; 
-- die Polizeiakten der DDR einzusehen und die aktive Hilfe der DDR-Polizei 
undd deren Unterstützung anzufordern. Das MfS hat gegenüber dem KGB 
keinerleii  Anspriiche auf Hilfe; ihm ist j edoch gestattet, Hilfsersuchen zu 
aüBem.337 7 

Datt er dergelijke afspraken bestonden tussen de KGB en het MfS bleek onder andere 
uitt twee archiefstukken die na het einde van de DDR aan het licht kwamen. Het gaat 
omm de tekst van twee samenwerkingsovereenkomsten die tussen het MfS en de KGB 
zijnn afgesloten. De ene dateert uit 1973, de andere waarschijnlijk uit 1976. Bij de 
overeenkomstt uit 1976 kan het jaar waarin zij werd afgesloten wellicht worden 
afgeleidd uit de nummering die zij van het MfS ontving, namelijk '446/76'. In beide 
overeenkomstenn is sprake van de uitwisseling van informatie tussen de twee dien-
stenn op inlichtingengebied en op andere terreinen.338 De overeenkomst uit 1973 
maaktt ook gewag van de coördinatie van de inspanningen van de twee diensten en 
wederzijdsee ondersteuning, onder meer 'bei der Fahndung nach Personen, die 
Staatsverbrechenn begangen haben, und bei der Überprüfung von Personen, die im 
Verdachtt der Ausübung einer feindlichen Tfttigkeit stehen oder in operativer 
Hinsichtt interessant sind'. Ook was er sprake van samenwerking 'bei der abwehr-
maBigenn Sicherung des internationalen Touristenverkehrs'.339 Met dat laatste werd 
waarschijnlijkk bedoeld dat men samenwerkte bij het verhinderen van pogingen door 
dienstenn van vijandige mogendheden toerisme voor inlichtingenoperaties te gebrui-
ken.. Dat de samenwerking redelijk intensief was, valt ook af te leiden uit de 
bepalingg in de overeenkomst van 1976 dat de verbindingsofficieren van de officiële 
KGB-vertegenwoordigingg - dat waren waarschijnlijk niet alle leden van de verte-
genwoordigingg - van MfS-documenten werden voorzien. Aldus konden zij zonder 
problemenn de gebouwen van de Oost-Duitse dienst betreden.340 Rupert Sigls 
beweringg dat hij van DDR-documenten werd voorzien, lijk t dus niet helemaal uit de 
luchtt gegrepen. 

Inn beide overeenkomsten werd het rekruteren van agenten door de KGB on-
derr DDR-burgers expliciet genoemd, dat wil zeggen dat er werd gesproken van 'zur 
geheimenn Zusammenarbeit heranziehen' van DDR-burgers. Daarmee werd dus ook 
dee juistheid bevestigd van de opmerking van Leonov over het rekruteren van 
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agentenn in de DDR. In de overeenkomst uit 1976 kwam dat onderwerp het meest uit-
voerigg ter sprake. Opvallend is dat de categorieën agenten vrijwel overeenkwamen 
mett die welke Myagkov in zijn memoires uit 1979 noemde. Dat doet dus vermoeden 
datdat er vóór 1976 ook al andere samenwerkingsovereenkomsten van kracht waren. 
Hett rekruteren van agenten gebeurde volgens de overeenkomst uit 1976 door 
personeell  van de officiële KGB-vertegenwoordiging bij het MfS en door officieren 
vann het Derde Hoofddirectoraat (militaire contra-inlichtingen) die bij de Sovjet 
troepenn in de DDR hun werk deden. DDR-burgers mochten Voor geheime mede-
werking'' bij de volgende taken worden aangetrokken: 

-- bei der Lösung von Aufktórungs- und Abwehraufgaben im Westen, 
darunterr bei Mafinahmen jenseits der Front in besonderen Perioden [ondui-
delijkk is wat hiermee bedoeld wordt] sowie fiir  die Erfüllung von 
Hilfsfunktionenn (Ermittler, Verbindungsmann, Inhaber konspirativer 
Wohungenn und Deckadressen); 
-- bei der Bearbeitung von Mitarbeitern der MilitËrverbindungsmissionen der 
USA,, Englands und Frankreichs, die beim Stab der GSSD [Gruppe der 
Sowjetischenn Streitkrafte in Deutschland] akkreditiert sind; 
-- bei der Durchführung von AbwehrmaBnahmen, die auf den Schutz der 
Militüreinheitenn der Sowjetarmee, sowjetischer Einrichtungen und Burger 
vorr feindlichen Handlungen des Gegners und seiner Agenturen gerichtet 

Volgenss een bepaling in hetzelfde artikel van de samenwerkingsovereenkomst moest 
overr de rekrutering van DDR-burgers 'voor geheime medewerking' overleg tussen 
dee KGB en het MfS plaatsvinden. Verder stond er te lezen: 'In der Anfangsetappe 
derr Überprüfung und des Studiums werden die eventuellen Werbungskandidaten in 
denn Karteien des MfS der DDR überprüft.' Daar kan men in lezen dat een dergelijke 
kandidaatt van werving door de KGB was uitgesloten, als hij al in een eerder stadium 
doorr het MfS was gerekruteerd. In ieder geval zal deze bepaling hebben betekend 
datt in de kaartsystemen van het MfS werd nagegaan of er gegevens over de kandi-
daatt voorhanden waren. Als er een einde kwam aan de werkzaamheden van een 
DDR-burgerr voor de KGB, werd het MfS daarover ingelicht, waarbij ook de 
redenenn voor de beëindiging van de samenwerking werden medegedeeld. Opvallend 
wass een bepaling uit de overeenkomst die inhield dat het MfS voor de 'garantie van 
dee veiligheid van Sovjet burgers in de DDR' ook in de DDR woonachtige Sovjet 
burgerss kon rekruteren. Volgens dezelfde procedure als hierboven weergegeven 
moestt daarvan de KGB-vertegenwoordiging bij het MfS in kennis gesteld worden. 
Ookk moest er door het MfS mededeling gedaan worden van de gronden van een 
eventuelee beëindiging van de samenwerking van een Sovjet burger met het MfS. 
Ditt recht van het MfS om op zijn beurt ook in de DDR woonachtige Sovjet burgers 
tee rekruteren, werd opvallend genoeg niet door Myagkov in zijn memoires genoemd. 
Dee reden daarvan is onduidelijk. Het is niet waarschijnlijk dat het recht van het MfS 
Sovjett burgers te rekruteren, pas uit het jaar van de genoemde samenwerkingsover-
eenkomst,, waarschijnlijk 1976, dateerde. De overeenkomst uit 1973 maakt geen 
meldingg van dat recht van het MfS, maar wel van het recht van de KGB om onder 
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DDR-burgerss te rekruteren. Als het recht van het MfS Sovjet burgers te rekruteren 
pass dateerde uit 1976, dan zou de verklaring voor Myagkovs onwetendheid op dit 
puntt voor de hand liggen, omdat hij immers al in februari 1974 naar het Westen is 
overgelopen. . 

Inn de overeenkomst uit 1973 valt ook te lezen dat er in de USSR een zogehe-
tenn Operativgruppe van het MfS was gestationeerd.344 Of de leden daarvan ook 
Sovjett burgers mochten aanwerven, is in de tekst van de overeenkomst niet te lezen. 
Behalvee in de Sovjet Unie waren ook in de andere Oost-Europese staten (met 
uitzonderingg van Roemenië) in de jaren '70 en '80 Operativgruppen van het MfS 
gevestigd,, per land meerdere. De Operativgruppe Moskau bestond al vanaf 1954 en 
teldee in het midden van de jaren '80 ongeveer dertig medewerkers. Volgens een 
Amerikaansee auteur waren er op het hoogtepunt van de politieke onrust in Polen in 
19822 ongeveer 300 MfS-officieren in dat land gestationeerd, wat erg veel lijkt.345 De 
OperativgruppenOperativgruppen rekruteerden een netwerk van Inoffizielle Mitarbeiter onder DDR-
burgerss die tijdelijk of voor langere tijd hun woonplaats hadden in de landen waar 
eenn officiële MfS-Vertegenwoordiging was. Ook burgers van het gastland konden 
blijkbaarr als agent worden gerekruteerd. De manier waarop dat gebeurde was in 
onderlingee overeenkomsten geregeld.346 Van het bestaan van dergelijke Operativ-
gruppengruppen en van de mogelijkheid dat MfS-personeel bijvoorbeeld ook Sovjet burgers 
inn de USSR kon rekruteren, is in memoires niets terug te vinden. Dat geldt zowel 
voorr de memoires van overlopers als voor die van 'loyale' ex-medewerkers van de 
HVAA of de KGB. Een zeldzame vorm van openheid is een korte passage in een van 
dee boeken van Vitali Pavlov die betrekking heeft op de periode dat hij als chef van 
dee KGB-vertegenwoordiging in Warschau was gestationeerd in 1973-1984. Hij 
schrijftt daar dat de collega's van de Poolse dienst zich nogal opwonden over het feit 
datt zij bij twee afzonderlijke gelegenheden uit de westerse pers moesten vernemen 
datt de HVA erin was geslaagd een West-Duitse man of vrouw te rekruteren. Die 
West-Duitserss waren in Warschau werkzaam bij een diplomatieke vertegenwoordi-
gingg van de Bondsrepubliek. Misschien waren die rekruteringen door de Operativ-
gruppegruppe van het MfS in Warschau uitgevoerd, dat is niet duidelijk. In één van die 
tweee gevallen betrof het een rekrutering onder valse vlag. De Polen vonden het 
voorall  kwalijk dat de Oost-Duitsers zonder hun medeweten inlichtingenactiviteiten 
opp Pools grondgebied hadden bedreven, ook al had de HVA volgens Pavlov 
informatiee bemachtigd die ook voor de Polen van belang was en waarschijnlijk met 
henn gedeeld werd. Bovendien, zo voegt Pavlov er als verzachtende omstandigheid 
aann toe, waren die agenten binnen West-Duitse instellingen gerekruteerd en niet in 
Polenn zelf. Markus Wolf zwijgt over de relaties met de andere Oost-Europese 
dienstenn in alle talen. Typerend is zijn beschrijving van een bezoek dat hij aan Polen 
brengtt in de zomer van 1980, op een moment dat er in dat land grote politieke onrust 
heerstee die zou uitmonden in de oprichting van de onafhankelijke vakbond Solidari-
teit.. Wolf heeft tijdens zijn bezoek ook gesprekken met diverse Poolse veiligheids-
functionarissenn over de toestand. Hij schrijft dan: 'Es lohnt nicht, aus den Notizen 
überr meine Gesprache mit den polnischen Bekannten ausfuhrlich zu berichten.' Als 
nauwelijkss overtuigende reden daarvoor voert hij aan dat zijn Poolse gesprekspart-
nerss radeloos waren en niet in staat tot een zinvolle analyse van de politieke toestand 
inn hun land.348 
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5.165.16 Beroepsmatige achterdocht 
Hett zou eigenlijk vreemd zijn als het feit dat beide diensten actief waren op het 
grondgebiedd van de DDR, niet van tijd tot tijd aanleiding zou zijn geweest tot 
wrijvingenn of afbakeningsproblemen zoals die ook tussen westerse diensten niet 
ongebruikelijkk zijn. Daarover is echter in memoires niets terug te vinden, zelfs niet 
bijj  openhartige auteurs zoals Sigl en Myagkov. Soms is er een vage aanduiding. Dat 
iss het geval in een artikel van de hand van de voormalige KGB-kolonel Ivan 
Koezmin,, die vanaf de jaren '50 tot het begin van de jaren '90 gedurende verschil-
lendee afzonderlijke periodes werkzaam was bij de KGB-vertegenwoordiging in de 
DDR.3499 Hij signaleert een grote afhankelijkheid van de KGB ten opzichte van het 
MfSS waar het ging om het werk in de Bezirke in de DDR, zonder verder in details te 
treden: : 

Fastt absolut war die Abhangigkeit unserer Nachrichtendienste in den 
Bezirkenn der DDR. Bei allen Problemen waren sie auf die Unterstützung der 
Deutschenn angewiesen. Sogar die Arbeitsergebnisse hingen völlig vom 
Wohlwollenn der Kollegen aus den Bezirksamtern des MfS ab, die interes-
santee und vielversprechende Kontakte vermitteln, aber auch die Bemühungen 
einess russischen Mitarbeiters total blockieren konnten.350 

Verderr meent Koezmin dat telefoongesprekken die vanuit de KGB-
vertegenwoordigingg in Oost-Berlijn werden gevoerd, door het MfS werden afgeluis-
terd.. Het MfS probeerde ook de medewerkers van Sovjet instellingen in Oost-
Berlijnn en elders in kaart te brengen en onder meer vast te stellen wie onder hen 
officierenn van de KGB en de GROe waren en wat hun contacten en verbindingen 
waren.. Gegevens daarover werden door het MfS in een speciaal kaartsysteem 
ondergebracht.. Om die officieren van KGB en GROe te identificeren werd vaak 
MfS-personeell  gebruikt dat dienst deed bij de bewaking van de ambassade en andere 
instellingen.. Zelfs schaduwen was een middel dat daarbij niet geschuwd werd. 
Koezminn noemde dit alles met een passende term 'biographische Aufklürung'. Het 
wass een activiteit die in zijn ogen legitiem was. De aldus verkregen informatie was 
voorr het MfS en de DDR-leiders bij hun contacten met Sovjet instanties van belang. 
Dee activiteiten van het MfS tegen Sovjet burgers bleven volgens Koezmin ondanks 
hunn intensiteit binnen bepaalde grenzen. Zo was er geen enkel geval bekend van 
rekruteringg van een Sovjet burger en ook een poging in die richting door het MfS is 
nooitt bekend geworden.352 Daarmee bedoelde Koezmin waarschijnlijk dat het MfS 
nooitt pogingen had gedaan Sovjet burgers te rekruteren zonder de KGB daar in te 
kennen,, want zoals eerder gezegd mochten de Oost-Duitsers in bepaalde gevallen 
well  Sovjet burgers in de DDR rekruteren. 

Hoezeerr het MfS het doen en laten van de KGB op en rond het grondgebied 
vann de DDR soms met argusogen volgde, blijkt ook uit een passage uit de memoires 
vann Vjatsjeslav Kevorkov. De KGB-offïcier Kevorkov onderhield in de jaren rond 
19700 contacten met West-Duitse politici waaronder bondskanselier Brandts naaste 
adviseurr Egon Bahr, die onder meer in 1970 zouden leiden tot de ondertekening in 
Moskouu van een vriendschapsverdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de 
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USSR.. Kevorkov onderhield de verbinding met de West-Duitsers in opdracht van 
KGB-voorzitterr Andropov en indirect ook van partijleider Brezjnev. Hij ging een 
aantall  keren vanuit Oost-Berlijn de grens naar West-Berlijn over, waar hij Bahr 
ontmoette.. Na een dergelijke ontmoeting werd Kevorkov op een keer ook ontvangen 
doorr de minister van Staatsveiligheid van de DDR Erich Mielke, die officieel niet op 
dee hoogte was van wat zijn gesprekspartner in en rond West-Berlijn te zoeken had. 
Tijdenss het onderhoud waarvan niet precies duidelijk is wanneer het plaatsvond, 
bleekk Mielke uitzonderlijk goed geïnformeerd te zijn. Om dat Kevorkov duidelijk te 
makenn zei hij onder meer het volgende: 

'Alsoo Genosse...' - diesmal las er meinen Namen von einem Zettel ab, der 
vorr ihm lag -, 'daB Sie sich neulich mit Bahr getroffen haben, ist mir 
natürlichh bekannt. Lassen Sie uns von folgendem ausgehen: Ich weiB, daB 
Siee sich regelmaBig met den Westdeutschen in Westberlin und in der 
Bundesrepublikk treffen. Ich will ganz offen mit Innen sein. Ich weifl nicht 
nurr mit wem Sie sich wann und wo getroffen haben, sondern auch, worüber 
Siee sprechen und welche Papiere Sie austauschen, also... Überlegen Sie doch 
selbst:: Was ware ich fur ein Sicherheitsminister, wenn ich nicht wüBte, was 

 * 353 

vorr meiner Nase passiert?' 

Dee vraag is of men deze voorbeelden als uitingen van wrijving tussen de twee 
dienstenn moet beschouwen. Eerder lijk t het hier te gaan om de gebruikelijke en 
beroepsmatigee achterdocht van een veiligheidsdienst ten aanzien van alles wat zich 
opp het eigen territorium afspeelt en zich in eerste instantie aan zijn controle onttrekt. 
Ditt volgen van KGB-personeel was ongetwijfeld een activiteit waarin niet door een 
overeenkomstt tussen de twee diensten werd voorzien. Het is uiting van een achter-
dochtt die ook naar voren komt in de gewoonte bij de KGB van tijd tot tijd eigen 
medewerkerss bij wijze van veiligheidsmaatregel preventief te observeren. Soms liep 
datdat volgens de KGB-officier Victor Sheymov uit op een stilzwijgende afspraak 
tussenn de volgers en degenen die zij observeerden, dat men het elkaar niet al te 
moeilijkk zou maken.354 Het MfS kende zogeheten 'unbekannte Mitarbeiter', die met 
vrijwell  niemand bij de dienst contact hadden en ook onder andere werden ingezet 
omm eigen personeel te observeren.355 

5.175.17 Slot 
Uitt het voorgaande blijkt dat de informatie die in memoires en verwante bronnen is 
aann te treffen over de activiteiten van de KGB in een aantal Oost-Europese landen, 
voorall  Tsjechoslowakije, Polen en de DDR, zoals te verwachten zeer onvolledig is. 
Menn zou veel meer willen weten over tal van aspecten van de samenwerking op 
inlichtingengebiedd van de KGB met de andere diensten. Opvallend is bijvoorbeeld 
datt Vitali Pavlov in zijn beschrijving van KGB-activiteiten in Polen volledig 
voorbijgaatt aan de coördinatie van inlichtingenactiviteiten met zijn Poolse collega's, 
dee samenwerking bij de penetratie van westerse objecten uitgezonderd. Of de KGB 
altijdd met de Poolse dienst samenwerkte bij de rekrutering van westerlingen in Polen 
komtt de lezer niet te weten. Het zou interessant zijn te weten hoe vrij de KGB zich 
daarbijj  precies kon bewegen, over welke faciliteiten zij daarbij kon beschikken en of 
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zijj  bij de rekrutering van westerlingen op Pools grondgebied de vrije hand had. 
Formeell  was dat waarschijnlijk niet het geval. Als de situatie in de DDR zoals 
Rupertt Sigl die in zijn memoires schetst een indicatie is, zou dat betekenen dat de 
KGBB ook in Polen een grote vrijheid van handelen had. Zekerheid daaromtrent is er 
echterr niet. Het is niet zonder meer aan te nemen dat de situatie op dit punt in beide 
landenn dezelfde was. Een thema dat uit memoires ook niet echt duidelijk wordt, is 
hoee de relaties van de KGB met de andere Oost-Europese diensten zich in de tijd 
hebbenn ontwikkeld. Van het Oost-Duitse MfS en de HVA wordt bijvoorbeeld 
gezegdd dat die organisaties zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld tot 'junior 
partners',, van diensten die vrijwel volledig ondergeschikt waren aan de KGB tot 
organisatiess met een betrekkelijk grote mate van zelfstandigheid. Over hoe die 
veranderingg in zijn werk ging is uit memoires en ook uit open bronnen tot nu toe 
weinigg bekend geworden. 

Overloperss als Rupert Sigl, Aleksei Myagkov (wat de DDR aangaat) of La-
dislavv Bittman (Tsjechoslowakije) zijn niet terughoudend in wat zij zeggen. Zij 
haddenn echter door hun positie waarschijnlijk minder inzicht in de relatie van hun 
dienstt met de KGB dan een KGB-officier die bij het Eerste Hoofddirectoraat een 
hogee functie bekleedde. Opvallend is wel dat Myagkovs versie van de samenwer-
kingsovereenkomstt tussen MfS en KGB die hij in zijn memoires geeft, verbluffend 
sterkee overeenkomst vertoont met de twee regelingen die na 1990 boven water zijn 
gekomen.. Voormalige hoge KGB-officieren die goed op de hoogte moeten zijn 
geweestt zoals Vladimir Krjoetsjkov, Leonid Sjebarsjin en Vadim Kirpitsjenko 
hebbenn zoals eerder gezegd vrijwel niets losgelaten. Opvallend is bijvoorbeeld dat 
geenn van de KGB-officieren die in Rusland gebleven zijn, in hun memoires ingaan 
opp de samenwerkingsovereenkomsten die er met Oost-Europese diensten werden 
afgeslotenn en het soort afspraken dat daaruit voortvloeide. Ook zwijgen zij over de 
Progress-operatiess waar Mitrokhin zo uitvoerig over schrijft. Zij uiten zich over het 
algemeenn in vage algemeenheden zoals de volgende uitspraak van Vladimir 
Krjoetsjkovv nog eens ten overvloede illustreert: 

Hett Eerste Hoofddirectoraat praktiseerde een nauwe samenwerking met de 
inlichtingendienstenn van de socialistische landen. Die [samenwerking] was 
velee jaren oprecht, diepgaand, veelzijdig en tot wederzijds voordeel. Bijzon-
derr nuttig was de uitwisseling van meningen, oordelen en informatie over het 
strevenn van westerse speciale diensten ten opzichte van de socialistische lan-
denn en over de binnenlandse situatie aldaar. 6 

Dee activiteiten van de KGB in Oost-Europa en de banden van de Sovjet dienst met 
dee andere Oost-Europese diensten vormden slechts één aspect van de verhouding 
vann de Sovjet Unie tot de regio. Oost-Europa was door nauwe banden op een aantal 
gebiedenn met de Sovjet Unie verbonden en de relaties van de KGB en eventueel de 
GROee met de Oost-Europese 'zusterdiensten' waren daarbij waarschijnlijk niet het 
belangrijkstee terrein. Voor de relaties van de CPSU met de communistische partijen 
diee in Oost-Europa sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog aan de macht 
waren,, moet waarschijnlijk de eerste plaats worden ingeruimd. Daarbij ging het 
voorall  om de betrekkingen van Moskou met vijf Oost-Europese staten: de DDR, 
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Tsjechoslowakije,, Polen, Hongarije en Bulgarije. Roemenië onder Nicolae Ceauses-
cuu had zich in belangrijke mate onttrokken aan de samenwerking en daarmee ook 
aann de dominantie door Moskou. De Roemeense distantie ten opzichte van Moskou 
enn de KGB komt treffend naar voren uit de eerder in dit hoofdstuk aangehaalde 
memoiress van Ion Mihai Pacepa.357 De relaties van Moskou met de partijen van die 
vij ff  landen waren in de woorden van een westerse auteur 'the linchpin of the Soviet 
Union'ss hegemonie position in the bloc.'358 Partijleiders en ook functionarissen op 
lageree niveaus hadden regelmatig ontmoetingen met elkaar. De onderlinge relaties 
diee in de praktijk neerkwamen op dominantie door de CPSU waren vastgelegd in 
officiëlee doctrines zoals die van het 'socialistisch internationalisme' of de doctrine 
vann de beperkte soevereiniteit, in het Westen ook wel Brezjnevdoctrine genoemd. 
Diee was na het einde van de Praagse lente in 1968 geformuleerd en hield in dat het 
voortbestaann van het socialisme in de betrokken landen een collectieve verantwoor-
delijkheidd was. Het ingrijpen van een aantal communistische staten in Tsjechoslo-
wakijee in 1968 werd daarmee achteraf gerechtvaardigd. Daarnaast regelde het 
Warschaupactt de militaire betrekkingen tussen de communistische staten en was de 
Comeconn opgezet voor de economische banden. De betrekkingen van de KGB met 
dee Oost-Europese diensten en de deels daaruit voortvloeiende activiteiten van de 
Sovjett dienst in de regio passen ook in deze reeks en zijn mogelijk te beschouwen 
alss een subcategorie van de relaties op militair terrein. Het belang van de betrekkin-
genn met die diensten en van de activiteiten van de KGB in Oost-Europa voor 
Moskouu wordt duidelijk uit het tipje van de sluier dat diverse memoiresschrijvers 
hebbenn opgelicht. Vitali Pavlov geeft er tal van voorbeelden van, hoe hij zich als 
cheff  van de KGB-vertegenwoordiging in Warschau uitstekend wist te informeren 
overr de interne ontwikkelingen in Polen. Die verliepen in die periode stormachtig en 
warenn ook voor de Sovjet Unie van grote betekenis. De informatie die Pavlov 
vergaardee was belangrijk genoeg om aan het Politbureau van de CPSU te worden 
doorgespeeld.. Daarnaast waren er de operaties die samen met de Poolse collega's 
tegenn in Polen gelegen objecten van westerse staten en tegen sommige inlichtingen-
operatiess van westerse diensten werden uitgevoerd. Hoogstwaarschijnlijk was de 
KGBB in de overige van de vijf eerder genoemde Oost-Europese staten op soortgelij-
kee wijze actief, al is daar slechts zeer gedeeltelijk iets over bekend geworden. 
Enkelee voorbeelden die betrekking hebben op operaties tegen westerse objecten in 
Bulgarijee zijn te vinden in de memoires van Vadim Oedilov. Tekenend is dat geen 
enkelee in Rusland woonachtige KGB'er in zijn memoires gewag maakt van de 
Progress-operatiess waar Vasili Mitrokhin in The Mitrokhin Archive zo uitvoerig op 
ingaat.. Daarbij werd er vooral in Polen en Tsjechoslowakije door de KGB uitvoerig 
inn vooral regimevijandige kringen gerekruteerd. Dat was een activiteit die duidelijk 
inn strijd lijk t met de onder andere door Vitali Pavlov herhaaldelijk verkondigde regel 
datdat er in Oost-Europa niet mocht worden gerekruteerd. Het voorgaande maakt 
duidelijkk dat de activiteiten van de KGB in Oost-Europa in de periode na Stalin 
aanzienlijkk veelomvattender waren en wijder vertakt dan KGB'ers als Vladimir 
Krjoetsjkovv en Vadim Kirpitsjenko de lezers van hun memoires willen doen 
geloven. . 
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6.16.1 Inleiding 
Watt is de waarde van de memoires van Sovjet inlichtingenofficieren en wat voor inzichten 
overr de KGB en mogelijk de GROe kunnen eraan worden ontleend? Het aantal memoires-
schrijverss afkomstig uit de GROe is te gering om van grote betekenis te zijn. De enige GROe-
officierenn die memoires op schrift hebben gesteld zijn Penkovski, Nikolski en Suvorov. Hoe-
well  de memoires van eerstgenoemde zeker de toets der kritiek kunnen doorstaan, worden 
voorall  de werken van Suvorov gekenmerkt door een hoge mate van onbetrouwbaarheid. Ni-
kolskii  is als in Rusland woonachtige GROe-officier ook niet bijster mededeelzaam over zijn 
loopbaan.11 Dat memoires in sommige gevallen betrouwbaar zijn en in andere gevallen niet of 
veell  minder is echter te verwachten. Men kan stellen dat alle memoires neigen tot onbetrouw-
baarheidd omdat een element van zelfrechtvaardiging dat de betrouwbaarheid niet ten goede 
komt,, er onvermijdelijk deel van uitmaakt. De vraag die antwoord behoeft is niet zozeer hoe 
onbetrouwbaarr memoires zijn, maar wat eruit te leren is over de werkwijze van de KGB en 
misschienn van de GROe. Het inhoudelijke belang van het genre wordt deels bepaald door de 
beschikbaarheidd van andere bronnen en die zijn er over de KGB en vooral over de GROe be-
trekkelijkk weinig, zeker als het gaat om de periode na Stalins dood. The Mitrokhin Archive is 
watt dat betreft een gunstige uitzondering en van groot belang omdat het in tegenstelling tot de 
memoiress die hier worden besproken grotendeels op archiefmateriaal is gebaseerd. 

Dee GROe is zoals eerder gezegd een organisatie die qua geheimhouding de KGB ver-
ree overtreft. Ook na het einde van de Sovjet Unie in 1991 is er over de militaire inlichtingen-
dienstt vrijwel geen archiefmateriaal vrijgegeven.2 De weinige GROe-memoires die er zijn, 
kunnenn inhoudelijk niet veel aan de bestaande leemte toevoegen. Wat de NKVD betreft heeft 
dee Russische overheid na 1991 wel selectief materiaal vrijgegeven dat betrekking heeft op de 
triomfenn van de inlichtingendienst uit de jaren '30 en '40.3 Over de periode 1953-1991 die 
hierr centraal staat juist weer zeer weinig. Dat geeft de KGB-memoires die er zijn een extra 
belangg dat deels losstaat van hun inhoudelijke kwaliteit. Een memoiresschrijver die schrijft 
overr iets wat nergens elders aan de orde komt, kan daardoor een uitgesproken meerwaarde 
krijgen.. Een voorbeeld is de KGB-officier die schrijft onder het pseudoniem Jevg. Grig. Hij 
wass geen officier van het Eerste Hoofddirectoraat zoals de meeste memoiresschrijvers, maar 
diendee onder andere bij het Vijfde Directoraat dat zich met dissidenten bezighield en waar-
overr weinig bekend is. Over de strijd tegen dissidenten door de KGB is na het einde van de 
Sovjett Unie in Rusland vrijwel niets aan materiaal uit de KGB-archieven vrijgegeven. Grig is 
dee enige memoiresschrijver die ingaat op het verschijnsel van de 'officieren van de actieve 
reserve'' die onder een dekmantel door de KGB bij andere instellingen waren geplaatst. Hij 
bespreektt het thema op een zakelijke en informatieve manier. Hetzelfde geldt voor datgene 
watt hij zegt over de instanties binnen de Sovjet maatschappij waarbij de KGB agenten en in-
formantenn rekruteerde.4 Beide thema's worden in KGB-memoires en in de overige literatuur 
nauwelijkss behandeld. 

Dee memoires van overgelopen KGB-officieren zijn vaak waardevoller dan die van in 
Ruslandd gebleven inlichtingenofficieren omdat zij zoals gezegd inhoudelijk meer informatie 
tee bieden hebben. Typerend zijn de overgelopen KGB-officieren Oleg Gordievsky en Vladi-
mirr Kuzichkin die hun waarde deels ontlenen aan het feit dat zij aspecten van het inlichtin-
genwerkk belichten die bij de andere categorie memoires nauwelijks aan bod komen. Zij bie-
denn onder meer interessante informatie over de gang van zaken op een KGB-rezidentoera in 
hethet buitenland en het werk met illegalen.5 De geringe mededeelzaamheid van bijvoorbeeld 
Vadimm Kirpitsjenko en Joeri Drozdov over het voor de KGB zo belangrijke werk met illega-
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lenn steekt daar pover bij af. In tegenstelling tot Gordievsky en Kuzichkin gaan zij nauwelijks 
opp het werk met illegalen in, hoewel zij beiden vanaf de jaren '70 aan het hoofd van Directo-
raatt S hebben gestaan. Daardoor hebben zij ongetwijfeld gedetailleerd kennis gemaakt met het 
werkk van die afdeling.6 

6.26.2 Memoires van niet-overlopers 
Alss het informatieve gehalte van de memoires van hen die in Rusland gebleven zijn zoveel 
minderr is, wat is dan de waarde van dat subgenre? Zij zijn allereerst interessant omdat zij in-
zagee bieden in de mentaliteit en de denkwereld van de schrijvers, die in veel gevallen op hoge 
positiess bij de KGB zijn geëindigd. Het is vaak een nogal paranoïde denkwereld, typerend 
voorr Sovjet functionarissen, die naar voren komt uit de memoires van personen als Vladimir 
Krjoetsjkov,, Vjatsjeslav Sjironin of Filipp Bobkov.7 Bij die denkwereld hoorde bijvoorbeeld 
dee gedachte dat westerse inlichtingendiensten en hun agenten een belangrijke rol hebben ge-
speeldd bij de ondergang van de USSR en dat niemand in de Sovjet Unie voor zijn mening 
werdd vervolgd. Dergelijke memoiresschrijvers stonden vaak ook sympathiek tegenover de 
coupplegerss van augustus 1991. Uiteraard houden niet alle memoiresschrijvers in Rusland er 
inn even sterke mate dergelijke denkbeelden op na. Kirpitsjenko stelt bijvoorbeeld onomwon-
denn ten aanzien van het einde van de Sovjet Unie dat 'niet de CIA en "zijn beïnvloedings-
agentenn in de USSR" onze grote staat te gronde hebben gericht, maar wijzelf.'8 De denkbeel-
denn van Krjoetsjkov c.s. staan echter soms zo ver af van de werkelijkheid dat niet altijd goed 
tee begrijpen is hoe dergelijke personen zo hoog konden stijgen binnen de KGB zonder die 
organisatiee ernstig in zijn functioneren te belemmeren. Een gedeeltelijke verklaring voor de 
voorspoedigee carrières van deze mensen moet ongetwijfeld gezocht worden in het feit dat hun 
denkbeeldenn nauw aansloten bij die van andere personen in de Sovjet top. Een voorbeeld be-
treftt de vaker genoemde operatie RJaN. De daarin neergelegde denkbeelden, waaruit een sterk 
paranoïdee kijk op het Westen sprak zijn niet uitsluitend van de KGB-top afkomstig, maar 
werdenn door sleutelfiguren binnen de CPSU-leiding gedeeld. Het was ook de partijtop die 
voorzoverr bekend de aanzet gaf tot de operatie. De manier waarop Bobkov het bestaan van 
dissidentenn ontkent sluit natuurlijk ook nauw aan bij wat er in de hoogste kringen van de 
CPSUU over dat onderwerp gedacht en beweerd werd. 

Datt neemt niet weg dat ook onder de in Rusland woonachtige KGB'ers auteurs zijn 
diee soms inhoudelijk interessante dingen te beweren hebben. Een voorbeeld is de eerder ge-
noemdee Jevg. Grig. Maar ook Vladimir Krjoetsjkov is niet in staat twee delen memoires te 
schrijvenn zonder hier en daar een noemenswaardig feit of episode te vermelden. Een voor-
beeldd is zijn mededeling omtrent de bekende Hongaarse communistische politicus Imre Nagy, 
overr wie hij zegt dat hij in de jaren '30, toen hij zich in de emigratie in de Sovjet Unie be-
vond,, door de NKVD als informant werd gerekruteerd. Nadien zou hij belastende informatie 
overr andere Hongaarse emigranten aan de NKVD hebben geleverd, met voor sommige van 
henn zeer nadelige consequenties. Ook niet zonder belang is zijn visie op het bekende politbu-
reaulidd uit de Gorbatsjov-tijd Alexander Jakovlev die hij ervan beschuldigt jarenlang een 
CIA-agentt te zijn geweest. Hij legt de beschuldiging aan partijleider Gorbatsjov voor, maar 
diee laat volgens Krjoetsjkov de zaak op zijn beloop. Het is duidelijk dat Krjoetsjkov zonder 
toestemmingg van Gorbatsjov niets tegen Jakovlev kan ondernemen.9 De bewijzen voor de 
beschuldigingg aan het adres van Jakovlev ontbreken, wat typerend mag worden geacht voor 
hett genre van de memoires. De aandacht waard is ook wat Joeri Drozdov in zijn verder wei-
nigg openhartige memoires zegt over het besluit van de Sovjet leiders in 1949 een einde te ma-
kenn aan inlichtingenwerk in de Volksrepubliek China. Dat was een van de factoren die KGB-
operatiess in dat land in de decennia daarna ernstig bemoeilijkten, toen de verhoudingen met 
dee Sovjet Unie drastisch waren verslechterd. De uitlatingen van Drozdov op dit punt worden 
doorr de overlopers Oleg Gordievsky en Victor Sheymov bevestigd.10 
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Eenn thema waarover in Rusland woonachtige ex-KGB'ers heel weinig te melden heb-
benn is de relatie van de KGB met de militaire inlichtingendienst GROe. De GROe heeft zelf 
naa 1991 niets over dit thema prijsgegeven. KGB'ers zoals Vadim Kirpitsjenko of Vladimir 
Sjebarsjinn die ook de nodige jaren als rezident in het buitenland hebben gewerkt, moeten 
daarbijj  bijvoorbeeld ervaring hebben opgedaan met de GROe, die immers ook vanuit Sovjet 
ambassadess opereerde. In de memoires van de overgelopen KGB-ofïicier Vladimir Kuzichkin 
enn anderen valt te lezen dat de rivaliteit tussen de twee diensten tot de dagelijkse werkelijk-
heidd op ambassades behoorde.11 Kirpitsjenko c.s. bewaren echter praktisch een volledig stil-
zwijgenn over dit onderwerp. Hetzelfde geldt voor de relaties van de KGB met de Oost-
Europesee diensten, waarover men afgezien van enkele algemene opmerkingen en loftuitingen 
aann het adres van vooral de Oost-Duitse HVA en Markus Wolf ook niet erg spraakzaam is. 
Overloperss van de KGB zijn bij dit onderwerp ook niet behulpzaam. Waarschijnlijk omdat in 
dee loopbaan van de meesten van hen de relaties met de Oost-Europese diensten geen rol van 
betekeniss hebben gespeeld, gaan zij er nauwelijks op in. Dat ligt anders voor overgelopen 
Oost-Europesee inlichtingenofficieren, die tijdens hun loopbaan meestal wel persoonlijk met 
dee rol van de KGB in hun land werden geconfronteerd. Dat memoiresschrijvers zoals Ladis-
lavv Bittman, FrantiSek August en Pawel Monat die rol niet erg positief beoordelen, kan niet 
verbazen.122 De zeldzame uitzondering onder de ex-KGB'ers die in Rusland woonachtig zijn, 
iss de voormalige chef van de KGB-vertegenwoordiging in Warschau, Vitali Pavlov. Hij geeft 
uiteraardd naar hij ook zelf zegt geen volledige opening van zaken over de activiteiten van de 
KGBB in Oost-Europa, in het bijzonder in Polen rond 1980, maar behandelt een aantal belang-
rijkee thema's die nergens anders aan de orde komen. Zo wijst hij erop dat de KGB-
vertegenwoordigingg geen agenten rekruteerde in Polen, maar aan zijn informatie kwam door 
middell  van 'vertrouwelijke contacten'. Duidelijk is dat Pavlov in de tijd dat hij m Warschau 
wass gestationeerd, uitzonderlijk goed over de politieke situatie in Polen en de verhoudingen 
binnenn de Poolse partijtop was geïnformeerd. Voor zijn werkwijze gebruikt hij de term 'indi-
rectee penetratie', waarbij hij zich via zijn talrijke contacten in de hoogste geledingen van de 
Poolsee maatschappij over de ontwikkelingen liet informeren.13 Bovendien bespreekt Pavlov 
ookk diverse gevallen van samenwerking tussen de KGB en de Poolse dienst. Daarbij waren 
onderr meer ambassades en andere objecten van westerse mogendheden in Polen het doelwit 
vann pogingen tot penetratie, met technische middelen dan wel anderszins. Ook werd er met de 
Poolsee dienst samengewerkt bij het tegengaan van 'grensoverschrijdende operaties' van anti-
communistischee emigrantenorganisaties als NTS en de OOeN. Deze en verwante organisaties 
diee door de Sovjet overheid als zeer staatsgevaarlijk werden beschouwd, rekruteerden volgens 
Pavlovv bijvoorbeeld agenten onder de Oekraïense minderheid in Polen, om langs deze weg 
eenn verbinding met Oekraïeners in de Sovjet Unie tot stand te brengen.14 In het geval van 
Pavlovv valt wel enigszins te controleren in hoeverre hij in het geval van Polen een juiste voor-
stellingg van zaken geeft. Hoe betrekkelijk namelijk zijn uitspraak is dat de KGB in dat land 
geenn agenten rekruteerde, leert de informatie die aan het standaardwerk The Mitrokhin Archi-
veve kan worden ontleend. Mitrokhin maakt namelijk duidelijk dat er in de tijd dat Pavlov zich 
inn Polen bevond, in dat land en ook elders in Oost-Europa door KGB-illegalen de nodige 
agentenn 'onder valse vlag' werden gerekruteerd.15 Men mag niet zonder meer aannemen dat 
Pavlovv van deze praktijken op de hoogte was, want het is mogelijk dat de rekrutering van de-
zee agenten in Polen buiten hem om gebeurde, niet via de KGB-vertegenwoordiging of de re-
zidentoeraa in Warschau. 

Eenn thema waar in Rusland woonachtige ex-KGB'ers ondanks hun geringe mededeel-
zaamheidd toch niet helemaal omheen kunnen is de relatie met de CPSU of liever gezegd met 
dee leidende organen ervan. KGB-ofBcieren als Krjoetsjkov, Sjebarsjin, Kirpitsjenko en ande-
renn hebben door hun hoge positie direct de partijbemoeienis met de KGB ervaren. Hoge 
KGB-officierenn kunnen er meer over zeggen dan de KGB-offkieren van het middenniveau of 
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lager,, omdat op hun niveau de instructies afkomstig van de partijtop werden doorgegeven. De 
meestee overgelopen KGB-officieren zijn van het middenniveau of lager en hebben om die 
redenn weinig persoonlijke ervaring met de overheersende rol van de top van de CPSU. De 
bemoeieniss van de partijtop werd niet geëffectueerd door de partijorganisaties binnen de 
KGB,, waarvan de leidende posities door KGB'ers werden bemand en niet door reguliere par-
tijfunctionarissen.166 Vooral in het begin van de jaren '80 waren een aantal westerse auteurs 
vann mening dat de KGB zich aan het toezicht door de CPSU had onttrokken.17 Memoires van 
KGB'erss die in Rusland zijn gebleven en ander materiaal maken duidelijk dat er geen reden is 
voorr een dergelijke veronderstelling. Geen van de hier besproken memoires trekt de dominan-
tee rol van de CPSU ten opzichte van de KGB in twijfel.1 Filipp Bobkov die door zijn hoge 
positiee bij de KGB de laatste jaren van zijn carrière rechtstreeks contact had met de hoogste 
partij-instantiess laat er bijvoorbeeld geen misverstand over bestaan hoe de verhoudingen wer-
kelijkk lagen. Hij vermeldt de overheersende positie van de top van de CPSU juist expliciet om 
dee KGB vrij te pleiten van de leidende rol bij de repressie in de Sovjet Unie. Hij noemt een 
aantall  voorbeelden, deels ook uit de periode rond 1980, waarbij het Centraal Comité voorstel-
lenn afkomstig van de KGB die betrekking hadden op diverse beleidsterreinen, afwees dan wel 
juistt accepteerde. Naar aanleiding van een van die gevallen in het begin van de jaren '70 
windtt Bobkov er zich over op dat de partijleiding de zaak niet serieus genoeg nam. Wel had 
menn in die tijd alle aandacht voor grote buitenlandse projecten zoals de aanleg van de Assoe-
andamm in Egypte en de bouw van een stadion in Djakarta.19 Typerend is ook de klacht van 
Nikolajj  Leonov, in 1971-1983 hoofd van het Directoraat voor Informatie en Analyse van het 
Eerstee Hoofddirectoraat, dat hij bij het Politbureau geen voet aan de grond kreeg met zijn op-
vattingenn over de relatie met de Volksrepubliek China en over andere kwesties.20 Diverse 
passagess in de memoires van in Rusland woonachtige ex-KGB'ers duiden erop dat de partij-
topp over belangrijke benoemingen binnen de KGB besliste.21 Onder andere uit dezelfde soort 
bronnenn blijkt dat het Eerste Hoofddirectoraat verantwoordelijk was voor de overhandiging 
vann sommen geld aan vertegenwoordigers van buitenlandse communistische partijen. De be-
slissingg daarover werd door Politbureau of afdelingen van het Centraal Comité genomen en 
KGB-rezidentoera'ss in het buitenland werden vervolgens door het Eerste Hoofddirectoraat 
mett de concrete uitvoering belast.22 De dominante positie van de CPSU blijkt ook uit het in 
memoiress herhaaldelijk genoemde feit dat de KGB niets tegen fulltime partijfunctionarissen 
konn ondernemen zonder de hoogste partij-instanties daarin te kennen. Het meest sprekende 
voorbeeldd daarvan is ongetwijfeld het eerder genoemde geval van Alexander Jakovlev.23 Ar-
chiefdocumentenn die in het begin van de jaren '90 in de Russische pers zijn gepubliceerd en 
inn hoofdstuk II zijn besproken, bevestigen de hiërarchische verhouding tussen de KGB en de 
partijtopp zoals die uit memoires naar voren komt. Het was een standaardprocedure dat belang-
rijkerijke beleidsvoorstellen door de KGB aan de hoogste partij-instanties, dat wil zeggen aan het 
Politbureauu of afdelingen van het Centraal Comité, werden voorgelegd, vaak vergezeld van 
eenn uitdrukkelijk verzoek om erop te reageren. Andropov was al kandidaatlid van het Politbu-
reauu vanaf 1967, maar zelfs nadat hij in 1974 volwaardig lid was geworden, legde hij als 
KGB-voorzitterr nog steeds zijn voorstellen aan de partijtop voor.24 De positie van het Politbu-
reauu aan de top van de politieke piramide in de USSR spreekt ook duidelijk uit een episode 
diee in de memoires van Vadim Kirpitsjenko voorkomt. Hij beschrijft hoe hij eind april 1971 
alss KGB-rezident in Cairo mondeling verslag moest uitbrengen aan het Politbureau in Mos-
kouu over de relaties met Egypte, die op dat moment in een cruciaal stadium waren geraakt. 
Samenn met hem moesten ook de Sovjet ambassadeur in Egypte en het hoofd van de Sovjet 
militairee missie onverwacht in Moskou bij het Politbureau rapport uitbrengen.25 

Inn de voorgaande pagina's is gewezen op tal van zwakke punten die vaak inherent zijn 
aann de memoires van Sovjet inlichtingenofficieren, zowel van hen die tijdens de Koude Oor-
logg zijn overgelopen als van degenen die in Rusland gebleven zijn. Die tekortkomingen zijn 
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err ongetwijfeld mede verantwoordelijk voor dat de memoires van KGB-officieren betrekke-
lij kk weinig in de wetenschappelijke literatuur over de KGB worden gebruikt. Dat geldt in het 
bijzonderr voor die van overlopers waarvan er tijdens de Koude Oorlog toch de nodige ver-
schenenn zijn. Daarbij speelt waarschijnlijk vooral een rol dat vele beweringen die worden 
gedaann niet zijn te verifiëren. Dat schrikt de wetenschapper af die bij voorkeur met informatie 
tee maken heeft die met andere gegevens, liefst afkomstig uit archieven, kan worden vergele-
ken.. Van toepassing is echter datgene wat een Britse auteur schreef over het belang van poli-
tiekee memoires in het algemeen: 'The dispensability of political memoirs depends heavily on 
thee availability of other kinds of sources and our ability to exploit them.'26 Zolang de Russi-
schee overheid slechts zeer selectief archiefmateriaal over de KGB vrijgeeft en over de GROe 
vrijwell  niets, hebben memoires een waarde als bron van informatie, ook al moeten zij met 
voorzichtigheidd en met het nodigee voorbehoud worden gebruikt. 

11 Zie de bespreking van de memoires van deze drie GROe-officieren in bijlage I. 
2 2 

3 3 

22 Zie hoofdstuk 3 

Ziee hoofdstuk 1. 
44 Grig (1997), passim. Zie ook de bespreking van zijn memoires in bijlage I. 
55 Zie de bespreking van de memoires van Gordievsky en Kuzichkin in bijlage I. 
66 Zie de bespreking van de memoires van Kirpitsjenko en Drozdov in bijlage I. 
77 Zie de bespreking van hun memoires in bijlage I. 
88 Kirpitsjenko (1998), p. 33. 
99 Krjoetsjkov (1996,1), pp. 294-299,302. Zie ook de bespreking van Krjoetsjkovs memoires in bijlage I. 
100 Zie de bespreking van Drozdovs memoires in bijlage I. 
111 Zie hoofdstuk 3. 
122 Zie Bittman (1981), Bittman (1984), August & Rees (1984), Monat (1962). De memoires van overgelopen 
Oost-Europesee inlichtingenofficieren komen aan de orde in hoofdstuk 4. 
133 Pavlov (1998), passim. De memoires van Pavlov komen uitvoerig aan de orde in hoofdstuk 4. Zie verder ook 
dee bespreking van zijn boeken in bijlage I. 
144 Pavlov (1999), passim. Zie hiervoor ook meer uitvoerig hoofdstuk 4. 
155 Andrew & Mitrokhin (1999), pp. 342-359. 
166 Sjebarsjin (1993), pp. 212-213. 
177 Zie o.a. Corson & Crowley (1986) en Deriabin & Bagley (1990). Voor een meer gedetailleerde bespreking 
vann dit thema zie hoofdstuk 2. 
188 Een uitzondering is de GROe-officier Victor Suvorov, die echter geen erg betrouwbare memoires heeft 
geschreven.. Zie de bespreking in bijlage I. 

Bobkovv (1995), pp. 40, 154-155, 179-180, 211-212, 260-261, 305, 315. Voor een meer gedetailleerde 
besprekingg van de voorstellen waar het hier om ging zie hoofdstuk 2. Voor een bespreking van de memoires van 
Bobkovv zie bijlage I. 
200 Zie o.a. Leonov (1994), pp. 150-151, 161-162. Voor een meer uitvoerige bespreking van dit thema zie 
hoofdstukk 2. 
211 Zie de bespreking van dat thema in hoofdstuk 2. 
222 Zie de desbetreffende passage in hoofdstuk 2. 
233 Voor een uitvoeriger bespreking van het verschijnsel dat partijfunctionarissen door de KGB in principe 
ongemoeidd moesten worden gelaten zie hoofdstuk 2. 
24 4 

25 5 

Ziee hoofdstuk 2 voor diverse concrete voorbeelden daarvan. 
Kirpitsjenkoo (1993), pp. 106-109. Voor een meer uitvoerige beschrijving van deze episode zie hoofdstuk 2. 

26Egerton(1994),p.63. . 
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BIJLAG EE I 

Besprekingg van de afzonderlijke memoires 

Wadimm Bakatin, lm Innern des KGB. Frankfurt am Main, 1993. 

Biografie:1 1 

Geborenn op 6 november 1937 in Kemerovo oblast als Vadim Viktorovitsj Bakatin. 
1960-19733 werkzaam in de industrie in Kemerovo oblast. 1973-1975 tweede 
secretariss van het Kemerovo gorkom van de CPSU. 1975-1983 afdelingschef, later 
secretariss van Kemerovo obkom. 1983-1985 werkzaam bij het Centraal Comité in 
Moskou.Moskou. 1985-1987 eerste secretaris Kirov obkom. 1986-1989 afgevaardigde 
Opperstee Sovjet van de USSR. 1987-1988 eerste secretaris Kemorovo obkom. 1988-
decemberr 1990 minister van Binnenlandse Zaken van de USSR. 22 augustus-3 
decemberr 1991 voorzitter van de KGB. December 1991 chef van de Mezjrespoebli-
kanskajaa Sloezjba Bezopasnosti ('Interrepublikeinse Veiligheidsdienst'), korte tijd 
dee opvolger van de KGB. Russische editie van zijn memoires: Izbavlenije ot KGB 
(1992). . 

Zoalss zijn levensloop laat zien had Bakatin geen carrière binnen de KGB achter zich 
toenn hij na de mislukte staatsgreep in augustus 1991 de laatste voorzitter werd. Hij 
hadd toen al naam gemaakt als een hervormingsgezind politicus die eind 1990 als 
ministerr van Binnenlandse Zaken van de USSR het veld had moeten ruimen, toen 
presidentt van de USSR Michail Gorbatsjov zijn befaamde 'ruk naar rechts' maakte. 
Bakatinn kwam aan het hoofd van de KGB te staan op het moment dat die organisatie 
doorr de gebeurtenissen van augustus 1991, waarbij zijn voorganger Vladimir 
Krjoetsjkovv een leidende rol had gespeeld, volkomen in diskrediet was geraakt. 
Bakatinn droeg er in belangrijke mate toe bij dat diverse onderdelen van de KGB van 
dee organisatie werden losgemaakt en voortaan als zelfstandige diensten door het 
levenn gingen. 

Dee toonzetting van zijn memoires is totaal anders dan die van KGB'ers als 
Vladimirr Krjoetsjkov en Leonid Sjebarsjin. Bakatin heeft weinig goede woorden 
overr voor de rol in het Sovjet systeem van dat machtige conglomeraat van organisa-
tiess dat de KGB was. Hij oordeelt bijvoorbeeld zeer negatief over het wijd verbreide 
afluisterenn dat de KGB praktiseerde. Na zijn aantreden als voorzitter gelastte hij bij 
dee afdeling die daarvoor verantwoordelijk was een personeelsreductie van dertig 
procentt en een drastische beperking van het aantal gevallen waarin werd afgeluisterd 
(pp.. 56, 152). Hij is de laatste om dat afluisteren te bagatelliseren zoals Krjoetsjkov 
doett in zijn memoires. Onder zijn leiding werd ook afscheid genomen van de 
'brede'' opvatting van contraspionage, die naar zijn zeggen onder andere betekende 
datt bijna elke buitenlander in de USSR en de Sovjet burgers met wie hij contact 
onderhieldd onder observatie van de KGB kwamen. De operationele middelen van 
hett Tweede Hoofddirectoraat werden vanouds voor contra-inlichtingen aangewend. 
Inn de korte tijd die hem als KGB-voorzitter gegeven was, probeerde Bakatin die in 
veell  grotere mate dan voorheen te gebruiken voor het bestrijden van verschijnselen 
alss de georganiseerde misdaad (p. 114). 

Bakatinn ging in 1991 echter in lang niet alle opzichten akkoord met de 
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wensenn van nationalistische politici in de diverse unierepublieken van de USSR, die 
eropp uit waren de activiteiten van de KGB zoveel mogelijk aan de kaak te stellen en 
inn de openbaarheid te brengen. Zij wilden vaak dat ook de identiteit van agenten en 
informantenn van de KGB vooral in hun eigen unierepubliek werd vrijgegeven. 
Voorall  vanuit de Baltische republieken die in september 1991 officieel onafhanke-
lij kk werden, kwam dat verzoek, onder andere van Vytautas Landsbergis. Bakatin 
verzettee zich daartegen en zorgde ervoor dat de archieven gesloten bleven, omdat hij 
dee maatschappelijke repercussies van vrijgave van dergelijke informatie vreesde (pp. 
79,, 132). 

Bakatinn ondersteunt zijn herinneringen weliswaar niet met documenten, maar 
heeftt veel lezenswaardigs te melden over functioneren en werkwijze van de KGB. 
Zoo gaat hij in op de rol van de KGB bij het in opdracht van het Centraal Comité van 
dee CPSU overbrengen van geld aan buitenlandse communistische partijen. Daarbij 
speeldee de Internationale Afdeling van het Centraal Comité die in de jaren '80 lange 
tijdd onder leiding stond van Valentin Falin, een doorslaggevende rol. De KGB was 
belastt met het fysieke overbrengen van het geld (p. 80). Over de grenstroepen laat 
Bakatinn weten dat ongeveer de helft van het budget en de personeelssterkte van de 
KGBB daaraan werd besteed (p. 57). Een belangwekkende opmerking gezien het feit 
datdat over de verschillende posten op de begroting van de KGB weinig bekend is. Een 
anderr punt betreft de mate van centralisatie bij de KGB. Bakatin wijst erop dat de 
Centralee in Moskou in alle belangrijke beleidsbeslissingen binnen de KGB, ook op 
hethet niveau van de republieken, gekend moest worden. De leiding van de republi-
keinsee KGB mocht over de personele bezetting van leidende functies geen beslissing 
nemenn zonder instemming van de Centrale. Dat gold ook voor leidende functies bij 
dee KGB in een oblast. Het proces van de vergroting van de bevoegdheden van de 
republiekenn dat onder Gorbatsjov op gang was gekomen, was door de KGB onder 
Krjoetsjkovv volkomen genegeerd. In de korte tijd dat hij de leiding had over de 
KGB,, stemde Bakatin ermee in dat de regeringen van unierepublieken zelfstandig de 
leidingg van hun KGB benoemden (pp. 131-132). Verwonderlijk is dat strakke 
centralismee bij de KGB niet. Het zal in de Sovjet periode bij tal van overheids- en 
partij-instantiess niet veel anders zijn geweest. 

Toenn Bakatin zijn post bij de KGB innam was hij teleurgesteld over de 
kwaliteitt van de analyses die er geproduceerd werden. Er was pas sinds minder dan 
eenn jaar een centrale analytische afdeling, die naar zijn mening duidelijk nog 
aanloopmoeilijkhedenn had. De verschillende directoraten waaronder het Eerste 
Hoofddirectoraatt hadden weliswaar elk hun eigen analytische afdeling, maar er was 
geenn sprake van de broodnodige coördinatie. Bakatin: 'Die so gut wie unaufbereite-
tenn Informationen flossen auf dem Tisch des KGB-Vorsitzenden zusammen, der 
auswahlte,, was fur die Staatsführung von Belang war.' (p. 59) Dergelijke onver-
werktee informatie was voor het nemen van beslissingen door de partijtop niet 
geschikt.. De dominante positie van de KGB op het gebied van de informatievoor-
zieningg aan de politieke leiders maakte bovendien de kans kleiner dat de partijtop 
mett een variëteit aan politieke standpunten kennismaakte. (Bakatin spreekt zelfs van 
eenn informatiemonopolie van de KGB, wat overdreven lijk t omdat immers instanties 
alss het ministerie van Buitenlandse Zaken en de militaire inlichtingendienst GROe 
dee partijtop ook van informatie voorzagen.) Het gebrekkige analytische werk van de 
KGBB lag volgens Bakatin deels ook aan het feit dat het van oudsher in de Sovjet 
Uniee de gewoonte was analyses vooral bij het Centraal Comité van de CPSU te laten 
verrichten.. Daar werden ook de belangrijke beslissingen genomen (pp. 59-60). De 
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problemenn met het analytische werk in 1990-1991 worden door Nikolaj Leonov in 
zijnn memoires bevestigd. 

Beginn december 1991 werd mede door toedoen van Bakatin een lang 
slependee kwestie uit de wereld geholpen. Het betrof de nieuwbouw van de Ameri-
kaansee ambassade in Moskou, waarin rond 1980 tijdens de bouw door de KGB 
allerleii  afluisterapparatuur was aangebracht. De Amerikanen hadden dat inmiddels 
ontdekt,, maar waren niet in staat alle apparatuur op te sporen en te verwijderen. 
Daardoorr was volledige nieuwbouw, van de grond af aan, opnieuw nodig ter waarde 
vann enkele honderden miljoenen dollars. Sovjet veiligheidsfunctionarissen overhan-
digdenn de Amerikanen begin december 1991 de nodige informatie over de plaatsing 
vann de apparatuur, waardoor de dure nieuwbouw overbodig werd. Bakatin had het 
besluitt daartoe genomen in overleg met president Gorbatsjov, de Russische president 
Jeltsinn en andere hoge functionarissen. Het ging dus niet om een soloactie van zijn 
kant,, maar om een politiek gebaar dat paste in een periode van uitzonderlijk goede 
betrekkingenn met de Verenigde Staten. Daaraan zou enkele jaren later weer een eind 
komenn toen Rusland een minder pro-westerse koers ging volgen in zijn buitenlandse 
politiek.. Toch is deze handelwijze Bakatin door vele KGB'ers zeer kwalijk genomen 
evenalss het feit dat hij de KGB in diverse zelfstandige organisaties heeft opgesplitst. 
Zijj  laten dat in hun memoires geregeld merken (pp. 203-211).4 Vitali Pavlov betitelt 
Bakatinss handelwijze inzake de afluisterapparatuur in de Amerikaanse ambassade 
alss die van een 'verrader, een man zonder gevoel voor zijn Vaderland'. De voorma-
ligee SVR-directeur Jevgeni Primakov noemt in zijn memoires Bakatin daarentegen 
eenn 'eerlijk en fatsoenlijk man'. Bakatin ging er volgens hem van uit dat de Ameri-
kanenn in reactie op zijn gebaar van hun kant soortgelijke informatie beschikbaar 
zoudenn stellen. Dat was in de ogen van Primakov een naïeve gedachte en het 
gebeurdee ook niet.6 

***** * 

Filippp Bobkov, KGB i vlast ('De KGB en de macht'.) Moskva, 1995. 

Biografie: : 
Geborenn op 1 september 1925 in Oekraïne als Filipp Denisovitsj Bobkov in het 
gezinn van een landmeter. In de herfst van 1942 ingedeeld bij een divisie waar ook 
zijnn vader diende. Nam in de zomer van 1943 deel aan gevechten bij Spas-Demensk 
inn Kaloega oblast en bij Lenino in Wit-Rusland. Werd meermalen onderscheiden en 
raaktee zwaar gewond. Na ziekenhuisverblijf weer bij zijn onderdeel teruggekeerd. In 
zijnn aanwezigheid raakte zijn vader op 13 juli 1944 zwaar gewond bij een Duitse 
luchtaanvall  en overleed korte tijd later aan gangreen. Begon op 9 juni 1945 een op-
leidingg aan een Leningradse contra-inlichtingenschool van SMERSj. Betrad in 
oktoberr 1946 voor de eerste keer de Loebjanka als tweede luitenant. Werd eindjaren 
'500 chef van een afdeling van het Tweede Hoofddirectoraat (contra-inlichtingen). In 
19611 benoemd tot plaatsvervangend chef van het Tweede Hoofddirectoraat onder 
Olegg Gribanov. Werd in of omstreeks 1968 op voorstel van Andropov benoemd tot 
plaatsvervangendd chef van het Vijfde Directoraat. 1978-1983 chef van het Vijfde 
Directoraat.. 1982-1985 plaatsvervangend voorzitter van de KGB. Vanaf 1985 eerste 
plaatsvervangendd voorzitter van de KGB. 1985-1990 afgevaardigde van de Opperste 
Sovjett van de RSFSR. 1986-1990 lid van het Centraal Comité van de CPSU. Werd 
opp 9 januari 1991 bij decreet van president Gorbatsjov ontheven uit zijn functie als 
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eerstee plaatsvervangend voorzitter en overgeplaatst naar de Groep van Inspecteurs-
Generaall  van het ministerie van Defensie. Was medio jaren '90 als adviseur werk-
zaamm voor de 'oligarch' Vladimir Goesinski. In november 1994 werd hij er in een 
artikell  in Rossijskaja gazeta van beschuldigd dossiers aan te leggen over presidents-
kandidatenn die door Goesinski als tegenstanders werden gezien. Hoogste rang bij de 
KGB:: legergeneraal. 

Belangrijkk thema in deze memoires is het feit dat de KGB volgens de auteur een 
instrumentt was in handen van de partijtop en in feite daaraan ondergeschikt. Bobkov 
schrijft: : 

(...)) het systeem van staatsveiligheid was slechts een instrument dat de poli-
tiekee wil uitvoerde van het CC van de CPSU, dat in feite het land leidde. (...) 
inn de verschillende stadia van de geschiedenis van de USSR was het volledig 
ondergeschiktt aan Stalin of aan de hoogste partijleiding in zijn geheel, (p. 4) 

Daarmeee is de toon gezet. De teneur van Bobkovs memoires is overduidelijk: 
datgenee wat er in de Sovjet Unie aan willekeur en mogelijke repressie heeft plaats-
gevondenn komt niet op de eerste plaats voor rekening van de KGB. Sprekend over 
dee periode na Stalins dood beschrijft hij hoe door de KGB regelmatig verstandige 
voorstellenn aan de hoogste partij-instanties werden gedaan op allerlei terreinen. In 
eenn aantal gevallen werden die voorstellen afgewezen. Zo werd omstreeks 1980 aan 
hethet Centraal Comité voorgesteld in de USSR de productie van eigen video's ter hand 
tee nemen om de clandestiene import van westerse video's tegen te gaan. Dat voorstel 
werdd afgewezen (p. 212). Een voorstel van de KGB om bepaalde schrijvers die 
voorheenn taboe waren zoals Osip Mandelstam in de Sovjet Unie uit te geven, haalde 
hethet daarentegen wel (p. 260). Bobkov beklaagt zich erover dat het Politbureau in 
veell  zaken die het door de KGB kreeg voorgelegd niet was geïnteresseerd, maar wel 
belangstellingg had voor de aanleg van een stuwdam in Egypte en aanverwante zaken 
(p.. 315). Hij gaat echter nog verder. De KGB was niet alleen slechts een uitvoerder 
vann de wensen van de partijtop, het merendeel van de kwalijke dingen waarvan de 
organisatiee traditioneel is beschuldigd, heeft niet plaatsgehad. Zo ontkent hij dat er 
inn de Sovjet Unie dissidenten werden vervolgd, ook niet door het Vijfde Directoraat 
vann de KGB waarbinnen hij zelf zo'n belangrijke rol speelde. Volgens hem ging het 
Vijfd ee Directoraat slechts tot repressieve maatregelen over in het geval van 'ernstige 
onwettigee handelingen' (p. 208). In een artikel uit 1998 in een Russisch blad naar 
aanleidingg van de dertigste verjaardag van de oprichting van het directoraat schreef 
hijj  het volgende: 

Hett collectief van het directoraat was niet op andersdenkenden gericht maar 
opp hen die door zich te maskeren als zogenaamde andersdenkenden of ge-
woonn door een woordenbrij, zich uitspraken tegen de toen bestaande consti-
tutionelee orde en actief uit waren op de ondermijning ervan.9 

Bobkovv ontkent tevens het voorkomen van misbruik van psychiatrie in de Sovjet 
Unie:: 'De KGB bemoeide zich nooit met de medische conclusies [van het onder-
zoek]]  en ik beschouwde die nooit als tendentieus.' (p. 253) Ook meent hij dat 
dissidentenn die naar het Westen gingen daar vaak in psychiatrische inrichtingen 
terechtkwamenn (p. 256). Over het werken met informanten binnen de dissidenten-

284 4 



bewegingg valt in KGB i vlast niets te lezen. De schrijver ziet het werk van de KGB 
alss vergelijkbaar met dat van westerse diensten: 'In elke staat bestuderen speciale 
dienstenn grondig en fundamenteel de interne toestand en proberen processen te 
voorkomenn die het systeem bedreigen.' (p. 194) De beweringen van Bobkov zijn 
uiteraardd in strijd met de feiten. Een voormalige collega bij het Vijfde Directoraat, 
Alexanderr Kitsjichin, legde in een kranteninterview uit hoe de KGB in de jaren '70 
tegenn de beweging van de Krimtataren en hun leider Moestafa Dzjemiljov tewerk 
wass gegaan: 

OmOm de Krimtataren onderling te verdelen en tegen elkaar op te zetten werden 
err in hun milieu agenten gerekruteerd, die alternatieve organisaties gingen 
opzetten.. Als resultaat daarvan ontstonden er bij de Krimtataren vier van der-
gelijkee organisaties: bij een ervan stond Moestafa Dzjemiljov aan het hoofd 
enn bij de drie andere KGB-agenten. In kringen van Russische Duitsers ging 
dee KGB op dezelfde manier te werk.10 

Uitt The Mitrokhin Archive, dat in 1999 is verschenen en is gebaseerd op KGB-
archiefmateriaall  dat is verzameld door de in 1992 overgelopen KGB-officier Vasili 
Mitrokhin,, blijkt overduidelijk dat de KGB inderdaad dergelijke methoden hanteer-
de.111 Het was ook niet anders te verwachten, zeker als men beziet hoe de zusterorga-
nisatiee van de KGB, het Ministerium für Staatssicherheit in de DDR, tegen dissiden-
tenn tewerk is gegaan. Bobkov zwijgt in zijn memoires echter in alle talen over 
dergelijkee zaken. In een kort hoofdstuk getiteld 'De houding ten opzichte van de 
godsdienst'' (pp. 355-361) gaat hij ook helemaal niet in op de methoden die de KGB 
gebruiktee om de kerken in de Sovjet Unie als onafhankelijke krachten uit te schake-
len.. Uit The Mitrokhin Archive wordt duidelijk dat de KGB de kerken in de USSR, 
voorall  de Russisch-orthodoxe Kerk, ook met tal van agenten en informanten had 
gepenetreerd.122 Onder andere Aleksi II , vanaf 1990 Patriarch van de Russisch-
orthodoxee Kerk, was volgens Mitrokhin in de Sovjet periode onder de codenaam 
'Drozdov'' een agent van de KGB geweest.13 Het belang van dergelijke agenten voor 
dee KGB was overigens niet alleen dat zij informatie verschaften. Zij waren ook 
eventueell  in staat het beleid van de kerk in een voor de KGB en de Sovjet Unie 
gunstigee zin te beïnvloeden. 

Bobkovv geeft enkele voorbeelden van situaties waarin Andropov ervan afzag 
onmiddellijkk krachtige repressieve maatregelen te nemen tegen dissidenten (pp. 205-
207).. De KGB-voorzitter drong er op zeker moment bij Brezjnev op aan, af te zien 
vann harde maatregelen tegen personen die uitgingen van 'niet-communistische 
posities'' (p. 166). In een ontmoeting met Krimtataren in het Kremlin in 1967 stond 
Andropovv ook een relatief gematigde houding voor, waarin hij echter volgens 
Bobkovv werd gedwarsboomd door minister van Binnenlandse Zaken van de USSR 
Nikolajj  Sjtsjolokov (pp. 301-302). Op deze wijze draagt Bobkov bij aan een beeld 
vann Andropov als een verlicht bestuurder. Zijn memoires zijn echter niet te beschou-
wenn als een serieuze verhandeling over de KGB. Het kan nauwelijks verwonderen 
datt hij tegen het einde van zijn boek zijn bezorgdheid uitspreekt over de wijze 
waaropp westerlingen Rusland in het midden van de jaren '90 van de twintigste eeuw 
hebbenn 'gepenetreerd' (p. 372). 

***** ***** 
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Peterr Deriabin and Frank Gibney, The Secret World. London, 1960. 

Biografie: : 
Geborenn op 13 februari 1921 in Lokot, Zuid-West-Siberië, als Pjotr Sergejevitsj 
Deriabin.. In oktober 1939 opgeroepen voor het leger. Lid van de CPSU geworden in 
septemberr 1941. Nam in 1941 en 1942-1943 deel aan gevechten bij Moskou en in 
Stalingrad,, deels als politiek officier. Meerdere keren gewond geraakt. In april 1944 
gewondd geraakt bij de opmars naar Odessa in Oekraïne. In juni 1944 toegelaten tot 
contra-inlichtingenschooll  van Smersj. In april 1945 opleiding aan contra-inlichtin-
genschooll  afgesloten. Daarna werkzaam in Moskou, o.a. in het hoofdkwartier con-
tra-inlichtingenn van de marine. In juni 1946 overgeplaatst naar de MGB in Barnaoel 
inn Altaj kraj, waar hij informanten runde op het terrein van de binnenlandse veilig-
heid.. In 1947 overgeplaatst naar Moskou. Aanvankelijk werkzaam bij bewakingsdi-
rectoraat,, vanaf mei 1952 bij de inlichtingendienst, het toenmalige Tweede Hoofddi-
rectoraat.. Arriveerde in september 1953 in Wenen waar hij werkzaam was bij de 
SK-lijnn van de rezidentoera, die toezicht hield op Sovjet burgers (Sovetskdja 
kolonia).kolonia). Nam op 15 februari 1954 in Wenen contact op met de CIA, waarna hij 
asiell  kreeg in de VS. Rang op het moment van overlopen: majoor. Werkte na 1954 
meee aan de totstandkoming van The Penkovskiy Papers (1965). Schreef Watchdogs 
ofof Terror (1972) en samen met T.H. Bagley KGB: Masters of the Soviet Union 
(1990).. Samen met Jerrold L. Schecter The Spy Who Saved the World: How a Soviet 
ColonelColonel Changed the Course of the Cold War (1992) over de Penkovski-affaire. 
Overledenn op 20 augustus 1992.14 Na zijn dood verscheen Peter S. Deriabin with 
Josephh Culver Evans, Inside Stalin's Kremlin: An Eyewitness Account of Brutality, 
Duplicity,Duplicity, and Intrigue. Dulles VA, 1998. 

Dee memoires van Deriabin zijn onder andere interessant omdat hij tijdens zijn 
carrièree bij de MGB/MVD op uiteenlopende terreinen werkzaam was. Tijdens zijn 
werkzaamhedenn in Barnaoel had hij te maken met het interne veiligheidswerk. In 
zijnn memoires gaat hij in op het aantal personen dat in Altaj kraj en in de stad 
Barnaoell  door de MGB in het oog werd gehouden (p. 85). Deriabin vermeldt ook de 
bestaandee indeling in directoraten die gold op het moment dat hij overliep (pp. 92 
e.v.).. Daarbij valt onder andere op dat het directoraat verantwoordelijk voor buiten-
landsee inlichtingen het Tweede Hoofddirectoraat is. Een maand later, in maart 1954, 
werdd dat omgedoopt tot het Eerste Hoofddirectoraat, de benaming voor de in-
lichtingendienstt van de KGB die tot 1991 zou blijven bestaan. Deriabin was rond 
19500 ook enige tijd werkzaam bij het bewakingsdirectoraat van de MGB dat 
verantwoordelijkk was voor de persoonlijke veiligheid van hoge Sovjet functionaris-
senn onder wie Stalin. Vanaf mei 1952 werkte Deriabin zoals uit zijn levensloop 
blijk tt bij de inlichtingendienst. 

Eenn van de affaires die Deriabin in zijn memoires beschrijft is de ontvoering 
vann de Duitse jurist Walter Linse uit West-Berlijn in juli 1952 (pp. 189-193). Zijn 
beschrijvingg is er een goed voorbeeld van, hoe memoires onvolledige en op belang-
rijkerijke details zelfs onjuiste informatie kunnen geven over een zaak. Linse was een 
vann de leidende figuren van de UntersuchungsausschuB Freiheitlicher Juristen 
(UFJ),, een organisatie die zich actief keerde tegen het communistische systeem in de 
DDRR en daarover informatie verzamelde. Deriabin was naar eigen zeggen in 
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Moskouu bij de voorbereiding van de ontvoering betrokken, in die zin dat hij aan zijn 
superieurenn had gerapporteerd over de activiteiten van de UfJ tegen de DDR. Hij 
beschrijftt het verloop van de ontvoering uitvoerig in zijn memoires, maar dat waren 
gegevenss die in de jaren '50 ook aan de westerse pers konden worden ontleend want 
dee actie tegen Linse kreeg daarin veel publiciteit. Op een aantal niet onbelangrijke 
puntenn verschilt zijn versie met die welke na het einde van de USSR door de Duitse 
onderzoekerr Karl Wilhelm Fricke op grond van vrijgekomen archiefstukken werd 
gereconstrueerd.. Zo blijkt uit twee artikelen van Fricke uit 1996 over deze zaak dat 
dee rol van het Oost-Duitse Ministerie van Staatsveiligheid groter was dan door 
Deriabinn in zijn memoires wordt beschreven.15 Ook blijkt dat Linse in december 
19533 in de Loebjanka is geëxecuteerd. Deriabin was kennelijk niet met deze details 
opp de hoogte en schreef dat Linse 'waarschijnlijk' tot vijfentwintig jaar kamp was 
veroordeeld. . 

Deriabinn maakt ook gewag van het bestaan van een Kamera (kamer) in het 
hoofdkwartierr van de MGB in Moskou in 1946-1953, waarin experimenten met 
diversee soorten gif op levende mensen zouden zijn gedaan (pp. 137-138). Andere 
auteurss zouden pas vele jaren later meer uitvoerige en enigszins afwijkende details 
daaroverr geven. Soedoplatov noemt in zijn memoires uit 1994 ook een dergelijke 
instellingg die volgens hem in officiële stukken 'LAB X' werd genoemd. Ook ge-
bruiktt hij de term spetsialnaja laboratornqja kamera. De periode waarin deze 
instellingg in bedrijf was, lag volgens Soedoplatov echter tussen 1942 en 1946. 
Soedoplatovv gaat veel uitvoeriger op dit laboratorium in dan Deriabin. Hij bagatel-
liseertt zijn eigen betrokkenheid en schuift de verantwoordelijkheid voor de liquida-
tiess die het laboratorium ondernam af op G.M. Majranovski, die ook in een publica-
tiee van twee Russische auteurs uit 1993 veelvuldig wordt genoemd.16 Deriabin 
noemtnoemt de naam van Majranovski niet. 

TheThe Secret World bevat enkele nuttige appendices. In een ervan wordt onder 
anderee uiteengezet hoe de MGB dossiers aanlegde over burgers die de verdenking 
vann de dienst hadden gewekt. In een andere appendix wordt de nadruk gelegd op het 
gebruikk van provocaties door de MGB bij de ontmaskering van staatsgevaarlijke 
personen.. Een enkele keer geeft Deriabin aantoonbaar onjuiste details over een zaak. 
Zoo beweert hij dat de voormalige Duitse bevelhebber van het Zesde Leger bij 
Stalingrad,, Friedrich Paulus, na 1945 aan het hoofd kwam te staan van het Oost-
Duitsee leger, de Nationale Volksarmee. Voorzichtigheid bij het lezen van memoires 
blijf tt dus geboden, vooral omdat allerlei andere details door de aard van de materie 
niett te controleren zijn. Toch moet The Secret World als een van de betere boeken in 
hett genre worden beschouwd, als men de tijd in aanmerking neemt waarin het ver-
scheen.. Er was toen over de KGB en de Sovjet staatsveiligheid veel minder bekend 
datt nu het geval is. In dat licht moeten Deriabins memoires zonder meer als infor-
matieff  worden beschouwd. 

***** * 

Joe.I.. Drozdov, Noezjnaja rabota. Zapiski razvedtsjika. ('Noodzakelijk werk. 
Aantekeningenn van een inlichtingenofficier.') Moskva, 1994. 

Biografie:17 7 

Geborenn in 1925 als Joeri Ivanovitsj Drozdov in Minsk. Vader was beroepsmilitair. 
Inn 1944 na een opleiding aan een artillerieschool in Engels ingedeeld bij een 
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antitankeenheidd van een gardedivisie van het Eerste Wit-Russische Front. Nam deel 
aann verovering van Berlijn en diende vervolgens bij een artillerieregiment in 
Duitslandd en in het Baltische militaire district. 1952-1956 studie aan het Militai r 
Instituutt voor Vreemde Talen in Moskou, waar hij o.a. Duits en Engels studeerde. 
Beginn 1956 vanuit het leger overgeplaatst naar de KGB. 1957-1963 werkzaam bij de 
KGB-vertegenwoordigingg bij het Oost-Duitse Ministerium für Staatssicherheit in 
Oost-Berlijn.. Was onder meer in 1962 in Berlijn betrokken bij de uitwisseling van 
dee KGB-illegaal Rudolf Abel (Fisher) tegen de U-2 piloot Gary Powers. 1963-1964 
studiee bij KGB-instelling in Moskou. 1964-1968 rezident in Beijing. 1968-1975 
plaatsvervangendd chef van Directoraat S (illegalen) van het Eerste Hoofddirectoraat. 
1975-19799 rezident in New York. 1979-1991 chef van Directoraat S. Nam in 
decemberr 1979 deel aan de bestorming van het paleis van Hafizullah Amin in 
Kaboel.. Nam begin augustus 1991 ontslag bij de KGB. Publiceerde in 1999 een 
aanzienlijkk uitvoeriger versie van zijn memoires onder de titel Zapiski natsjalnika 
nelegalnojnelegalnoj razvedki ('Aantekeningen van de chef van de illegale inlichtingen-
dienst').. Hoogste rang bij de KGB: generaal-majoor. 

Ditt boek is opgedragen aan 'inlichtingenofficieren van de bijzondere reserve' 
(osobogo(osobogo rezerva) en 'met een speciale opdracht' {spetsialnogo naznatsjenija). Met 
dee eerste categorie worden illegalen bedoeld of zij die daarvoor in opleiding zijn, 
mett de tweede het type commando's met wie Drozdov in december 1979 deelnam 
aann de bestorming van het paleis van de Afghaanse leider Hafizullah Amin bij 
Kaboel.. Drozdov is gezien de rijke carrière die hij bij de KGB heeft doorlopen niet 
scheutigg met interessante informatie. Na zijn verblijf als rezident in China in de 
jarenn '60 schreef hij een rapport over zijn ervaringen met de titel 'Vier jaar in 
China'.. Het werd door de KGB-leiding en de 'Instantie' (d.w.z. de partijtop) 
gelezen,, maar het is typerend dat hij verder niets zegt over de inhoud ervan. Wat 
betreftt de zes jaar rond 1960 waarin hij in Oost-Berlijn was gestationeerd, zwijgt hij 
overr de relatie van de KGB met het Ministerium für Staatssicherheit van de DDR. 
Drozdovv noemt Joe.V. Andropov, A.A. Gromyko, B.N. Ponomarjov, V.M. Tsje-
brikovv en V.A. Krjoetsjkov als hoge functionarissen met wie hij veel contact had, 
maarr wijdt alleen aan Andropov enkele summiere woorden, de overigen komen 
helemaall  niet ter sprake (p. 60). Slechts sporadisch zijn passages aan te treffen die 
dee moeite waard zijn, die dan echter vaak niet verder worden toegelicht. Dat geldt 
bijvoorbeeldd voor zijn bewering dat na de arrestatie van de illegaal Rudolf Abel in 
dee Verenigde Staten in 1957 niet diens hele netwerk is opgerold (p. 47). Gezien het 
feitt dat het zo lang geleden is, had er toch wel iets meer over gezegd kunnen 
worden.. Ongeveer gelijktijdig met de terugkomst van Abel naar de Sovjet Unie in 
19622 werd zijn opvolger die de codenaam 'Georgi' had, de Verenigde Staten 
binnengeloodst.. Daar zou hij volgens Drozdov nog vijftien jaar actief blijven om 
daarnaa naar de Sovjet Unie terug te keren waar hij overleed. Drozdov citeert een 
voormaligg CIA-medewerker die beweert dat Georgi in die vijftien jaar in de 
Verenigdee Staten onder andere een technologiebedrijf oprichtte en een toeleveran-
cierr werd van het Pentagon bij de bouw van de Titanraket. Georgi zou ook vele 
patentenn op het gebied van militaire technologie hebben verworven, die hij vervol-
genss aan de KGB had doorgespeeld (pp. 7-8, 49-50). Drozdov acht het niet nodig in 
tee gaan op de structuur en werkwijze van Directoraat S (illegalen) dat hij jarenlang 
heeftt geleid, omdat de overlopers Vladimir Kuzichkin en Oleg Gordievsky dat in 
hunn memoires al hebben gedaan (p. 83). 
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Eenn belangwekkende passage in zijn memoires betreft de Chinese Volksre-
publiek.. Drozdov schrijft dat de Sovjet inlichtingendienst zijn werkzaamheden in dat 
landd in oktober 1949 beëindigde, ten tijde van de oprichting van de volksrepubliek. 
Menn droeg zelfs zijn agenten over aan de 'Chinese organen van staatsveiligheid', 
watt hij karakteriseert als 'een onvergeeflijke fout voor elke inlichtingendienst om 
[aldus]]  aan de wensen en verzoeken van tijdelijke bondgenoten te voldoen'. 
Medewerkerss van de Chinese inlichtingen- en contra-inlichtingendienst kregen 
vanaff  1949 een opleiding in de Sovjet Unie waardoor ze de werkwijze van de Sovjet 
'organen'' goed leerden kennen. Het was daardoor moeilijker voor de KGB om tegen 
dee Chinezen te werken, zoals Drozdov zelf in de jaren '60 kon vaststellen. Hij 
schrijftt verder dat de Chinese leiding al in 1952 in het diepste geheim met inlichtin-
genwerkk tegen de USSR was begonnen (pp. 53-54). Diverse andere memoiresschrij-
verss bevestigen dat de KGB ten aanzien van China weinig resultaten boekte. 
Volgenss Oleg Gordievsky waren de Chinezen rond 1950 veel minder geneigd met de 
Sovjett dienst samen te werken dan de Oost-Europese bondgenoten, hoewel ze 
bijvoorbeeldd de MGB/KGB wel onbeperkt toegang gaven tot Amerikaanse en 
anderee westerse krijgsgevangenen ten tijde van de Koreaanse oorlog. Directoraat S 
(illegalen)) van het Eerste Hoofddirectoraat had volgens Vladimir Kuzichkin in de 
tijdd dat hij er werkte (eind jaren '70) geen enkele agent in China. De Chinese sectie 
vann het directoraat had zelfs geen agenten onder Chinezen in andere landen.20 De 
Chinezenn voerden blijkbaar ook succesvolle offensieve inlichtingenoperaties uit 
tegenn de Sovjet ambassade in Beijing. Volgens de KGB-ofïicier Victor Sheymov 
beschiktee de KGB niet over inlichtingen van enige betekenis betreffende China. Hij 
maaktt melding van het 'gerucht' dat Chroesjtsjov het inlichtingennetwerk van de 
KGBB in China bewust had prijsgegeven, wat misschien slaat op de episode die 
Drozdovv ook noemt maar die door hem in 1949 geplaatst wordt.21 Sheymov 
beschrijftt verder hoe hij in de jaren '70 in de Sovjet ambassade een akoestisch 
afluistersysteemm ontdekte dat via de schoorstenen van het gebouw liep en door de 
Chinesee dienst daar al omstreeks 1950 zou zijn aangebracht.22 Aangaande de 
moeilijkee situatie van de KGB in China haalt hij zijn directe chef aan binnen het 
Achtstee Hoofddirectoraat (verbindingen en cryptografie), die zich daarover in de 
jarenn '70 in krasse termen uitdrukte: 

Whatt I mean is this: where the Chinese are concerned, w're in the dark - in 
everyy sense. We don't understand them politically. We don't know what 
they'ree thinking. We haven't got a clue what they're up to - what their inten-
tionss toward us are. They've shut us out for years. Very effectively. First CD 
[Chieff  Directorate] intelligence has been totally inadequate. It's fiendishly 
difficultt to operate against them from the embassy [in Beijing]. Travel there 
iss severely restricted. I'm ashamed to admit it, but right now we don't have a 
singlee Illegal inside China. In short, we have no reliable sources of inside in-
formation.. We don't seem to be able to get even our toe in the door. The 
situationn is intolerable.23 

Eenzelfdee beeld ten aanzien van KGB-operaties tegen China rijst op uit de docu-
mentenn die Gordievsky aan de Britse dienst heeft doorgespeeld. De Centrale schreef 
inn 1985 aan de rezidentoera's in het buitenland: 

Thee volume of information obtained on the subject of China amounts to less 
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thann 1% of the total volume and the material does not, in its content, meet the 
requirementss set down for our service. The absence, in the majority of resi-
dencies,, not only of targets for recruitment, but even of operational contact 
withh a prospect of working against the PRC [People's Republic of China] is a 
sourcee of extreme anxiety. 4 

Nikolajj  Leonov, in de jaren '70 en het begin van de jaren *80 werkzaam bij het 
Directoraatt voor Informatie en Analyse van het Eerste Hoofddirectoraat, benadrukt 
dee culturele barrière die ook voor Russen een rol speelt bij het begrijpen van China: 

Chinaa en het Oosten in het algemeen bleven een raadsel voor ons allen die 
eenn academische opleiding hadden gehad en hadden gewerkt in landen met 
eenn christelijke beschaving. Het is een aparte wereld. Men moet er zijn hele 
levenn aan besteden, als men die wil leren begrijpen. 

Hett gewicht dat bij de KGB aan China werd toegekend bleek uit het feit dat onder 
dee plaatsvervangend chefs van het Eerste Hoofddirectoraat volgens Leonov altijd 
eenn sinoloog was. 

Nadatt Drozdov in 1979 chef werd van Directoraat S, hoorde Kuzichkin van 
hemm het een en ander over het overlopen van de Sovjet diplomaat Arkady Shev-
chenko.. Shevchenko was plaatsvervangend secretaris-generaal bij de Verenigde 
Natiess in New York. Voordat hij in 1978 naar de Amerikanen overliep, stond hij al 
enigee tijd in verbinding met de CIA, terwijl Drozdov in die tijd KGB-rezident in 
Neww York was. Kuzichkin hoorde van Drozdov dat de rezidentoera in New York al 
maandenn voordat Shevchenko overliep de Centrale had gewaarschuwd dat er 
verdenkingenn tegen hem bestonden. Moskou had echter niet gereageerd.27 Drozdov 
staatt in zijn memoires stil bij de affaire-Shevchenko en citeert uitvoerig uit diens 
memoiress Breaking with Moscow uit 1985 (pp. 160-168). Hij beweert dat Shev-
chenkoo na zijn overlopen in de VS intieme betrekkingen zou hebben onderhouden 
mett twee prostituees en door een van hen een geslachtsziekte zou hebben opgelopen 
(p.. 168). Hij zegt als rezident Moskou meerdere keren van de verdenkingen die 
tegenn Shevchenko bestonden op de hoogte te hebben gesteld, wat door Kaloegin 
wordtt beaamd. Drozdov schrijft dat men in Moskou weigerde maatregelen tegen 
Shevchenkoo te nemen omdat hij blijkbaar van hogerhand protectie genoot. Hij stelde 
ookk de Sovjet ambassadeur bij de Verenigde Naties, Oleg Trojanovski, op de hoogte 
vann zijn verdenkingen, maar dat had ook geen resultaat. Drozdov kreeg opdracht van 
dee Centrale de observatie van Shevchenko in New York te staken, maar hij legde 
naarr eigen zeggen die instructie naast zich neer (pp.71-74). 

Zoalss menige andere in Rusland woonachtige ex-KGB'er kwam Drozdov na 
publicatiee van zijn memoires enkele jaren later met een nieuwe versie die veel 
uitvoerigerr is. Daarin staat een hoofdstuk over de gebeurtenissen in Kaboel in 
decemberr 1979, waar Drozdov persoonlijk aanwezig was en een leidende rol 
speelde.. Hij had dat in de eerste versie maar heel summier aangeduid (pp. 139-
140).Vadimm Kirpitsjenko had in 1998 in een nieuwe editie van zijn memoires al 
latenn weten hoe belangrijk de rol van Drozdov bij een en ander geweest was.29 

Drozdovv citeert instemmend een Russische auteur die ingaat op de beweegredenen 
vann KGB-voorzitter Joeri Andropov en minister van Defensie Dmitri Oestinov bij 
hett besluit tot de inval in Afghanistan in 1979. Belangrijk zou daarbij de overweging 
zijnn geweest dat de CIA uit was op de creatie van een 'nieuw groot Ottomaans rijk', 
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datt ook de zuidelijke republieken van de USSR in Centraal-Azië zou omvatten. 

**** * * 

Ilyaa Dzhirkvelov, Secret Servant: My Life with the KGB and the Soviet Elite. New 
Yorkk etc., 1989(oorspr. 1987). 

Biografie: : 
Geborenn in februari 1927 in Sevastopol. Vader was politiek commissaris bij de 
Zwarte-Zeevloot.. Bracht kinderjaren door in Tbilisi. Na verlaten van school in 1943 
vrijwilli gg aangemeld bij de Georgische staatsveiligheid. Februari 1944 tewerkge-
steldd bij de cryptografische afdeling van de NKGB in Georgië. Nam in april en mei 
19444 deel aan gevechten en zuiveringsoperaties op de Krim. In mei 1944 betrokken 
bijj  de deportatie van Krimtataren. Maakte in februari 1945 deel uit van het bewa-
kingspersoneell  bij de topconferentie in Jalta op de Krim. In 1945 betrokken bij 
zuiveringsoperatiess tegen opstandelingen en collaborateurs in West-Oekraïne en 
Letland.. 1945-1947 studie aan hogeschool van de NKGB in Moskou. Bracht in 1947 
samenn met zijn vrouw die ook aan hogeschool van de NKGB was afgestudeerd, zes 
wekenn in Roemenië door, waar zij betrokken waren bij operaties tegen voormalige 
Duitsee agenten en collaborateurs. 1947-1949 werkzaam bij de afdeling Midden-
Oostenn van de inlichtingendienst waar hij zich toelegde op Iran. Maakte zelf in het 
kaderr van operaties meerdere reizen naar Iran. 1949-1952 werkzaam bij het archief 
vann de inlichtingendienst. 1952-1953 werkzaam bij de Amerikaanse afdeling in de 
Centrale.. 1953-1955 werkzaam bij het Tweede Hoofddirectoraat in Moskou bij de 
afdelingg die zich richtte op de diplomatieke vertegenwoordigingen van landen uit 
hethet Midden-Oosten. 1955-1956 werkzaam bij afdeling van het Eerste Hoofddirecto-
raatt die via de KGB-organisaties in de unierepublieken het inlichtingenwerk aan de 
grenzenn van de USSR coördineerde. 1956- 1957 werkzaam bij de KGB in Georgië. 
19577 bij KGB ontslagen. 1957-1965 korte tijd werkzaam bij de centrale televisie in 
Moskou,, daarna in een hoge functie bij de Unie van Journalisten van de USSR. 
1965-19677 werkzaam bij het hoofdkantoor van TASS in Moskou. 1967-1970 TASS-
correspondentt in Zanzibar. 1970 TASS-correspondent in Dar-es-Salaam. 1970-1972 
TASS-correspondentt in Khartoem. 1972-1974 hoofd van de afdeling buitenland op 
hethet hoofdkantoor van TASS in Moskou. 1974-1980 werkzaam bij de persafdeling 
vann de World Health Organization in Genève. Liep in maart 1980 met vrouw en 
dochterr vanuit Genève over naar Groot-Brittannië. Rang bij het verlaten van de 
KGBB in 1957: onbekend. 

SecretSecret Servant is een lezenswaardig boek dat in vele opzichten nuttige informatie 
bevat.. In vergelijking met andere overlopers valt het op dat Dzhirkvelov zichzelf 
niett schetst als een persoon die al vele jaren voordat hij overliep, inwendig vol 
kritiekk was op het Sovjet communisme. Hij ziet zichzelf juist als iemand die tijdens 
zijnn carrière een loyaal Sovjet burger was, beslist geen dissident of een opponent van 
hett regime (p. 7). De deportatie van Tataren uit de Krim waaraan hij in 1944 
deelnam,, vervulde hem weliswaar met afkeer, maar hij zag zijn deelname eraan als 
onvermijdelijk,, aangezien het daarbij ging om het uitvoeren van een bevel (p. 27). 
Naarr eigen zeggen liep hij in 1980 ook niet uit ideologische overwegingen naar het 
Westenn over, maar omdat hij als gevolg van machinaties van een superieur onheus 
werdd behandeld. Daardoor liep hij een groot risico bij wijze van onverdiende 
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strafmaatregell  vanuit Genève naar de USSR te worden teruggeroepen (pp. 373 e.v., 
385). . 

Dee ouders van Dzhirkvelov waren uit elkaar gegaan toen hij nog heel jong 
wass en hij had nooit contact met zijn vader meer gehad. Bij de MGB kwam men er 
inn 1949 achter dat zijn vader in 1937 als 'vijand van het volk' terecht was gesteld. 
Datt leidde met enig geluk niet tot ontslag of erger, maar slechts tot overplaatsing 
naarr het archief van de inlichtingendienst (pp.84-89). Deze gang van zaken doet 
sterkk denken aan een soortgelijk voorval betreffende de vader van Oleg Penkovski, 
alss gevolg waarvan laatstgenoemde ook gedwarsboomd werd in zijn carrière.31 

Dzhirkvelovv geeft informatie over een tal van onderwerpen, zij het dat details niet 
altijdd kloppen. Zo zegt hij in het midden van de jaren '40 in Moskou aan de inlich-
tingenschooll  van de NKGB voordrachten te hebben bijgewoond van de bekende 
inlichtingenofficierr Pavel Soedoplatov. Die deed daarbij onder meer uitvoerig 
verslagg van de aanslag, die hij zelf in mei 1938 in Rotterdam had gepleegd. Abusie-
velijkk geeft Dzhirkvelov daarbij als naam van het slachtoffer Konovalenko, terwijl 
diee in werkelijkheid Konovalets was (pp. 55-60). Over de beruchte KGB-officier 
Ivann Serov, die in 1958-1963 chef van de GROe was, beweert Dzhirkvelov ten 
onrechtee dat hij kort na zijn ontslag bij de GROe als gevolg van de Penkovski-
affairee zelfmoord zou hebben gepleegd (p. 65). In werkelijkheid is Serov pas in 1990 
eenn natuurlijke dood gestorven. Tijdens zijn werk in het archief van de inlichtin-
gendienstt rond 1950 kreeg Dzhirkvelov blijkbaar ook inzage in documenten 
betreffendee de bekende Britse agent Sidney Reilly. Hij schrijft dat Reilly niet zoals 
veelall  werd gedacht in 1925 aan de Sovjet-Finse grens werd gedood, maar gevangen 
werdd genomen door de OGPOe. Reilly zou enkele jaren later in de Loebjanka als 
gevolgg van ziekte een natuurlijke dood zijn gestorven (pp. 92-93). Uit materiaal dat 
naa 1991 door de Russische overheid werd vrijgegeven, blijkt dat Reilly inderdaad 
niett in 1925 bij een grensincident het leven liet. Hij werd echter in tegenstelling tot 
watt Dzhirkvelov beweert in datzelfde jaar door de OGPOe geëxecuteerd.33 Op zich 
iss het tijdstip en de manier van Reilly's dood geen puur academische kwestie. Het 
feitt dat hij levend in handen viel van de Sovjet autoriteiten betekende namelijk dat 
hijj  nog door de OGPOe onder druk kon worden gezet om informatie te geven over 
dee anticommunistische emigrantenorganisatie waarvan hij deel uitmaakte. 

Dzhirkvelovv werd in augustus 1957 door de KGB ontslagen nadat hij in 
Georgiëë betrokken was geraakt bij een vuurwapenincident (pp. 235-238). Hij 
slaagdee erin oneervol ontslag te vermijden, waardoor hij nog bij andere Sovjet 
instellingenn werkzaam kon zijn. Veelzeggend voor de werkwijze van de KGB 
binnenn de Sovjet Unie was dat hij nog steeds in het geheim gedeeltelijk voor de 
dienstt actief bleef, nadat hij in 1957 een baan had gekregen bij de Unie van Journa-
listenn van de USSR. Hij kreeg zijn salaris van zijn nieuwe baan en dat werd door de 
KGBB aangevuld. Tot hoelang deze constructie in zijn geval bleef bestaan is niet 
helemaall  duidelijk. Door zijn nieuwe werk kreeg Dzhirkvelov veelvuldig contact 
mett bezoekende journalisten en hoogwaardigheidsbekleders uit het buitenland. Dat 
wass voor de KGB uiteraard van groot belang (pp. 266 e.v., 283). Hij zou zelf een 
groott deel van zijn carrière na 1957 journalistiek werk doen en onder meer betrok-
kenn zijn bij de lancering van artikelen met een negatieve strekking voor de Verenig-
dee Staten in een land als Tanzania (p. 338). Dzhirkvelov had zowel vóór als na zijn 
formelee vertrek bij de KGB contact met de desinformatie-expert en KGB-officier 
Ivann Agajants (pp. 289-291). Hij geeft cijfers over de presentie van KGB- en GROe-
officierenn op buitenlandse vertegenwoordigingen van de USSR. Zo was bijvoor-
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beeldd tweederde van de TASS-correspondentschappen in Afrika bezet door perso-
neell  van de twee inlichtingendiensten (p. 328). Hij zegt ook met stelligheid dat 40% 
vann de Sovjet burgers in diplomatieke missies en internationale organisaties 
voltijdsee inlichtingenofficieren van de KGB en de GROe waren (p. 137). Dergelijke 
percentagess zijn niet onaannemelijk. Hij gaat er niet op in of dat percentage bij alle 
ambassadess en andere vertegenwoordigingen hetzelfde was. 

Tijdenss zijn werk bij de World Health Organization in Genève in de jaren 
'700 werd er door de KGB-rezidentoera aldaar uiteraard streng toegezien op de 
contactenn die Sovjet burgers onderhielden met buitenlanders, vooral westerlingen. 
Zoo schrijft Dzhirkvelov dat alle Sovjet employés van internationale organisaties elk 
halfjaarr schriftelijk verslag moesten uitbrengen over de aard van hun contacten, het 
werkk van buitenlanders en andere relevante informatie. Elk serieus gesprek met een 
buitenlanderr moest schriftelijk worden gerapporteerd. Op die manier werd niet 
alleenn toezicht gehouden op de contacten van Sovjet burgers, maar werd ook 
nagegaann in hoeverre de betrokken buitenlanders voor de Sovjet Unie van enig nut 
kondenn zijn (pp. 369-370). Schriftelijke verslagen over de contacten op recepties 
waarr veel buitenlanders kwamen werden in de jaren '70 volgens een memoires-
schrijverr ook in Moskou van KGB-officieren geëist.34 Ook de voormalige Sovjet 
diplomaatt Arkady Shevchenko beschrijft een dergelijk scherp toezicht. Volgens hem 
eistee de KGB-rezident in New York in de jaren '70, Joeri Drozdov, op zeker 
momentt dat contacten met buitenlanders zelfs vooraf werden gemeld. Dat was 
voorall  voor VN-personeel zoals Shevchenko vrijwel ondoenlijk, omdat zij in het 
kaderr van hun werk dagelijks met buitenlanders te maken hadden.35 

Inn het bekende boek over de KGB van John Barron uit 1974 wordt Dzhirk-
velovv aangeduid als iemand die op dat moment nog in actieve dienst was bij de 
KGB.. Hij zou ook eerder als KGB-officier uit Turkije zijn uitgewezen.36 Als we 
Dzhirkvelovv mogen geloven, waren die beweringen van Barron onjuist. Over een 
eventuelee uitwijzing uit Turkije schrijft hij niets. Wat de KGB aangaat, daar had hij 
naarr eigen zeggen tijdens zijn verblijf in Genève helemaal geen contact meer mee 
(p.. 367). 

***** * 

Alexanderr Feklisov, Za ókeanom i na ostrove. Zapiski razvedtsjika. ('Aan de 
overzijdee van de oceaan en op een eiland. Aantekeningen van een inlichtingenoffi-
cier.')) Moskva, 1994. 

Biografie: : 
Geborenn in Moskou in 1914 als Alexander Semjonovitsj Feklisov, vader was 
wisselwachterr bij de spoorwegen. Werkte onder meer in een fabriek, volgde diverse 
technischee opleidingen, werd in juli 1939 toegelaten tot op de inlichtingenschool 
SjONN (Sjkola Osobogo Naznatsjenia, 'School met een Bijzondere Opdracht') van de 
NKVD.. 1940-1941 werkzaam bij de Centrale in Moskou als voorbereiding op 
vertrekk naar de Verenigde Staten. Van januari 1941 tot september 1946 werkzaam 
bijj  de rezidentoera in New York, vooral op het gebied van technologische spionage. 
Onderhieldd onder meer de verbinding met Julius Rosenberg en ontmoette hem 
tallozee keren persoonlijk. In 1946-1947 in Moskou, waar hij als dekmantel ook 
werktee bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van september 1947 tot april 
19500 bij de rezidentoera in Londen, waar hij onder andere enige tijd de verbinding 
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onderhieldd met de atoomspion Klaus Fuchs. Zomer 1950 plaatsvervangend chef, 
vanaff  1951 chef van de Afdeling Engeland van het Directoraat Engeland en de 
Verenigdee Staten bij het Comité voor Informatie. In 1953-1955 in Tsjechoslowakije 
alss adviseur van de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst. In 1955-1960 chef van de 
Amerikaansee afdeling van het Eerste Hoofddirectoraat. Van augustus 1960 tot april 
19644 rezident in Washington. Daarna weer werkzaam in de Centrale. Vanaf 1968 
plaatsvervangendd chef van een onderwijsinstelling van de KGB van de USSR. In 
19744 officieel met pensioen, maar bleef tot 1986 doorwerken op grond van een 
specialee regeling. Kreeg diverse onderscheidingen voor zijn werk bij de KGB. Kreeg 
opp 15 juni 1996 bij decreet van de president van de Russische Federatie de onder-
scheidingg 'Held van Rusland'. Publiceerde in 1999 een uitvoeriger versie van zijn 
memoiress getiteld Priznanije razvedtsjika ('Bekentenis van een inlichtingenoffi-
cier'),, eveneens Confession d'un agent soviétique (1999) en The Man Behind the 
RosenbergsRosenbergs (2001, samen met Sergei Kostin). Hoogste rang bij de KGB: kolonel. 

Feklisovss memoires bevatten waardevolle informatie, maar ook een aantal opvallen-
dee hiaten en onjuistheden. Zo staat hij uitvoerig stil bij de atoomspion Klaus Fuchs 
waarmeee hij op het eind van de jaren '40 in verbinding stond. Feklisov had in 1947-
19499 in Engeland eens in de drie tot vier maanden een ontmoeting met Fuchs, 
waarbijj  de te volgen procedure elke keer door de Centrale moest worden goedge-
keurdd (p. 155). Nadat Fuchs eindjaren '50 uit de gevangenis was vrijgelaten en zich 
inn de DDR had gevestigd, had hij geen contact meer met de KGB. Diverse inlichtin-
genofficierenn en wetenschappers die een bijdrage aan de Sovjet atoombom hadden 
geleverdd waaronder ook Feklisov, werden uiteindelijk gedecoreerd. Alleen Fuchs 
viell  om onduidelijke redenen buiten de prijzen. Feklisov stelde daarom in 1964 in 
eenn brief aan de chef van de inlichtingendienst voor, Fuchs voor zijn spionagewerk 
ookk een onderscheiding toe te kennen. Dat werd toen echter afgewezen (p. 174). 
Feklisovv vermeldt ook het interessante feit dat Fuchs in 1942-1943 door de GROe 
werdd gerund en daarna door de NKGB/MGB (p. 144). Die verandering had waar-
schijnlijkk te maken met zijn komst naar de Verenigde Staten, waar hij voor het 
Manhattan-projectt ging werken. 

Eenn aantal andere zaken rond Fuchs zijn echter aantoonbaar onjuist. Feklisov 
zegtt bijvoorbeeld dat de Amerikaan Harry Gold die in 1950 door de FBI werd gear-
resteerdd en een belangrijke rol speelde in het netwerk van de NKGB/MGB, Fuchs 
aann de FBI heeft verraden. Dat is onjuist, want Fuchs werd ontmaskerd doordat de 
Amerikanenn op het eind van de jaren '40 in staat waren berichten van de NKGB te 
ontcijferenn die door rezidentoera's in de Verenigde Staten naar Moskou waren 
verstuurd.. Het was juist Fuchs die de FBI op het spoor van Gold zette. In verband 
mett de zaak Fuchs komt Feklisov met de bewering dat de Amerikanen niet in staat 
warenn Sovjet codeberichten te lezen (p. 165). Ook dat is aantoonbaar onjuist.3 

Hett merkwaardige aan Feklisovs memoires is ook dat hij in alle talen zwijgt 
overr de rol van het echtpaar Rosenberg in het netwerk van de NKGB/MGB en zijn 
persoonlijkee ontmoetingen als inlichtingenofficier met Julius Rosenberg. Pas in 
19977 kwam hij er in een gesprek met een Amerikaanse verslaggever openlijk voor 
uitt dat hij in verbinding met Rosenberg had gestaan, die hij typeerde als een 'true 
revolutionary,, who was willin g to sacrifice himself for his beliefs'. Uit het interview 
komtt ook naar voren dat Feklisov niet eerder toestemming had gekregen van zijn 
superieurenn bij de Russische inlichtingendienst, openlijk toe te geven dat de 
Rosenbergss voor de NKVD/NKGB hadden gewerkt. Ten aanzien van de bekende 
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Amerikaansee KGB-agent Morris Cohen speelde eenzelfde mechanisme. Feklisov 
noemtt een Amerikaanse agent die gedurende een periode in de jaren '40 elk jaar 
tweee tot drieduizend foto's doorgaf met geheime technologische gegevens over 
radarr en sonar. De door hem geleverde informatie werd volgens Feklisov door 
Moskouu als 'waardevol' tot 'zeer waardevol' beschouwd. Deze waardevolle agent 
wass oorspronkelijk in de zomer van 1942 gerekruteerd door een andere 'beproefde 
agentt die kort daarna in het leger werd ingelijfd' (p. 76-77). Enkele jaren later zou 
Feklisovv tegenover twee westerse auteurs verklaren dat het bij die 'beproefde agent' 
omm Morris Cohen ging, die in de jaren '50 samen met zijn vrouw Lona nog een 
belangrijkee rol zou spelen bij KGB-operaties in Groot-Brittannië.41 In juli 1995 werd 
Cohenn door de Russische president Boris Jeltsin postuum de onderscheiding 'Held 
vann Rusland' toegekend. Zijn vrouw die inmiddels ook al overleden was, viel 
dezelfdee eer een jaar later te beurt.42 Morris en Lona Cohen worden verder nergens 
inn Feklisovs memoires bij naam en toenaam genoemd. De twee westerse auteurs die 
viaa een vertrouwelijk contact inzage kregen in het manuscript van Feklisovs 
memoires,, hebben bovendien vastgesteld dat in de oorspronkelijke versie de 
codenaamm van een agent in een onderzoekscentrum van het Amerikaanse atoompro-
jectt tijdens de Tweede Wereldoorlog was opgenomen. Ook was een beschrijving 
vann zijn belangrijkste activiteiten toegevoegd. In de uiteindelijk gepubliceerde 
versiee van de memoires was elke verwijzing naar deze agent met de codenaam 
'Pers'' verdwenen.43 Men mag aannemen dat een dergelijke gang van zaken bij het 
schrijvenn van memoires en niet alleen door Sovjet inlichtingenofficieren schering en 
inslagg is. In dit geval heeft ongetwijfeld een rol gespeeld dat 'Pers' een agent was 
wienss werkelijke identiteit door Amerikaanse overheidsinstanties voorzover bekend 
nooitt is ontdekt. 

Somss is Feklisov selectief in zijn berichtgeving om politiek-ideologische re-
denen.. Hij gaat bijvoorbeeld kort in op de affaire rond twee medewerkers van de 
Amerikaansee National Security Agency (NSA), Bernon Mitchell en William Martin, 
diee in 1960 overliepen naar de Sovjet Unie en daarbij waardevolle informatie 
meenamen.. Hij wijst er nadrukkelijk op dat de twee overlopers tijdens een pers-
conferentiee in Moskou lieten weten dat de NSA het gecodeerde berichtenverkeer van 
meerr dan vijfti g staten meelas. Daaronder waren ook Amerikaanse bondgenoten die 
mett naam en toenaam werden genoemd (pp. 208-209). De Sovjet overheid had er 
uiteraardd geen enkel bezwaar tegen dat dergelijke informatie naar buiten kwam. 
Feklisovv vermeldt echter niet dat de twee Amerikanen in de Sovjet Unie al snel 
gedesillusioneerdd raakten, toen zij het 'reëel bestaande socialisme' beter leerden 
kennen.. Mitchell zou uiteindelijk bijna twintig jaar later een verzoek indienen naar 
dee Verenigde Staten terug te keren, wat hem door de Amerikaanse overheid werd 
geweigerd.44 4 

Feklisovv was rezident in Washington tijdens de Cubacrisis in 1962 en be-
steedtt de nodige aandacht aan die episode. Centraal staat zijn contact met de Ameri-
kaansee televisiejournalist John Scali, dat in oktober 1962 de contouren van een echte 
backback channel aan leek te nemen (pp. 222-240). De versie die Feklisov in zijn 
memoiress over het contact geeft had hij al eerder gegeven tijdens een conferentie in 
Moskouu in 1989 over de Cubacrisis. Zij stemt op een aantal belangrijke punten niet 
overeenn met die van Scali. Ook zijn correcties aangebracht door een Amerikaans en 
eenn Russisch historicus die in het midden van de jaren '90 toegang tot Moskouse 
archievenn over de crisis hebben gehad. Zo blijkt in tegenstelling tot wat Feklisov 
suggereertt (p. 228) het contact niet echt als de back channel te hebben gefungeerd 
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waardoorr de uiteindelijke oplossing van de crisis en de inhoud van het compromis 
tussenn de twee mogendheden tot stand kwam.45 Of er in dit geval bij Feklisov sprake 
wass van een lacune in zijn geheugen of van een moedwillig verkeerde voorstelling 
vann zaken, om wat voor reden dan ook, is onduidelijk. 

PriznanijePriznanije razvedtsjika, de versie van Feklisovs memories die in 1999 
verscheen,, bevat opeens hoofdstukken over het echtpaar Rosenberg en aantal andere 
zakenn die in de eerdere versie niet waren genoemd. De Engelstalige versie uit 2001 
iss een vertaling van de Franse versie en qua tekst weer geheel anders dan de 
Russischee versie uit 1999. De Engelse versie is vlotter geschreven, meer op een 
westerss publiek afgestemd en voor een groot deel aan de Rosenbergs gewijd.46 Meer 
nogg dan in de Russische editie worden dialogen woordelijk weergegeven. Daarbij 
kann men zich afvragen wat de betrouwbaarheid daarvan is, zo'n vijfti g jaar na de 
feitelijkee gebeurtenissen. 

***** * 

Anatoliyy Golitsyn, New Lies for Old. The Communist Strategy of Deception and 
Disinformation.Disinformation. London, 1984. 

Biografie:47 7 

Geborenn in 1926 als Anatoli Michailovitsj Golitsyn in een dorp in de omgeving van 
Poltavaa in Oekraïne in het gezin van een landarbeider. Verhuisde in 1933 naar 
Moskouu en was op vijftienjarige leeftijd cadet op een militaire school. In 1945 lid 
gewordenn van de CPSU en begin van een studie aan een artillerieschool in Odessa, 
laterr overgeplaatst naar een opleiding op het gebied van contra-inlichtingen. Haalde 
zijnn diploma in 1946 en ging werken bij de inlichtingendienst van de MGB. Stu-
deerdee in 1948-1950 contra-inlichtingen aan de Hogere Inlichtingenschool, volgde 
inn 1949-1952 een schriftelijke opleiding aan de Hogere Diplomatieke School. 
Bedachtt in 1952 en begin 1953 samen met een vriend een plan voor de reorganisatie 
vann het Sovjet inlichtingenwezen, waarvan hij later zei dat hij het aan Stalins 
Centraall  Comité had voorgelegd. Werkte gedurende drie maanden in 1952-1953 als 
hoofdd van een sectie bij de afdeling van de inlichtingendienst verantwoordelijk voor 
contra-inlichtingenn tegen de Verenigde Staten. Was vanaf 1953 twee jaar onder een 
dekmantell  in Wenen gestationeerd als medewerker in het ambtelijk apparaat van de 
Sovjett Hoge Commissie. In het eerste jaar werkte hij tegen Russische emigranten, in 
hett tweede jaar tegen de Britse inlichtingendienst. 1955-1959 studie aan de KGB-
Academiee in Moskou, die hij afsloot met een graad in de rechten. 1959-1960 als 
analistt werkzaam bij de sectie voor de NAVO van het Directoraat voor Informatie 
enn Analyse van het Eerste Hoofddirectoraat. 1960-1961 verbonden aan de Sovjet 
ambassadee in Helsinki, waar hij werkzaam was op het terrein van contra-inlich-
tingen.. Nam in december 1961 in gezelschap van vrouw en dochter contact op met 
dee Amerikaanse ambassade in Helsinki en vroeg politiek asiel aan in de VS, wat 
hemm werd verleend. 

Hoewell  New Lies for Old niet als memoires kan worden beschouwd, is het toch een 
belangrijkk boek. Het geeft namelijk de politieke denkbeelden weer van een KGB-
officierr die na zijn aankomst in de Verenigde Staten begin jaren '60 een grote 
invloedd uitoefende op de chef van de afdeling contra-inlichtingen bij de CIA, James 
Angleton.. Die invloed en de desastreuze consequenties ervan hebben ervoor gezorgd 
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datdat de naam van Golitsyn niet meer uit de geschiedenis van de CIA en diverse 
anderee westerse inlichtingendiensten is weg te denken. Onder invloed van Golitsyn 
ontketendee Angleton namelijk een jacht op een mol of mollen binnen de CIA die de 
dienstt zou ontwrichten en tal van carrières zou breken. Een en ander is elders uit-
voerigg beschreven.4 

Dee kern van Golitsyns ideeën zoals neergelegd in New Lies for Old is dat ve-
lee belangrijke ontwikkelingen in Oost-Europa sinds 1957 zijn georkestreerd door de 
communistischee leiders. Het doel daarvan is het Westen in de waan te brengen dat 
hethet niet te maken heeft met een monolithisch blok, maar met een systeem van staten 
datdat onder grote interne spanningen gebukt gaat. De onafhankelijke koers van 
Joegoslaviëë vanaf 1948, de Praagse lente en de dissidentenbeweging in de USSR 
warenn voorbeelden van verschijnselen die geen echte uitingen van zwakheid en 
internee spanning waren binnen de Sovjet Unie en het Oostblok. Zij hadden juist tot 
doell  het Westen te misleiden en in slaap te sussen omtrent de werkelijke omvang 
vann de communistische dreiging. Ten aanzien van de bekende dissident Andrej 
Sacharovv wijst Golitsyn bijvoorbeeld op het 'verdachte' feit dat hij in ballingschap 
inn Gorki er nog in slaagde contact te onderhouden met de buitenwereld. Hij zegt 
daarover:: 'The only conclusion consistent with these facts is that Sakharov is still a 
loyall  servant of his regime, whose role is now that of a senior disinformation 
spokesmann for the Soviet strategists.' (p. 231) En passant laat Golitsyn ook nog 
wetenn dat er serieuze bewijzen zijn dat de GROe-officier Oleg Penkovski nooit echt 
voorr de Britten en Amerikanen heeft gewerkt. Hij zou door de KGB bewust op 
westersee inlichtingendiensten zijn afgestuurd, om als een kanaal voor desinformatie 
tee dienen (p. 54). Wat de bewijzen daarvoor zouden zijn, blijf t onbesproken. 
Volgenss de gangbare opvatting is Penkovski in 1963 wegens spionage voor het 
Westenn geëxecuteerd. Zelfs het conflict tussen de Sovjet Unie en de Volksrepubliek 
China,, dat zich in alle hevigheid in de jaren '60 manifesteerde, was volgens Golitsyn 
mett de boven genoemde bedoeling geënsceneerd. Simpel gezegd: 'The feigned 
disunityy of the communist world promotes real disunity in the noncommunist 
world.'' (p. 182) In het begin van de 21c eeuw mogen dergelijke theorieën absurd lij -
ken,, voor de CIA was er in de jaren '60 genoeg reden een en ander serieus te 
onderzoeken.. Zo werd er een aparte commissie in het leven geroepen om Golitsyns 
beweringenn over het Sovjet-Chinese conflict op hun juistheid te toetsen, overigens 
mett een voor hem negatief resultaat. 

Golitsynn laat het begin van de systematische desinformatiecampagne onge-
veerr samenvallen met de instelling van een speciale desinformatieafdeling bij de 
KGBB op het einde van de jaren '50, onder leiding van de bekende KGB-officier Ivan 
Agajants.. Er werd inderdaad door de KGB en andere Oost-Europese diensten 
systematischh aan desinformatie gedaan en Agajants speelde daarbij in die periode 
eenn belangrijke rol. Het ging daarbij echter vooral om zaken als het in omloop 
brengenn van berichten die nadelig uitwerkten op de invloed en het prestige van het 
Westenn en de Verenigde Staten. ° Golitsyn schildert de CPSU en de KGB af als 
almachtigee organisaties, die in tandem bezig zijn vrijwel de hele wereld naar hun 
handd te zetten. Het door hem geschetste scenario is op zichzelf al onaannemelijk. 
Hett wordt echter nog onaannemelijker als men bedenkt dat bij de uitvoering ervan 
honderdenn of eerder duizenden mensen betrokken moeten zijn of zijn geweest. Dat 
afgezienn van Golitsyn via geen enkele andere overloper of anderszins informatie 
overr een dergelijke grootschalige misleidingsoperatie naar het Westen zou zijn 
geraakt,, speciaal ook na 1991, is uitermate onwaarschijnlijk. Dat lijk t het belangrijk-
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stee argument tegen Golitsyns denkbeelden: dat zij door niemand anders zijn beves-
tigdd en, zo zou men daaraan kunnen toevoegen, ook niet door de feiten. 

Err is een passage in New Lies for Old die er enigszins uitspringt, namelijk 
diee waarin Golitsyn spreekt over KGB-activiteiten in Finland. Als hij dat onderwerp 
bespreekt,, vooral de kwestie van rekrutering van agenten, is hij onverwacht zakelijk 
enn concreet, al is hij terughoudend met namen van agenten. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeldd Viktor Groesjko noemt hij de Finse politicus Urho Kekkonen niet met 
naamm en toenaam. Voor kenners van de Finse politiek moet het echter duidelijk zijn 
overr wie hij het heeft (pp. 282-291). Deze onverwachte zakelijkheid heeft ongetwij-
feldd te maken met het feit dat Golitsyn kort voor zijn vlucht naar het Westen enige 
tijdd als KGB-officier in Helsinki was gestationeerd. 

***** * 

Olegg Gordievsky, Next Stop Execution: The Autobiography of Oleg Gordievsky. 
London,, Basingstoke, 1995. 

Biografie:52 2 

Geborenn in Moskou op 10 oktober 1938 als Oleg Antonovitsj Gordievsky. Zijn 
vaderr was vanaf 1932 werkzaam bij de OGPOe als politiek officier bij de grenstroe-
pen.. Begon in september 1956 studie aan Instituut voor Internationale Betrekkingen 
inn Moskou die hij met succes afrondde. Begon in augustus 1962 opleiding aan 
Schooll  101 van de KGB. In 1963-1966 werkzaam bij de Centrale in Moskou, bij de 
Tweedee Afdeling van Directoraat S (illegalen), die zich toelegde op het creëren van 
identiteitenn voor illegalen. In 1966-1970 bij de rezidentoera in Kopenhagen waar hij 
zichh voornamelijk bezighield met ondersteuning van operaties van illegalen. In 
1970-19722 weer werkzaam in de Centrale. Vervolgens voor lijn PR (politieke inlich-
tingen)) in Kopenhagen (1973-1978) gestationeerd, in de Centrale (1978-1982) en in 
Londenn (1982-1985). Begon in 1974 in Kopenhagen als agent in place te werken 
voorr de Britse inlichtingendienst MI6. Werd in 1983 hoofd van de lijn PR in Londen 
enn plaatsvervangend rezident. Werd in mei 1985 plotseling teruggeroepen naar 
Moskouu omdat er verdenking tegen hem was gerezen. Werd daar nadat hij onder 
invloedd van drugs was gebracht aan een ondervraging onderworpen. Wist die te 
doorstaann en bleef voorlopig in Moskou op vrije voeten. Wist in juli 1985 met 
behulpp van MI6 in de kofferbak van een auto de Sovjet-Finse grens over te komen. 
Woontt sindsdien in Engeland. Schreef samen met de Britse historicus Christopher 
Andreww KGB: The Inside Story of its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev 
(1990).. Verder als editor samen met Andrew Instructions from the Centre: Top 
SecretSecret Files on KGB Foreign Operations 1975-1985 (1991) en 'Special Issue on 
Moree "Instructions from the Centre": Top Secret Files on KGB Global Operations, 
1975-1985',, dat verscheen als een speciaal nummer van het tijdschrift Intelligence 
andand National Security, Volume 7, January 1992, Number 1. Hoogste rang bij de 
KGB:: luitenant-kolonel. 

Olegg Gordievsky deed na zijn overlopen in 1985 van zich spreken door een aantal 
belangrijkee publicaties. Aan KGB: The Inside Story of its Foreign Operations from 
LeninLenin to Gorbachev kon hij zijn kennis bijdragen over de geschiedenis van de KGB. 
Diee had hij zich eigengemaakt door zijn betrokkenheid in 1980 bij de totstandko-
mingg van een voor intern gebruik bestemde geschiedenis van het Eerste Hoofd-
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directoraatt van de KGB. Instructions from the Centre en de vervolgpublicatie 
daaropp bestaan uit een waardevolle selectie van officiële KGB-documenten die Gor-
dievskyy in de jaren 1974-1985 aan MI6 doorspeelde. Daaronder zijn vele instructies 
aann rezidentoera's, afkomstig van de Centrale. Een deel daarvan is gewijd aan RJaN, 
eenn programma dat begin jaren '80 van start ging. Daarin zochten KGB en GROe 
samenn naar indicaties die erop wezen dat westerse mogendheden een nucleaire 
verrassingsaanvall  op de Sovjet Unie en haar bondgenoten in de zin hadden. Gor-
dievskyy is degene die het bestaan van RJaN openbaar maakte en er uitvoerig over 
schreef.. Het bestaan van RJaN is later door andere bronnen bevestigd, onder meer 
doorr de diplomaat Anatoly Dobrynin in zijn memoires. Voor wie het woord van 
Gordievskyy nog niet genoeg was, zijn na het einde van de DDR uit de archieven van 
hett Oost-Duitse Ministerium für Staatssicherheit de documentaire bewijzen te voor-
schijnn gekomen van het bestaan van RJaN. De Oost-Duitsers was namelijk in dat 
programmaa ook een rol toebedeeld.55 

Dee beweringen van Gordievsky waren niet altijd onomstreden. Zo werd de 
mededelingg in KGB: The Inside Story dat Harry Hopkins, een naaste medewerker 
vann president Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, een NKVD-agent was 
geweest,, hem niet door iedereen in dank afgenomen. Gordievsky's visie op Hopkins 
wass niet op documenten gebaseerd, want die zaten in Moskou achter slot en grendel. 
Hijj  beweert dat hij in zijn begintijd bij de KGB een lezing heeft bijgewoond van de 
bekendee illegaal Achmerov over diens activiteiten in de VS in de jaren '30 en '40. 
Achmerovv zou daarbij hebben gezegd dat de belangrijkste Sovjet agent in de VS in 
diee periode Harry Hopkins was geweest. Gordievsky kwam erachter dat andere 
officierenn in Directoraat S en het Eerste Hoofddirectoraat dezelfde mening waren 
toegedaan.. Achmerov zou ook zelf rechtstreeks in contact met Hopkins hebben 
gestaan.. Hoe een illegaal als Achmerov die niet aan de Sovjet ambassade verbonden 
was,, die contacten met zo'n hoge regeringsfunctionaris als Hopkins dan wel zou 
hebbenn onderhouden, bleef onduidelijk. Gordievsky zwakte in KGB: The Inside 
StoryStory zijn bewering uiteindelijk af door te zeggen dat Hopkins 'an unconscious 
ratherr than a conscious agent' was geweest.56 Vanwege de beweringen over Hopkins 
kregenn Andrew en Gordievsky felle kritiek van de Amerikaanse historicus Arthur 
Schlesinger.. Hopkins' ontmoetingen met Achmerov, als die er geweest zijn, zeggen 
natuurlijkk niets, vooral niet als men in aanmerking neemt dat eerstgenoemde een 
grotee voorliefde had voor back channel diplomacy. In The Haunted Wood, dat in 
19999 verscheen en op materiaal uit KGB-archieven is gebaseerd, is niets te vinden 
datt erop zou wijzen dat Hopkins een NKVD-agent was, bewust of onbewust. Dat 
hoeftt op zichzelf natuurlijk niets te betekenen, want het gaat daarbij immers om 
materiaall  wat door de huidige Russische overheid is vrijgegeven en dus waar-
schijnlijkk niet volledig is. De Amerikaanse historici John Haynes en Harvey Klehr 
publiceerdenn in 1999 een analyse van de berichten van Sovjet inlichtingendiensten 
uitt de jaren '40 die in het kader van het Amerikaanse Venona-project in de loop der 
jarenn zijn ontcijferd. Ook zij droegen daarin geen belastende feiten over Hopkins 
aan.599 Overigens is met volledige zekerheid bewijzen dat iemand geen agent is 
geweest,, in zo'n situatie vrijwel onmogelijk. Kirpitsjenko uit in Iz archiva razved-
tsjikatsjika ook scherpe kritiek op de beweringen van Gordievsky over Hopkins. Ach-
merovv zou als professioneel inlichtingenofficier volgens hem nooit op een dergelijke 
manierr over de identiteit van een agent mededelingen hebben gedaan, zelfs niet 
tegenoverr een gehoor van KGB-officieren. Het is opvallend dat Gordievsky in 
NextNext Stop Execution niet op de kwestie Hopkins terugkomt. Hij was overigens niet 
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dee enige die beweerde dat Hopkins een NKVD-agent zou zijn geweest Schlesin-
gerr uitte ook kritiek op Andrew en Gordievsky omdat zij zich schaarden bij degenen 
diee Harry Dexter White betitelden als een Sovjet agent.62 Inmiddels is zowel op 
basiss van materiaal afkomstig uit de KGB-archieven als op grond van wat het 
Venona-projectt aan harde bewijzen opleverde, duidelijk dat de beschuldiging aan 
hett adres van White voor de volle honderd procent gerechtvaardigd was. Gordiev-
skyy beweerde ook dat Alger Hiss, een hoge ambtenaar van het State Department van 
wiee vaststond dat hij in de jaren '30 voor de GROe had gespioneerd, ook in de jaren 
'400 nog als Sovjet agent actief was geweest. Inmiddels is vast komen te staan dat 
Gordievskyy ook daarin gelijk had.65 

Doordatt Gordievsky geruime tijd bij Directoraat S heeft gewerkt, kon hij in 
NextNext Stop Execution waardevolle inzichten geven in de manier waarop illegalen door 
dee KGB werden ingezet. Zo was er naast de traditionele illegalen, die vaak voor 
langee tijd onder een valse identiteit en zonder diplomatieke dekmantel in het 
buitenlandd verbleven, in Moskou ook een groep mobiele illegalen, die naar haar 
eerstee leider de Nagaj e v-groep werd genoemd. Zij werden ingezet voor kortere 
opdrachtenn over de hele wereld (p. 136). De KGB ging bij het verkrijgen van 
documentatiee voor een valse identiteit te werk op manieren zoals die vaak in spiona-
geromanss zijn beschreven. Zo waren er enkele Orthodoxe priesters in Finland 
omgekocht,, zodat de KGB de mogelijkheid kreeg eigen gegevens in de kerkregisters 
inn te voeren (p. 139). Via die kerkregisters kon men dan bijvoorbeeld een vals 
paspoortt aanvragen. Oost-Duitsland was een zeer belangrijke bron van documenta-
tie.. Van de vele personen die in de loop der jaren vanuit de DDR naar het Westen 
warenn gegaan kwamen er om uiteenlopende redenen altijd wel een paar terug. Hun 
documentenn werden bij terugkomst altijd in beslag genomen om illegalen daarmee 
eenn nieuwe identiteit te kunnen geven. In de tweede helft van de jaren '40 en in de 
jarenn '50 had de KGB relatief gemakkelijk toegang tot de Oost-Duitse Stande-
samtbucher,samtbucher, het bevolkingsregister, waar in een open regel bijvoorbeeld de gege-
venss van een nieuwe persoon konden worden ingevoerd (pp. 139-140). Op die 
manierr kon later een illegaal aan een geboortebewijs worden geholpen. Vladimir 
Kuzichkinn die rond 1980 ook werkzaam was bij Directoraat S, beschrijft in zijn 
memoiress dezelfde werkwijze om aan een valse identiteit voor een illegaal te komen. 
Hijj  wijst ook op het belang van de DDR voor het verkrijgen van valse Duitse identi-
teiten.. Een volledig overzicht over het werk van en met illegalen had Gordievsky 
uiteraardd niet. Hij kwam er naar eigen zeggen bijvoorbeeld nooit achter hoeveel ille-
galenn er in totaal waren, hoeveel er elk jaar werden gerekruteerd en hoeveel hun 
opleidingg niet afmaakten (pp. 143-144). Wel meent hij, zonder dat overigens 
duidelijkk wordt hoe hij aan het cijfer komt, dat het totale aantal personeelsleden van 
hethet Eerste Hoofddirectoraat begin jaren '70 tot 16.000 was gestegen (p. 196). 
Kaloeginn noemt voor die tijd het aantal van ongeveer 12.000.67 

Eenn van de belangrijkste taken die Gordievsky in Denemarken had toen hij 
daarr op het eind van de jaren '60 was gestationeerd, was de jacht op Scandinavische, 
voorall  Deense, identiteiten voor illegalen. Hij moest daartoe onderzoek doen naar de 
Deensee vormen van persoonsregistratie en daarover aan de Centrale rapporteren. Het 
plann was uiteindelijk toegang te krijgen tot de registers van de protestantse kerk in 
Denemarkenn en op die manier nieuwe Deense identiteiten voor illegalen te creëren. 
Alss er eenmaal een dominee of andere kerkelijke functionaris bereid zou zijn 
gevondenn mee te werken, zou er vanuit Moskou een team van meestervervalsers 
komenn om nieuwe gegevens in een register in te voeren (p. 156). Onduidelijk blijf t 
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inn Next Stop Execution of er van dit plan uiteindelijk iets is terechtgekomen. 
Illegalenn werden vaak van tijd tot tijd teruggeroepen naar de Sovjet Unie, 

somss ook voor vakantie, waarbij zij natuurlijk niet op reguliere wijze vanuit een 
westerss land naar hun vaderland konden reizen. Een van de manieren die daarbij 
werdd gebruikt, wordt ook door Gordievsky beschreven. De methode was zo iemand 
mett valse documenten aan boord te loodsen van een Sovjet schip dat op weg was 
naarr de USSR. Zo legden er in Denemarken regelmatig Sovjet schepen aan die een 
dienstt onderhielden tussen Le Havre en Leningrad. Het was dan bijvoorbeeld de taak 
vann Gordievsky een illegaal bij aankomst in Denemarken op te vangen en van een 
zeemanspaspoortt te voorzien voordat hij aan boord ging van een schip dat doorvaar-
dee naar Leningrad (p. 157). De route andersom zal ongetwijfeld ook heel vaak zijn 
gevolgd.. Zo reisde Pavel Soedoplatov in mei 1938 met een Sovjet schip vanuit 
Moermanskk via Scandinavië naar Rotterdam, om daar de moordaanslag op Jevhen 
Konovaletss te plegen.68 

Sommigee voorvallen die Gordievsky beschrijft klinken de westerse lezer 
misschienn onwaarschijnlijk in de oren, maar waren dat in de paranoïde Sovjet 
contextt niet. Zo ontmoette hij in Moskou de bekende illegaal Rudolph Abel, die na 
zijnn veroordeling in de Verenigde Staten begin jaren '60 was uitgewisseld tegen de 
U-22 piloot Gary Powers. Na zijn terugkeer in de USSR kreeg Abel geen werk van 
betekeniss te doen. Men vertrouwde hem niet en sommige van zijn chefs verdachten 
hemm er zelfs van een Amerikaanse agent te zijn. Dat die verdenking bestond is niet 
onaannemelijk.. Kaloegin heeft bijvoorbeeld geschreven dat ook de Britse KGB-
agentt Kim Philby, die in 1963 naar de Sovjet Unie was gevlucht, in Moskou met 
enigg wantrouwen werd bejegend.69 Gordievsky meent te hebben gehoord dat het 
wantrouwenn van de KGB jegens Abel ook op het eind van diens leven nog niet was 
weggenomen.. Het hoofd van Directoraat S, Anatoli Lazarev, zou namelijk toen Abel 
opp zijn sterfbed lag, een ondergeschikte met de modernste afluisterapparatuur op 
hemm af hebben gestuurd, om te zien of hij zich niet in zijn laatste ogenblikken zou 
verraden.. De herkomst van dit verhaal is overigens niet duidelijk (p. 142). 

Gordievskyy geeft als een van de weinige overlopers een classificatie van de 
contactenn die een KGB-officier onderhield in het buitenland. Contacten waren 
volgenss hem onderverdeeld in de volgende groepen: 'agenten', 'vertrouwelijke 
contacten',, 'objecten van cultivatie*  ('targets of cultivation') en 'overige contacten*. 
Dee afbakening van de verschillende categorieën is echter niet al te scherp. Ver-
trouwelijkee contacten worden bijvoorbeeld omschreven als 'low-grade agents not 
entirelyy attached [to the KGB], but still doing something', terwijl overige contacten 
werdenn getypeerd als 'useful but sporadic in their assistance' (p. 120). In een andere 
passagee is ook sprake van 'agents of influence' en 'confidential contacts of influen-
ce'.. Hier geeft Gordievsky een enigszins andere omschrijving van een vertrouwelijk 
contact.. Het gaat om een persoon 'who, in the KGB's eyes, was or might be prepa-
redd to be helpful to the Soviets, but the pattern of the relationship was dictated by 
thee contact themselves.' (p. 275) Een dergelijke omschrijving doet vermoeden dat 
eenn vertrouwelijk contact een veel grotere speelruimte heeft ten opzichte van de 
KGBB dan een volwaardige agent. De contacten die Vitali Pavlov onderhield met 
Poolsee leiders in de jaren '70 en '80 zijn daarvan een goed voorbeeld. Of bij de ver-
schillendee categorieën de mate van conspiratie kan verschillen, daarover laat 
Gordievskyy zich niet uit. Uit de beschrijving die Pavlov van zijn werk geeft valt af te 
leidenn dat kennelijk ten aanzien van vertrouwelijke contacten een geringere vorm 
vann conspiratie gold dan ten aanzien van echte agenten.70 Viktor Groesjko, in de 
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jarenn '60 en '70 als KGB-officier onder meer in Noorwegen gestationeerd, bena-
druktt in zijn memoires ook het belang van vertrouwelijke contacten.71 Gordievsky 
onderstreeptt dat het feit dat iemand door de KGB werd aangemerkt als een vertrou-
welijkk contact, slechts de zienswijze weergaf van de KGB op die persoon. Het 
hoefdee in lang niet alle gevallen te betekenen dat zo iemand zich ervan bewust was 
datt hij met de KGB in verbinding stond. Een KGB-officier afficheerde zeker 
tegenoverr zo'n vertrouwelijk contact zijn echte beroep doorgaans niet, maar stond 
officieell  te boek als een diplomaat of attaché (p. 276). 

***** * 

Jevg.. Grig, Da, ja tam rabotal. Zapiski ofitsera KGB. ('Ja, ik heb daar gewerkt. 
Notitiess van een KGB-officier.') Moskva, 1997. 

Biografie: : 
Geborenn in 1939 in New York, waar zijn ouders op dat moment werkzaam waren 
voorr de NKVD. Na beëindiging middelbare school en enkele losse werkzaamheden 
vanaff  12 september 1958 in dienst bij de KGB. Aanvankelijk werkzaam bij afdeling 
vann het Tweede Hoofddirectoraat die zich bezighield met het volgen van buitenland-
see diplomaten. Na enkele jaren toegevoegd aan het Zevende Hoofddirectoraat dat 
zichh bezighield met het volgen en observeren van personen. Deed daarnaast buiten 
diensttijdd een studie Engels. Februari 1966 lid CPSU. 21 september 1967 overgang 
naarr zojuist opgerichte Vijfde Directoraat, werkzaam op afdeling die toezicht hield 
opp 'maatschappelijke en culturele uitwisselingen' met het buitenland. Juü 1974 als 
officierr van de actieve reserve van het Vijfde Directoraat bij het VAAP geplaatst. In 
19877 plaatsing als officier van de actieve reserve bij Goskomizdat. Maakte uit 
hoofdee van zijn werk bij Goskomizdat o.a. reizen naar Griekenland, Duitsland en de 
Verenigdee Staten. Nam ontslag bij de KGB (die toen officieel al niet meer zo heette) 
opp 30 maart 1992. Hoogste rang bij de KGB: kolonel. 

Grig,, wiens naam een pseudoniem is, werpt in zijn memoires licht op een aantal 
aspectenn van de modus operandi van de KGB, dat in andere herinneringen nauwe-
lijk ss aan bod komt. Wat hij vertelt is vooral ook van belang omdat een groot deel 
ervann betrekking heeft op het functioneren van de KGB binnen de Sovjet Unie. Na 
zijnn indiensttreding hield Grig zich aanvankelijk bezig met het volgen van buiten-
landerss in Moskou. Dat was werk dat bij de KGB niet echt in hoog aanzien stond. In 
19677 werd het Vijfde Directoraat bij de KGB opgericht, dat vooral berucht zou 
wordenn omdat de strijd tegen de dissidentenbeweging vooral door deze tak van 
dienstt is gevoerd. Grig werd bij de oprichting ervan daarnaar overgeplaatst en ging 
zichh met organisaties bezighouden die zich op het terrein van culturele uitwisselin-
genn bewogen. Daar waren de 'vriendschapsverenigingen' bij die de banden tussen 
dee USSR en allerlei andere landen onderhielden en die jaarlijks door 500 tot 700 
buitenlanderss werden bezocht. Apart object van aandacht waren de cursussen 
Russischh die deze verenigingen aan de MGOe organiseerden en waar jaarlijks 
driehonderdd buitenlanders op af kwamen. Verder hield Grig zich bezig met het 
Comitéé ter Verdediging van de Vrede (jaarlijks tweehonderd buitenlanders), het 
Comitéé voor Sovjet Vrouwen (jaarlijks niet meer dan honderd personen) en het 
Instituutt voor Staat en Recht van de Academie van Wetenschappen van de USSR, 
waarvann het aantal buitenlandse bezoekers om onduidelijke redenen niet groot was. 
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Mett de leiding van deze organisaties onderhield Grig 'officiële contacten' (pp. 110-
111).. Daarnaast waren er de z.g. 'vertrouwelijke contacten' en tenslotte de 'agen-
ten',, die hij er bij die organisaties op na hield. Soms konden vertrouwelijke contac-
tenn uitgroeien tot echte agenten (pp. 112, 118). De KGB was volgens Grig ook in de 
medischee wereld in de USSR bijzonder actief en had daar bijzonder veel agenten 
gerekruteerd.. Dat had er volgens hem mee te maken dat er langs die weg door 
leidinggevendee KGB'ers en gewone medewerkers wel eens zeldzame geneesmidde-
lenn te regelen vielen, een plaats in een goed ziekenhuis of een consult bij een goede 
specialistt (p. 120). Grig wekt de indruk dat de KGB redelijk ver ging in wat men 
wildee weten. Een groep Britse historici die voor een conferentie over de Tweede 
Wereldoorlogg georganiseerd door de Academie van Wetenschappen van de USSR 
naarr Moskou kwamen, moest nauwlettend in het oog worden gehouden. Grig kreeg 
vann een superieur van tevoren de volgende instructies: 'Wij zijn erin geïnteresseerd 
tee weten te komen wat hun wetenschappelijke positie is ten aanzien van dergelijke 
vraagstukken,, waarover zij spreken met hun Sovjet collega's en wie van julli e 
[KGB'ers]]  we in de delegatie moeten opnemen om de Britten te vergezellen en voor 
henn bijvoorbeeld als tolk op te treden.' (p. 103) 

Bijj  de rekrutering van een agent was het plaatsen van een handtekening door 
dee gerekruteerde niet altijd noodzakelijk. De handtekening was er niet op de eerste 
plaatss op gericht de rekrutering te bezegelen, maar had vooral tot doel de nieuwe 
agentt te verplichten tot geheimhouding ten aanzien van wat hij tijdens zijn loopbaan 
alss agent over de KGB te weten zou komen. Grig typeert de rekrutering als een 
'dramatischee gebeurtenis' in het leven van de betrokken agent. Filipp Bobkov die 
vanaff  het begin een grote rol speelde in het Vijfde Directoraat en lange tijd aan het 
hoofdd ervan heeft gestaan, drong volgens Grig vaak aan op een ontmoeting met de 
nieuwee agent een dag na zijn rekrutering. De bedoeling daarvan was na te gaan hoe 
zijnn stemming was en eventueel extra geestelijke steun te verlenen (p. 123). Hij 
schrijftt ook dat elk bureau of afdeling van de KGB jaarlijks verslag moest uitbren-
genn over het aantal agenten dat men gerekruteerd had. Daarbij werd overigens niet 
altijdd duidelijk aangegeven wat de kwaliteit van de agenten in kwestie was, in zijn 
ogenn een tekortkoming van dergelijke verslaglegging. Elke operationele medewerker 
werdd geacht per jaar twee agenten te rekruteren, hoewel lang niet iedereen dat aantal 
inn de praktijk haalde. Vooral aan het einde van het kalenderjaar moesten er vaak 
extraa inspanningen worden verricht in een pogingg alsnog het vereiste aantal agenten 
tee halen. Van tijd tot tijd werd het bestand doorgenomen en werden minder waarde-
vollee agenten van de lijst afgevoerd (pp. 253-254). Grig noemt de beroepsorganisa-
tiess voor componisten, schrijvers en architecten in de Sovjet Unie als instellingen 
waarr 'niet weinig' agenten van de KGB zaten (p. 266). 

Grigg is vrijwel de enige schrijver van memoires die aandacht schenkt aan het 
belangrijkee verschijnsel van de 'officieren van de actieve reserve' (qfitsery dejstvoe-
joesjtsjegojoesjtsjego reserva). Dat waren KGB-officieren die in opdracht van het directoraat 
waarr zij bij hoorden, onder een dekmantel bij een andere Sovjet instelling werkzaam 
waren.. Het bekendste voorbeeld daarvan waren KGB-officieren die onder de 
dekmantell  van diplomaat aan Sovjet ambassades of andere instellingen in het 
buitenlandd waren verbonden. Waarschijnlijk een nog groter aantal officieren van de 
actievee reserve was in de Sovjet Unie zelf onder een dekmantel werkzaam. Zij 
kregenn hun salaris van de KGB volgens de rang die zij bekleedden en niet van de 
organisatiee waar zij gestationeerd waren. Grig was als officier van het Vijfde 
Directoraatt betrokken bij het toezicht op eerder genoemde organisaties van de 
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'creatievee intelligentsia' en op andere 'maatschappelijke organisaties' als het Comité 
terr Verdediging van de Vrede en het Comité van Sovjet Vrouwen. Daarbij onder-
vondd hij naar eigen zeggen veel hulp van collega's van de actieve reserve die daar 
werkten.. Waaruit die hulp precies bestond blijf t onduidelijk, maar men kan zich 
voorstellenn dat dergelijke KGB-officieren goed geïnformeerd waren over wat er in 
diee organisaties allemaal speelde. Grig schrijft ook dat bij elke organisatie die hij 
kendee wel enkele officieren van de actieve reserve waren ondergebracht. De 'actieve 
reserve'' is overigens niet te verwarren met de gewone 'reserve' (zapas). Die bestond 
uitt voormalige KGB'ers die gepensioneerd waren (pp. 151-152). Vanaf 1974 werkte 
Grigg jarenlang zelf als officier van de actieve reserve bij de organisatie voor 
auteursrechtenn VAAP. Die hield zich bezig met de verkoop van rechten van Sovjet 
auteurss in het buitenland en van die van buitenlandse auteurs in de USSR. In totaal 
warenn er volgens Grig vijf tot zeven KGB'ers als officieren van de actieve reserve 
bijbij  VAA P werkzaam (p. 338). Groot bezwaar van het werk was wel dat het verplich-
tingenn met zich meebracht ten opzichte van twee werkgevers (p. 280). Aan het hoofd 
vann de groep KGB'ers bij VAA P stond een officier die daarvoor enige tijd onder een 
dekmantell  bij het Instituut voor de Verenigde Staten en Canada in Moskou had 
gewerktt (pp. 279, 289). Na de mislukte staatsgreep van augustus 1991 heeft de 
nieuwee KGB-voorzitter Bakatin geprobeerd de officieren van de actieve reserve 
voorr zover mogelijk bij andere organisaties weg te halen. 

Eenn van Grigs KGB-taken bij VAAP was toezicht te houden op de contacten 
vann de 'creatieve intelligentsia' met buitenlanders. Daarbij werd hij geassisteerd 
doorr zijn 'helpers' bij VAAP, dat wil zeggen zijn informanten, voor wie hij vele 
goedee woorden over heeft (p. 291). Grig wekt de indruk dat de banden van een 
officierr van de actieve reserve met de KGB niet altijd consequent geheim werd 
gehouden.. Hij schrijft dat hij ongeveer één keer per week in de Loebjanka langsging 
(p.. 298) en ook wel eens vanaf zijn werkplek bij VAA P naar zijn KGB-collega's 
opbeldee (p. 307). Kennelijk hielden vele directoraten van de KGB er hun eigen 
actievee reserve op na, want toen Grig later bij Goskomizdat werkte, zat daar ook een 
officierr van de actieve reserve van het Eerste Hoofddirectoraat (p. 444). Er zaten ook 
officierenn van de actieve reserve bij Gosteleradio (p. 474). Bij Radio Liberty in 
Münchenn had de KGB zoveel agenten en inlichtingenofficieren (illegalen ongetwij-
feld)) als men wilde: 'Mij n collega's was zelfs bekend wie met wie binnen dat 
"collectief'' ruzie had en waarover.' (p. 395) In 1990 deed zich volgens Grig het 
enigee geval van verraad voor bij het Vijfde Directoraat. Toen liep een niet nader 
genoemdee KGB-officier, zoon van een voormalige functionaris van de Opperste 
Sovjett van de USSR, tijdens een bezoek aan Denemarken over naar de Amerikanen 
(p.. 485). 

Hett informatieve gehalte van Grigs memoires steekt zeer gunstig af bij die 
vann de eerder genoemde Bobkov, die jarenlang aan het hoofd stond van het Vijfde 
Directoraat.. Over de actieve reserve en de meeste andere thema's van Grig is bij 
Bobkovv niets te vinden.73 Grigs toon als hij over het Sovjet regime spreekt is 
opvallendd kritisch. Hij vindt de door president Reagan gebruikte term 'rijk van het 
kwaad'' niet van toepassing op de USSR, maar vindt 'rijk van de leugen' beter: 'Een 
dergelijkee industrie van de leugen heeft er nooit en nergens [anders] bestaan.' (p. 97) 
Zelfss de officiële benaming van de KGB tot 1978, KGB pri Sovete Ministrov SSSR 
('KGBB verbonden aan de Ministerraad van de USSR') was volgens hem leugenach-
tig,, want de KGB heeft de ministerraad nooit over iets geïnformeerd. De rapportages 
gingenn altijd rechtstreeks naar de afdelingen van het Centraal Comité of nog hoger 
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(p.. 149). Grig beschouwde zich overigens nooit als een dissident (p. 269). In 1992, 
toenn de publieke opinie in Rusland sterk tegen de KGB gekant was en men kennelijk 
niett goed wist wat te doen met officieren van de actieve reserve, werd Grig te 
verstaann gegeven dat hij maar beter ontslag kon nemen. Hij hield inderdaad de eer 
aann zichzelf en nam ontslag (pp. 524-525). Hij was toen pas begin vijftig . Wat hij 
daarnaa voor werk is gaan doen, is onduidelijk. 

***** * 

V.F.. Groesjko, Soedba razvedtsjika. Kniga vospominanij. ('Het lot van een inlich-
tingenofficier.. Boek met herinneringen.*) Moskva, 1997. 

Biografie:74 4 

Geborenn 10 juli 1930 als Viktor Fjodorovitsj Groesjko in Taganrog, vader was 
draaibankarbeider.. 1954 afsluiting van opleiding aan MGIMO (Moskovski Gosoed-
arstvennyy Institoet Mezjdoenarodnych Otnosjenii, Moskous Staatsinstituut voor 
Internationalee Betrekkingen) en indiensttreding bij ministerie van Buitenlandse 
Zaken.. 1954-1958 als diplomaat in Noorwegen gestationeerd. 1958-1960 werkzaam 
bijj  het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Zomer 1959 door de KGB 
benaderdd voor werk bij de inlichtingendienst. Zomer 1960 begonnen met opleiding 
aann inlichtingenschool 'School nr. 101'. Zomer 1961 in dienst getreden bij het 
Eerstee Hoofddirectoraat. 1961-1962 werkzaam in de Centrale in Moskou. 1962-1966 
alss inlichtingenofficier gestationeerd aan de ambassade in Oslo. 1966-1968 werk-
zaamm in Moskou bij de Centrale. 1968-1972 opnieuw in Oslo gestationeerd, aanvan-
kelijkk als plaatsvervangend rezident, later als rezident. 1972-1980 in Moskou als 
plaatsvervangendd chef, later als chef, werkzaam bij de Derde Afdeling van het 
Eerstee Hoofddirectoraat, die zich bezighield met het Verenigd Koninkrijk, Scandi-
navië,, Australië en Nieuw-Zeeland. In 1980 benoemd tot plaatsvervangend chef van 
hett Eerste Hoofddirectoraat, in 1983 tot eerste plaatsvervangend chef. In 1989 
benoemdd tot plaatsvervangend voorzitter van de KGB en chef van het Tweede 
Hoofddirectoraatt (binnenlandse contra-inlichtingen). Januari 1991 benoemd tot 
eerstee plaatsvervangend voorzitter van de KGB. Na de mislukte staatsgreep in 
augustuss 1991 gearresteerd. Januari 1992 om gezondheidsredenen vrijgelaten. 
Hoogstee rang bij de KGB: generaal-kolonel. 

Gezienn zijn biografie is het niet verwonderlijk dat Groesjko standpunten inneemt die 
getuigenn van loyaliteit aan het Sovjet communisme. Zo verdedigt hij nog steeds het 
Staatscomitéé voor de Noodtoestand dat de staatsgreep pleegde in augustus 1991. 
Ookk uit hij scherpe kritiek op Gorbatsjov (pp. 198-199, 208-209). Evenals de 
voormaligee KGB-officier Filipp Bobkov beweert hij dat dissidenten ten tijde van de 
Sovjett Unie niet vanwege hun denkbeelden werden veroordeeld, maar omdat zij 
wettenn hadden overtreden (p. 190). 

Tijdenss zijn verblijf in Oslo in de jaren '50 en '60 kwam Groesjko in per-
soonlijkk contact met Einar Gerhardsen en diens vrouw Vema. Gerhardsen was een 
belangrijkk Noors politicus en premier van zijn land in 1945-1951 en 1955-1965. 
Overr zijn vrouw Vema is wel beweerd dat zij een KGB-agente was. Zij zou tijdens 
eenn reis naar de Sovjet Unie in 1954 door middel van een 'intieme' ontmoeting met 
eenn jonge KGB-officier zijn gerekruteerd. Onder andere een voormalige KGB-
rezidentt in Oslo rond 1960 zou zich in die zin hebben uitgelaten.75 Groesjko beweert 
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stelligg dat de KGB nooit de bedoeling heeft gehad Vema Gerhardsen te rekruteren 
(p.. 54). De betrekkingen die hij zelf tijdens zijn jaren in Oslo met het echtpaar 
Gerhardsenn onderhield waren naar zijn zeggen ook niet 'conspiratief van karakter. 
Afsprakenn werden gewoon via de telefoon gemaakt. Dat verhaal over die intieme 
betrekkingenn met een KGB'er was volgens Groesjko ook onzin (pp. 60-61). In een 
recentt in Rusland verschenen naslagwerk dat op Russisch archiefmateriaal geba-
seerdd heet te zijn, wordt echter wel degelijk gesteld dat Vema Gerhardsen in de 
jarenn '50 politieke informatie aan de KGB doorgaf.76 De mogelijkheid beslaat dat zij 
formeell  door de KGB niet als 'agent', maar als 'vertrouwelijk contact' werd 
beschouwd.777 Het idee dat reizen van buitenlandse VIPs naar de Sovjet Unie door de 
KGBB werden gebruikt om hen in compromitterende situaties te brengen en vervol-
genss te rekruteren is volgens Groesjko een mythe (p. 66). Hier lijken de feiten hem 
tegenn te spreken, want er zijn juist diverse van dat soort gevallen bekend. Een 
bekendee zaak speelde bijvoorbeeld rond 1960 toen de KGB een poging deed de 
Fransee ambassadeur in Moskou, Maurice Dejean, te rekruteren door hem seksueel te 
compromitteren. . 

Groesjkoo gaat in op diverse spionageaffaires die tijdens de Koude Oorlog in 
Noorwegenn hebben gespeeld, zoals die rond Arne Treholt. Deze hoge Noorse 
diplomaatt werd begin 1984 in Oslo gearresteerd en later veroordeeld tot twintig jaar 
gevangenisstraf.. Volgens Andrew en Gordievsky was Treholts belangrijkste rol het 
leverenn van informatie over de NAVO en de Noorse buitenlandse politiek. Tevens 
fungeerdee hij als agent of influence, onder andere bij onderhandelingen van de 
Sovjett Unie met de Noorse regering over zaken als de afbakening van de Barents-
zee.. Groesjko heeft echter een totaal andere interpretatie van de zaak. Hij ziet 
Treholtt als 'slachtoffer van een subtiele intrige', die door 'invloedrijke krachten' in 
Noorwegenn en binnen de NAVO zou zijn bekokstoofd (p. 155). Groesjko had naar 
eigenn zeggen in 1972-1984 bij het Eerste Hoofddirectoraat toegang tot alle infor-
matiee die via de Derde Afdeling (onder meer verantwoordelijk voor Scandinavië) 
binnenkwam.. Vanaf 1980 had hij ook toegang tot alle informatie betreffende de 
NAVO.. Groesjko: 'Daarom kan ik categorisch als lichtvaardig veronderstellingen 
afwijzenn dat Treholt ooit documenten of ander materiaal van de NAVO heeft 
overgedragenn aan de Sovjet inlichtingendienst of aan welke andere [Sovjet] organi-
satiee dan ook.' (p. 156) Dat laat in theorie de mogelijkheid open dat Treholt wel 
anderr materiaal aan de KGB heeft doorgegeven. Pikant detail is dat Groesjko in een 
anderr verband opmerkt dat het Eerste Hoofddirectoraat geen enkel belangrijk 
geheimm NAVO-document gemist heeft en over de VS en het bondgenootschap uit-
zonderlijkk goed was geïnformeerd (p. 132). 

Inzakee Treholt is er nog de kwestie van de bekende foto, volgens Andrew en 
Gordievskyy in 1983 in het geheim in Wenen genomen, waarop hij op straat is afge-
beeld,, in druk gesprek gewikkeld met de KGB-officier Gennadi Titov.80 Een andere 
KGB'err is daarbij op de achtergrond aanwezig. Groesjko beweert dat die foto in 
feitee het bewijs is dat Treholt geen Sovjet agent was, omdat KGB-officieren nooit 
eenn openlijke ontmoeting op straat met een agent zouden riskeren. Dat zou volgens 
hemm zeker gegolden hebben in het geval van Titov omdat hij op dat moment bij 
westersee diensten bekend was als KGB-officier (pp. 156-158). Dit lijk t echter geen 
doorslaggevendd argument omdat ook KGB-officieren wel eens fouten maken of be-
langrijkee principes van het inlichtingenwerk met voeten treden. Opvallend is wel dat 
Groesjkoo in het geval van de Noorse Gunvor Haavik wel openlijk schrijft dat zij 
voorr de KGB heeft gewerkt, vanaf het eind van de jaren '40 tot aan haar arrestatie 
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beginn 1977. Waarom hij dat in haar geval wel toegeeft en in het geval van Treholt 
niet,, is onduidelijk. Hoe eerder genoemde 'invloedrijke krachten' het trouwens 
klaarspeeldenn Treholt door een onafhankelijke rechter te laten veroordelen, laat 
Groesjkoo ook onbesproken. Dat Groesjko het inzake Treholt bij het rechte eind heeft 
lijk tt dus twijfelachtig. Temeer daar zijn voormalige collega Vitali Pavlov in een van 
zijnn boeken enkele opmerkingen over Treholt maakt, waaruit geen enkele twijfel 
blijk tt aan het feit dat hij voor de KGB heeft gewerkt. Pavlov meent zelfs dat Treholt 
doorr de overloper Oleg Gordievsky is verraden. 

Overr de affaire rond Gordievsky houdt Groesjko er een visie op na die op 
wezenlijkee punten afwijkt van wat Gordievsky zelf geschreven heeft. Zo beweert 
Groesjkoo dat Gordievsky aanvankelijk voor de Deense dienst werkte en pas later 
voorr de Britten (p. 143). In zijn memoires zegt Gordievsky daarover niets, hoewel 
hijj  inderdaad in de jaren '70, toen hij met een westerse dienst contact opnam, als 
KGB-officierr in Denemarken was gestationeerd. Op zich is Groesjko's versie dus 
niett eens onwaarschijnlijk. Groesjko merkt wat venijnig over Gordievsky op dat on-
dankss de hulp die hij van de Britse dienst genoot zijn prestaties als in-
lichtingenofficierr bepaald niet indrukwekkend waren (p. 144). Hij bedoelt daarmee 
waarschijnlijkk dat de Britten hem informatie toespeelden die bij de KGB een goede 
indrukk maakte. Opvallend is wel Groesjko's bewering dat Gordievsky toen hij in 
meii  1985 'voor dringend overleg' naar Moskou werd teruggeroepen, nog niet onder 
verdenkingg stond. Die verdenking kwam pas in Moskou op, maar er was toen vol-
genss Groesjko nog geen reden tot arrestatie (pp. 145-146). Onduidelijk blijf t bij 
Groesjkoo waardoor die verdenking dan wel ontstond. Gordievsky schrijft dat hij al 
vrijwell  onmiddellijk onraad bespeurde vanaf het moment dat hij in Moskou arri-
veerde,, bijvoorbeeld omdat zijn woning was doorzocht. De terugroeping uit Londen 
wass in zijn visie duidelijk een uiting van de verdenking die al tegen hem bestond.83 

Inn de tweede week van zijn verblijf in Moskou kreeg Gordievsky naar eigen zeggen 
inn aanwezigheid van Groesjko in een glas alcohol een drug toegediend. Het doel was 
hemm op die manier aan het praten te krijgen over zijn werk voor de Britse dienst. 
Overr dit verhoor van Gordievsky met behulp van drugs zwijgt Groesjko in alle talen. 

Groesjkoo verwijst naar een door de KGB gebruikt onderscheid tussen een 
'agent'' en een 'vertrouwelijk contact' (doveritelnaja svjaz). Hij maakt geen haar-
scherpp onderscheid tussen de twee categorieën, maar zegt wel in een passage dat 
vertrouwelijkee contacten geen documenten stelen of dead drops onderhouden (p. 
172).. Hij omschrijft ze als 'buitenlanders die het vertrouwen genieten van operatio-
nelee medewerkers [van de KGB] vanwege hun kennis, betrouwbaarheid en hun wens 
objectievee informatie te delen' (p. 121). Hij benadrukt het belang van vertrouwelijke 
contactenn en zegt dat het niet voor elke medewerker van de oudere generatie van de 
KGBB evident was. Die hadden de neiging de rekrutering van volwaardige agenten 
tott absolute norm te verheffen. Groesjko keert zich echter ook tegen de opvatting 
vann sommige jongere inlichtingenofficieren die van mening waren dat in het 
informatietijdperkk het werken met agenten niet meer zo nodig was (pp. 124-125). 
Vasilii  Mitrokhin merkt over een vertrouwelijk contact onder andere op dat de mate 
vann geheimhouding over de relatie van de KGB met een dergelijke persoon door-
gaanss minder stringent was dan bij een agent. Ook ontvingen zij doorgaans niet 
rechtstreeksee opdrachten voor het leveren van bepaalde informatie of het verrichten 
vann andere taken op inlichtingengebied. Zij hadden zich kortom minder aan de KGB 
gecommitteerdd dan een agent. 5 

Eenn voorbeeld van een vertrouwelijk contact dat voor de USSR waardevolle 
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informatiee opleverde was volgens Groesjko de Finse politicus Urho Kekkonen, 
onderr andere president van zijn land in 1956-1981. Groesjko wijst erop dat door 
westersee auteurs vaak wordt aangenomen dat Kekkonen een KGB-agent was. Dat is 
echterr volgens hem onjuist (p. 114). Volgens Andrew en Gordievsky was hij 
weliswaarr een agent, maar 'first and foremost a Finnish patriot'. Hooggeplaatste 
landgenotenn die te toegeeflijk waren ten opzichte van de Sovjet Unie manoeuvreerde 
hijj  volgens hen bij een passende gelegenheid politiek op een zijspoor. Het is opval-
lendd dat Gordievsky Kekkonen in zijn memoires helemaal niet noemt.87 Uit Groesj-
ko'ss beschrijving wordt duidelijk dat het contact met Kekkonen zeer intensief was. 
Dee KGB-rezident in Helsinki, maar ook ander ambassadepersoneel wisselden 
regelmatigg informatie uit met de Finse president. De contacten van Kekkonen met de 
rezidentt droegen zelfs een 'tamelijk vertrouwelijk karakter'. Vandaar ook dat 
Groesjkoo schrijft dat hij de beschuldiging dat Kekkonen een KGB-agent was, niet 
helemaall  onbegrijpelijk vindt. Duidelijk is wel dat Kekkonen volgens Groesjko niet 
eenn simpele agent was die de KGB-rezident kon gelasten dit of dat geheim materiaal 
overr te dragen. Daarvoor was zijn positie te onafhankelijk (pp. 114-115). Uit de 
typeringg die Groesjko van de contacten met Kekkonen geeft, kan men concluderen 
datt hij wellicht geen volwaardige agent was. Toch was hij in ieder geval voor de 
KGBB en de Sovjet Unie van groot belang vanwege de informatie die met hem werd 
uitgewisseld.. De voormalige KGB-officier Elisej Sinitsyn is in zijn memoires 
positieff  gestemd over de manier waarop Kekkonen kort na de oorlog als minister 
vann Justitie optrad tegen 'semi-fascistische en reactionaire formaties' in Finland.88 

Inn Groesjko's memoires zijn ook weer de rituele loftuitingen aan het adres 
vann Andropov aan te treffen. Groesjko bracht in 1990 een vakantie door op de Krim 
enn verbleef in hetzelfde gastenverblijf dat Andropov eerder had bezocht. Op een 
mooii  punt in de bergen nam hij zelfs vol weemoed plaats op hetzelfde bankje waar 
'Joe.V.'' eerder op had gezeten (pp. 182-183). Na Andropovs dood ging het in de 
visiee van Groesjko met de Sovjet Unie gestaag bergafwaarts. Zijn gevangenschap na 
dee mislukte staatsgreep in augustus 1991 was voor hem ongetwijfeld het dieptepunt. 
Dee nadelige effecten van die periode op zijn gezondheid getuigden volgens Groesjko 
vann 'het ontbreken in het land van elementaire achting voor de eigen wetten en voor 
dee rechten van burgers' (p. 220). Dat is een merkwaardige opmerking voor iemand 
diee jarenlang bij de KGB heeft gewerkt. 

***** * 

Olegg Kalugin with Fen Montaigne, The First Directorate. My 32 Years in Intelli-
gencegence and Espionage Against the West. New York, 1994. 

Biografie: : 
Geborenn op 6 september 1934 als Oleg Danilovitsj Kaloegin in Leningrad, waar zijn 
vaderr bewaker was bij het hoofdkwartier van de plaatselijke NKVD. 1952 toege-
latenn tot het Instituut voor Vreemde Talen in Leningrad. Leerde daar o.a. Engels, 
Duitss en Arabisch. 1958-1959 verblijf als uitwisselingsstudent in New York, waar 
hijj  gelijktijdig met Alexander Jakovlev studeerde aan Columbia University. Juni 
19600 aankomst in New York met als dekmantel de functie van correspondent van 
Radioo Moskou. Maart 1964 teruggeroepen naar Moskou na het overlopen van de 
KGB-officierr Yuri Nosenko naar de VS. Van juli 1965 tot februari 1970 werkzaam 
bijj  de KGB-rezidentoera in Washington DC. Was in 1967 en kort daarna o.a. be-
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trokkenn bij het leggen van de eerste contacten met John Walker, die tot 1985 voor de 
KGBB zou blijven werken. Maart 1970 benoemd tot plaatsvervangend chef van het 
Directoraatt voor Buitenlandse Contra-Inlichtingen van het Eerste Hoofddirectoraat 
(Directoraatt K), vanaf 1973 hoofd van dat directoraat. Wordt in 1974 de jongste 
generaall  uit de naoorlogse geschiedenis van de KGB. Januari 1980 overgeplaatst 
naarr de vestiging van de KGB in Leningrad waar hij eerste plaatsvervanger van de 
cheff  werd, belast met KGB-activiteiten in steden en districten buiten Leningrad. In 
januarii  1987 na aanhoudende conflicten met zijn chef in Leningrad op non-actief 
gesteld,, kreeg een baan als 'beschermer van staatsgeheimen' bij de Academie van 
Wetenschappen,, een jaar later bij het ministerie van Elektronica. Nam in februari 
19900 definitief ontslag bij de KGB. Uitte in juni 1990 in het openbaar in Moskou 
scherpee kritiek op de KGB en de positie van die organisatie binnen het Sovjet sys-
teem,, herhaalde deze kritiek in talloze interviews en artikelen in de pers. Verloor 
KGB-pensioenn en onderscheidingen in juli 1990 door een decreet van president 
Gorbatsjov.. Augustus 1990 gekozen in het Congres van Volksafgevaardigden van de 
USSR.. Slaagde er in december 1992 niet in gekozen te worden in het Congres van 
Volksafgevaardigdenn van de Russische Federatie. Verblijf in de VS vanaf 1995. Zou 
inn maart 2000 politiek asiel in de VS hebben aangevraagd. Verkreeg begin 
augustuss 2003 het Amerikaans staatsburgerschap.90 Hoogste rang bij de KGB: 
generaal-majoor. . 

Kaloeginn neemt onder voormalige KGB-officieren een merkwaardige tussenpositie 
inn omdat hij geen echte overloper is en zich voorzover bekend nooit aan een formele 
debriefingg door de CIA of een andere westerse dienst heeft onderworpen. Hij heeft 
inmiddelss echter het Amerikaanse staatsburgerschap en zijn memoires kunnen qua 
openhartigheidd en kritiek op de KGB en het Sovjet systeem wedijveren met die van 
menigg overloper. De herinneringen van de meeste van Kaloegins ex-collega's die 
ookk hoge posities hebben bekleed, zoals Krjoetsjkov, Kirpitsjenko en Sjebarsjin, ste-
kenn qua informatie zeer pover af tegen The First Directorate. Over agenten of ver-
trouwelijkee contacten die voor de KGB hebben gewerkt laten zij bijvoorbeeld in 
tegenstellingg tot Kaloegin helemaal niets los. Diverse spionageaffaires die hij 
beschrijft,, zijn weliswaar in westerse publicaties uitvoeriger behandeld, maar er lijk t 
geenn reden Kaloegins openheid te bagatelliseren zoals een westerse recensent heeft 
gedaan. . 

Kaloeginss relatief grote openheid heeft alles te maken met zijn scherpe kri-
tiekk op de KGB en het Sovjet systeem, zoals hij die vanaf 1990 verwoordde. Som-
migee van zijn Russische critici zoals Krjoetsjkov en Kirpitsjenko beschuldigen hem 
zelfss regelrecht van verraad. De gepensioneerde generaal-majoor Vjatsjeslav 
Sjironinn aarzelt niet Kaloegin uit te maken voor CIA-agent.92 Kaloegin geeft inder-
daadd informatie over agenten prijs, vooropgesteld dat het juist is wat hij schrijft. Zo 
laatt hij weten dat de Noorse ambassadeur in Washington die in 1965 onverwacht 
overleed,, vóór zijn aanstelling in de VS als agent voor de KGB had gewerkt. In die-
zelfdee tijd was er een ambassadeur van een groot Arabisch land die voor de KGB 
werktee en Washington verliet binnen een jaar nadat Kaloegin er was gestationeerd 
(p.. 77). Onvermeld blijf t of deze ambassadeur inmiddels is overleden. Dat soort 
gegevenss maakt het mogelijk een agent te traceren. In de Russische pers is wel 
beweerdd dat een passage in Kaloegins memoires de FBI in staat heeft gesteld de 
Amerikaann Robert Lipka als KGB-agent te ontmaskeren.93 Vitali Pavlov sluit zich in 
"Sezam,"Sezam, otkrojsja!" bij deze beschuldiging aan. Lipka werd in 1996 gearresteerd 
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enn had in 1964-1967 bij de National Security Agency gewerkt en informatie aan de 
KGBB doorgegeven. Ook in de Amerikaanse pers werd erop gewezen dat er een 
'gedetailleerdee beschrijving' van zijn zaak, overigens zonder dat Lipka's naam 
genoemdd werd, in The First Directorate stond (pp. 82-83).95 Kaloegin heeft zelf al-
tijdd ontkend dat zijn memoires aanwijzingen voor de arrestatie van Lipka hebben 
geleverd.. In mei 1996 zei hij in een interview dat de informatie voor de arrestatie 
vann Lipka net zo goed had kunnen komen van een van de volgens hem ruim twintig 
KGB-overloperss die in de jaren 1980-1993 de wijk hadden genomen naar de 
Verenigdee Staten. De FBI kon er volgens Kaloegin alle reden voor hebben de 
ontmaskeringg van Lipka in verband te brengen met een passage in zijn memoires en 
niett met een van de overlopers.96 In 1999 zou blijken dat Kaloegin daarin gelijk had. 
Toenn werd duidelijk dat de arrestatie van Lipka het gevolg was van informatie die 
wass geleverd door de in 1992 naar de Britten overgelopen KGB-officier Vasili 
Mitrokhin.977 Mitrokhin bevestigt ook een andere bewering die Kaloegin in zijn 
memoiress doet: de KGB heeft medio jaren '70 in Portugal, na het einde van het 
Salazar-bewind,, een groot deel van het archief van de Portugese veiligheidsdienst 
buitgemaaktt en naar Moskou weten te verschepen. Het materiaal bevatte onder 
anderee informatie over agenten en informanten in Portugal die voor de veiligheids-
dienstt van het Salazar-regime hadden gewerkt en door de kennis van de KGB 
kwetsbaarr werden voor mogelijke rekrutering (pp. 170-171).98 

Kirpitsjenkoo beweert dat Kaloegins memoires de Amerikaanse overheid niet 
alleenn aanwijzingen voor de arrestatie van Lipka hebben geleverd, maar ook nog 
voorr de identiteit van vier andere agenten, onder wie de eerder genoemde Noorse en 
Arabischee ambassadeurs.99 Kirpitsjenko betitelt Kaloegin daarom als 'de meest 
schadelijkee van alle verraders van de laatste tijd.' Hij geeft toe dat hij niet over 
juridischh waterdichte bewijzen beschikt dat Kaloegin de identiteit van agenten en 
medewerkerss van de Russische inlichtingendienst aan diensten van andere mogen-
hedenn heeft prijsgegeven, maar hij twijfelt er niet aan.100 Het is echter goed mogelijk 
datt Kaloegin alleen informatie over die agenten en contacten van de KGB prijs heeft 
gegevenn waarvan hij wist dat de Amerikanen daar al over beschikten op het moment 
vann verschijnen van zijn memoires. Hij heeft daar niets over gezegd. 

Kaloeginn wijdt ook een hoofdstuk aan zijn contacten met de Britse KGB-
agentt Kim Philby, die begin jaren '60 naar de USSR was gevlucht. Zijn schildering 
vann Philby's leven in Moskou, waar hij een tijd lang onder een ernstig alcoholpro-
bleemm gebukt ging, wordt door de Russische weduwe van de beroemde spion in haar 
memoiress heftig aangevochten.1 l Waarschijnlijk de meest interessante passage uit 
Kaloeginss memoires is de beschrijving van de vergadering in de Loebjanka begin 
19788 die betrekking heeft op de voorgenomen liquidatie van de Bulgaarse dissident 
Georgii  Markov. Een aantal hoge KGB-functionarissen onder wie Andropov, 
Krjoetsjkovv en hijzelf besloot de Bulgaren bij de liquidatie assistentie te verlenen 
(pp.. 178-180). In de twee delen memoires van Krjoetsjkov die tezamen ruim 
achthonderdd pagina's beslaan is over deze niet onbelangrijke bijeenkomst en over de 
zaakk Markov niets terug te vinden. Kirpitsjenko noemt in een van zijn boeken de 
versiee van Kaloegin 'verward en tegenstrijdig', zonder overigens de betrokkenheid 
vann de KGB expliciet te ontkennen. Kirpitsjenko verwijst ook naar de onbedoelde 
doodd van de overloper Artamonov in 1975, waarvan Kaloegin zelf in zijn memoires 
toegeeftt dat hij er een belangrijke rol bij heeft gespeeld (pp. 152-159). Kirpitsjenko 
schrijft:: 'Als deze moorden zouden hebben plaatsgevonden, moet Kaloegin als orga-
nisatorr daarvoor de hoofdschuld dragen.' Pogingen de zaak Markov na de omwente-
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lingg in Bulgarije in 1989 op te lossen zijn op niets uitgelopen. De Bulgaarse over-
heidd liet tijdens een bezoek van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Robin 
Cookk aan Bulgarije in oktober 1998 weten dat de zaak zou worden gesloten.102 Het 
minstee wat van Kaloegins versie van de bijeenkomst in de Loebjanka gezegd kan 
wordenn is dat zij niet onaannemelijk is. Opvallend is de grote afkeer van Krjoetsjkov 
diee Kaloegin in The First Directorate aan de dag legt. 

Kaloeginss overplaatsing naar Leningrad in 1980 heeft tot gevolg dat de lezer 
eenn kijkje achter de schermen wordt gegund van de tweede stad van de USSR. Met 
diee overplaatsing kwam er een einde aan Kaloegins werk voor het Eerste Hoofddi-
rectoraat.. Kaloegin laat weten dat hij met de vervolging van dissidenten in Le-
ningradd niets te maken had. Over het werk van de KGB in Leningrad is hij zeer 
kritischh en hij uit zich in The First Directorate zeer negatief over zijn directe 
superieurr aldaar, een zekere Nozyrev. Wegens zijn ageren tegen plaatselijke cor-
ruptiee kwam hij in aanvaring met zijn chef hetgeen uiteindelijk zou leiden tot het 
eindee van zijn werk bij de KGB. Opvallend is dat net als in het geval van Gor-
dievskyy zijn gevoelens van desillusie over het Sovjet systeem naar zijn zeggen een 
aanvangg namen met de onderdrukking van de Praagse lente in 1968 (pp. 105-
108).100 In maart 2000 noemde de toen als waarnemend president optredende 
Vladimirr Poetin Kaloegin in een interview een 'verrader' en als KGB-officier een 
'nietsnut'.1044 Dat zou ertoe hebben bijgedragen dat Kaloegin in diezelfde maand 
politiekk asiel in de Verenigde Staten aanvroeg.105 Tijdens het proces tegen een 
Amerikaansee reserveofficier die in september 2001 tot levenslang werd veroordeeld 
wegenss spionage voor de Sovjet Unie en Rusland trad Kaloegin blijkbaar als getuige 
op.. Een verzoek van de FSB aan Kaloegin naar Rusland terug te keren dat begin 
20022 werd gedaan, legde hij naast zich neer.106 

***** ***** 

Wjatscheslaww Keworkow, Der geheime Kanal: Moskou, der KGB und die Bonner 
Ostpolitik.Ostpolitik. Berlin, 1995. 

Biografie:107 7 

Geborenn 1924 in Moskou. 1954 of 1955 samen met de meeste van zijn jaargenoten 
naa vijfjaar studie aan de Militair e Academie bij de KGB geplaatst. Was beginjaren 
'600 werkzaam bij het Tweede Hoofddirectoraat, bij een afdeling die zich bezighield 
mett het toezicht op en de rekrutering van buitenlandse journalisten in de USSR 
Personeell  van die afdeling zou meerdere keren voor zijn werk zijn onderscheiden.10 

Naastt zijn werk bij de KGB was hij als journalist actief en schreef onder pseudo-
niemm artikelen over uiteenlopende onderwerpen voor Sovjet bladen. Kreeg in 1968 
inn een persoonlijk onderhoud met Andropov de opdracht een 'geheime Kanal' met 
dee West-Duitse sociaal-democraten tot stand te brengen. In 1982 van de KGB 
overgestaptt naar TASS. In het midden van de jaren '90 enige tijd correspondent van 
Itar-Tasss in Bonn. Hoogste rang bij de KGB: generaal-majoor.1 

Kevorkovv schrijft in Der geheime Kanal heel weinig over zijn carrière bij de KGB. 
Ookk uit andere bronnen is over zijn loopbaan weinig bekend. Hij beschrijft vooral 
hett back channel tussen de West-Duitse sociaal-democraten en de top van de CPSU 
datt hij in belangrijke mate tot stand hielp brengen. Vanaf het eind van de jaren '60 
tott het begin van de jaren '80 was hij nauw bij deze contacten betrokken. Een van de 
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centralee figuren in deze memoires is Andropov. Hij was het die in 1968 Kevorkov 
dee opdracht gaf contact te leggen met de West-Duitse sociaal-democraten. Dit was 
nogg ten tijde van de West-Duitse grote coalitie tussen SPD en CDU/CSU, vóór de 
verkiezingenn van 1969 die zouden leiden tot de nieuwe regering van SPD en FDP. 
Andropovv komt naar voren als de drijvende kracht achter de operatie, zij het dat hij 
handeldee met volledige instemming van Leonid Brezjnev. Kevorkov schildert 
Andropovv als een verlicht politicus, die erop uit was de USSR te moderniseren 
zonderr daarbij van centrale controle en orde en gezag af te zien. Andropov gaf ken-
nelijkk blijk van sentimenten voor West-Duitsland, die getuigen van een voor een 
Sovjett communist opvallend rooskleurige kijk op dat land. Andropov verwees 
regelmatigg naar de ervaringen van een land als Turkije, dat in het begin van de jaren 
'700 een sterke economische groei doormaakte, blijkbaar mede onder West-Duitse in-
vloed.. Kevorkov: 'Mehrfach aufierte Andropow den Gedanken, Westdeutschland 
initiieree und verbreitete unabl&ssig Wellen der Zivilisation und wirke positiv auf die 
Staatenn ein, die fahig und bereit sind, diese Impulse zu nutzen.' (p. 25) 

Hoewell  Der geheime Kanal weinig informatie over de KGB bevat, geeft het 
veell  interessante details over de manier waarop de verbinding met de West-Duitse 
sociaal-democratenn tot stand kwam en de reacties en machinaties van een aantal 
hoofdrolspelerss aan Sovjet kant. Een van degenen in Moskou die slechts na de 
nodigee aarzeling met het inrichten van de geheime verbinding instemde, was minis-
terr van Buitenlandse Zaken Andrej Gromyko. Als uiting van zijn onbehagen verge-
leekk hij in een onderhoud met Kevorkov Duitse sociaal-democraten aan de hand van 
eenn citaat van Lenin met de beoefenaarsters van het oudste beroep ter wereld (p. 69). 
Hijj  was ook van mening dat de betrekkingen met Washington een hogere prioriteit 
moestenn hebben dan die met Bonn (p. 65). Andropov was genoodzaakt de zaak 
telefonischh op te nemen met Brezjnev, in aanwezigheid van Kevorkov. In het 
gesprekk zegde de partijleider toe dat hij de zaak met Gromyko zou opnemen en hem 
ertoee zou bewegen met de geheime verbinding met de West-Duitsers in te stemmen 
(pp.. 76-77). Het ministerie van Buitenlandse Zaken zag om begrijpelijke redenen 
dezee geheime verbinding niet graag. Valentin Falin, in de jaren '70 geruime tijd 
ambassadeurr van de USSR in Bonn, schrijft in zijn memoires dat hij lang niet altijd 
opp de hoogte was van de inhoud van de contacten die via het 'geheime kanaal' 
liepen.. Door zijn goede privé-contacten met Kevorkov kon hij dit enigszins compen-
seren.1100 Kevorkov bracht diverse bezoeken aan West-Berlijn om daar Egon Bahr te 
ontmoeten,, een sleutelfiguur aan West-Duitse kant. Die ontmoetingen ontgingen ook 
dee DDR-leiders niet, die een en ander met de grootst mogelijke achterdocht beke-
ken.. Zozeer zelfs dat Andropov in 1982 tegen Kevorkov zei dat hij zich dermate 
impopulairr had gemaakt bij de Oost-Duitsers, dat hij maar beter een andere werkge-
verr kon zoeken, waarna de overstap naar TASS volgde (pp. 256-257). 

DerDer geheime Kanal is geschreven in een ingehouden, licht ironische stijl, wat 
hett boek in tegenstelling tot de memoires van veel voormalige Sovjet functionaris-
senn zeer leesbaar maakt. Het staat vol interessante anekdotes. Een voorbeeld is het 
plann van de Sovjet leiders begin jaren '70 de West-Duitse sociaal-democraten via 
hett back channel een flinke som geld toe te spelen. Daarmee zouden zij bij een te 
verwachtenn motie van wantrouwen in de Bondsdag enkele afgevaardigden van de 
tegenpartijj  kunnen omkopen. Kevorkov stond daartoe op zeker moment al met een 
kofferr vol geld in Berlijn in de startblokken. Het aanbod werd afgeslagen door Bahr, 
diee er in zijn memoires ook summier melding van maakt (pp. 111-120).1U Pikant 
detaill  is dat tezelfdertijd de Oost-Duitse Hauptverwaltung AufklSrung van Markus 
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Wolff  verwoede pogingen deed een CDU-lid van de Bondsdag om te kopen om hem 
zoverr te krijgen dat hij voor Brandt zou stemmen. Dat is waarschijnlijk ook ge-
lukt.112 2 

***** ***** 

Nikolaii  Khokhlov, In the Name of conscience. New York, 1959. 

Biografie: : 
Geborenn op 7 juni 1922 in Nizjni Novgorod als Nikolai Yevgeniyevich Khokhlov. 
Verhuisdee beginjaren '30 naar Moskou, probeerde in 1940 toegelaten te worden tot 
eenn filmacademie in Moskou. Was enige tijd actief in theatergezelschappen. In 
septemberr 1941 in dienst getreden bij de NKVD, naar later bleek bij de afdeling 
voorr partizanen waar hij een opleiding kreeg om zich voor te doen als Duits officier. 
Werdd in augustus 1943 achter de linies gedropt in Wit-Rusland en was een maand 
laterr nauw betrokken bij de moord op de Gauleiter van Wit-Rusland Wilhelm Kube. 
Kreegg in de herfst van 1944 een onderscheiding uitgereikt door de president van de 
USSR,, Nikolaj Sjvernik. In maart 1945 als illegaal naar Roemenië gestuurd om zich 
mett het oog op latere opdrachten te leren bewegen in een 'burgerlijk milieu'. Werd 
inn juli 1947 formeel Roemeens staatsburger als voorbereiding op zijn vestiging in 
eenn West-Europees land. Verzoek aan zijn superieuren in Moskou in september 
19499 hem naar de USSR te laten terugkeren en uit de inlichtingendienst te laten 
uittreden.. Oktober 1950 toegelaten tot talenstudie aan de MGOe. Eind 1951 in het 
huwelijkk getreden. April 1952 overgeplaatst naar de MGB in Berlijn-Karlshorst. 
Bereiddee zich voor op vestiging als illegaal in Zwitserland. Kreeg begin 1954 
opdrachtt de NTS-leider Georgi Okolovich in Frankfurt te liquideren. Maakte zich in 
februarii  1954 in Frankfurt bij zijn beoogde slachtoffer bekend als MVD-officier met 
liquidatieopdracht.. Kwam in contact met de CIA. Maakte zich in april 1954 op een 
persconferentiee in Bonn bij de wereldpers bekend. Kreeg politiek asiel in de 
Verenigdee Staten, vrouw en zoon bleven in Moskou achter. In 1954 in Moskou bij 
verstekk ter dood veroordeeld. Overleefde in september 1957 in Frankfurt een 
vergiftigingspogingg met radioactief thallium. Kreeg in maart 1992 gratie van 
presidentt Jeltsin en bracht korte tijd later een bezoek aan Moskou.113 Hoogste rang 
bijj  de MVD/KGB: kapitein. 

Khokhlovss memoires zijn nog steeds informatief en goed leesbaar, zij het dat er 
uiteraardd na de val van het communisme in de USSR veel meer bekend is geworden 
overr allerlei episodes die hij beschrijft. Bij verschijnen in de jaren '50 moet In the 
NameName of Conscience echter op westerse lezers grote indruk hebben gemaakt, omdat 
hethet duidelijk liet zien dat het Sovjet regime ook van moordaanslagen buiten zijn 
eigenn territorium niet terugschrikte. Enkele jaren eerder was weliswaar al Empire of 
FearFear verschenen van het echtpaar Petrov dat ook begin 1954 naar het Westen 
overliep,, maar het feit dat Khokhlov naar het Westen was gestuurd met een liquida-
tieopdracht,, maakte zijn verhaal natuurlijk nog uitzonderlijker. Zijn optreden op de 
persconferentiee in Bonn in 1954 leidde tot veel publiciteit. Pikant detail daarbij was 
datt hij speciaal voor aanslagen geconstrueerd wapentuig bij zich had en dat aan de 
Amerikanenn overdroeg. Een van de voorwerpen was een geluidloos automatisch 
pistooll  dat als een pakje sigaretten was gecamoufleerd. Ook dat zorgde natuurlijk 
voorr veel aandacht in de media. Naar eigen zeggen had Khokhlov aanvankelijk 
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helemaall  niet de bedoeling naar het Westen over te lopen en al zijn informatie met 
dee CIA te delen. Hij ging er in zijn naïviteit van uit dat NTS over de mogelijkheden 
beschiktee zijn vrouw en kind vanuit Moskou naar het Westen te halen. Slechts toen 
datdat niet haalbaar bleek vertrouwde hij zijn lot schoorvoetend toe aan de CIA, die er 
overigenss ook niet in slaagde zijn gezin in veiligheid te brengen. Khokhlov was dus 
eenn onwillige overloper. Hij zegt over zijn contacten met de CIA nogal cryptisch het 
volgende:: ' . . .I told them nothing that could hurt my country. But in regard to 
informationn about Soviet intelligence I had to trespass the limits which I had at first 
sett for myself.' (pp. 303-304) 

Khokhlovv doet verslag van diverse ontmoetingen die hij tijdens zijn loop-
baann bij de staatsveiligheid had met de hoge NKVD-officier Pavel Soedoplatov. Die 
zouu in 1994 wereldfaam krijgen toen hij op hoge leeftijd zijn eigen memoires in het 
Westenn publiceerde. Tot aan het einde van de USSR in 1991 was over Soedoplatov 
vrijwell  niets in het Westen bekend. Khokhlovs memoires behoorden tot de zeldzame 
bronnen,, waarin het een en ander over deze schimmige maar belangrijke figuur uit 
dee geschiedenis van de Sovjet staatsveiligheid te lezen viel. Ook Soedoplatovs 
naastee medewerker Naoem Eitingon, die samen met hem in 1953 in het kielzog van 
Beriaa werd gearresteerd, komt bij Khokhlov voor, zij het minder uitvoerig. 
Khokhlovv geeft een beschrijving van Soedoplatov die grote gelijkenis vertoont met 
hethet signalement dat in mei 1938 in Nederland bekend werd van de vermoedelijke 
daderr van de moordaanslag op de Oekraïense leider Konovalets in Rotterdam (pp. 
30-31).1144 In the Name of Conscience maakte duidelijk dat Soedoplatov een leidende 
roll  had gespeeld binnen de partizanenbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 
dee tweede helft van de jaren '40 had hij aan het hoofd gestaan van een afdeling van 
dee MGB/MVD die sabotage- en terreuracties in West-Europa voorbereidde. De 
volledigee carrière van Soedoplatov die vanuit Moskou tevens een leidende rol 
speeldee bij de liquidatie van Trotski in Mexico in 1940, zou pas in 1994 bij het 
verschijnenn van zijn memoires bekend worden. 

Khokhlovv bespreekt in zijn memoires het jaar 1953 dat voor de Sovjet 
inlichtingendienstt tumultueus verliep. Toen Lavrenti Beria na de dood van Stalin in 
maartt aan het hoofd van de MVD kwam te staan, vonden er bij de inlichtingendienst 
reorganisatiess plaats en werden vele inlichtingenofficieren voor langere tijd vanuit 
hethet buitenland naar Moskou teruggeroepen (pp. 176, 179). Vadim Kirpitsjenko 
bevestigtt dit in zijn memoires en hekelt het optreden van Beria in deze aangelegen-
heidd omdat het werk van de inlichtingendienst er door in gevaar werd gebracht.115 

Uitt het in 1991 gepubliceerde verslag van het plenum van het Centraal Comité van 
dee CPSU dat na Beria's arrestatie in juni 1953 werd gehouden, bleek dat de terug-
roepingg van de inlichtingenofficieren ook daar werd besproken en als argument 
tegenn Beria werd gebruikt.116 Volgens Khokhlov werd Beria tijdens het plenum ook 
hett verwijt gemaakt dat hij zijn collega's in de partij- en staatsleiding liet bespione-
renn en materiaal voorbereidde om de partij 'in diskrediet te brengen'. Hij zou daarbij 
gebruikk hebben gemaakt van de toppositie bij de staatsveiligheid die hij zich na 
Stalinss dood in maart 1953 had toegeëigend (p. 181). Ook die beschuldigingen zijn 
inn het verslag van het plenum terug te vinden. 7 

Soedoplatovv geeft in zijn memoires op een aantal punten een andere versie 
vann de manier waarop Khokhlov in West-Duitsland in contact met de CIA kwam. 
Hett belangrijkste punt is dat Khokhlov zich volgens Soedoplatov niet op eigen 
initiatieff  aan Okolovich bekend zou hebben gemaakt, maar tegen de lamp zou zijn 
gelopenn en 'gedraaid' door de CIA. In tegenstelling tot wat Khokhlov beweert zou 

314 4 



hijj  volgens Soedoplatov niet de opdracht hebben gehad de NTS-leider persoonlijk te 
vermoorden,, maar aan het hoofd hebben gestaan van het team dat die taak moest 
uitvoeren.111 De opdracht Okolovich persoonlijk te vermoorden speelt in de versie 
vann Khokhlov juist een belangrijke rol. Men dient te bedenken dat Soedoplatov zich 
tijdenss Khokhlovs missie in West-Duitsland al in een gevangenis of psychiatrische 
inrichtingg bevond en pas in 1968 weer op vrije voeten zou komen. Hij was dus in 
19544 niet meer operationeel bij de zaak-Khokhlov betrokken en heeft zijn versie 
overr Khokhlov van anderen gehoord, naar men mag aannemen na zijn vrijlating. Bij 
zijnn bezoek aan Moskou in 1992 heeft Khokhlov ook zijn vrouw en zoon opgezocht, 
diee hij in 1954 had achtergelaten. De ontmoeting was voor de drie betrokkenen 
nogall  pijnlijk.119 

***** * 

V.. Kirpitsjenko, h archiva razvedtsjika. ('Uit het archief van een inlichtingenoffi-
cier.')) Moskva, 1993. 

Biografie:120 0 

Geborenn op 25 september 1921 als Vadim Aleksejevitsj Kirpitsjenko. Oorlogsvrij-
williger,, nam in april 1945 deel aan gevechten bij de toegangswegen van Wenen als 
onderofficierr bij een luchtlandingsdivisie. Eind 1946 gedemobiliseerd. 1947-1952 
studiee aan het Moskouse Staatsinstituut voor Oriëntalistiek. Kreeg daarna opdracht 
tee gaan werken bij de buitenlandse inlichtingendienst. 1952-1953 studie aan 
inlichtingenschooll  School nr. 101. 1953-1954 werkzaam bij Centrale in Moskou. 
1954-19600 plaatsvervangend rezident van de KGB in Egypte. April-mei 1958 tolk 
bijj  het bezoek van de Egyptische president Nasser aan de USSR. 1960-1962 
leidendee functies bij de Centrale in Moskou. 1962-1964 rezident in Tunis. 1970-
19744 rezident in Egypte. 1974-1979 chef van Directoraat S van het Eerste Hoofd-
directoraat,, dat verantwoordelijk was voor illegalen. 1974-1991 plaatsvervangend 
chef,, later eerste plaatsvervangend chef van het Eerste Hoofddirectoraat van de 
KGBB van de USSR. Speelde december 1979 belangrijke rol in Kaboel, Afghanistan, 
bijj  de omverwerping van het bewind van Hafizullah Amin. Maakte in de jaren '60 
tott en met '80 tal van reizen als lid van KGB-delegaties, vooral naar het Midden-
Oostenn en Afrika. Vanaf 1991 hoofd van de Groep van Adviseurs bij de directeur 
vann de Buitenlandse Inlichtingendienst van de Russische Federatie. Publiceerde in 
19988 een uitvoeriger versie van zijn memoires, Razvedka. Litsa i litsjnosti ('De 
inlichtingendienstt Gezichten en persoonlijkheden'). Hoogste rang bij de KGB/SVR: 
luitenant-generaal. . 

Niett alleen elementaire biografische gegevens over hemzelf zoals zijn datum en 
plaatss van geboorte blijven in de memoires van Kirpitsjenko onvermeld. Zijn 
herinneringenn zijn over het algemeen nogal vlak geschreven en de hoeveelheid en de 
kwaliteitt van de informatie over de KGB valt nogal tegen. Tekenend is bijvoorbeeld 
datt hij de namen noemt van een aantal collega's aan de ambassade in Cairo waar hij 
eenn redelijk aantal jaren was gestationeerd, zonder verdere bijzonderheden over hun 
loopbaann te geven (p. 20). Een van hen is Sinelnikov. Uit de herinneringen van Vla-
dimirr Sakharov, een diplomaat en gecoöpteerd medewerker van de KGB die in juli 
19711 naar het Westen overliep, wordt duidelijk dat het hierbij waarschijnlijk gaat 
omm Vadim Sinelnikov. Hij was rond 1970 de vertegenwoordiger van het Centraal 

315 5 



Comitéé van de CPSU aan de ambassade in Cairo en had uit dien hoofde volgens 
Sakharovv bij alle kwesties een beslissende stem.121 Men zou als lezer ook bij 
Kirpitsjenkoo graag iets willen lezen over de gezagsverhoudingen binnen de ambas-
sadee en vooral over de vraag hoever de bevoegdheden van iemand als Sinelnikov 
zichh over de activiteiten van de KGB in Egypte uitstrekten.Hij schrijft daarover 
echterr niets. Ook over de relaties van de KGB met de Oost-Europese diensten is de 
informatiee die Kirpitsjenko biedt, erg summier. Tijdens zijn periode als eerste 
plaatsvervangendd chef van het Eerste Hoofddirectoraat had hij ook enkele onderaf-
delingenn onder zich waarvan de chefs doorgaans dagelijks aan hem rapporteerden. 
Omm welke onderafdelingen het daarbij ging, blijf t onvermeld (p. 266). 

Err valt sporadisch iets interessants te lezen, zoals het feit dat in 1960 bij het 
Eerstee Hoofddirectoraat een afdeling voor Afrika werd opgericht (p. 77), wat 
ongetwijfeldd samenhing met het zich sterk uitbreidende aantal onafhankelijke staten 
inn dat werelddeel in die tijd. Echt schokkend is zulke informatie echter nauwelijks. 
Datt geldt ook voor het feit dat Kirpitsjenko in mei 1988 de voorzitter was van de 
begrafeniscommissiee van de in die maand overleden bekende KGB-agent Kim 
Philbyy (p. 208). Kirpitsjenko maakt daarbij gewag van de grote verdiensten van 
Philbyy 'voor onze staat', maar vermeldt niet dat de Brit het in Moskou lang niet al-
tijdd gemakkelijk heeft gehad omdat de KGB hem lange tijd links liet liggen en geen 
werkk gaf. Over Philby's drankprobleem zegt hij ook niets.122 Bij Vitali Pavlov valt 
heell  summier te lezen dat Philby de KGB in een stadium van zijn Moskouse periode 
waardevollee adviezen heeft gegeven over de CIA. Philby had tijdens zijn loopbaan 
bijbij  MI6 nauw met de CIA samengewerkt en er vele leidende functionarissen onder 
wiee James Angleton persoonlijk leren kennen. 

Kirpitsjenkoo schrijft dat Moskou in 1956 een verzoek ontving van de Egypti-
schee regering, te adviseren bij de persoonlijke beveiliging van president Nasser en 
anderee regeringsfunctionarissen. De KGB stuurde toen twee leidende functionaris-
senn naar Egypte van het Negende Directoraat, dat verantwoordelijk was voor de per-
soonlijkee veiligheid van hoge partij- en staatsfunctionarissen in de USSR. Die 
constateerdenn dat er weliswaar persoonlijke lijfwachten voor de Egyptische presi-
dentt voorhanden waren, maar dat er bijvoorbeeld nauwelijks sprake was van 
veiligheidsmaatregelenn betreffende de voedselvoorziening van Nasser (p. 100). Als 
menn Kirpitsjenko mag geloven heeft hij de breuk tussen de Sovjet Unie en Egypte 
diee in juli 1972 een feit werd, al geruime tijd van tevoren zien aankomen. Eind april 
19711 bracht hij als KGB-rezident in Cairo verslag uit over de relaties met de 
Arabischee bondgenoot en zei bij die gelegenheid al dat de Egyptische president 
Sadatt aanstuurde op een breuk met de Sovjet Unie (pp. 107-108). Concrete beslis-
singenn over die kwestie werden er overigens tijdens dit overleg niet genomen (p. 
109).. Eind juni 1972 waarschuwde Kirpitsjenko nog eens in een uitvoerig telegram 
aann de Centrale voor de ophanden zijnde breuk. Die werd op 8 juli 1972 inderdaad 
eenn feit toen Sadat in een onderhoud met de Sovjet ambassadeur te kennen gaf dat 
hett Sovjet militaire personeel zijn land diende te verlaten (pp. 117-118). 

Vladimirr Kuzichkin heeft in zijn memoires uit 1990 geschreven dat Kir-
pitsjenkoo het omtrent de bedoelingen van Sadat bij het rechte eind had. Een van de 
bronnenn van Kirpitsjenko was volgens Kuzichkin de chef van de Egyptische 
veiligheidsdienstt Sami Sharaf. Kuzichkin zei ook dat Sovjet ambassadeur Vinogra-
dovv de situatie voor de Sovjet Unie in Egypte veel te optimistisch had getaxeerd.124 

Kirpitsjenkoo bestrijdt echter enkele details in de versie van Kuzichkin over deze 
gebeurtenissen.. Zo is het volgens Kirpitsjenko onjuist dat de Centrale niet op zijn 
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waarschuwingenn zou hebben gereageerd, zoals Kuzichkin beweert. Hij zegt ook dat 
Sharaff  geen agent van hem is geweest en dat hij hem niet eens persoonlijk kende 
(pp.. 242-243). Dat laatste lijk t voor een KGB-rezident in Cairo niet echt waarschijn-
lijk .. Kirpitsjenko's bewering dat Sharaf geen informatie kon hebben geleverd omdat 
hijj  in mei 1971, dus ruim een jaar voor het vertrek van de Sovjet adviseurs, in op-
drachtt van Sadat werd gearresteerd, snijdt ook geen hout. Naar eigen zeggen liet 
Kirpitsjenkoo immers al in april 1971 aan het Politbureau weten dat Sadat geen goede 
bedoelingenn had. Bovendien schrijft Kuzichkin dat Sharaf een 'source' was, 
misschienn dus geen volwaardige agent. Andrew en Gordievsky noemen overigens 
netnet als John Barron Sharaf wel een KGB-agent. Zij baseren zich daarbij onder meer 
opp uitspraken van de ex-diplomaat en gecoöpteerd KGB-medewerker Vladimir 
Sakharov.1255 Op zijn werk als chef van Directoraat S gaat Kirpitsjenko nauwelijks 
in.. In antwoord op de vraag waarom illegalen nodig zijn noemt hij wel een aantal 
voordelenn van een dergelijke dekmantel voor een inlichtingenofficier, zoals het feit 
datdat hij minder snel bij de tegenpartij bekend wordt dan iemand die aan de ambassade 
iss verbonden. Onduidelijk blijf t echter of alle energie die traditioneel door de KGB 
werdd gestoken in de vorming van een illegaal en de constructie van een 'legende', 
werkelijkk loonde. Kirpitsjenko is nogal zwijgzaam over het werk van Directoraat S, 
wantt het was 'het heilige der heiligen van elke inlichtingenactiviteit' (p. 141). 

Inn april 1991 werd Kirpitsjenko door de chef van het Eerste Hoofddi-
rectoraat,, Leonid Sjebarsjin, naar Libië gestuurd. De bedoeling was financiële 
ondersteuningg voor de USSR te verkrijgen van de Libische leider Chaddafi, die nog 
hethet nodige aan schulden bij de Sovjet Unie had uitstaan. De opdracht hiertoe was 
afkomstigg van de leiding van de KGB en van de president van de USSR, Michail 
Gorbatsjovv (p. 192). Kirpitsjenko reisde naar Libië en legde het verzoek aan 
Chaddafii  voor. Die zag ervan af geld te geven met de woorden: 'Ik zou wel geld 
kunnenn geven, maar het is onduidelijk bij wie het geld terecht zou komen. Ik weet 
niet,, bij wie in uw land eigenlijk de macht ligt.' (p. 199) Gezien de ondoorzichtige 
enn instabiele politieke situatie van dat moment in de Sovjet Unie, was dat niet eens 
zo'nn onbegrijpelijke reactie van de Libische leider. 

Eenn van de zaken waarover Kirpitsjenko zich opwindt betreft een niet zo 
voorr de hand liggend onderwerp, namelijk de spionageroman The Fourth Protocol 
vann de bekende Britse auteur Frederick Forsyth, die in 1984 verscheen. In die roman 
komtt Kirpitsjenko zelf blijkbaar voor, zij het in een relatief bescheiden rol. Er wordt 
beschrevenn hoe hij in Moskou bij een auto-ongeluk om het leven komt en ook 
detailss van zijn werkplek worden de lezer niet onthouden. Alleen het patronymicum 
vann Kirpitsjenko in The Fourth Protocol klopt blijkbaar niet. Hij zei dat hij 'meteen 
voeldee dat de adviseur van de auteur iemand was geweest die mij persoonlijk niet 
kende,, maar wel duidelijk door onze gangen gelopen had.' (p. 203) Toen later 'het 
verraadd van Gordievsky' bekend werd, meende Kirpitsjenko zeker te weten dat hij 
degenee was die Forsyth van advies had gediend. Een bijkomend argument voor deze 
verdenkingg was dat Andrew en Gordievsky in hun boek uit 1990 KGB: The Inside 
StoryStory of its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev Kirpitsjenko weer opvoer-
den,, nu opnieuw met het verkeerde patronymicum (p. 203). Het merkwaardige is 
echterr dat Gordievsky pas in 1985 overliep naar de Britten vanuit Moskou. Hoewel 
hijj  al voor die tijd als agent voor de Britse inlichtingendienst MI6 actief was, is het 
moeilijkk voor te stellen dat hij de gelegenheid had een thrillerschrijver als Forsyth 
vann advies te dienen. Ook zijn contacten met MI6 bleven ongetwijfeld beperkt tot 
vluchtigee ontmoetingen, gezien het risico dat ermee gemoeid was. 

317 7 



Achterinn Iz archiva razvedtsjika zijn kopieën van diverse documenten afge-
drukt,, die de papierstroom en daarmee ook de gezagsverhoudingen binnen de KGB 
enn de Sovjet top illustreren. Een ervan is bijvoorbeeld een notitie uit april 1960 over 
dee betrekkingen van de Verenigde Arabische Republiek met westerse mogendheden, 
mett de naam eronder van de chef van het Eerste Hoofddirectoraat F. Mortin. Met 
eenn begeleidende brief met de naam eronder van KGB-voorzitter A. Sjelepin werd 
dee notitie vervolgens doorgestuurd aan het CC van de CPSU (pp. 299-306). In 1998 
verscheenn van Kirpitsjenko Razvedka. Litsa i Htsjnosti ('De inlichtingendienst. 
Personenn en persoonlijkheden.'). Het is een met enkele extra hoofdstukken uitge-
breidee versie van Iz archiva razvedtsjika. In de nieuwe hoofdstukken worden enkele 
thema'ss uitgewerkt die in de eerdere versie niet of veel korter aan bod komen. Zo is 
err een apart hoofdstuk over de voorzitters van de KGB, die de auteur vanaf 1954 alle 
heeftt meegemaakt. Hij houdt Andropov voor de beste KGB voorzitter die hij heeft 
gekend.. All e overige KGB-voorzitters beschikten weliswaar over 'grote wilskracht' 
enn waren geen slechte organisatoren. Het ontbrak hen echter volgens Kirpitsjenko 
aann eruditie, ze waren geen intellectuelen en kenden in onvoldoende mate het werk 
vann alle 'lijnen' van de KGB.126 Een voorbeeld was LA. Serov, voorzitter in 1954-
1958.. Hij sprak in een onderhoud met Kirpitsjenko voor diens vertrek naar Egypte 
zijnn bezorgdheid uit over ontmoetingen met agenten in dat land. Die zouden een 
probleemm zijn vanwege de 'zwarte' huidskleur van de Egyptenaren, waardoor 
KGB'erss in het straatbeeld te veel zouden opvallen.127 Ilya Dzhirkvelov die Serov in 
dee jaren '50 twee keer van nabij meemaakte, laat zich eveneens negatief uit over de 
intellectuelee capaciteiten van de man en zijn gevoel voor inlichtingenwerk.128 

Vitalii  Fedortsjoek, die KGB-voorzitter was van mei tot december 1982, 
krijgtt bij Kirpitsjenko en diverse andere KGB'ers een zeer slechte pers. Volgens 
Kirpitsjenkoo wilde Andropov Fedortsjoek niet als opvolger in mei 1982, maar was 
datt de wens van partijleider Leonid Brezjnev. De keuze zou zijn gemaakt op voor-
spraakk van Georgi Tsinev, die eerste vice-voorzitter van de KGB was en als een pro-
tégéé van Brezjnev gold. Vitali Pavlov beweert in Operatsia 'Sneg' hetzelfde.129 

Elderss zegt Pavlov dat Andropov in 1982 eigenlijk de hoge KGB-fiinctionaris Viktor 
Tsjebrikovv als zijn opvolger wilde, maar van Brezjnev te horen kreeg dat het besluit 
overr Fedortsjoek al gevallen was.130 Feit is dat Fedortsjoek snel van het politieke 
toneell  verdween, nadat Andropov in november 1982 Brezjnev als secretaris-
generaall  van de CPSU was opgevolgd. Kirpitsjenko beschreef enkele episodes waar-
uitt Fedortsjoek niet erg gunstig te voorschijn kwam. Zo had de KGB-voorzitter bij-
voorbeeldd voorgesteld KGB-officieren geen vreemde talen te laten leren. Ze zouden 
dann altijd samen met een tolk het veld in moeten om een agent te ontmoeten. Omdat 
zee daardoor nooit alleen waren, werd het ook aanzienlijk moeilijker over te lopen. 
Hett aantal gevallen van verraad zou dus drastisch teruglopen als er geen vreemde 
talenn meer zouden worden geleerd.131 Het oordeel van Kirpitsjenko over Fedortsjoek 
wass mild in vergelijking met dat van Pavlov en Nikolaj Leonov. Zij gebruikten over 
Fedortsjoekk de termen soldafonstvo en soldafonski, wat verwijst naar 'het gedrag 
vann een grofgebekte, schreeuwerige soldaat'.1 2 Leonov zei dat Fedortsjoek 'het Eer-
stee Hoofddirectoraat terroriseerde' met zijn onredelijke verzoeken en niets begreep 
vann internationale politiek. Op zeker moment overwoog Leonov zelfs naar aanlei-
dingg van het incompetente en intimiderende gedrag van Fedortsjoek ontslag te 
nemenn als chef van het Directoraat voor Informatie en Analyse. Volgens Pavlov was 
Fedortsjoekk slechts geïnteresseerd in de uiterlijke verschijning van zijn medewerkers 
enn in het afdwingen van 'formele militaire discipline'. Beider reactie bij het vertrek 
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vann Fedortsjoek bij de KGB in december 1982 was er een van grote opluchting. 
OokOok Viktor Groesjko uit in zijn memoires kritiek op Fedortsjoek, zij het dat die niet 
zoo negatief was als in het geval van Pavlov en Leonov. 

Inn Razvedka. Litsa i litsjnosti komt opeens een onderdeel van Kirpitsjenko's 
carrièrecarrière ter sprake dat in zijn eerste boek volledig ontbreekt, namelijk zijn aandeel in 
dee gebeurtenissen in Kaboel in december 1979. Hij blijkt de hele maand in Kaboel te 
hebbenn doorgebracht, waar hij samen met collega's 'opdrachten van de leiding van 
dee USSR en de KGB uitvoerde'.135 Dat Kirpitsjenko in december 1979 in Kaboel 
verbleef,, wordt ook door de overloper Vasili Mitrokhin bevestigd.136 Een van de 
redenenn voor Kirpitsjenko's zwijgzaamheid over deze zaak was ongetwijfeld dat hij 
naa afloop het dringende advies kreeg 'alles te vergeten en documenten van operatio-
nelee aard te vernietigen'. Al zijn aantekeningen waarin hij 'per dag, per uur en zelfs 
perr minuut' had bijgehouden wat er zich had afgespeeld, heeft hij vernietigd.137 Hij 
beweertt onder andere dat zowel de Sovjet ambassadeur als de GROe-rezident niet 
wistenn wat er in december 1979 in Kaboel stond te gebeuren. Datzelfde gold voor de 
eerstee vice-minister van Binnenlandse Zaken van de USSR V.S. Papoetin, die op dat 
momentt tijdelijk in de Afghaanse hoofdstad verbleef. Papoetin pleegde de dag na de 
omwentelingg zelfmoord in Kaboel, volgens Kirpitsjenko omdat hij het niet kon 
verdragenn dat hij zijn functie als eerste vice-minister zou kwijtraken aan de schoon-
zoonn van Brezjnev, Tsjoerbanov.138 Aan het hoofd van de speciale eenheden van 
KGBB en GROe die het paleis van Hafizullah Amin moesten 'verdedigen', d.w.z. in 
feitee moesten bestormen, stond de KGB-officier Joeri Drozdov. Hij zwijgt erover in 
allee talen in de eerste versie van zijn memoires Noezjnaja rabota. Pas in een 
latere,, meer uitvoerige editie van zijn memoires zou Drozdov een hoofdstuk wijden 
aann de gebeurtenissen in Afghanistan in december 1979 en zijn rol daarin.140 

Kirpitsjenkoo stond in Razvedka. Litsa i litsjnosti stil bij de vraag of Jevgeni 
Primakov,, onder meer in 1991-1996 directeur van de Russische buitenlandse 
inlichtingendienstt SVR, in een eerder stadium van zijn carrière KGB-informant was 
geweest,, zoals ook in de Russische media wel is beweerd. Oleg Kaloegin heeft 
blijkbaarr gezegd dat Primakov op het eind van de jaren '50 als zodanig werkzaam 
wass onder de codenaam 'Maxim'.141 Dat zou dus geweest zijn voordat hij in de jaren 
'600 als correspondent van de Pravda in het Midden-Oosten was gestationeerd. 
Kirpitsjenkoo wijst erop dat correspondenten van de Pravda, het orgaan van het Cen-
traall  Comité van de CPSU, niet als informant of agent door de KGB mochten 
wordenn gerekruteerd. Dat beweren Vladimir Kuzichkin143 en Oleg Kaloegin in hun 
memoiress ook. Filipp Bobkov heeft zich in een interview ook in die geest uitgelaten, 
zijj  het dat hij het verbod op alle partijkranten betrekt.144 Kaloegin zegt ten aanzien 
vann de Pravda'. 

(...)) the only publication the KGB couldn't infiltrate and control was Pravda, 
thee official organ of the Central Committee of the Communist Party. The 
correspondentss from Pravda were untouchable, and KGB officers could only 
gett information from Pravda's staffers if we asked tactfully; otherwise if we 
pushedd Pravda's people too hard, we could face a rebuke from the Party.145 

Menn mag aannemen dat dit betekent dat KGB-officieren ook niet onder de dekman-
tell  van een /Vow/a-correspondent in het buitenland konden worden gestationeerd, al 
heeftt Ilya Dzhirkvelov daarover in zijn memoires een andere mening.146 Kirpitsjen-
koo schrijft dat er doorgaans nauwe contacten waren tussen een correspondent als 
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Primakovv en de plaatselijke KGB-rezident: *Tussen hen vond een voortdurende uit-
wisselingg van informatie plaats.'147 Hij wijst er ook op dat het feit dat Primakov 
mogelijkk een codenaam had, niet hoefde te betekenen dat hij een KGB-agent was. 
Daarmeee had Kirpitsjenko ongetwijfeld gelijk. Allerlei personen onder wie politieke 
functionarissenn konden een codenaam krijgen zonder dat ze KGB-agent waren. 
Somss werden blijkbaar zelfs instellingen of bedrijven met een codenaam aangeduid. 
Zoo had volgens The Mitrokhin Archive het Franse dagblad Le Monde in het midden 
vann de jaren '70 de codenaam Vestnik ('Boodschapper'). 4 
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Vladimirr Krjoetsjkov, Litsjnoje delo. Tsjast pervaja. Tsjast vtoraja. ('Persoonlijk 
dossier.. Deel een. Deel twee.') Moskva, 1996. 

Biografie:149 9 

Geborenn op 29 februari 1924 in Tsaritsyn (later Stalingrad, tegenwoordig Wolgo-
grad)) in een arbeidersgezin als Vladimir Alexandravitsj Krjoetsjkov. Werkte vanaf 
19411 als fabrieksarbeider in Stalingrad en Gorki. Vanaf 1943 werkzaam bij de 
Komsomoll  in Stalingrad. 1946-1951 aldaar bij de Prokoeratoera. Beëindigde in 
19499 een schriftelijke juridische opleiding. 1951-1954 studie aan de Hogere 
Diplomatiekee School van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de USSR. 
1954-19555 secretaris van een afdeling van het ministerie. 1955-1959 derde secretaris 
aann de ambassade van de USSR in Hongarije. Bevond zich in die laatste hoedanig-
heidd samen met Joeri Andropov in Boedapest ten tijde van de Hongaarse opstand in 
dee herfst van 1956. 1959-1967 verschillende functies bij het apparaat van het CC 
vann de CPSU, o.a. als naaste medewerker van Andropov die toen secretaris van het 
Centraall  Comité was. Vanaf 1967 diverse functies bij de KGB van de USSR. Vanaf 
19711 eerste plaatsvervangend chef van het Eerste Hoofddirectoraat, 1974-1988 chef 
vann het Eerste Hoofddirectoraat. 1978-1988 plaatsvervangend voorzitter van de 
KGB,, 1988-1991 voorzitter. Van september 1989 tot augustus 1991 lid van het 
Politbureauu van het CC van de CPSU. Na mislukte staatsgreep in augustus 1991 
gearresteerd.. Februari 1994 amnestie verleend door de Staatsdoema en vrijgelaten. 
Hoogstee rang bij de KGB: legergeneraal. 

Wiee in de memoires van Krjoetsjkov veel waardevolle informatie over de KGB ver-
wachtt komt bedrogen uit. Gezien de omvang van de twee delen (samen ongeveer 
8500 pagina's) is die geringe informatieve waarde misschien extra teleurstellend. Ook 
hett intellectuele gehalte van Litsjnoje delo laat te wensen over. Er valt veel kritiek te 
lezenn op het door Gorbatsjov gevolgde beleid, maar over bijvoorbeeld de vervolging 
vann dissidenten door de KGB vrijwel geen woord. De memoires wemelen van de 
verdraaiingen,, bewuste weglatingen en andere manieren waarop de feiten geweld 
wordtt aangedaan. Een voorbeeld is de passage waarin Krjoetsjkov over de Hongaar-
see politicus Imre Nagy spreekt, de centrale figuur van de Hongaarse opstand in 1956 
(I,, pp. 61-62). Nagy had tijdens de opstand samen met enkele getrouwen zijn 
toevluchtt gezocht in de Joegoslavische ambassade in Boedapest. Krjoetsjkov doet 
hethet voorkomen alsof Nagy op 22 november 1956 op grond van een afspraak tussen 
Hongarije,, Joegoslavië, Roemenië en de Sovjet Unie samen met vier medestanders 
naarr Roemenië werd weggevoerd. Om Nagy in diskrediet te brengen wijst Krjoetsjk-
ovv erop dat hij in de jaren '30 als emigrant in de Sovjet Unie een kwalijke rol heeft 
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gespeeldd bij de repressie tegen Hongaarse emigranten. Nagy zou als agent van de 
NKVDD - zijn schuilnaam was 'Volodja', wordt er door Krjoetsjkov bij vermeld -
anderee Hongaarse emigranten wegens anti-Sovjet activiteiten hebben aangegeven. 
Eenn aantal van hen zou zijn veroordeeld, sommigen zouden zelfs zijn geëxecuteerd. 
Alss Krjoetsjkov beweert dat de overbrenging van Nagy en de zijnen naar Roemenië 
berusttee op een afspraak tussen de vier betrokken regeringen, is dat overduidelijk in 
strijdd met de feiten. Nagy c.s. verlieten de Joegoslavische ambassade na een 
schriftelijkee toezegging van de Hongaarse leider Janos Kadar dat hun veiligheid zou 
wordenn gegarandeerd. Kadar wist dat de Sovjet leiders niet van plan waren zich aan 
dezee toezegging te houden, maar de Joegoslaven en hun leider Tito wisten dat 
niet.1500 Krjoetsjkov had zich al bij een eerdere gelegenheid verdiept in activiteiten 
vann Nagy voor de NKVD in de jaren '30. Dat was in juni 1989 rond de tijd dat in 
Boedapestt de herbegrafenis van Nagy zou plaatsvinden. In een schrijven aan het 
Centraall  Comité van de CPSU, onder wie ook secretaris-generaal Gorbatsjov, stelde 
hijj  toen voor archiefmateriaal daarover aan de Hongaarse partijleiding door te 
spelen.. De bedoeling daarvan was ongetwijfeld dat de Hongaren er hun voordeel 
meee zouden doen in de strijd met de hervormingsgezinde vleugel van de partij, maar 
Gorbatsjovv besloot toen niet op het voorstel van Krjoetsjkov in te gaan. De brief van 
Krjoetsjkovv zou voor het eerst gepubliceerd worden in de Italiaanse media in 
1993.. Dat hij zelf in de zomer van 1989 zijn best heeft gedaan de zwarte bladzij-
denn in het verleden van Nagy in de openbaarheid te brengen, vermeldt Krjoetsjkov 
inn zijn memoires niet. 

Overr de contacten die hij tijdens zijn loopbaan bij de KGB met collega's in 
Oost-Europaa heeft gehad laat Krjoetsjkov zich nauwelijks uit. De voormalige KGB-
ofïïcierr Vitali Pavlov die in 1973-1984 de chef was van de KGB-verte-
genwoordigingg in Polen, schrijft in een van zijn boeken bijvoorbeeld dat Krjoetsjkov 
tenn tijde van de crisis van 1980 diverse keren naar Polen reisde om de situatie ter 
plaatsee te bespreken. Daarover is bij Krjoetsjkov niets terug te vinden. In zijn 
memoiress gaat Krjoetsjkov zoals eerder gezegd1 3 ook niet in op de beruchte zaak-
Markov.. Volgens Kaloegin was Krjoetsjkov juist een van de hoge KGB'ers die 
beginn 1978 persoonlijk aanwezig waren bij de vergadering waar gesproken werd 
overr de vraag of de KGB de Bulgaren bij de liquidatie van Markov assistentie zou 
verlenen.. Over de rol van Andropov in de Sovjet politiek ten tijde van Brezjnev is 
Krjoetsjkovv ook weinig mededeelzaam. Hij schrijft weliswaar dat Andropov als 
KGB-voorzitterr betrokken was bij voorbereidingen van alle belangrijke redevoerin-
genn van Brezjnev en met veel voorstellen kwam op het gebied van binnen- en 
buitenlandsee politiek. Hij zou zelfs soms met Brezjnev van mening hebben verschild 
(I,, p. 81). Deze summiere informatie valt in het niet bij wat bijvoorbeeld de voorma-
ligee KGB-officier Vjatsjeslav Kevorkov schrijft over zijn contacten met Andropov 
enn diens rol bij de totstandkoming van de toenadering tot de Bondsrepubliek 
Duitslandd ten tijde van het kanselierschap van Will y Brandt.155 

Opvallendd is ook dat Krjoetsjkov niet één woord wijdt aan de affaire rond 
Aldrichh Ames, de CIA-medewerker die in februari 1994 door de FBI werd opgepakt 
omdatt hij voor de Sovjet Unie en Rusland had gespioneerd. Krjoetsjkov schrijft wel 
datt vanaf medio 1985 door de KGB een reeks successen werd geboekt bij het 
ontmaskerenn van buitenlandse agenten (I, p. 165). Dat moet in verband staan met 
Ames,, die in april van dat jaar voor het eerst informatie aan de KGB doorgaf.156 Een 
vann de personen die Ames in 1985 aan de KGB verried was de KGB-oftlcier Valeri 
Martynov,, die uiteindelijk zou worden geëxecuteerd.157 Krjoetsjkov maakt wel 
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gewagg van het feit dat Martynov door de CIA was gerekruteerd, maar noemt de 
naamm van Ames niet in verband met deze zaak (I, pp. 126-127). 

Dee KGB ging zich zoals bekend in de periode dat Krjoetsjkov er bij diende 
tee buiten aan allerlei moreel laakbare activiteiten. In dat licht is het ronduit lachwek-
kendd wat hij schrijft over het regime van de Afghaanse dictator Hafizullah Amin, die 
inn december 1979 samen met een reeks medestanders bij de aanval op zijn paleis 
doorr Sovjet Spetsnaz-eenheden werd gedood. Amin was volgens Krjoetsjkov een 
'carrièrist,, een man van een uitzonderlijk avontuurlijke karakteraanleg, wreed en 
niett kieskeurig in de middelen die hij gebruikte voor het realiseren van zijn ambiti-
euzee doeleinden.' (I, p. 188) Hij wijst ook geschokt op het feit dat onder Amin in 
Afghanistann tegen gevangenen 'methoden van fysieke en psychologische druk' 
werdenn aangewend (I, p. 193). In weer andere passages spreekt hij van het 'fascisti-
schee regime' en het 'anti-volksregime' van Amin (I, pp. 198, 199). Krjoetsjkov staat 
niett alleen in zijn heftige kritiek op Amin. Vadim Kirpitsjenko noemt Amin bijvoor-
beeldd 'een doortrapte fascist en een beul van het Afghaanse volk'.158 Krjoetsjkov 
moett zich veelvuldig met de kwestie Afghanistan hebben beziggehouden. Volgens 
generaal-majoorr Vjatsjeslav Sjironin, die zelf ook met Afghanistan te maken heeft 
gehad,, heeft Krjoetsjkov meer dan dertig dienstreizen naar dat land gemaakt.159 Dat 
hijj  meerdere malen persoonlijk in Afghanistan is geweest is ook uit andere bron 
bekend.1600 Leonid Sjebarsjin schrijft dat Krjoetsjkov in mei 1986 naar Kaboel reisde 
teneindee de door de Sovjet Unie eind 1979 geïnstalleerde leider Babrak Karmal tot 
aftredenn te bewegen. Van alle Sovjet leiders kende Krjoetsjkov Karmal blijkbaar het 
bestee en hij zou er dan ook in slagen de Afghaanse leider over te halen afstand te 
doenn van de macht.1 Krjoetsjkov zwijgt over deze episode in zijn memoires in alle 
talenn en komt helemaal niet toe aan een bespreking van zijn eigen rol in de Afghaan-
see oorlog. 

Krjoetsjkovv verwijt Kaloegin in zijn memoires vooral incompetentie. Daar-
naastt is het politbureaulid uit de Gorbatsjov-tijd Alexander Jakovlev de gebeten 
hond.. In 1989 kreeg de KGB volgens Krjoetsjkov informatie die erop wees dat Jak-
ovlevv in verbinding stond met Amerikaanse 'speciale diensten'. Dergelijke informa-
tiee was er ook al geweest in 1960, toen Jakovlev samen met Kaloegin aan Columbia 
Universityy in New York studeerde (I, p. 294). In 1990 kwam er volgens Krjoetsjkov 
uitt verschillende bronnen informatie binnen volgens welke westerse diensten van 
meningg waren dat Jakovlev 'voor het Westen gunstige posities innam'. Die diensten 
verwachttenn nog meer van hem en een Amerikaanse vertegenwoordiger kreeg 
opdrachtt Jakovlev dat mee te delen. Dat typeert volgens Krjoetsjkov de situatie van 
eenn agent van wie de dienst voor wie hij werkt verwacht dat hij zich wat actiever op-
stelt.. Een dergelijke benadering kwam volgens hem alleen maar voor als het een 
echtee agent betrof. Krjoetsjkov kon echter niets tegen Jakovlev ondernemen omdat 
hijj  een lid van het Politbureau was. Hij legde de kwestie aan Gorbatsjov voor, maar 
diee liet de zaak op zijn beloop (I, pp. 296-297). In 1993 werd door de Prokoeratoera 
nogg een strafrechtelijk onderzoek tegen Jakovlev ingesteld naar aanleiding van een 
artikell  van Krjoetsjkov in februari van dat jaar in Sovetskaja Rossia waarin dezelfde 
beschuldigingenn werden herhaald.162 In juni van dat jaar werd het onderzoek 
beëindigdd zonder dat het tot een proces was gekomen (I, p. 302). Wat voor infor-
matiee Jakovlev aan de Amerikanen zou hebben doorgegeven, laat Krjoetsjkov 
overigenss in het midden. Waarschijnlijk ziet hij Jakovlev als een agent vliania 
(beïnvloedingsagent).. Dat is het soort agent waarnaar Krjoetsjkov in zijn memoires 
meermalenn verwijst (o.a. II , pp. 389-390). Over Gorbatsjov zegt hij nergens met 
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zoveell  woorden dat die contacten onderhield met een Amerikaanse inlichtingen-
dienst,, maar hij komt soms tot uitspraken die duidelijk hetzelfde suggereren als in 
hethet geval van Jakovlev. Bijvoorbeeld: 'Tussen Gorbatsjov en Jakovlev was een 
volledigg raakvlak ontstaan op het punt van strategie en tactiek, want zij hadden 
slechtss één meester: Washington.' (II , p. 46) Krjoetsjkov is wel zo realistisch te 
veronderstellenn dat de doorslaggevende redenen waarom het eindjaren '80 met de 
USSRR misging van binnenlandse aard zijn. De ondergang van de USSR is naar zijn 
meningg niet primair door westerse 'speciale diensten' tot stand gebracht. Die hebben 
err echter wel een eigen bijdrage aan geleverd (II , p. 365). 

Eenn tekenend voorbeeld van Krjoetsjkovs visie op de wereld en op het Wes-
tenn is te vinden in een passage uit een verklaring die hij in november 1993 heeft 
afgelegdd voor het militair college van het Russische Hooggerechtshof. Daar diende 
toenn de rechtszaak tegen hem. Sprekend over het einde van de jaren '80 stelde hij 
datt er toen bij een aantal buitenlandse mogendheden waaronder de Verenigde Staten 
dee intentie bestond de bevolking van de Sovjet Unie terug te brengen tot 150-160 
miljoenn mensen in een periode van 25 tot 30 jaar (II , p. 413). Daarbij dient men te 
bedenkenn dat de bevolking van de USSR rond 1990 ongeveer 260 miljoen bedroeg. 
Hoee de Verenigde Staten dit voornemen in praktijk dachten te brengen liet de 
sprekerr in het midden. Het is moeilijk voor te stellen dat dit op een andere manier 
zouu kunnen geschieden dan door het voeren van een nucleaire oorlog. 

Inn zijn verklaring voor het Hooggerechtshof kwam Krjoetsjkov ook te spre-
kenn over het telefonisch afluisteren van Russische politici door de KGB in en rond 
augustuss 1991. Hij beweerde daarover dat hij midden augustus 1991 opdracht gaf de 
telefoonss van de politici Jeltsin, Boerboelis, Chasboelatov en Silajev af te luisteren. 
Hijj  beweerde dat dit werd gedaan met het doel hun bewegingen en verblijfplaats na 
tee gaan, waarschijnlijk met het oog op de geplande staatsgreep. Vice-president 
Janajevv en voorzitter van de Opperste Sovjet Loekjanov werden pas vanaf het begin 
vann de staatsgreep afgeluisterd, naar zijn zeggen om hen tegen 'mogelijke bedrei-
gingen,, chantage en provocaties' te beschermen. Uit de uiteenzetting die hij 
vervolgenss gaf over hoe toestemming voor afluisteren werd verleend, werd niet 
duidelijkk of hij in het geval van de eerder genoemde politici onder wie Jeltsin de 
regulieree procedure gevolgd had. In het geval van politici van een dergelijk hoog 
niveauu zou dat volgens hem hebben betekend dat de president van de USSR om 
toestemmingg werd gevraagd (II , pp. 418-419). De laatste KGB-voorzitter Vadim 
Bakatinn stelt in zijn memoires dat het afluisteren door de KGB in die periode veel 
verderr ging dan Krjoetsjkov beweert. Tal van parlementariërs van de USSR en de 
RSFSRR werden afgeluisterd en vaak ook hun verwanten en bekenden.1 3 Het 
afluisterenn door de KGB had volgens Bakatin geen wettelijke basis. Meer dan een 
onofficiëlee door de ministerraad bevestigde beschikking uit 1959 was er volgens 
hemm niet. Toen Bakatin na augustus 1991 probeerde te achterhalen hoeveel personen 
err nu eigenlijk de laatste tijd waren afgeluisterd, bleek dat niet mogelijk. Er werd 
hemm een volstrekt ongeloofwaardige lijst van zevenhonderd personen voorgelegd, 
vann wie de telefoonaansluitingen vanwege de verdenking van criminele activiteiten 
werdenn afgeluisterd. Geen woord over degenen die voor en tijdens de mislukte 
staatsgreepp om politieke redenen waren afgeluisterd.164 Dat er toen op grote schaal 
werdd afgeluisterd stelt ook de openbare aanklager Stepankov in zijn verslag over de 
gebeurtenissenn in augustus 1991. Hij haalt fragmenten van afgeluisterde gesprekken 
aann waaruit blijkt dat het systematische afluisteren in opdracht van Krjoetsjkov 
zekerr niet pas midden augustus 1991 begonnen is.165 
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Krjoetsjkovv toont zich in zijn memoires een aanhanger van opvattingen die 
typerendd zijn voor Sovjet functionarissen van de oude stempel, waarvan hij er uiter-
aardd zelf jarenlang een geweest is. Zo schrijft hij bijvoorbeeld dat er na de gebeurte-
nissenn in Hongarije van 1956, op het eind van de jaren '60 en begin van de jaren '70, 
'uitingenn van sociale ontevredenheid waren in sommige socialistische landen'. 
Daaroverr beweert hij echter verrassend genoeg dat die zich 'niet kenmerkten door 
massaliteit,, agressiviteit en extreem radicalisme. Men kon die niet beschouwen als 
gerichtt tegen het socialistische systeem.' (II, p. 100) Gezien de gebeurtenissen in 
Tsjechoslowakijee en Polen rond 1970 getuigt dat toch op zijn minst van een merk-
waardigee kijk op de naoorlogse Oost-Europese geschiedenis. Krjoetsjkovs zienswij-
zee ten aanzien van het einde van het communisme in Oost-Europa in 1989-1990 ligt 
inn het verlengde van bovenstaande opvatting: 

Hett socialisme als ideologie en praktijk werd verraden [door Gorbatsjov, Sje-
vardnadzee en hun medestanders], hoewel binnen de socialistische landen 
slechtss een kleiner deel van de maatschappij zich uitsprak voor afwijzing van 
hett socialisme. Een aanzienlijke meerderheid van de bevolking hield in ieder 
gevall  vast aan de socialistische idee. (I, p. 316) 

Krjoetsjkovv bracht in de jaren '80 een bezoek aan het Stalinmuseum in de geboorte-
plaatss van de dictator in Georgië. Na het voorgaande kan het nauwelijks nog ver-
bazenn dat hij instemmend knikte toen de gids erop wees dat Stalin zo'n bescheiden 
mann was (I, p. 310). Krjoetsjkov typeert Feliks Dzerzjinski, de eerste chef van de 
Tsjeka,, ook als een 'in het persoonlijke vlak goudeerlijk, onbaatzuchtig man, stand-
vastigg in zijn ideeën.' De door KGB'ers vaak gedane bewering dat Dzerzjinski bij 
zijnn leven erg veel voor weeskinderen heeft gedaan blijf t evenmin achterwege (I, pp. 
439-440). . 

Vladimirr Kuzichkin, Inside the KGB: Myth and Reality. London, 1990. 

Biografie: : 
Geborenn in 1947 in Moskou. Diende in 1967-1970 bij Sovjet troepen in de DDR. 
1970-19733 studie aan het Instituut voor de Landen van Azië en Afrika (ISAA) in 
Moskou,, waar hij onder andere Farsi leerde. December 1973-december 1974 
werkzaamm als tolk voor Sovjet instellingen in Iran, waar hij tegelijkertijd in het 
kaderr van zijn studie aan het ISAA onderzoek deed naar de geschiedenis van de 
metaalverwerkendee industrie in Iran. Studeerde in de zomer van 1975 af aan het 
ISAA.. 1975-1976 studie aan de inlichtingenschool van de KGB, School 101, waar 
hijj  in juli 1976 examen deed. Trad in september 1976 in dienst bij Directoraat S 
(illegalen)) van het Eerste Hoofddirectoraat, werkte aanvankelijk bij de tweede 
afdelingg daarvan in de Centrale in Moskou, die belast was met de documentatie van 
illegalen.. Vanaf de zomer van 1976 gestationeerd aan de Sovjet ambassade in 
Teheran.. Overschreed in juni 1982 de Iraans-Turkse grens en liep over naar het 
Westen.. Woont sindsdien in Groot-Brittannië. Hoogste rang bij de KGB: majoor. 

Kuzichkinss memoires hebben een grote informatiedichtheid en bevatten tal van 
detailss over de werkwijze van de KGB, vooral over Directoraat S, waarbij hij het 
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grootstee deel van zijn loopbaan heeft gewerkt. Hij gaat onder andere in op de orga-
nisatiestructuurr van het directoraat (pp. 78-82). Bij dit alles steekt hetgeen Vadim 
Kirpitsjenkoo over Directoraat S en het werk van illegalen te zeggen heeft, zeer pover 
af.11 Vele van Kuzichkins beweringen zijn oncontroleerbaar, maar daarom nog niet 
zonderr meer onzinnig. Zo beweert hij dat Brezjnev verspreid over de USSR tal van 
minnaressenn had en ook wel vrouwen uit een menigte die hem verwelkomde door 
zijnn lijfwacht voor een avontuurtje liet benaderen. Kuzichkin zegt dat te hebben 
gehoordd van een vroegere schoolvriend die bij het Negende Hoofddirectoraat werkte 
datdat was belast met de beveiliging van Sovjet leiders (p. 101). 

Anderee beweringen uit Inside the KGB zijn aannemelijk, omdat soortgelijke 
zakenn ook door andere overlopers zijn beschreven. Zo werd het gebouw van het 
Centraall  Comité aan het Staraja Plosjtsjad volgens Kuzichkin bewaakt door 
personeell  van het Negende Hoofddirectoraat dat in militie-uniformen was gekleed 
(p.. 15). Dat KGB-personeel vaak undercover in uniform van andere diensten optrad, 
iss niet verrassend en waarschijnlijk was het een gewoonte die al uit de tijd van Stalin 
dateerde.. Ismail Akhmedov beweert in zijn memoires bijvoorbeeld dat eenheden (in 
ditt geval van het leger) die zich rond 1930 aan de Sovjet-Turkse grens met inlichtin-
genwerkk bezighielden, waren gekleed in het uniform van de grenstroepen. Peter 
Deriabin,, die in zijn memoires de toestand van begin jaren '50 behandelt, zegt dat 
KGB-personeell  undercover aanwezig was bij onder andere partijcongressen, parades 
enn demonstraties.168 Victor Sheymov stelt, schrijvend over Moskou in de jaren '70, 
datdat KGB-officieren van twee verschillende directoraten in militie-uniformen in de 
stratenn stonden opgesteld. De ene groep fungeerde als een stationair systeem van 
toezichtt op buitenlanders en stond opgesteld in straten die door laatstgenoemden 
werdenn gefrequenteerd. Een andere groep hoorde bij het directoraat dat belast was 
mett de beveiliging van Sovjet leiders en stond volgens Sheymov in militie-uni-
formenn opgesteld bij de routes waarlangs leden van het Politbureau in hun auto's 
voorbijreden.1699 Volgens Oleg Gordievsky werd de Britse ambassade in Moskou be-
waaktt door KGB-personeel in uniformen van de militie. Men mag aannemen dat 
ditt ook bij andere westerse ambassades niet ongebruikelijk was. 

Blijkbaarr was de KGB wat het rekruteren van agenten betreft niet altijd suc-
cesvol.. Kuzichkin schrijft althans dat Directoraat S bij zijn aankomst in Iran in 1976 
slechtss twee agenten in dat land had, van wie er één een Afghaanse diplomaat was. 
Verderr waren er op dat moment twee illegale inlichtingenofficieren met West-
Europesee paspoorten actief (pp. 104-105). Dat was alles. Deze voor de KGB ongun-
stigee situatie was volgens Kuzichkin geen uitzondering. Ook ten aanzien van landen 
alss de Volksrepubliek China, Pakistan, Turkije en Japan was de oogst aan agenten 
vann Directoraat S in die tijd volgens hem bijzonder mager. Dat betekende niet alleen 
datt in die landen zelf het aantal agenten gering was, maar dat er ook vrijwel geen 
Chinezenn of burgers van die andere genoemde staten buiten hun land van herkomst 
werdenn gerekruteerd (p. 105). De geringe resultaten ten aanzien van China worden 
doorr diverse KGB-officieren in hun memoires bevestigd, onder andere door Joeri 
Drozdov,, Victor Sheymov en Oleg Gordievsky.171 

Kuzichkinn neemt de KGB-rezidentoera in Teheran als uitgangspunt voor een 
uitvoerigee beschrijving van de structuur en werkwijze van een rezidentoera in het 
algemeenn (pp. 139-151). Hij gaat daarbij onder andere in op de verschillende Mijnen' 
diee binnen de rezidentoera waren vertegenwoordigd, zoals lijn PR (politieke inlich-
tingen),, lij n KR (contra-inlichtingen), lijn N (illegalen) en lijn X (wetenschappelijke 
enn technische inlichtingen). All e KGB-officieren waren onder een diplomatieke 
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dekmantell  op de ambassade gestationeerd. Het risico van onthulling van de werke-
lijk ee werkgever van de betrokken KGB'ers ging echter volgens hem niet op de eer-
stee plaats uit van de Iraanse geheime dienst SAVAK, maar van de eigen land-
genoten.. Dat had te maken met het geografische principe dat het werk van het Eerste 
Hoofddirectoraatt bepaalde. KGB-officieren werden doorgaans ingedeeld bij een be-
paaldee geografische onderafdeling die zich bezighield met bepaalde landen of een 
groepp van landen. Bij zo'n onderafdeling bleef een KGB'er vaak zijn hele loopbaan 
werken,, wat betekende dat men elkaar na enige tijd goed kende. Een KGB-officier 
diee voor zijn uitzending naar Iran plotseling bij de Iraanse afdeling van het ministe-
rierie van Buitenlandse Zaken werd gestationeerd om zich als 'diplomaat' in te werken, 
gaff  op die manier ook zijn werkelijke rol prijs. Het resultaat was volgens Kuzichkin 
datt al vóór de aankomst van een inlichtingenofficier op de ambassade bij het overige 
personeell  bekend was wie hij was en wie hij verving. Ook was meestal wel duidelijk 
off  hij bij de KGB of de GROe hoorde en wat zijn militaire rang was (p. 151). Leonid 
Sjebarsjinn schrijft in zijn memoires dat het feit dat iemand inlichtingenwerk deed, op 
dee ambassade niet lang geheim bleef, juist omdat echte diplomaten elkaar bijvoor-
beeldd uit de studietijd kenden. Het was dan voor gewone diplomaten hooguit nog de 
vraagg of iemand bij de KGB of de GROe hoorde. 

Kuzichkinn beschrijft uitvoerig de bureaucratische voorbereidingen die wer-
denn getroffen voor zijn ontmoeting met een van de twee agenten in Iran. Er werd een 
plann opgesteld dat allerlei details over de ontmoeting vastlegde. Daarin was niet 
alleenn de plaats van de ontmoeting vastgelegd, maar bijvoorbeeld ook het merk van 
dee auto waarvan de KGB-officier die de ontmoeting zou hebben, gebruik maakte. 
Hett plan moest door zes collega's van de KGB-rezidentoera onder wie de rezident, 
wordenn afgetekend (pp. 188-191). Gordievsky maakt alleen gewag van een uitvoeri-
gee rapportage achteraf aan de Centrale over een ontmoeting met een agent.173 Sje-
barsjinn schrijft in zijn memoires dat hij eind 1966 in een gecodeerd telegram aan de 
Centralee tot in de kleinste details verslag deed van een ontmoeting met een mede-
werkerr van de Pakistaanse veiligheidsdienst, die de KGB zijn diensten aanbood.174 

Dergelijkee gedetailleerde rapportages aan de Centrale waren blijkbaar niet onge-
woon. . 

InIn een apart hoofdstuk schetst Kuzichkin in het kort de voorgeschiedenis van 
dee inval in Afghanistan door Sovjet troepen in december 1979. Hij zei onder andere 
datt de KGB al vóór de gebeurtenissen in december geprobeerd had de Afghaanse 
leiderr Hafizullah Amin uit de weg te ruimen. Daartoe had men geprobeerd gebruik 
tee maken van de illegaal Michail Talybov, die als kok in het paleis van Amin was 
geïnfiltreerd.. De bedoeling was dat hij het eten van Amin zou vergiftigen, maar hij 
slaagdee daar niet in. Kuzichkin zou dat verhaal van Talybov zelf hebben gehoord (p. 
315).. Het wordt door andere bronnen niet bevestigd. 

Overr de achtergrond van Kuzichkins vlucht naar het Westen in juni 1982 lo-
penn de versies uiteen. Kuzichkin beweert dat in de rezidentoera in Teheran belang-
rijkee en zeer geheime KGB-stukken van hem uit een schuilplaats waren verdwenen. 
Datt zou zeker het einde van zijn carrière bij de KGB hebben betekend, zo niet erger. 
Datt was voor hem een reden te besluiten naar het Westen te vluchten. Een pro-
westersee gezindheid speelde daarbij naar zijn zeggen geen rol, al had hij wel vanaf 
jeugdigee leeftijd een weerzin gevoeld tegen de repressieve en corrupte praktijken die 
zoo kenmerkend waren voor het Sovjet systeem (pp. 373-375, 5-9). Ook de corruptie 
diee hij aantrof in de Sovjet kolonie in Iran vervulde hem met weerzin (pp. 161-171). 
Vadimm Kirpitsjenko schrijft dat Kuzichkin zelf in zijn memoires heeft gezegd dat hij 
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all  van jongs af aan met het plan rondliep uit de Sovjet Unie weg te gaan, maar daar-
vann is in Inside the KGB niets te vinden.175 Leonid Sjebarsjin, rezident in Teheran 
tenn tijde van Kuzichkins vlucht, geeft in zijn memoires uit 1993 weer een andere 
versie.. Hij beweert dat Kuzichkin al langer in verbinding stond met de Britse 
inlichtingendienstt en voor geld geheimen en mensen had verraden. Kuzichkin zou in 
19822 het vermoeden hebben gekregen dat men bij de KGB in Teheran op zoek was 
naarr een verrader. Hij had volgens Sjebarsjin een alcoholprobleem dat in Teheran 
ontoelaatbaree vormen had aangenomen. Een en ander zou de werkelijke reden zijn 
geweestt van zijn in paniek genomen besluit te vluchten. Kuzichkin zou de Iraans-
Turksee grens zijn gepasseerd met een Brits paspoort en een daarbij gevoegd vervalst 
documentt dat hem recht gaf op de uitreis. Dat document zou hem door de Britten 
zijnn verstrekt.176 Dat laatste zou natuurlijk inderdaad betekenen dat Kuzichkin al 
voorr zijn vlucht met de Britten in verbinding stond. Een anonieme KGB-inlichtin-
genofficierr kwam in een interview in Moscow News in oktober 1991 eveneens met 
dee bewering dat Kuzichkin al vóór zijn vlucht door de Britten was gerekruteerd. 
Sjebarsjinn zou als rezident Kuzichkin zelfs te lang de hand boven het hoofd hebben 
gehouden,, toen er al verdenking tegen hem was gerezen.177 In een interview een 
maandd later in hetzelfde blad kwam de inlichtingenofficier Valentin Braterski aan 
hethet woord, die in 1982 ook aan de KGB-rezidentoera in Teheran was verbonden. 
(Braterskii  wordt overigens in Kuzichkins memoires niet genoemd.) Braterski 
beweerdee net als zijn anonieme collega in het eerdere interview dat Sjebarsjin 
Kuzichkinn in Teheran gunstig gezind was geweest.178 Kuzichkin op zijn beurt 
oordeeltt ook vrij gunstig over Sjebarsjin (pp. 280, 283-284). Hij spreekt zich 
negatieff  uit over de contacten die de KGB-rezidentoera in Teheran onderhield met 
dee Iraanse Tudeh-partij, die na de val van de sjah voor korte tijd was gelegaliseerd. 
Diee contacten waren gelegd in opdracht van de Internationale Afdeling van het 
Centraall  Comité. De top van de Tudeh-partij zou het geld dat zij via de rezidentoera 
vann Moskou ontving voor persoonlijke verrijking hebben gebruikt. Bovendien liep 
dee rezidentoera volgens Kuzichkin door de contacten met de Tudeh het gevaar de 
aandachtt op zich te vestigen van de Iraanse veiligheidsdienst (pp. 288-295). 

Kuzichkinn ziet zichzelf niet als een overloper die zijn vaderland heeft verra-
den.. Dat kan men althans afleiden uit twee brieven die hij in 1990 en 1991 aan 
Russischee officiële instanties richtte. Ze zijn gedeeltelijk weergegeven in een artikel 
inn Moscow News van eind 1991. Kuzichkin heeft de Russische president Boris Jelt-
sinn in augustus 1991 na de mislukte staatsgreep kennelijk een brief geschreven met 
hett verzoek hem weer in genade aan te nemen en naar Rusland te laten terugkeren. 
Inn een eerdere brief uit oktober 1990 aan Russische parlementariërs had hij al 
geschrevenn dat zijn kritiek van destijds slechts het Sovjet systeem had gegolden en 
niett het Russische vaderland: 'As far as Russia and the Russian people are concer-
ned,, however, I am clean and innocent before them, and I have been and remain a 
Russiann patriot.'1 Voorzover bekend heeft de Russische overheid nooit op deze 
brievenn gereageerd en bevindt Kuzichkin zich nog steeds in het Westen. 

***** * 

N.S.. Leonov, Licholetje ('Woelige jaren'). Moskva, 1994. 

Biografie: : 
Geborenn op 22 augustus 1928 in een dorp in Rjazan oblast in een boerengezin als 
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Nikolajj  Sergejevitsj Leonov. 1947-1952 opleiding aan het MGIMO. In 1952 te werk 
gesteldd bij uitgeverij Inostrannaja Literatoera in Moskou, onder andere als vertaler 
uitt het Spaans. April 1953-oktober 1956 universitaire studie Spaans in Mexico, waar 
hijj  onder meer Raul Castro en Che Guevara ontmoette. 1956-1958 opnieuw werk-
zaamm bij Inostrannaja Literatoera. 1958-1960 studie aan School nr. 101 van de KGB. 
Meii  1960 naar Praag gestuurd om daar contact te leggen met Raul Castro, inmiddels 
ministerr van Defensie van Cuba. Fungeerde tijdens zijn carrière meerdere malen als 
tolkk voor Cubaanse delegaties die een bezoek brachten aan de USSR. 1960-1961 
werkzaamm bij de Centrale in Moskou. 1961-1968 op de ambassade in Mexico 
gestationeerd.. 1968-1971 plaatsvervangend chef van de Afdeling Latijns Amerika 
vann het Eerste Hoofddirectoraat. 1971 plaatsvervangend chef, 1973 chef van het 
Directoraatt voor Informatie en Analyse van het Eerste Hoofddirectoraat. 1983-1991 
plaatsvervangendd chef van het Eerste Hoofddirectoraat. Januari 1991 benoemd tot 
cheff  van de Analytische Afdeling van de KGB. Vanaf eind februari 1991 ook lid van 
hett Collegium van de KGB. Nam eind augustus 1991, na de mislukte staatsgreep, 
ontslag.. Hoogste rang bij de KGB: luitenant-generaal. 

Dee memoires van Leonov zijn aanzienlijk informatiever dan die van bijvoorbeeld 
Vadimm Kirpitsjenko of Leonid Sjebarsjin. Het feit dat hij alleen maar schrijft over 
diee gebeurtenissen uit de geheime oorlog tussen Oost en West die de tegenstander al 
bekendd zijn, doet daar niets aan af (p. 290). Evident onjuiste of onzinnige bewerin-
genn zal men bij Leonov niet in groten getale aantreffen. Hij maakt duidelijk dat de 
KGBB een belangrijke leverancier van informatie was voor onder meer het Politbu-
reauu en het Secretariaat van het Centraal Comité van de CPSU. Ten tijde van de 
crisiss in Polen in 1980-1981 was Leonov chef van het Directoraat voor Informatie en 
Analyse.. Samen met de chef van het Eerste Hoofddirectoraat bekeek hij in die perio-
dee elke ochtend welk materiaal er moest worden doorgestuurd naar de leden van het 
Politbureau,, het Secretariaat en naar andere hoge instanties (p. 211). Hij minimali-
seertt in diverse passages echter het belang dat de partijtop aan de inlichtingendienst 
hechttee (pp. 112-113, 288, 317). Gorbatsjov, die in de ogen van Leonov weinig res-
pectt verdient, reageerde volgens hem vaak niet op documenten van het Eerste 
Hoofddirectoraatt die hem werden toegestuurd (p. 321). Het analytische werk 
waarmeee Leonov zich vanaf 1971 meer dan tien jaar bezighield stond volgens hem 
oorspronkelijkk bij het Eerste Hoofddirectoraat niet in hoog aanzien. Het was 
tekenendd dat er relatief veel vrouwen werkten op de afdeling waar het werd verricht. 
Dee status van het werk veranderde pas met de komst van Andropov bij de KGB in 
1967.. Andropov vond dat werk wel belangrijk en onderhield ter verbetering ervan 
ookk contact met wetenschappers zoals Georgi Arbatov en anderen. Als om het 
belangg van het analytische werk te benadrukken had Andropov zijn werkvertrekken 
ookk pal naast het directoraat van Leonov. Vóór 1943 bestond er volgens Leonov bij 
dee inlichtingendienst zelfs helemaal geen analytische afdeling die documenten en in-
formatiee evalueerde. Belangrijke documenten die door de dienst waren bemachtigd, 
werdenn in 'ruwe' vorm aan leiders als StaÜn en Molotov doorgestuurd (pp. 121, 
125-126).125-126). De eindjaren '30 naar het Westen gevluchte NKVD-officier Alexander 
Orlovv had dat ook al geschreven in zijn Handbook of Intelligence and Guerrilla 
WarfareWarfare uit 1963.m 

Alss we Leonov mogen geloven was hij goed in staat als analist zijn eigen 
zienswijzee te geven op een situatie en kreeg hij daar binnen de KGB ook de ruimte 
voor.. Zo vroeg Andropov in het voorjaar van 1973 de mening van de inlichtingen-
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dienstt over de vraag of de USSR het toen al wankele bewind van Salvador Allende 
inn Chili financieel moest steunen met een bedrag van dertig miljoen dollar. Leonov 
brachtt toen als zijn mening naar voren dat Allende's regering een te wankele basis 
hadd en dat het slechts een kwestie van tijd was voordat zij van het toneel zou 
verdwijnen.. Het kostte hem naar eigen zeggen moeite dit standpunt te verwoorden 
omdatt zijn sympathie uiteraard uitging naar de regering van Allende waaraan 
immerss ook communisten deelnamen. Onduidelijk blijf t welk besluit de Sovjet 
leiderss uiteindelijk in deze kwestie namen (pp. 125-126). Er heerste volgens Leonov 
binnenn de analytische afdeling een grote vrijheid van denken, groter dan binnen het 
Eerstee Hoofddirectoraat en binnen de KGB als geheel (p. 125). Het Directoraat voor 
Informatiee en Analyse en de KGB lieten de Sovjet leiders volgens Leonov wel 
onverbloemdd weten dat de politieke toestand bij de Oost-Europese bondgenoten met 
hethet jaar verder achteruitging en een gevaar ging vormen voor de betrekkingen met 
dee USSR. Op 6 december 1977, dus nog voordat er sprake was van de vakbond 
Solidariteit,, schreef Leonov zelf over de toestand in Polen het volgende in een ver-
slagg aan hogere instanties: 

Dee versterking van de klasse der koelakken, de overgang naar particulier ei-
gendomm in de stedelijke handel en de ontwikkeling van het kapitalisme in de 
industriee leggen de basis voor antisocialistische krachten. Gezien het Poolse 
anti-Russischee nationalisme, gezien de almachtige geestelijkheid met aan het 
hoofdd kardinaal Wyszynski, gezien de onenigheid in de leiding van de PVAP 
[Poolsee Verenigde Arbeiderspartij] en de Poolse regering rest ons slechts de 
datumm van de binnenlandse explosie af te wachten en te gissen naar de vor-
menn die zij zal aannemen, maar bij de huidige loop der gebeurtenissen is zij 
onvermijdelijk.. Wij blazen al lang reveille, maar iedereen blijf t slapen (p. 
199). . 

Ditt was een realistische beschrijving van de situatie in Polen op het bewuste tijdstip, 
zonderr al te grote ideologische vooringenomenheid. In hoeverre dit soort analyses 
bijj  Leonovs directoraat gemeengoed was, valt uit zijn memoires niet op te maken. 
Well  zou Andropov ooit tegen Leonov en diens medewerkers hebben gezegd: 
'Schrijff  nooit een onwaarheid! Ik dwing u niet u te houden aan eerder uitgesproken 
meningen.'' (p. 135) Zoals vele KGB-officieren die Andropov gekend hebben was 
Leonovv ook lyrisch over hem. Hij betitelde hem als 'een "witte raaf' onder de 
toenmaligee leiders, een grenzeloos eerlijk persoon die heel precies alle geschenken 
diee hij van collega's uit het buitenland ontving aan de staat overdroeg, een verstan-
digg en erudiet man met een brede kijk op alle problemen, zonder oogkleppen.' (p. 
175)) Geen woord over de strijd tegen de dissidentenbeweging waarmee de KGB-
voorzitterr zich ook ruimschoots profileerde. Soms drong Andropov er op aan een be-
leidsvoorstell  te schrappen dat door het Directoraat voor Informatie en Analyse in 
eenn document bestemd voor het Centraal Comité was opgenomen. Hij deed dat als 
hijj  wist dat het niet goed zou vallen. Dat was het geval met een voorstel afkomstig 
vann Leonovs directoraat in 1975, om het aantal Derde Wereldlanden dat financiële 
enn andere materiële steun van de USSR ontving, drastisch te beperken (pp. 142-
143). . 

Inn april 1991 zette Leonov zijn visie op de actuele politieke situatie in de 
Sovjett Unie uiteen voor de afgevaardigden van de groep Sojoez ('Unie'), die op dat 
momentt zitting hadden in het Congres van Volksafgevaardigden van de USSR. Het 
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wass voor een KGB-ofFicier niet verwonderlijk dat hij zich daarbij krachtig uitsprak 
voorr het behoud van de Sovjet Unie. Hij verwierp de nadruk die nationalisten in de 
Sovjett Unie en vele westerse commentatoren legden op het feit dat het Russische 
rijkrijk  en de Sovjet Unie met geweld tot stand waren gekomen. Meestal werd aan dat 
uitgangspuntt de conclusie verbonden dat de Sovjet Unie daarom geen bestaansrecht 
had.. Leonov wees op het historische voorbeeld van Abraham Lincoln die er in het 
middenn van de 19e eeuw ook niet voor was teruggeschrikt de Verenigde Staten met 
geweldd bijeen te houden. 

Overigenss is Leonov in zijn memoires zeker niet onkritisch ten aanzien van 
hett Sovjet systeem. Hij spreekt over een 'pseudo-socialistisch systeem' waaruit een 
'geurr van bederf opsteeg (p. 240). Een van de belangrijkste redenen van de onder-
gangg van de USSR was volgens hem ook de alomtegenwoordigheid van de 'leugen*. 
Hijj  schrijft daarover: 

Zijj  had ongemerkt alle poriën van ons leven verstikt, zij had zich veranderd 
inn een kanker van ons bloed en had onze geest gedood. De leugen leeft ook 
inn andere maatschappijen, bij andere volkeren, maar daar sluimert zij, zoals 
eenn tuberculosebacil in een gezond organisme. (...) De leugen had zich als 
eenn vuur meester gemaakt van ons maatschappelijk leven, was een bijna on-
vervreemdbaarr deel geworden van ons nationaal bewustzijn. Zij had onze li -
teratuurr en kunst volledig aangetast en onze journalistiek geruïneerd. Zij was 
dee belangrijkste omgangsvorm tussen leiders en volk en blijf t dat tot op de 
dagg van vandaag, (p. 390) 

Ondankss zijn kritiek op de Sovjet Unie heeft Leonov toch lovende woorden voor een 
typischee representant van het systeem als Krjoetsjkov. Hij roemt onder andere diens 
werklustt en 'Duitse discipline' en neemt zelfs het woord 'eruditie' in verband met 
Krjoetsjkovv in de mond (p. 235). Eruditie is wel het laatste waaraan men denkt bij 
lezingg van de memoires van Krjoetsjkov. De positieve woorden van Leonov staan in 
schrill  contrast met wat Kaloegin over Krjoetsjkov zegt. Kaloegin noemt hem 'trea-
cherous'' en 'double-dealing' en 'one of the most physically cowardly men I have 
everr met'.182 Kaloegin en Krjoetsjkov hebben diverse aanvaringen met elkaar gehad, 
zoo blijkt uit Kaloegins memoires. 

Eenn enkele keer is bij Leonov sprake van iets wat lijk t op een oude Sovjet re-
flex.. Zo was zijn balans van het politieke bestel in Cuba onder Fidel Castro rijkelijk 
positief.. Hij schrijft over Cuba dat er in dat land onder Fidel Castro 'nooit sprake 
wass van repressie'. En verder: 'Die verbazingwekkende revolutie heeft nooit haar 
eigenn kinderen verslonden.' (p. 379) Kennelijk doelt hij daarmee op repressie tegen 
vertegenwoordigerss van het Cubaanse politieke establishment, want dat er in Cuba 
onderr Castro politieke gevangenen zijn, is algemeen bekend. 

***** * 

Stanislavv Levchenko, On the Wrong Side: My Life in the KGB. Washington etc., 
1988. . 

Biografie:183 3 

Geborenn in 1941 in Moskou als Stanislav Alexandrovich Levchenko. Vader was 
militair.. 1958 diploma middelbare school en toegelaten tot Instituut voor Oosterse 
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Talenn in Moskou, waar hij Japans leerde. Afgestudeerd in 1964. Aanvankelijk 
werkzaamm bij het ministerie van Visserij, vanaf 1965 bij het Sovjet Vredescomité. 
Vanaff  1966 bij het Afro-Aziatische Solidariteitscomité, waar hij vaak met Japanse 
bezoekerss te maken had. Volgde in 1966 een opleiding bij de GROe voor spionage-
opdrachtenn in Groot-Brittannië in geval van oorlog. Vanaf 1968 werd hij door het 
Tweedee Hoofddirectoraat van de KGB in Moskou ingeschakeld bij het toezicht op 
Japannerss in de hoofdstad. Bracht in 1966-1971 twaalf bezoeken aan Japan als lid 
vann Sovjet delegaties. In 1971 in dienst getreden bij het Eerste Hoofddirectoraat van 
dee KGB, werkzaam in de Centrale bij de Japanse afdeling. Vanaf 1974 bij wijze van 
dekmantell  werkzaam bij New Times in Moskou als journalist. Vanaf 1975 als 
correspondentt van New Times in Tokio werkzaam bij de KGB-rezidentoera aldaar. 
Legdee in oktober 1979 in Tokio contact met de CIA en liep over. In 1981 door een 
Sovjett rechtbank bij verstek ter dood veroordeeld.184 Hoogste rang bij de KGB: 
majoor. . 

Levchenkoo geeft over de samenstelling van de rezidentoera in Tokio in de jaren '70 
enkelee interessante cijfers. Hij was toen zelf actief voor lijn PR (politieke inlichtin-
gen),, een terrein dat naar zijn zeggen voor de KGB altijd de hoogste prioriteit had 
(p.. 105). Lijn X (wetenschap en technologie) was echter volgens Levchenko in 
Tokioo ook van groot belang. Allerlei geavanceerde technologie met mogelijk 
militairee toepassingen was het doelwit van de KGB. Ten tijde van Levchenko's 
verblijff  in Tokio bestond naar zijn zeggen ongeveer vijfti g procent van het personeel 
vann de Sovjet handelsmissie in Japan uit KGB-officieren. Velen van hen hielden 
zichh met technologische spionage bezig. De plaatsvervangend chef van de handels-
missiee in de jaren '70 en '80 was een KGB-kolonel. De helft van de ongeveer 
twintigg Aeroflot-functionarissen in Tokio waren in die tijd KGB-officieren van lijn 
X.. Vijfti g procent van de TASS-employés in Japan waren KGB-officieren en 
daarvann was er minstens een die voor lijn X werkte. Verder was de wetenschapsatta-
chéé van de ambassade een hoge officier van lijn X, net als een van zijn naaste 
medewerkers.. Aangezien elke inlichtingenofficier met drie of vier agenten in 
verbindingg stond, kwam het totale aantal agenten van lijn X volgens Levchenko op 
755 tot 100. De KGB-rezident in Tokio hield zijn ondergeschikten eindjaren '70 voor 
datt de opbrengst van de operaties van lijn X in de Japanse hoofdstad de kosten van 
dee hele rezidentoera voor vele jaren zou kunnen dekken. Wereldwijd dekte de 
opbrengstt volgens hem alle uitgaven van het Eerste Hoofddirectoraat (pp. 103-104). 
Eenn precieze berekening van de 'opbrengst' van lij n X lijk t overigens niet goed 
mogelijkk en vaststelling daarvan zal altijd op een schatting neerkomen. 

Dee motieven voor zijn overlopen naar de Amerikanen waren volgens 
Levchenkoo in belangrijke mate ideologisch. Toen hij in 1975 door het Eerste 
Hoofddirectoraatt naar Japan werd uitgezonden had hij naar eigen zeggen al een 
sterkee afkeer van het Sovjet systeem. Hij voelde zich aangetrokken tot het orthodoxe 
gelooff  en ging daarin zelfs zo ver dat hij in 1975 vlak voor zijn vertrek uit Moskou 
inn het geheim een kerk binnenging om er te bidden. Dat heeft hij althans aan John 
Barronn verteld.185 Dat Levchenko dit gedaan zou hebben is haast niet te geloven, 
wantt in het geheim een kerk bezoeken was voor een KGB-officier ongetwijfeld niet 
zonderr risico. Levchenko gaf bij het begin van zijn debriefing door de CIA te 
kennenn dat hij geen informatie wilde geven over 'fatsoenlijke' collega's met wie hij 
hadd samengewerkt. Dezelfde terughoudendheid zou hij in acht hebben genomen ten 
aanzienn van zijn Japanse agenten in Tokio (p. 175).18 Dat hij geen informatie over 
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dee identiteit van zijn agenten zou hebben gegeven, lijk t twijfelachtig. In een van de 
boekenn van John Barron die zich deels op Levchenko baseert, worden diverse 
agentenn van de rezidentoera in Tokio met naam en toenaam genoemd. Met minstens 
éénn van hen stond Levchenko persoonlijk in verbinding.187 Levchenko weigerde in 
eerstee instantie ook geld van de Amerikaanse overheid aan te nemen. Hij kwam daar 
laterr op terug, maar accepteerde naar eigen zeggen geen grote bedragen (p. 177). 
Zijnn debriefing door de CIA zou maar tot medio december 1979 hebben geduurd, 
watt opvallend kort lijk t (p. 178). 

***** * 

Stanislavv Lunev with Ira Winkler, Through the Eyes of the Enemy; Russia's highest 
rankingranking military defector reveals why Russia is more dangerous than ever. Wash-
ingtonn D.C., 1998. 

Biografie: : 
Geborenn in 1946, geboorteplaats onbekend. Vader was legerofficier, die in de 
tweedee helft van de jaren '40 werd overgeplaatst naar de MGB. Doorliep in 1957-
19644 de Soevorov Militair e School in Ordzjonikidze in de Noord-Ossetische ASSR. 
1964-19677 studie aan een militaire academie in Tasjkent. Diende in 1967-1971 bij 
eenn tankdivisie bij de Zuidelijke Groep van Sovjet Strijdkrachten in Hongarije. 
Volgdee in 1971-1975 een juridische opleiding aan de Lenin Militair-Politieke 
Academie,, waarschijnlijk in Moskou, met de bedoeling te gaan werken bij de 
militairee justitie. Werd in 1975 aangenomen bij de GROe en vervolgens toegelaten 
tott de Militair-Diplomatieke Academie van de GROe in Moskou, waar hij in 1978 
mett goede resultaten afstudeerde. 1978-1979 voor de GROe als student in Singapore 
gestationeerd,, waar hij onder meer Chinees studeerde aan de universiteit. 1979-1980 
werkzaamm bij het Eerste Directoraat van de GROe in Moskou, dat zich bezighield 
mett het rekruteren van buitenlanders in de USSR. Kreeg tegelijkertijd journalistieke 
opleidingg bij TASS. Was in 1980-1983 voor de GROe in Beijing gestationeerd als 
TASS-correspondent.. 1983 terug naar de Centrale in Moskou. 1988 bevorderd tot 
kolonell  en hoofd van de GROe-offkieren die bij TASS werkten. Later in 1988 naar 
Washingtonn overgeplaatst. Vroeg in maart 1992 politiek asiel aan in de Verenigde 
Staten.. Na zijn overlopen assisteerde hij daar blijkens de flaptekst van zijn boek bij 
dee training van Amerikaans inlichtingenpersoneel en militairen. Hoogste rang bij de 
GROe:: kolonel. 

Lunevv blijkt in zijn boek een grote voorkeur te hebben voor gedurfde generalisaties 
zonderr daarvoor enige argumentatie, laat staan verwijzingen naar bronnen te geven. 
Zoo schrijft hij bijvoorbeeld zonder enige toelichting: 'Today, American business is 
thee chief target of the GRU, the SVR, and the entire network of Russian spies. Their 
paymasterr is the Russian mafia.' (p. 12) Een ander voorbeeld is zijn bewering dat 
tijdenss de Cubacrisis in 1962 overal in de westerse wereld Spetsnaz-eenheden - in 
dezee uitgave consequent als 'Spetznatz' aangeduid - klaarstonden om sabotageacties 
tee beginnen (pp. 27-28). Dergelijke beweringen zijn misschien niet onaannemelijk, 
maarr men zou graag willen weten waarop zij zijn gebaseerd, vooral als men bedenkt 
datt Lunev zelf ten tijde van de Cubacrisis pas zestien jaar was en nog niet bij de 
GROee werkzaam. Hetzelfde geldt voor de uitspraak dat de GROe in het begin van 
dee jaren '90 besloot trainingen te geven aan elke terroristische groepering die ervoor 
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wildee betalen (pp. 32-33). Ook zou de lezer willen weten waarop de bewering is 
gebaseerdd dat de leden van een Japanse sekte die in de jaren '90 dodelijke gassen 
verspreiddenn in de ondergrondse in Tokio, door de GROe waren opgeleid (p. 32). 

Tijdenss zijn verblijf in de Volksrepubliek China beginjaren '80 rekruteerde 
Lunevv de correspondent van een Tsjechoslowaaks persbureau als 'vertrouwelijk 
contact'.. Deze persoon was volgens Lunev in werkelijkheid een medewerker van de 
Tsjechoslowaaksee inlichtingendienst (Hij schrijft althans dat de man 'was really 
withh the Czechoslovak intelligence services', wat in theorie de mogelijkheid open 
laatt dat de bewuste persoon door de Tsjechoslowaakse dienst was gecoöpteerd.) 
Aangezienn deze journalist afkomstig was uit een andere Warschaupactstaat, kon hij 
volgenss Lunev niet als een volwaardige betaalde agent worden 'ingeschaald' (pp. 
107-108).. Deze terughoudendheid die werd betracht ten aanzien van het rekruteren 
vann burgers van andere Warschaupactstaten komt ook herhaaldelijk aan de orde in 
dee boeken van Vitali Pavlov die in de jaren '70 en '80 rezident in Warschau was.188 

Dee waarde van een persoon als de Tsjechoslowaakse inlichtingenofficier was voor 
dee GROe dat hij minder aan reisbeperkingen in China onderhevig was dan iemand 
alss Lunev. Zijn mogelijkheden contacten te leggen met Chinese burgers waren 
daardoorr groter. De waarde van een Italiaanse correspondent lag enigszins in 
hetzelfdee vlak. Of hij communist was blijf t in Lunevs versie onduidelijk, maar hij 
hadd kennelijk goede informatie over de gang van zaken in en rond het Chinese 
Centraall  Comité. Dat was weer terug te voeren op de relatief goede relaties tussen de 
Chinesee en Italiaanse communisten. Deze correspondent was ook een 'vertrouwelijk 
contact'' (p. 108). Lunev beschrijft zijn werk in China als redelijk succesvol. Hij 
beweertt zelfs: 'I was the first Soviet operative in at least five years to recruit a 
Chinesee national.' (p. I l l ) Die opmerking lijk t ook op de KGB te slaan, maar het is 
onduidelijkk hoe Lunev kon weten hoe het er bij de andere Sovjet inlichtingendienst 
inn dat opzicht voor stond. 

Naa het einde van de Sovjet Unie besloot Lunev begin 1992 over te lopen 
naarr de Verenigde Staten. Zijn motieven daarvoor zijn onduidelijk, afgezien van het 
feitt dat hij zich in zijn boek niet erg positief uitlaat over het huidige Rusland, dat hij 
eenn 'criminal-capitalist state' noemt (p. 158). Dat hoeft echter op zichzelf nog geen 
redenn te zijn over te lopen. 

***** ***** 

Alekseii  Myagkov, KGB Intern. Bergisch Gladbach, 1979. 

Biografie: : 
Geborenn in 1945 in een dorp in Centraal-Rusland als oudste in een boerengezin. 
Brachtt het grootste deel van zijn jeugd door in het stadje Lebedjan in Lipetsk oblast. 
Inn 1962 toegelaten tot officiersschool voor parachutisten in Rjazan. Studeerde in 
19666 af aan de officiersschool met de rang van luitenant en werd bij een lucht-
landingsdivisiee in Kaunas (Litouwen) gestationeerd. Gaf een KGB-officier bij zijn 
eenheidd te kennen dat hij ook tot die organisatie wilde toetreden. Eind december 
19677 uit het leger ontslagen en naar de KGB overgeplaatst. Vervolgens opleiding 
aann School nr. 311 in Novosibirsk, kennelijk een instelling van het Derde Hoofddi-
rectoraatt van de KGB (militaire contra-inlichtingen). Beëindigde eind 1968 de oplei-
dingg met goede resultaten. Vanaf februari 1969 als officier van het Derde Hoofd-
directoraatt werkzaam in de DDR bij de daar gelegerde Sovjet troepen. 2 februari 
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19744 tijdens een bezoek aan West-Berlijn overgelopen naar het Westen, waar-
schijnlijkk naar Groot-Brittannië. Hoogste rang bij de KGB: kapitein. Engelstalige 
editie:: Aleksei Myagkov, Inside the KGB. Richmond, Va., 1977. 

Gezienn de korte tijd die Myagkov bij de KGB diende (in totaal met inbegrip van de 
opleidingg ruim zes jaar) moeten zijn memoires als zeer informatief worden be-
schouwd.. KGB Intern is deels interessant omdat Myagkov werkzaam was bij het 
Derdee Hoofddirectoraat in de DDR. Over dat directoraat en ook over het werk van 
diee diensttak in de DDR was traditioneel altijd weinig bekend. Myagkov beschrijft 
onderr meer de jacht op buitenlandse agenten en politiek onbetrouwbare elementen 
binnenn de Sovjet strijdkrachten in de DDR. In het laatste geval werd het middel van 
dee provocatie door de KGB niet geschuwd. Myagkov doet uitvoerig verslag van het 
rekruterenn van agenten en informanten onder de Sovjet troepen in de DDR. Wegens 
personeelsgebrekk was zijn KGB-eenheid er niet in geslaagd vóór zijn komst agenten 
tee rekruteren binnen de eenheden die hem werden toegewezen. Myagkov kreeg 
daaromm als eerste opdracht binnen twee maanden tien agenten aan te werven (p. 
114).. Dat bleek minder moeilijk dan op het eerste gezicht leek. Vooral het rekruteren 
vann Sovjet officieren was relatief eenvoudig, omdat zij zonder toestemming van de 
KGBB niet konden worden bevorderd of tot een militaire academie toegelaten (pp. 
115-116). 115-116). 

Volgenss Myagkov was het de KGB toegestaan onder DDR-burgers agenten 
tee rekruteren en maakte men daar ook ruimschoots gebruik van (p. 54). Ook de 
voormaligee KGB-officier Nikolaj Leonov schrijft in zijn memoires dat de KGB 
onderr DDR-burgers mocht rekruteren.189 De KGB rekruteerde tevens bezoekers uit 
'kapitalistischee landen' op DDR-gebied (p. 117). Een geval van een DDR-burger die 
werdd gerekruteerd in een operatie waarbij Myagkov zelf betrokken was, wordt uit-
voerigg door hem beschreven (pp. 131-140). Het interessante aan KGB Intern is dat 
dee auteur ook geregeld cijfers noemt, al zijn die niet controleerbaar. Zo studeerden 
volgenss hem aan School nr. 311 in Novosibirsk jaarlijks ongeveer driehonderd 
KGB-officierenn af. Myagkov geeft ook een cijfer over de omvang van de KGB-
vertegenwoordigingg in de DDR, al is er ook na het einde van de DDR in 1990 op dat 
puntt geen echte zekerheid. In totaal waren er volgens hem in de DDR ongeveer vijf -
tienhonderdd KGB-officieren gestationeerd, waarvan negenhonderd behorend bij het 
Eerstee Hoofddirectoraat en de overige zeshonderd bij het Derde Hoofddirectoraat (p. 
54).. Hun werk resulteerde in ongeveer tweeduizend agenten onder West-Duitsers, 
vijftienhonderdd onder DDR-burgers en ongeveer vierduizend onder Sovjet soldaten 
enn andere Sovjet burgers (p. 58). De West-Duitsers waren, zo mag men aannemen, 
tijdenss een verblijf in de DDR benaderd en gerekruteerd. Myagkov geeft geen 
preciezee tijdsaanduiding, maar men mag aannemen dat dit de situatie weergaf in het 
beginn van de jaren '70, ongeveer op het moment dat hij overliep. Hij zegt ook 
behartenswaardigee dingen over de betrekkingen met DDR-instanties, in het bijzon-
derr met het Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Hij citeert uit de uitvoeringsbe-
palingenn van een samenwerkingsovereenkomst tussen het MfS en de KGB die 
ergenss uit begin jaren '70 dateerde. Daarin werd niet alleen gewag gemaakt van de 
vrijheidd die de KGB had op het punt van het rekruteren van agenten in de DDR. De 
KGBB mocht bijvoorbeeld ook beschikken over 'konspirative Wohnungen' en inzage 
hebbenn in de archieven van het MfS (p. 117). Na het einde van de DDR is onder 
meerr de inhoud van een tweetal samenwerkingsovereenkomsten tussen MfS en KGB 
daterendd uit de jaren '70 bekend geworden waaruit bleek dat de KGB inderdaad in 
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dee DDR over dergelijke mogelijkheden beschikte. 
Myagkovv citeert ook uitvoerig uit officiële documenten betreffende de KGB, 

zoalss het statuut van de KGB waarin de taken van de dienst werden aangegeven (pp. 
44-46).. Waarschijnlijk betreft het hier het statuut dat oorspronkelijk dateert uit 1959 
enn nooit is gepubliceerd. In een van de bijlagen bij KGB Intern is een officieel 
documentt opgenomen daterend uit 1961, waarin de taken van de Speciale Afdelin-
genn (osobye otdely) worden gespecificeerd (pp. 244-247). Dat zijn de KGB-organen 
diee op lokaal niveau verantwoordelijk zijn voor de staatsveiligheid binnen de 
strijdkrachten.. Daarmee werden in de praktijk behalve het Sovjet Leger ook 
eenhedenn van de KGB en van het ministerie van Binnenlandse Zaken bedoeld (p. 
244).. Er is in dit verband geen reden enige waarde te hechten aan de bewering van 
dee GROe-overloper Viktor Suvorov in Inside Soviet Military intelligence dat er geen 
Specialee Afdelingen binnen de GROe actief waren. Die zienswijze kan ook op grond 
vann andere bronnen als pertinent onjuist worden beschouwd.191 

Myagkovv bespreekt een instructie van de KGB-voorzitter uit 1964 waarin ca-
tegorieënn activiteiten van Sovjet burgers worden genoemd die de speciale aandacht 
vann de KGB behoefden vanwege hun staatsgevaarlijke implicaties. Daarbij werden 
zakenn genoemd als 'Beziehungen zu Auslandern für spekulative und allgemeine 
Zwecke',, 'die Mitgliedschaft in sittenwidrigen Grappen' en 'die Bewunderung 
bürgerlicherr Einflüsse' (pp.70-71). Onduidelijk is of hij dit document bij zijn vlucht 
meee naar het Westen heeft gebracht of uit zijn geheugen citeert. De door hem ge-
noemdee categorieën zijn echter alleszins aannemelijk. Diverse maatregelen tegen 
jodenn komen in KGB Intern ter sprake. Op grond van een bevel van de KGB-voor-
zitterr uit 1973 werden joden die een aanvraag om te emigreren hadden ingediend 
vrijwell  permanent geobserveerd en men verzamelde informatie met het doel hen 
uiteindelijkk te kunnen oppakken (pp. 75-76). Voor joden was net als onder andere 
voorr Krimtataren geen loopbaan bij de KGB weggelegd (p. 99). Joden vielen samen 
mett onder meer de Krimtataren en de Baltische volkeren in de categorie 'onbe-
trouwbaree nationaliteiten'. Dat betekende bijvoorbeeld dat stationering van joodse 
officierenn en soldaten in het buitenland was verboden (pp. 124-125). Volgens Myag-
kovv deed KGB-voorzitter Andropov eind 1972 een dienstbevel uitgaan dat op dit 
themaa betrekking had. Eenheden van de Sovjet strijdkrachten in het buitenland 
moestenn nog eens op de aanwezigheid van joden worden doorgenomen, hoewel er al 
eenn verbod bestond op de stationering van joden over de grens. Voor het geval zich 
tochh joden bij eenheden in het buitenland bleken te bevinden, moesten zij alsnog 
naarr de Sovjet Unie worden teruggestuurd (p. 149). Dergelijke maatregelen zijn in 
overeenstemmingg met wat bekend is geworden over het ten opzichte van joden in de 
Sovjett Unie na 1945 gevoerde beleid.192 Diverse andere inlichtingenofficieren 
makenn in hun memoires gewag van discriminerende maatregelen tegen joden binnen 
hunn dienst. De meeste auteurs zijn van mening dat al onder Stalin alle belangrijke 
partij-- en staatsinstellingen, waaronder ook de GROe en de NKVD/MGB, groten-
deelss van joden werden gezuiverd. Het is alleen niet helemaal duidelijk wanneer dat 
preciess gebeurde. Volgens Ilya Dzhirkvelov was er na een zuivering die onder Stalin 
wass begonnen bij officiële Sovjet instanties vrijwel geen jood meer te bekennen. Dat 
goldd ook voor de KGB en de GROe.193 Soortgelijke opmerkingen maken Deriabin 
enn Penkovski in hun memoires. Volgens Penkovski was er in ieder geval in de tijd 
datt hij bij de GROe werkte, begin jaren '60, zegge en schrijven nog maar één jood 
daarr werkzaam. De GROe-officier Igor Gouzenko plaatst een aantal discrimine-
rendee maatregelen tegen joden, ook binnen zijn dienst, al vóór zijn overlopen naar 
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hett Westen in 1945. In 1939, toen hij nog studeerde aan het Instituut voor Architec-
tuurr in Moskou, was er volgens Gouzenko al een decreet uitgevaardigd van het 
Centraall  Comité van de CPSU over dit thema. Het wees directeuren van scholen en 
anderee leerinstellingen in de USSR erop dat slechts een bepaald maximum percenta-
gee aan joden mocht worden toegelaten. De vijf joden die in het begin van de jaren 
'400 in Moskou werkzaam waren bij Gouzenko's afdeling van de GROe werden 
volgenss hem binnen een jaar tijd onder diverse voorwendsels ontslagen. In de zomer 
vann 1945 kwam Gouzenko de inhoud van een decreet van het Centraal Comité ter 
ore.. Daarin werd directeuren van fabrieken opdracht gegeven joden in verant-
woordelijkee posities binnen hun bedrijf onder een voorwendsel uit hun functie te 
zettenn en over te plaatsen.195 Arkadi Vaksberg haalt een uitlating van Molotov 
tegenoverr Felix Tsjoejev aan, volgens welke de ontslagen van joden bij het Volks-
commissariaatt van Buitenlandse Zaken al in 1939 begonnen. 96 Ilya Dzhirkvelov 
suggereertt in zijn memoires dat de anti-joodse maatregelen bij de MGB en andere 
Sovjett instellingen waaronder de GROe na 1945 begonnen, ongeveer gelijktijdig 
mett de vestiging van de staat Israël.197 De KGB-offïcier Alexander Feklisov plaatst 
dee zuivering van joden bij de MGB in 1950.198 Soms kon er blijkbaar toch nog een 
joodd door de mazen van het net glippen. Nikolaj Leonov schrijft bijvoorbeeld dat bij 
hethet Directoraat voor Informatie en Analyse dat hij in 1972-1983 leidde, in die 
periodee de enige jood werkte bij het hele Eerste Hoofddirectoraat. Leonovs oordeel 
overr de professionele kwaliteiten van de man is zeer positief.199 Filipp Bobkov die 
geenn bijzonder openhartige memoires geschreven heeft, geeft opvallend genoeg toe 
datdat er 'lange jaren beperkingen bestonden bij het laten werken [van joden] bij 
dergelijkee organisaties als het MID [ministerie van Buitenlandse Zaken], het MVT 
[ministeriee van Buitenlandse Handel], de KGB en het CC van de CPSU.' °° De term 
'beperkingen'' moet daarbij ongetwijfeld als eufemisme worden opgevat, in die zin 
datdat joden er nauwelijks werden toegelaten. 

Myagkovv staat stil bij de slechte levensomstandigheden binnen het leger 
voorr de gewone soldaat, die resulteerden in hoge zelfmoordcijfers. Het in de DDR 
gelegerdee 20e Gardeleger had geheime statistieken aangelegd volgens welke er in 
19711 16 zelfmoorden hadden plaatsgevonden, in 1972 24 en in 1973 33. Myagkov 
beschrijftt een situatie binnen het leger waarin het veelvuldig tot extreme pesterijen 
enn intimidaties kwam (pp. 213-214). Dergelijke omstandigheden zouden pas in de 
periodee van Gorbatsjov aandacht krijgen in de Sovjet media en bekend worden 
onderr de term dedovsjtsjina, wat te omschrijven is als 'intimidatie en grove mishan-
delingg van rekruten'. 

All  voor zijn vlucht naar het Westen in februari 1974 stond Myagkov naar ei-
genn zeggen in contact met westerse diensten. Over de aard van het contact zegt hij 
nietss en het is ook onduidelijk om welke dienst het ging (pp. 233-234). 

***** * 

Olegg M. Nechiporenko, Passport to Assassination: The Never-Before-Told Story of 
LeeLee Harvey Oswald by the KGB Colonel Who Knew Him. New York, 1993. 

Biografie:201 1 

Geborenn in 1932 als Oleg Maximovitsj Netsjiporenko. !957 afgestudeerd aan 
Mauricee Thorez Instituut voor Vreemde Talen in Moskou. Daarna werkzaam bij de 
KGBB van Moskou en Moskou oblast. 1958 enkele maanden in Brussel tijdens de 
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Wereldtentoonstelling.. 1958-1961 werkzaam bij Eerste Hoofddirectoraat in Moskou. 
1961-19711 verbonden aan de KGB-rezidentoera in Mexico City voor Directoraat K 
(buitenlandsee contra-inlichtingen) van het Eerste Hoofddirectoraat. Stond op 27 
septemberr 1963 Lee Harvey Oswald te woord in de Sovjet ambassade in Mexico 
City.. 1971 persona non grata verklaard en uitgewezen uit Mexico. 1971-1985 vele 
reizenn naar het buitenland voor kortere opdrachten. Eindjaren '70 plaatsvervangend 
cheff  van de afdeling voor informatie en analyse van Directoraat K. 1985-1991 
verbondenn aan het Andropov-Instituut (inlichtingenschool) van de KGB. Mei 1991 
mett pensioen. Hoogste rang bij de KGB: kolonel. 

Dee hoofdpersoon in Passport to Assassination is niet Netsjiporenko, maar Lee 
Harveyy Oswald, die op 22 november 1963 president Kennedy in Dallas doodschoot. 
Oswaldd verbleef van oktober 1959 tot mei 1962 uit vrije wil in de Sovjet Unie. Hij 
vroegg tijdens een bezoek aan Moskou politiek asiel aan en wilde in aanmerking 
komenn voor het Sovjet staatsburgerschap, dat hem overigens nooit werd toegekend. 
Hijj  ging uiteindelijk terug naar de Verenigde Staten, maar verscheen op 27 septem-
berr 1963 op de consulaire afdeling van de Sovjet ambassade in Mexico in een 
pogingg een visum voor de USSR aan te vragen. Daarbij stond Netsjiporenko hem te 
woord.. Een dag later herhaalde Oswald zijn verzoek bij een tweede bezoek, waarbij 
Netsjiporenkoo op de achtergrond bleef en niet met hem sprak. De twee bezoeken van 
Oswaldd aan de ambassade in Mexico City zijn de enige gebeurtenissen die in 
PassportPassport to Assassination uitvoerig besproken worden waarbij de auteur ook zelf 
eenn rol van betekenis speelt. Strikt genomen gaat het bij dit boek dus niet om 
memoires. . 

Netsjiporenkoo gaat uitvoerig in op het verblijf van Oswald in de USSR, 
vanaff  diens eerste stappen op Sovjet bodem tot aan zijn terugkeer naar de VS. 
Netsjiporenkoo heeft toegang gehad tot het KGB-dossier van Oswald en kan daardoor 
aann de hand van officiële documenten uitgebreid ingaan op de manier waarop de 
KGBB en andere Sovjet instanties met Oswald zijn omgegaan. Ter aanvulling op dat 
materiaall  heeft Netsjiporenko begin jaren '90 ook gesproken met Vladimir Semits-
jastny,, voorzitter van de KGB in het begin van de jaren '60. In de periode dat 
Oswaldd in Minsk woonde, van januari 1960 tot mei 1962, stond hij constant onder 
toezichtt van de Wit-Russische KGB waarbij van informanten gebruik werd gemaakt 
(pp.. 50-65). Nadat hij in 1961 in Minsk was getrouwd met Manna Proesakova, 
kwamm zijn vrouw ook onder toezicht van de KGB (p. 57). 

Daarnaastt staat Netsjiporenko zoals gezegd langdurig stil bij de gang van 
zakenn in de Sovjet ambassade in Mexico tijdens de twee bezoeken van Oswald in 
septemberr 1963. Een belangrijk thema is ook de reactie op de moord op Kennedy in 
dee KGB-rezidentoera in Mexico en de Centrale in Moskou. Uit Netsjiporenko's 
analysee van al deze gebeurtenissen blijkt duidelijk hoe in de Sovjet Unie de bevels-
lijnenn liepen tussen de KGB en de hoogste partij-instanties. De leidende rol van de 
CPSUU springt er duidelijk uit. Zo was het de taak van de KGB aan de partijleiding te 
rapporterenn over het verblijf van Oswald in de USSR, toen zijn naam na het lossen 
vann de dodelijke schoten in Dallas opeens wereldnieuws was geworden. KGB-
voorzitterr Semitsjastny stelde kort na de moord een memorandum op voor het 
Centraall  Comité, d.w.z. voor het Politbureau. Daarin werd onder andere gezegd dat 
dee KGB Oswald tijdens zijn verblijf in de Sovjet Unie niet gezien had als een 
mogelijkk doelwit voor rekrutering en dus niets in die richting had ondernomen (p. 
111). . 
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Dee KGB-officier Yuri Nosenko die in februari 1964 vanuit Genève naar de 
Verenigdee Staten overliep, liet de CIA weten dat hij inzage in het KGB-dossier van 
Oswaldd had gehad. Hij beweerde te weten dat Oswald nooit door de KGB als agent 
wass gerekruteerd. Semitsjastny rapporteerde aan partijleider Nikita Chroesjtsjov 
overr mogelijke negatieve consequenties van de zaak-Nosenko voor de KGB en de 
USSR.. Daarbij kwam het op zeker moment tot een woordenwisseling waarbij 
Chroesjtsjovv zich negatief uitliet over de handelwijze van Semitsjastny en de KGB 
inn deze kwestie (pp. 225-226). Een opvallende constante in de levensloop van 
Nosenkoo was het feit dat hij zijn carrière bij de KGB dankte aan zijn afkomst - zijn 
vaderr was minister - en aan het feit dat hij daardoor ook over uitstekende connecties 
inn de top van partij en regering beschikte. Dat had het voor Semitsjastny onmogelijk 
gemaaktt Nosenko in een eerder stadium te ontslaan, zo hij dat al gewild had (pp. 
226,, 248-252). Passport to Assassination mag dan weliswaar niet echt in de 
categoriee memoires vallen, het biedt veel waardevolle informatie over de KGB. 

***** * 

Vitalii  Nikolski, Akvarioem-2. ('Aquarium^') Moskva, 1999. 

Biografie: : 
Geborenn in mei 1910, plaats onbekend. Moeder was dorpsonderwijzeres, vader 
'lezer'' in een dorpsparochie. Zomer 1937 afgestudeerd aan Militair-Chemische 
Academie,, daarna als expert voor chemische oorlogvoering toegevoegd aan een 
divisiee gelegerd in Velikij e Loeki. Mei-november 1938 studie als toekomstig 
inlichtingenofficierr aan Centrale School in Moskou. Vanaf begin 1939 werkzaam bij 
hett centrale apparaat van Razvedoepr, de voorloper van de GROe, in Moskou. In 
augustus-novemberr 1941 betrokken bij pogingen in gebieden die spoedig door de 
Duitserss zouden worden bezet, inlichtingennetwerken op te zetten. Vanaf november 
19411 werkzaam bij inlichtingenafdeling aan het front, belast met het organiseren van 
agentennetwerkenn achter de vijandelijke linies en sabotage. Augustus 1942 functie 
bijj  de inlichtingenafdeling van de staf van het Zuid-Oostelijk Front bij Stalingrad. 
Decemberr 1942 hoge functie bij onderafdeling van de GROe in Moskou die belast 
wass met selectie, opleiding en uitzending van agenten achter de vijandelijke linies. 
Medioo 1944-april 1945 met een 'operationele groep' van de GROe in Polen actief 
bijj  het uitzenden van agenten naar Oost-Pruisen en West-Polen. 1945-1947 werk-
zaamm bij de Centrale in Moskou. Eind 1947 naar Oostenrijk, waar hij belast was met 
inlichtingenwerkk bij de aldaar gelegerde Sovjet strijdkrachten. 1956 benoemd tot 
plaatsvervangendd chef van de inlichtingenafdeling bij de staf van de Groep van 
Sovjett Strijdkrachten in Duitsland, gelegerd in de DDR. Herfst 1958 benoemd tot 
cheff  van de afdeling operationele inlichtingen van de GROe in Moskou. Oktober 
19600 benoemd tot militair attaché aan de ambassade in Stockholm. November 1963 
benoemdd tot leider van een faculteit van de Militair-Diplomatieke Academie. 1968 
mett pensioen. Daarna werkzaam bij het ministerie van Defensie als redacteur voor 
buitenlandsee militaire literatuur. Mei 1990 voor de tweede keer met pensioen. 
Hoogstee rang bij de GROe: generaal-majoor. 

Nikolskii  heeft zijn boek Akvarioem-2 genoemd om zich nadrukkelijk te distantiëren 
vann de GROe-overloper Vladimir Rezoen, die onder het pseudoniem Viktor Suvorov 
onderr meer Inside the Aquarium schreef. Al in de eerste bladzijden neemt Nikolski 
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afstandd van een sleutelscène in Suvorovs boek. Suvorov beweert bij wijze van 
introductiee in de militaire inlichtingendienst de executie op film te hebben gezien 
vann een GROe-kolonel die verraad had gepleegd. Wellicht werd daarmee gedoeld op 
dee in 1963 terechtgestelde Oleg Penkovski.2 Hij werd op de film als straf in een 
ovenn levend verbrand. Nikolski doet dit verhaal af als 'een verzinsel en een klinkkla-
ree leugen' (pp. 7-8). Hij uit een aantal keren kritiek op Suvorov wegens diens 
verraad,, maar gaat verder niet inhoudelijk op diens memoires in. Hij biedt weinig 
schokkendd nieuws, maar plaatst wel de nodige kritische kanttekeningen bij de gang 
vann zaken in de USSR onder Stalin. Zijn oordeel over de kwaliteit van het vooroor-
logsee oftïcierskorps van het Rode Leger is niet erg positief. De lagere officieren 
beschiktenn volgens Nikolski over een 'zeer laag cultureel niveau, een zwakke 
algemenee vorming en onvoldoende tactische scholing' (p. 23). Het Molotov-
Ribbentroppactt van de zomer van 1939 kwam naar zijn zeggen ook voor de GROe 
volkomenn onverwacht. Een groot deel van het toenmalige Polen werd als uitvloeisel 
vann het pact bij de Sovjet Unie gevoegd. Waardevolle agenten in die gebieden 
gingenn verloren omdat zij niet tijdig naar het door nazi-Duitsland bezette westelijk 
deell  van Polen konden worden overgeplaatst (p. 39). Omdat de militaire leiders 
Stalinss opvattingen over de waarschijnlijkheid van een Duitse aanval op de Sovjet 
Uniee kenden, zwakten zij soms inlichtingen af die op de voorbereidingen voor een 
dergelijkee aanval duidden en zaaiden zij twijfel over bronnen die waarschuwingen 
uittenn (p. 39). Nikolski uit kritiek op de NKVD die in de beginfase van de oorlog 
GROe-agentenn die van achter de Duitse linies waren teruggekeerd, zonder aanwijs-
baree reden op verdenking van verraad arresteerde en terecht liet stellen (pp. 79-80). 

Dee meest scherpe kritiek uit Nikolski echter op het besluit dat in december 
19422 werd genomen om inlichtingenafdelingen op te heffen die verbonden waren 
aann eenheden aan het front. Het uitzenden van agenten achter de Duitse linies en 
aanverwantee werkzaamheden werd vervolgens rechtstreeks onder de Centrale in 
Moskouu geplaatst, waar LI. Iljitsjev de lakens uitdeelde. Ook dienden ingewonnen 
inlichtingenn eerst in de Centrale te worden bewerkt. Het effect van deze maatregel 
wass volgens Nikolski desastreus omdat inlichtingen tegen de tijd dat zij eenheden 
aann het front bereikten vaak waren verouderd. Het leger was aldus ten tijde van het 
beginn van grote offensieve operaties, onder meer bij Stalingrad, zonder belangrijke 
tactischee inlichtingen, wat bijdroeg tot talrijke onnodige verliezen. De maatregelen 
werdenn in april 1943 op verzoek van commandanten te velde door het opperbevel 
ongedaann gemaakt. De status quo werd toen met enige kleine wijzigingen hersteld. 
Err kwam naast de GROe een aparte Razvedyvatelnoje Oepravlenije (Inlichtingendi-
rectoraat)) van de Generale Staf dat bij de legereenheden ter plaatse weer de be-
voegdheidd kreeg met agenten achter de vijandelijke linies te werken. Het zou 
Iljitsjovv geweest zijn die op volkomen onterechte gronden Stalin tot het nemen van 
dee oorspronkelijke maatregel had weten te bewegen. Deze ernstige fout bleef 
volgenss Nikolski onbestraft en Iljitsjov zou tot aan het einde van de oorlog aan het 
hoofdd van de GROe blijven (pp. 118-119, 125-126,129-130). Beide decreten waren 
doorr Stalin persoonlijk ondertekend en zijn in een overzicht van de geschiedenis van 
dee Russische militaire inlichtingendienst uit 2001 afgedrukt. Duidelijk wordt ook uit 
hett decreet van april 1943 dat de GROe vanaf dat moment alleen nog de bevoegd-
heidd kreeg in het buitenland agenten te rekruteren en niet in het frontgebied.203 

Werdenn er met agenten en sabotagegroepen achter de vijandelijke linies op 
Sovjett grondgebied nog wel successen geboekt, dat gold volgens Nikolski niet voor 
gebiedenn als Oost-Pruisen en het in 1939 bezette deel van Polen. Bijna alle groepen 
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diee daar neerkwamen werden kort na de landing opgerold. De bevolking in die 
gebiedenn was Sovjet agenten vijandig gezind en het terrein leende zich vanwege de 
grotee bevolkingsdichtheid ook niet voor operaties met grote groepen. Bovendien 
ontbrakk het aan voldoende agenten met kennis van de Duitse taal. Van de 120 
inlichtingenofficierenn en agenten die naar die gebieden werden uitgestuurd overleef-
denn er ternauwernood tien (pp. 156-157). 

Nikolskii  geeft verrassend genoeg toe dat de passiviteit van het Rode Leger in 
dee buitenwijken van Warschau tijdens de opstand van het Poolse Thuisleger tegen 
dee Duitse bezettingsmacht in augustus-oktober 1944, opzet was. Men handelde om 
dee Poolse regering in ballingschap die het besluit tot de opstand had genomen, in 
eenn zo moeilijk mogelijke positie te brengen. Tegelijkertijd heeft hij er net als alle 
Russischee memoiresschrijvers geen oog voor dat de Polen na 1944 door de Sovjet 
Uniee met geweld een nieuwe orde kregen opgelegd. Hij meent zelfs dat Polen door 
haarr vroegere vijanden (bedoeld zijn de Russen) 'vrijheid en onafhankelijkheid en 
dee wedergeboorte als onafhankelijke staat' werd toebedeeld (pp. 160-161). Hij 
constateertt dat de bevolking van de DDR, waar hij enige tijd gestationeerd was, een 
negatievee houding ten opzichte van de Sovjet Unie en haar vertegenwoordigers ten 
toonn spreidde. Nikolski meent dat die gevoelens in belangrijke mate werden 
veroorzaaktt door gevoelens van superioriteit en racisme die het restant waren van de 
nazi-ideologie.. Hij is echter genuanceerd want hij erkent dat de houding van de 
DDR-bevolkingg ook in de hand is gewerkt door misdragingen van Sovjet militairen 
tegenn de burgerbevolking in 1945 en ook later (pp. 201-205). De afkeer van de 
Oostenrijksee bevolking ten aanzien van de Sovjet Unie in de jaren '50 was daarente-
genn volgens hem grotendeels aan anti-Soyjet propaganda te wijten. Die bestond 
onderr meer uit 'verzinsels over de plundering van Oostenrijk door de Russen, over 
dee ontvoering van mensen door hen en over de achterlijkheid en het gebrek aan 
beschavingg van Sovjetburgers' (p. 188). 

Nikolskii  leerde tijdens zijn studie aan de inlichtingenschool in 1938-1939 
zijnn jaargenoot Konstantin Jefremov kennen. Jefremov kreeg na zijn opleiding de 
opdrachtt als illegaal naar West-Europa te gaan, waar hij deel uitmaakte van het 
bekendee netwerk de Rote Kapelle, dat vanuit het door de Duitsers bezette West-
Europaa inlichtingen doorgaf aan Moskou. Na zijn arrestatie door de Gestapo in 1942 
werdd Jefremov net als vele andere leden van het netwerk terechtgesteld. Nikolski 
roemtt Jefremovs bijdrage aan het werk van de Rote Kapelle en prijst zijn houding 
tijdenss zijn Duitse gevangenschap en neemt expliciet afstand van anderen die 
daaroverr juist een tegengestelde mening hebben (pp. 82-93). De chef van de Rote 
Kapelle,, Leopold Trepper, die de oorlog overleefde, uit in zijn memoires scherpe 
kritiekk op Jefremov, omdat hij tijdens zijn gevangenschap veel te veel informatie 
overr het netwerk aan de Gestapo zou hebben prijsgegeven. m Onduidelijk is waarop 
Nikolskii  zijn positieve mening over Jefremov baseert. 

Nikolskii  beschrijft een operatie die door de GROe eind jaren '50 vanuit de 
DDRR werd ondernomen. Gepoogd werd voormalige Duitse militairen die tijdens hun 
krijgsgevangenschapp in de Sovjet Unie door de NKVD als informant waren gerekru-
teerdd en zich sindsdien in West-Duitsland hadden gevestigd, opnieuw te activeren. 
Vann deze gevangenen waren in de KGB-archieven de nodige documenten aanwezig, 
zoalss verklaringen waarin zij zich bereid verklaarden met de NKVD samen te 
werkenn en ander belastend materiaal. De operatie liep echter op niets uit omdat in de 
Bondsrepubliekk Duitsland in het midden van de jaren '50 een wet was aangenomen 
diee onder meer amnestie verleende aan militairen die tijdens hun krijgsgevangen-
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schapp met de NKVD hadden samengewerkt. Ex-militairen die in West-Duitsland 
doorr de GROe werden benaderd, weigerden dan ook in vrijwel alle gevallen op het 
verzoekk tot hernieuwde samenwerking in te gaan (pp. 218-221). 

Nikolskii  geeft een andere dan gebruikelijke versie van de rekrutering van de 
GROe-officierr Pjotr Popov door de Amerikanen in Wenen begin jaren '50. Popov 
kwamm eind jaren '50 onder verdenking en werd gearresteerd. Hij werd ter dood 
veroordeeldd en terechtgesteld. Volgens de gangbare Amerikaanse versie was Popov 
enn walk-in die door de CIA met open armen werd ontvangen. Nikolski beweert 
datdat Popov door een Amerikaanse vrouw in Wenen werd verleid en vervolgens door 
dee CIA door middel van chantage tot medewerking werd gedwongen (p. 183). 
Volgenss de versie van twee Russische auteurs was er geen sprake van chantage door 
dee Amerikanen, maar bood Popov vrijwilli g zijn diensten aan. Onduidelijk is 
waaraann Nikolski deze informatie ontleent. Voorzover bekend was hij niet zelfbij de 
zaak-Popovv betrokken. 

Nikolskii  is een van de weinige GROe-officieren die memoires hebben 
geschreven,, maar inhoudelijk vallen zijn herinneringen nogal tegen. Over een groot 
deell  van zijn carrière schrijft hij vrijwel niets. Ten aanzien van zijn periode in de 
DDRR zwijgt hij omdat naar zijn zeggen 'personen die met de speciale diensten van 
dee USSR en DDR hebben samengewerkt, worden vervolgd' (p. 218). Hij gaat ook 
niett in op een gevoelig thema als de relatie KGB-GROe. Hij leefde naar hij zelf zegt 
volgenss het motto: 'De GROe is mijn liefde voor het hele leven' (p. 285). 

ifcc  $ £ l|C $ 

V.N.. Oedilov, Zapiski kontrrazvedtsjika. Vzgljad iznoetri. ('Aantekeningen van een 
contra-inlichtingenofficier.. Blik van binnenuit.') Moskva, 1994. 

Biografie: : 
Geborenn als Vadim Nikolajevitsj Oedilov, waarschijnlijk in 1925. Ouders waren 
beidenn werkzaam bij de Tsjeka, onder meer in Centraal-Azië. Meldde zich tijdens de 
Tweedee Wereldoorlog aan als vrijwillige r voor het Rode Leger. Werd in november 
19444 onderscheiden met de Orde van het Rode Vaandel. Ging kort na de oorlog 
werkenn bij de MGB in Oezbekistan. Hield zich in eerste instantie bezig met het 
volgenn en schaduwen van verdachte personen, onder wie vooral Griekse ballingen. 
Tradd later toe tot de Tweede Afdeling van de MGB in Oezbekistan waar hij zich 
bezighieldd met de opsporing van buitenlandse agenten. Werd door MGB-leiding 
benoemdd tot chef van een groep voor operationele 'verzorging' van in de USSR 
geïnterneerdee Koerden onder leiding van Mullah Mustafa al-Barzani. Werd in de 
jarenn '50 naar Moskou overgeplaatst. Werkte rond 1960 in Moskou bij de Ameri-
kaansee afdeling, waarschijnlijk van het Tweede Hoofddirectoraat. Was in de jaren 
'600 'op verzoek van de Bulgaarse veiligheidsdienst' ook enige tijd in Sofia gestatio-
neerd.. Bevond zich in 1968 met een groep KGB'ers enige tijd in Tsjechoslowakije. 
Stondd in de jaren '70 in Moskou aan het hoofd van een eenheid die zich onder meer 
bezighieldd met de 'opsporing van bijzonder gevaarlijke staatsmisdadigers'. Uit 
hoofdee van die functie hield hij zich ook bezig met de zaken van 'verraders' 
afkomstigg uit de KGB zoals Gordievsky e.a. Was op het einde van zijn loopbaan 
plaatsvervangendd chef van het Tweede Hoofddirectoraat. Ging waarschijnlijk in de 
eerstee helft van de jaren '80 met pensioen. Hoogste rang bij de KGB: generaal-
majoor. . 
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Oedilovv is in zijn herinneringen niet erg scheutig met biografische informatie. Zijn 
geboortejaarr en belangrijke momenten uit zijn carrière bij de KGB moeten vaak uit 
terloopsee opmerkingen in de tekst worden afgeleid. Uit zijn opmerking dat hij al met 
pensioenn was toen de affaire-Joertsjenko in 1985 speelde, kan worden afgeleid dat 
hijj  waarschijnlijk in de eerste helft van de jaren '80 ophield met werken (p. 203). Hij 
wass naar hij zelf schrijft (p. 78) rechtstreeks betrokken bij geruchtmakende spiona-
geaffairess zoals die van de GROe-officieren Popov en Penkovski, die in de jaren '50 
enn begin jaren '60 voor het Westen werkten. Hij schrijft over zijn rol in die zaken 
helemaall  niets. Wel beschrijft hij hoe hij in de jaren '50 werd ingezet bij het toezicht 
opp Griekse en Koerdische ballingen in de USSR en de penetratie van die milieus met 
KGB-informantenn (pp. 38-45, 48-60). Pikant detail is dat bij de penetratie van het 
Koerdischee milieu door de KGB veelal vrouwelijke Krimtataren werden ingezet. De 
groepp Koerden om wie het ging bestond grotendeels uit ongetrouwde mannen, die 
jarenlangg aan militaire operaties in hun geboortestreek hadden deelgenomen. De 
inzett van Krimtataarsen door de KGB bleek een zeer effectief middel. Zij waren 
volgenss Oedilov vaak mooi en gingen ook ongesluierd door het leven, een combina-
tiee die voor de Koerden een grote aantrekkingskracht bleek te bezitten. Door 
dergelijkee agenten op bepaalde Koerdische leiders af te sturen slaagde de KGB erin 
veell  informatie over de Koerden te bemachtigen en de politieke koers binnen de 
groepp in voor de USSR gunstige zin te beïnvloeden (pp. 56-57). Een goed voor-
beeld,, als we Oedilov mogen geloven, van een beïnvloedingsoperatie. 

Oedilovv gaat uitvoerig in op het onderzoek naar drie bomaanslagen die in ja-
nuarii  1977 in Moskou plaatsvonden (pp. 115-135). Uit hoofde van zijn functie had 
hijj  de leiding van het onderzoek, waarvan de sporen naar Armenië leidden.Hij 
beschrijftt hoe de Armeense partijsecretaris niet gecharmeerd was van de activiteiten 
vann een groep KGB'ers uit Moskou in zijn republiek en probeerde het onderzoek te 
dwarsbomen.. Oedilov en zijn medewerkers slaagden er echter toch in de schuldigen 
diee zich inderdaad in Armenië bevonden, op te pakken. Diverse leden van de groep, 
waaronderr Oedilov zelf, kregen later onderscheidingen voor hun werk. In 1981 was 
Oedilovv aanwezig bij een conferentie over misdaadbestrijding in Sotsji, gelegen in 
dee kraj Krasnodar. Een van de aanwezigen was de plaatsvervangend procureur-
generaall  van de USSR, Viktor Najdenov. Tijdens de conferentie benaderde Najden-
ovov Oedilov om hulp. Hij stond op het punt een aantal hooggeplaatste verdachten in 
Krasnodarr aan te houden, maar vreesde een tegen hemzelf gerichte provocatie. Met 
behulpp van collega's van de KGB zorgde Oedilov ervoor dat Najdenov naar Georgië 
konn ontkomen waar hij veilig was (pp. 190-192). Dit verhaal, inclusief de steun van 
dee zijde van de KGB, wordt bevestigd door de Russische journalist Arkadi Vaks-
berg.. °8 Najdenov werd overigens later in opdracht van Brezjnev toch ontslagen. 

Oedilovv doet uitvoerig verslag van een contra-inlichtingenoperatie van de 
Sovjett veiligheidsdienst in de periode november 1944 - april 1945 tegen een stay-
behindbehind netwerk van de Duitse Sicherheitsdienst in Roemenië (pp. 144-184). 
Kennelijkk was hij zelfbij deze operatie betrokken (p. 150), maar uitsluitsel over zijn 
roll  geeft hij niet. De Sovjet dienst slaagde erin het Duitse netwerk te penetreren en 
wass in veel gevallen vooraf op de hoogte van de komst van nieuwe Duitse agenten. 
Oedilovv citeert uitvoerig uit berichten die een Duitse agent vanuit Roemenië aan het 
hoofdkwartierr in Duitsland stuurde, zonder dat de herkomst van dit materiaal 
duidelijkk wordt. 
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Vitalii  Pavlov, Operatsija 'Sneg'. Polveka vo vnesjnej razvedke KGB. ('Operatie 
"Sneeuw".. Een halve eeuw bij de buitenlandse inlichtingendienst van de KGB.') 
Moskva,, 1996. 

Geborenn als Vitali Grigorevitsj Pavlov in Barnaoel op 30 september 1914. Eerste 
helftt jaren '30 fabrieksarbeid. Per 1 maart 1938 in dienst bij de organen van staats-
veiligheid.. September 1938 in dienst bij Amerikaanse onderafdeling bij de Bui-
tenlandsee Afdeling (INO) van de NKVD. Maart 1939 plaatsvervangend chef, eind 
19399 tot beginjaren '40 chef van de Amerikaanse onderafdeling, vervolgens diverse 
anderee functies in de Centrale. April-jul i 1941 korte reis naar de Verenigde Staten. 
ArriveerdeArriveerde in de zomer van 1942 als rezident in Ottawa. 1946 als uitvloeisel van de 
Gouzenko-affairee in Canada persona non grata verklaard. 1946-1949 verschillende 
functiess in de Centrale in Moskou. 1949 bij het Directoraat van Illegalen, begin 
19511 chef van de Amerikaanse afdeling van dat directoraat, verantwoordelijk voor 
hett werk van de illegaal Rudolf Abel in de Verenigde Staten. Tot 1958 diverse 
functiess in de Centrale. 1958-1961 chef van het Directoraat van Illegalen van het 
Eerstee Hoofddirectoraat. In 1961-1966 plaatsvervangend chef van het Eerste 
Hoofddirectoraat,, eind 1962-begin 1963 enige tijd waarnemend chef. Had in 1961-
19666 onder andere de Afdeling Buitenlandse Contra-Inlichtingen (Directoraat K) 
vann het Eerste Hoofddirectoraat onder zich.210 Maart 1966-oktober 1970 rezident in 
Wenen.. Begin 1971-april 1973 chef van het opleidingsinstituut van het Eerste 
Hoofddirectoraat.. April 1973-herfst 1984 vertegenwoordiger van de KGB van de 
USSRR bij de MVD van de Poolse Volksrepubliek. Na 1984 met pensioen. Schreef 
naastt Operatsija 'Sneg' ook Roekovoditeli Polsji glazami razvedtsjïka ('De leiders 
vann Polen in de ogen van een inlichtingenofficier,' 1998) en lSezam, otkrojsja!'. 
TajnyeTajnye razvedyvatelnye operatsii. Iz vospominanij veterana vnesjnej razvedki. 
('"Sesam,, open u!" Geheime inlichtingenoperaties. Uit de herinneringen van een 
veteraann van de buitenlandse inlichtingendienst,' 1999). Hoogste rang bij de KGB: 
luitenant-generaal. . 

Pavlovv geeft in dit boek soms interessante en waardevolle informatie, maar komt 
ookk met sterk afwijkende interpretaties over een aantal zaken dat hij niet of nauwe-
lijk ss beargumenteert. In een aantal gevallen ontkent hij zelfs dat betrokkenen als 
agentt voor de Sovjet Unie hebben gewerkt, terwijl het tegendeel op het moment van 
verschijnenn van zijn memoires al vaststond. Zo schrijft hij over de bekende Ameri-
kaansee diplomaat Alger Hiss dat die geen agent was (p. 42). De door hem daarbij ge-
bruiktee formulering is vaag. Het is niet duidelijk of hij alleen maar bedoelt dat Hiss 
niett voor de NKVD heeft gewerkt (en mogelijk dus wel voor de GROe) of dat hij 
helemaall  geen Sovjet agent was. Pavlov heeft misschien gelijk als hij schrijft dat 
Hisss in de jaren '30 de bekende NKVD-illegaal Ischak Achmerov nooit heeft 
ontmoet,, in tegenstelling tot wat Andrew en Gordievsky hebben gesuggereerd.211 

Hisss was een agent van de GROe, zoals onder meer duidelijk wordt uit The Haunted 
WoodWood vain Weinstein en Vassiliev uit 1999, dat is gebaseerd op archiefmateriaal dat 
inn Moskou is vrijgegeven.212 

Pavlovv laat de connectie van Hiss met de GROe onvermeld. Hij geeft wel 
hoogg op van het werk van Achmerov als illegaal rezident van de NKVD. Nadat Ach-
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merovv in 1937 aan het hoofd kwam te staan van de illegale rezidentoera had hij 
volgenss Pavlov binnen een jaar 'een effectief werkend illegaal apparaat opgezet, 
waarvann tien waardevolle agenten deel uitmaakten die posities van grote inlichtin-
genbetekeniss bekleedden in diensttakken als het State Department, het ministerie 
vann Financiën en het apparaat van het Witte Huis' (p. 16). Inmiddels staat vast dat 
dee NKVD op het eind van de jaren '30 inderdaad over dergelijke bronnen in de 
Verenigdee Staten beschikte.213 Pavlov beweert dat de NKVD meer dan zeven 
agentenn had bij de Amerikaanse inlichtingendienst tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
hett Office of Strategie Services (OSS). Een deel daarvan is volgens hem overgegaan 
naarr de CIA, toen die in 1947 werd opgericht (p. 43). Alexander Feklisov, die 
werkzaamm was bij de NKVD-rezidentoera in New York in 1941-1946, bevestigt dat 
Achmerovv bronnen had in belangrijke regeringsinstanties waaronder OSS. ' 

Eenn andere casus is Harry Dexter White, tijdens en kort na de Tweede We-
reldoorlogg een hoge ambtenaar bij het Amerikaanse ministerie van Financiën. In het 
kaderr van operatie 'Sneeuw' werd volgens Pavlov aan White een aantal door 
Achmerovv uitgewerkte theses over de Amerikaanse buitenlandse politiek voorge-
legd.. Pavlov had daartoe zelf in 1941 een ontmoeting met White in de VS. White 
verwerktee dat materiaal volgens hem in een advies aan minister van Financiën 
Henryy Morgenthau, dat vervolgens in datzelfde jaar bij Roosevelt op tafel kwam. Op 
hett oog was hier sprake van een klassieke beïnvloedingsoperatie. Volgens Pavlov 
werdd die met succes bekroond, want de in het advies neergelegde ideeën zouden een 
belangrijkee rol hebben gespeeld in het 'provoceren' van de Japans-Amerikaanse 
oorlogg in december 1941 (pp. 38, 40-41). Twee Amerikaanse auteurs zijn het op dit 
puntt met Pavlov eens, waarbij zij zich deels baseren op gesprekken met hem, maar 
hunn conclusies lijken nogal voorbarig.215 De direct betrokkenen bij operatie 
'Sneeuw',, onder wie Pavlov en Achmerov, werd door Beria persoonlijk strikte 
geheimhoudingg opgelegd. In de dossiers was volgens Pavlov later over de operatie 
ookk niets meer terug te vinden (p. 34). 'Sneeuw' was volgens Pavlov overigens ook 
dee codenaam van White (p. 33). 

Pavlovv geeft geen echte duidelijkheid over de rol van White. Hij was in te-
genstellingg tot vele Amerikaanse agenten in die tijd weliswaar formeel geen lid van 
dee Amerikaanse Communistische Partij ,216 maar werkte in het geheim samen met de 
Sovjett inlichtingendienst. Tegelijkertijd beweert Pavlov over hem dat hij 'nooit met 
onss de betrekkingen van een agent onderhield' (p. 41). Kennelijk hoorde White dus 
niett bij de 'tien waardevolle agenten' die door Achmerov in zijn eerste jaar als ille-
gaall  rezident waren gerekruteerd. Pavlovs conclusie dat White geen Sovjet agent 
was,, is echter niet geloofwaardig. Als White geen agent was, waarom nam Pavlov 
dann samen met een collega het soort voorzorgen voor de ontmoeting in 1941, die 
gangbaarr zijn bij een afspraak met een agent? Van tevoren bewogen Pavlov en zijn 
collegaa zich geruime tijd 'als echte toeristen' door Washington DC en in het 
restaurantt waar de ontmoeting plaatsvond had Pavlov ook een herkenningsteken met 
Whitee afgesproken, alsof het hier een echte agent betrof (pp. 37-38). Op grond van 
documentenn die met toestemming van de autoriteiten in Moskou in de jaren '90 zijn 
vrijgegevenn is dan ook door sommige auteurs geconcludeerd dat White een 'ongoing 
sourcee of information, documents, and policy assistance' voor de Sovjet Unie 
was.. Andere auteurs hebben op grond van het eerder genoemde Venona-materiaal 
ookk op het belang van White als Sovjet agent gewezen en onder andere gezegd: 

Amongg all the covert sources that Stalin possessed in the American govern-
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ment,, none held a higher position than Harry Dexter White, assistant secre-
taryy of the Treasury. He joined the Treasury Department in 1934, and his 
brilliancee as an economist and his ability to explain and propose solutions to 
complexx monetary issues to nontechnically trained policy-makers soon made 
himm one of the department's most influential officials. 

Uitt de lucht gegrepen is ook Pavlovs bewering dat de GROe-vercijferaar Igor 
Gouzenkoo in september 1945 vanuit de Sovjet ambassade in Ottawa onder druk van 
dee Amerikaanse inlichtingendienst naar het Westen overliep. Hij spreekt in dit 
verbandd over de mythe dat 'hij [Gouzenko] zelfstandig het besluit nam zijn Vader-
landd te verraden' (p. 75). De Gouzenko-affaire was belangrijk omdat het een van de 
eerstee gelegenheden was waarbij de schaal en omvang van de Sovjet spionage bij 
overhedenn en publiek in het Westen bekendheid kreeg. Pavlovs bewering die hij ner-
genss beargumenteert is in strijd met alle gangbare versies over die zaak.21 Zijn 
versiee is des te merkwaardiger als men bedenkt dat Pavlov op het moment dat 
Gouzenkoo overliep de NKVD-rezident was aan dezelfde ambassade. In die hoeda-
nigheidd was hij ook direct bij de zaak betrokken. Al even twijfelachtig is zijn uit-
spraakk dat de activiteiten van de GROe in Canada 'uitsluitend gericht waren op de 
snelstt mogelijke overwinning op de vijand die wij met Canada gemeenschappelijk 
hadden,, Hitler-Duitsland' (p. 81). Daarbij ging hij gemakshalve voorbij aan de 
atoomspionagee in het Westen, die door Gouzenko's overlopen voor het eerst duide-
lij kk aan het licht kwam. Pavlov geeft aan atoomspionage geen prominente plaats 
inn zijn memoires. In een passage over de bekende illegalen van Amerikaanse 
afkomstt Morris en Leontina Cohen, alias Peter en Helen Kroger, die hij persoonlijk 
gekendd heeft, vermeldt hij niet dat ze bij het verkrijgen van informatie op dat terrein 
eenn belangrijke rol hebben gespeeld (pp. 138-143). Een van de agenten met wie zij 
inn de jaren '40 in de VS in contact stonden was de jonge Amerikaanse natuurkundi-
gee Theodore Hall, die belangrijke informatie over nucleair onderzoek doorgaf.221 

Ookk die naam noemt Pavlov niet. 
Hijj  beweert dat de CIA en de FBI vanaf het begin van de jaren '50 diverse 

kerenn hebben geprobeerd Sovjet inlichtingenofficieren te ontvoeren. De voorbeelden 
diee hij daarbij aanhaalt zijn echter allerminst overtuigend. Hij noemt onder andere 
hethet geval van de KGB-officier Boris Nalivajko die de CIA in 1955 (Pavlov schrijft 
abusievelijkk 1953) in Wenen zou hebben geprobeerd te ontvoeren (p. 185). Batt-
legroundleground Berlin uit 1997 wijdt enkele pagina's aan deze episode, die zijn gebaseerd 
opp materiaal uit de KGB-archieven dat door de Russische overheid beschikbaar is 
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gesteld.. Een van de drie auteurs van Battleground Berlin is de voormalige KGB-
officierr Sergej Kondrasjev. De drie auteurs beschrijven de episode rond Nalivajko 
opp basis van het hen ter beschikking gestelde Russische archiefmateriaal als een 
nogall  onhandige poging van de CIA de KGB'er te rekruteren. De episode eindigde 
ermeee dat de aanwezige KGB'ers probeerden twee CIA-medewerkers mee te nemen, 
watt op even onhandige wijze geschiedde en door de snel gealarmeerde Oostenrijkse 
politiee werd verhinderd. Het zou daarom onverstandig zijn Pavlovs beweringen al te 
serieuss te nemen dat de CIA in 1985 Vitali Joertsjenko uit Rome heeft ontvoerd en 
Stanislavv Levchenko in 1979 uit Tokio (pp. 185-186). De voormalige KGB-officier 
Vadimm Oedilov lijk t ook te geloven dat Joertsjenko echt werd ontvoerd, hoewel hij 
toegeeftt dat hij al met pensioen was toen de zaak speelde en er dus niet zelf op een 
off  andere manier bij betrokken was.223 Ronald Kessler komt in zijn analyse van de 
affairee tot de conclusie dat Joertsjenko in eerste instantie uit eigen beweging naar de 
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CIAA overliep, maar later spijt kreeg van zijn beslissing. Oleg Kaloegin ziet in zijn 
memoiress Joertsjenko ook als iemand die echt overliep. Twee hoge KGB-
officierenn hebben tegenover de Amerikaanse auteur Pete Earley verklaard geen 
gelooff  te hechten aan beweringen dat Joertsjenko geen echte overloper zou zijn 
geweest.. Een ervan is de inmiddels gepensioneerde en in Rusland levende generaal 
Boriss Solomatin. De volgende passage laat aan duidelijkheid niets te wensen over: 

'Vitalyy Yurchenko...is a typical son-of-a-bitch,' General Boris Solomatin re-
pliedd when I asked his opinion. 'I don't know of a single proved case of kid-
nappingg of the Soviet people by Americans....It doesn't happen, not because 
thee American special services consist of only righteous people who would 
nott do such a thing. They simply are afraid that we wil l retaliate, and they are 
afraidd rightly.'226 

Inn de memoires van Levchenko is over zijn ontvoering door de CIA uit Tokio niets 
227 7 

terugg te vinden. Tekenend is dat Pavlov niets zegt over de talrijke ontvoeringen 
diee door de KGB in de jaren '50 werden georganiseerd, vooral vanuit West-Berlijn 
enn de Bondsrepubliek Duitsland. De slachtoffers waren in die gevallen overigens 
geenn CIA-medewerkers, maar vooral Russische emigranten en overlopers die hun 
heill  in West-Duitsland hadden gezocht. 

Voorzichtigheidd is ook geboden bij Pavlovs bewering dat de Britse dienst 
MI66 en de CIA in het midden van de jaren '50 via de zogeheten Berlijnse tunnel 
desinformatiee zou zijn toegespeeld (p. 193). Via die tunnel werd door de twee 
westersee diensten een Sovjet telefoonkabel net over de grens in de DDR afgetapt. 
Hett hele project was van het begin af aan door de Britse KGB-agent George Blake 
verraden.. Dat de KGB via de tunnel de Britten en Amerikanen desinformatie heeft 
toegespeeldd wordt in Battleground Berlin ontkend door Kondrasjev, die de case 
officerofficer van Blake is geweest, dat wil zeggen enige tijd namens de KGB contact met 
hemm heeft onderhouden. Kondrasjev wist ook het een en ander van de KGB-
reactiee op het tunnelproject. In Battleground Berlin staat het zo: 'As for the commu-
nicationn lines being tapped by Operation Gold, the Berlin tunnel, Kondrashev stated 
unequivocallyy that they were not used for disinformation. To do so, he said, would 
havee involved too many people and would have risked Blake's security.'229 In zijn 
boekk "Sezam, otkrojsja!" uit 1999 komt Pavlov nog eens terug op de kwestie van de 
Berlijnsee tunnel en ziet daarbij opnieuw een grote rol voor desinformatie weggelegd. 
Hijj  spreekt zelfs van informatie die voor MI6 en de CIA 'geen enkele praktische 
waarde'' had. 

Pavlovv gaat ook in op de zaak van de Poolse inlichtingenofficier Michal Go-
leniewski,, die er eind jaren '50 in slaagde naar het Westen over te lopen en door de 
CIAA in Duitsland met open armen werd ontvangen. Goleniewski verried vervolgens 
eenn KGB-agent in Groot-Brittannië. Hij wist daarvan omdat de bewuste agent door 
dee KGB in Polen was gerekruteerd (p. 145). Wat Pavlov onvermeld laat is het feit 
datdat Goleniewski zelf op zijn beurt een KGB-informant of agent was geweest binnen 
dee Poolse dienst, een gegeven dat vrijwel onmiddellijk na zijn overlopen bij de CIA 
bekendd werd. De conclusie is onontkoombaar dat Pavlov in Operatsija 'Sneg' 
vaakk zeer onvolledig is, ook als het gaat om gegevens die al lang en breed in de 
openbaarheidd zijn. Daarnaast zijn sommige van zijn uitspraken duidelijk in strijd 
mett de feiten. Het is dan ook nauwelijks verwonderlijk dat hij in een van zijn boeken 
beweertt dat weinig informatieve memoires van voormalige leidende KGB-
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functionarissenn als Filipp Bobkov, Vladimir Krjoetsjkov en Vjatsjeslav Sjironin een 
'objectievee voorstelling' geven van het werk van de KGB.232 

***** * 

V.. Pavlov, Roekovoditeli Polsji glazami razvedtsjika. ('De leiders van Polen in de 
ogenn van een inlichtingenofficier.') Moskva, 1998. 

Inn dit boek gaat Pavlov uitvoerig in op de periode 1973-1984, toen hij als chef van 
dee Vertegenwoordiging van de KGB bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van 
Polenn in Warschau was gestationeerd. De voormalige KGB-officier Victor Sheymov 
beweertt in zijn memoires dat er in Warschaupactlanden altijd twee KGB-teams 
actieff  waren. In Polen was een ervan de officiële Vertegenwoordiging die vriend-
schappelijkee betrekkingen met de Poolse dienst onderhield en met de Polen samen-
werktee tegen andere landen. Het tweede team stond onder leiding van een rezident 
diee aan de chef van de Vertegenwoordiging rapporteerde. Het werkte volgens 
Sheymovv strikt undercover en onderhield geen officiële contacten met de Poolse 
dienst.. Voor dit team waren de Polen evenzeer een vijand als een willekeurig 
westerss land. De diensten van het Warschaupact waren op de hoogte van deze KGB-
praktijkk en waren daar verbolgen over, al uitte men dat niet openlijk.233 Sheymov 
wijdtt maar één betrekkelijk korte passage aan dit verschijnsel van de twee KGB-
teamss in Warschaupactlanden; uit andere bronnen is geen bevestiging bekend. 
Pavlovv maakt er in zijn boeken al helemaal geen melding van. Op zichzelf is dat niet 
verwonderlijkk want het bestaan van zo'n tweede team stond natuurlijk haaks op het 
ideee van 'broederlijke' betrekkingen met de Warschaupactstaten. Pavlov laat zich 
well  zeer negatief uit over Sheymov en diens memoires. Hij verwijt hem onder 
anderee 'pathologische lafheid' omdat Sheymov in 1980 niet langer als agent in place 
actieff  wilde blijven voor de CIA, maar ervoor koos zich samen met vrouw en 
dochterr te laten exfütreren. 

Tijdenss zijn jaren in Polen was het Pavlovs taak 'op de hoogte te zijn van al-
lee gebeurtenissen die in Polen plaatsvonden in alle levenssferen van het land en op 
allee niveaus van de macht' en daarover aan de Centrale en de partijleiding in Mos-
kouu te berichten (p. 7). Hij zag het als zijn opdracht contacten te leggen met alle 
geledingenn van de Poolse maatschappij. Belangrijk punt daarbij was echter volgens 
hemm dat een uitdrukkelijk verbod gold om van agenten gebruik te maken. Dat werd 
Pavlovv in 1973 voor zijn vertrek naar Warschau nog eens uitdrukkelijk door An-
dropovv te verstaan gegeven. De officiële uitwisseling met de Poolse inlichtingen- en 
veiligheidsdienstt (die bij het ministerie van Binnenlandse Zaken was onderge-
bracht),, beperkte zich tot informatie op het gebied van inlichtingen- en contra-
inlichtingenwerkk over buitenlandse diensten. Pavlov moest, naar hij herhaalde malen 
vaststeltt in zijn boek, inlichtingen verzamelen langs diplomatieke weg (p. 7). Het 
wass de KGB volgens hem categorisch verboden in de 'socialistische landen' burgers 
tee rekruteren. Buitenlanders afkomstig uit 'de kapitalistische wereld' mochten 
slechtss samen met en met medeweten van de plaatselijke dienst worden gerekruteerd 
(p.. 54). Pavlov wist zich in Polen zonder het gebruik van de voor een KGB-officier 
gangbaree methoden toch een zeer goede informatiepositie te verwerven, dat blijkt 
overduidelijkk uit Roekovoditeli Polsji glazami razvedtsjika? 5 Dat Pavlov er met zijn 
rapportagess aan de Centrale over de interne situatie in Polen niet ver naast zat, bleek 
uitt zijn pessimistische kijk op de ontwikkelingen in Polen vanaf eind 1975. De 
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KGB-topp in Moskou zag zijn rapportages aanvankelijk als overdreven somber en 
zwaktee zijn analyses af omdat Gierek bij de Sovjet leiders juist zeer populair was. 
Ookk kwamen via de Sovjet ambassade in Warschau veel gunstiger geluiden over 
Polenn naar Moskou (p. 21). Pas na de onrust in de zomer van 1976 werden de 
analysess van Pavlov door de Centrale van harte geaccepteerd. Pavlov heeft een zeer 
negatieff  oordeel over Gierek als politicus, onder andere omdat hij zijn land in een 
toestandd van 'financiële slavernij ten opzichte van het Westen' bracht (p. 149). Dat 
laatstee slaat op de stroom aan westerse kredieten die onder Gierek in de richting van 
Polenn kwam. Pavlov schetst een goed beeld van de wijze waarop hij zich infor-
meerdee over de situatie in Polen, in technische zin zonder agenten te rekruteren. Het 
iss wel opvallend dat hij een aantal onderwerpen vrijwel volledig buiten beschouwing 
laat.. Zo laat bij zich niet uit over de relatie tussen de KGB en het Poolse ministerie 
vann binnenlandse Zaken op het gebied van inlichtingen- en contra-inlichtingenwerk. 
Ookk over de interne werkwijze van de KGB-vertegenwoordiging in Warschau, wie 
err deel van uitmaakten, wat men precies deed, komt de lezer niets te weten. 

Tenn aanzien van sommige Poolse politici uit Pavlov scherpe kritiek omdat zij 
dee Sovjet Unie niet welgezind waren. Een ervan is Franciszek Szlachcic, onder meer 
inn de jaren '70 enige tijd lid van het Secretariaat van de Poolse partij en in die 
hoedanigheidd onder andere verantwoordelijk voor de 'organen van staatsveiligheid'. 
Hett opvallende aan Szlachcic was dat hij bij de Centrale en bij de partijleiding in 
Moskouu bekend stond als 'een van de trouwste vrienden van de Sovjet Unie en als 
eenn echte "leninist"'. Ook vele Polen beschouwden Szlachcic in de jaren '60 en '70 
blijkbaarr als iemand die de Sovjet Unie welgezind was of zelfs als een Sovjet 
agent.. De werkelijkheid was volgens Pavlov anders. De ware gezindheid van 
Szlachcicc ten opzichte van de Sovjet Unie bleek uit de door hem gevolgde 'kaderpo-
litiek': : 

OpOp de belangrijkste sleutelposities bij de MVD [het ministerie van Bin-
nenlandsee Zaken] en in het apparaat van het CC benoemde hij zijn naaste 
medestanderss die als regel nationalisten waren en zich onvriendschappelijk 
enn zeer op hun hoede gedroegen tegenover ons land. Vele van zijn bescher-
melingenn bij de MVD namen negatieve posities in ten opzichte van samen-
werkingwerking en medewerking met de KGB van de USSR. (p. 151) 

Pavlovv noemt Szlachcic ook een 'avonturier' met 'voor de Sovjet-Poolse betrekkin-
genn werkelijk trouweloze bedoelingen' (p. 119). Ook over andere functionarissen 
merktt Pavlov soms op dat zij de Sovjet Unie of de KGB niet welgezind waren (p. 
212).. Tekenend voor zijn visie op de situatie in Polen is dat Pavlov het feit dat het 
communismee de Polen na 1944 met terreur en intimidatie werd opgedrongen, 
nergenss noemt als een belangrijke historische reden voor die onvriendelijke houding 
tenn opzichte van de Sovjet Unie. 

Dee memoires van Pavlov spelen een belangrijke rol in een controverse die 
betrekkingg heeft op de Sovjet intenties ten aanzien van Polen in 1980-1981. De 
afkondigingg van de staat van beleg in december 1981 is door generaal Jaruzelski 
altijdd afgeschilderd als een minder ernstig kwaad dan een Sovjet invasie. Hij heeft 
bijj  herhaling verklaard dat er in 1981 een Sovjet invasie dreigde, voor het geval de 
Polenn de toestand in hun land zelf niet in de hand zouden krijgen. Pavlov benadrukt 
inn Roekovoditeïi Poïsji glazami razvedtsjika dat er in 1981 nooit sprake was van een 
reëlee mogelijkheid van een Sovjet invasie. Al begin 1981 was volgens hem aan de 
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Poolsee leiders duidelijk gemaakt dat er onder geen beding een invasie zou plaats-
vindenn (p. 87). Dat standpunt werd in de loop van dat jaar door diverse Sovjet 
functionarissenn waaronder Andropov herhaald (pp. 93, 100). Nikolaj Leonov, ten 
tijdee van de Poolse crisis chef van het Directoraat voor Informatie en Analyse van 
hett Eerste Hoofddirectoraat, stelt in zijn memoires dat Andropov hem al in 1980 had 
gezegdd dat 'de limiet van onze buitenlandse interventies was bereikt'.237 Vóór de 
afkondigingg van de staat van beleg op 12 december voerde het lid van het Polit-
bureauu van de CPSU Michail Soeslov volgens Pavlov een telefoongesprek met 'een 
vann de Poolse leiders'. Daarin zei hij dat de Sovjet Unie onder geen beding troepen 
zouu sturen om in Polen orde op zaken te stellen (p. 372). Naar het zich laat aanzien 
iss deze versie van de gebeurtenissen in overeenstemming met de feiten en in grote 
lijnenn zelfs bevestigd door generaal Czeslaw Kiszczak, in december 1981 Pools 
ministerr van Binnenlandse Zaken en een naaste medewerker van Jamzelski. 

***** * 

Vitalii  Pavlov, 'Sezam, otkrojsja!' Tajnye razvedyvatelnye operatsii. Iz vospominanij 
veteranaveterana vnesjnej razvedki. ('"Sesam, open u!" Geheime inlichtingenoperaties. Uit 
dee herinneringen van een veteraan van de buitenlandse inlichtingendienst.') Moskva, 
1999. . 

Hett onderwerp van dit boek zijn vooral wat Pavlov noemt 'TFP-operaties' van de 
KGB.. Daarbij staat TFP voor tajnoje fizitsjeskcje pronïknovenije, geheime fysieke 
penetratie.. Daarmee worden geheime operaties bedoeld waarbij objecten van 
buitenlandsee mogendheden zoals ambassades, consulaten en handelsvertegenwoor-
digingenn worden binnengedrongen met het doel inlichtingeninformatie, bijvoorbeeld 
codes,, te bemachtigen. Soms kwam het ook voor dat in een pand afluisterapparatuur 
werdd aangebracht. Het 'fysieke' aan de operaties lag daarin dat er vrijwel altijd een 
KGB-specialistt aan te pas moest komen om sloten, safes e.d. te openen. Zo iemand 
moestt daartoe persoonlijk in het buitenlandse 'object' binnendringen (p. 389, 506). 
Bijj  de TFP-operaties die Pavlov beschrijft uit de tijd dat hij in 1973-1984 rezident in 
Warschauu was, werd geen gebruik van agenten gemaakt en nam personeel van de 
KGBB en de Poolse dienst de penetratie van een bepaald object zelf voor zijn 
rekening.. In een dergelijk geval spreekt hij van tajnoje bezagentoernoje pronïknove-
nijenije ('geheime penetratie zonder gebruikmaking van agenten'). 

Eenn groot deel van de operaties en gevallen van spionage die Pavlov 
beschrijftt zijn al uit eerdere, vaak westerse publicaties bekend. Dat geldt bijvoor-
beeldd voor de zaak van de Amerikaan William Holden Bell, die in de jaren '70 aan 
dee Poolse dienst belangrijke informatie op het gebied van militaire technologie 
doorgaf.. Een andere uit de open literatuur bekende spionagezaak is die van Robert 
Leee Johnson die onder meer beginjaren '60 enige tijd in een belangrijk koerierscen-
trumm van de Amerikaanse strijdkrachten werkte in de omgeving van Parijs en van 
daaruitt documenten aan de KGB doorspeelde. John Barron had al vele jaren eerder 
overr beide zaken geschreven.239 Aan vele van de operaties en spionagezaken die in 
"Sezam,"Sezam, otkrojsja!" aan de orde komen, heeft Pavlov zelf part noch deel gehad. Het 
blijk tt althans nergens uit dat dit het geval zou zijn. Bekende zaken die hij behandelt 
waarvoorr dat geldt, zijn bijvoorbeeld de affaires rondom Penkovski, Gordievsky en 
dee CLA-medewerker Ames. Zijn weergave van de gebeurtenissen is dan vrijwel 
altijdd gebaseerd op doorgaans in het Westen gepubliceerde, open bronnen en hij 
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voegtt daar weinig nieuws aan toe. Als TFP-operaties in Polen ter sprake komen laat 
Pavlovv meestal de precieze namen van de gepenetreerde objecten, het land waartoe 
zijj  behoorden en de locatie achterwege. Waarom precies is onduidelijk want de 
meestee van die operaties op Pools grondgebied werden in samenwerking met de 
Poolsee dienst uitgevoerd. Polen heeft zich na het einde van het communisme bij het 
westersee kamp heeft geschaard en is NAVO-li d geworden. Men mag aannemen dat 
dee huidige Poolse overheid westerse regeringen op de hoogte heeft gesteld van wat 
err in het verleden aan operaties tegen westerse objecten in hun land heeft plaatsge-
vonden.. Pavlovs terughoudendheid lijk t dus overbodig, maar misschien gaat hij 
ervann uit dat in een aantal gevallen de maximaal honderd personen van de KGB en 
dee Poolse dienst die van zo'n gezamenlijke TFP-operatie op de hoogte waren (pp. 
16,, 33), na 1989 het stilzwijgen hebben bewaard. 

Dee samenwerking tussen de KGB en de Poolse dienst werd volgens Pavlov 
vastgelegdd in formele overeenkomsten die elke vier a vijfjaar door de chefs van 
beidee diensten werden ondertekend. Soortgelijke overeenkomsten werden er 
ondertekendd met de diensten van andere Oost-Europese staten, waarbij de mate van 
samenwerkingg varieerde. Na de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije in 1968 werd 
bijvoorbeeldd de samenwerking van de KGB met de Roemenen drastisch terugge-
schroefdd (p. 45). Bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door 
KGB-voorzitterr Andropov en de Poolse minister van Binnenlandse Zaken Szlachcic 
inn november 1981 werd expliciet gewag gemaakt van het verlenen van assistentie 
aann elkaar bij het uitvoeren van penetratieoperaties door middel van agenten (p. 47). 
Pavlovv benadrukt echter net als in Roekovoditeli Polsji glazami razvedtsjika dat 
tussenn de twee diensten in principe geen gegevens over agenten werden uitgewis-
seld.. Dat gebeurde slechts bij hoge uitzondering als dat nodig was voor de voortgang 
vann een operatie (pp. 48-49, 373).240 Over de Berlijnse tunnel die in het midden van 
dee jaren '50 door de KGB werd 'ontdekt', herhaalt Pavlov de bewering die hij deed 
inn Operatsija "Sneg" dat die de Britten en Amerikanen vooral desinformatie heeft 
opgeleverdd (pp. 360-361). Merkwaardig is ook zijn bewering dat er bij het Ameri-
kaansee atoomproject in Los Alamos tijdens de Tweede Wereldoorlog naast Klaus 
Fuchss nog een andere agent voor de Sovjet Unie werkzaam is geweest met de 
codenaamm 'Percy'. Hij zou nog belangrijkere informatie aan de Sovjet Unie hebben 
geleverdd dan Fuchs door tussenkomst van de inlichtingenofficieren van Amerikaan-
see origine Morris en Lona Cohen. Op het moment van schrijven zou Percy nog 
steedss in leven zijn (p. 186). Uit de literatuur over Sovjet atoomspionage is de 
codenaamm Percy niet bekend. Misschien verwijzen deze opmerkingen naar de 
Amerikaansee atoomspion Theodore Hall. Pas in de jaren '90 van de twintigste eeuw 
werdd bekend dat hij tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog de Sovjet Unie 
belangrijkee informatie over de atoom- en waterstofbom had geleverd, onder andere 
doorr tussenkomst van het echtpaar Cohen. Het belang van Hall voor de USSR was 
zekerr zo groot als dat van Fuchs. Hall is pas in de jaren '90 overleden, maar heeft 
nooitt de codenaam Percy gehad. Wel was er tijdens de Tweede Wereldoorlog in het 
Amerikaansee atoomproject een Sovjet agent actief die enige tijd de codenaam 'Pers' 
droegg en verder nooit is geïdentificeerd. ' Al twee jaar voor de publicatie van 
Pavlovss boek was de samenwerking van Hall met de Sovjet inlichtingendienst aan 
hett licht gekomen en uitvoerig beschreven. Als Pavlov Hall op het oog heeft met 
dee codenaam Percy, was zijn besluit in dit boek geen opening van zaken te geven 
overr de identiteit van deze agent, op het moment van publicatie al door de feiten 
achterhaald.. Het is ook mogelijk dat dit zijn manier is om doelbewust bij te dragen 
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aann de al aanzienlijke verwarring over de identiteit van de Sovjet agenten die het 
Amerikaansee atoomproject waren geïnfiltreerd. 

Pavlovv geeft aanvullende details over de zaak van Dmitri Poljakov, de 
gepensioneerdee generaal van de GROe die in 1986 mede op aanwijzingen van de 
KGB-agentt Aldrich Ames werd gearresteerd en later terecht werd gesteld.244 

Poljakovv had in totaal maar liefst achttien jaar als agent in place voor de CIA 
gewerkt.2455 In sommige westerse publicaties werd aangenomen dat Poljakov in 1978 
bijj  de GROe en de KGB onder verdenking was gekomen na de verschijning van het 
boekk Legend: The Secret World of Lee Harvey Oswald van de hand van Edward Jay 
Epstein.. Dat bevatte aanwijzingen die naar Poljakov zouden kunnen leiden.2 

Pavlovv beweert dat er inderdaad al vóór zijn arrestatie in 1986 verdenkingen 
bestondenbestonden tegen Poljakov. Hij noemt in dat verband het boek van Epstein echter 
niet,, maar beweert van een bekende bij hei directoraat voor militaire contra-
inlichtingenn van de KGB te hebben gehoord hoe een en ander in zijn werk ging. Een 
collegaa van Poljakov bij de GROe zou in 1980 tot de conclusie zijn gekomen dat de 
ontmaskeringg van een aantal GROe-illegalen in de Verenigde Staten in de jaren '70 
tee wijten was aan Poljakovs verraad. Poljakov werd echter in eerste instantie de hand 
bovenn het hoofd gehouden door een aantal hooggeplaatste functionarissen bij de 
KGBB en de GROe, onder wie de eerste vice-voorzitter van de KGB, de Brezjnev-
protégéprotégé G.K. Tsinev. Pas in 1986 zou Poljakov door aanvullende aanwijzingen 
definitieff  zijn ontmaskerd, waarbij Pavlov in het midden laat of Ames die gaf (pp. 
276-278).276-278). De Amerikaanse auteur Pete Earley geeft in Confessions of a Spy een lijst 
vann CIA-agenten die door Ames aan de KGB zijn verraden. Onder hen is ook 
Poljakov.. Een lijst met namen met ook Poljakov erbij, werd door Ames in juni 1985 
aann de KGB doorgespeeld. Iets meer dan een jaar later werd Ames gearresteerd. 
KGB-officierenn hebben tegenover Earley verklaard dat sommige informatie die 
Amess gaf, een verdenking bevestigde die al bij de KGB tegen een bepaalde persoon 
bestond.. In het geval van Poljakov zou dat dus ook kunnen zijn gebeurd.247 

***** ***** 

Olegg Penkovskiy, The Penkovskiy Papers. Introduction and Commentary by Frank 
Gibney.. New York, 1982. (Oorspronkelijk verschenen in 1965.) 

Biografie:248 8 

Geborenn op 23 april 1919 als Oleg Vladimirovitsj Penkovski in Vladikavkaz (tijdens 
dee Sovjet periode lange tijd Ordzjonikidze). Vader in 1919 als luitenant in het leger 
vann de Witten gesneuveld. 1937 haalde middelbare schooldiploma in Ordzjonikidze. 
1937-19399 studie aan de Tweede Artillerieschool in Kiev, nam in datzelfde jaar deel 
aann de 'bevrijding' van West-Oekraïne. Diende in 1939-1943 vier jaar als politiek 
officierr bij diverse legeronderdelen. Nam in die hoedanigheid onder andere deel aan 
dee Sovjet-Finse oorlog, maar was tot 1943 voornamelijk werkzaam in functies 
achterr het front, onder andere in Moskou. November 1943 op eigen verzoek overge-
plaatstt naar het Eerste Oekraïense Front, waar hij onder andere werkte onder de 
lateree maarschalk Sergej Varentsov. Nam direct deel aan gevechtshandelingen en 
kreegg het bevel over een antitankregiment. In 1944 gewond geraakt, verbleef twee 
maandenn in het ziekenhuis. Daarna terugkeer naar het front. 1945-1948 opleiding 
aann de Froenze Militaire Academie. 1948-1949 Staffuncties in Moskou. 1949-1953 
studiee aan de Militair-Diplomatieke Academie. 1953-1955 Werkzaam bij de GROe 
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inn Moskou, bij de afdeling Midden-Oosten. Februari 1950 bevorderd tot kolonel. 
1955-19566 verbonden aan de GROe-rezidentoera in Ankara, aanvankelijk als 
rezident,, later als diens plaatsvervanger. 1956-1958 Werkzaam bij de Centrale van 
dee GROe in Moskou. 1958-1959 Studie aan Dzerzjinski Militair e Artillerie- en 
Genie-Academiee in Moskou. Vanaf 1959 weer werkzaam bij de Centrale in Moskou. 
Gaff  van april 1961 tot augustus 1962 via verschillende ontmoetingen en contacten 
schriftelijkk en mondeling materiaal door aan de CIA en MI6. Oktober 1962 door de 
KGBB gearresteerd. Mei 1963 na een proces in Moskou wegens spionage ter dood 
veroordeeldd en geëxecuteerd. Ontving tijdens zijn loopbaan diverse Sovjet onder-
scheidingenn waaronder tweemaal een Orde van het Rode Vaandel. Hoogste rang bij 
dee GROe: kolonel. 

Zelfss vele jaren na publicatie zijn The Penkovskiy Papers nog steeds goed leesbaar. 
Hett is volkomen duidelijk waarom Penkovski in het begin van de jaren '60 als in-
formatiebronn voor de CLA en MI6 van onschatbare waarde was. Hij komt uitvoerig 
aann het woord over tal van onderwerpen, zoals zijn eigen achtergrond en carrière, de 
organisatiee en werkwijze van de GROe, het nucleaire programma van de USSR en 
dee relaties tussen Chroesjtsjov en de militairen. Penkovski leverde de Britten en 
Amerikanenn vele waardevolle documenten, maar zijn informatie op breder politiek 
terreinn en ten aanzien van de intenties van de Sovjet leiders was minder waardevol. 
Datt kwam door zijn vooringenomenheid en door het feit dat hij dergelijke informatie 
overwegendd van horen zeggen had. The Penkovskiy Papers bestaat uit rapportages 
diee Penkovski zelf heeft opgesteld en tevens uit gedeelten van de gesprekken die hij 
inn 1961 bij bezoeken aan Londen en Parijs heeft gevoerd met zijn Britse en Ameri-
kaansee debriefers. Frank Gibney en de voormalige KGB-ofïïcier Peter Deriabin 
bewerktenn het materiaal dat afkomstig was van de CIA tot een leesbaar geheel (pp. 
xiii-xiv) .. De Sovjet Unie was in die jaren voor het Westen in menig opzicht nog een 
geslotenn boek - satellietwaarneming stond bijvoorbeeld nog in de kinderschoenen -
watt Penkovski's informatie des te waardevoller maakte. 

Dee motieven van Penkovski om met gevaar voor eigen leven voor het Wes-
tenn te gaan werken, lagen deels op het ideologische, deels op het persoonlijke vlak, 
watt zoals de geschiedenis leert vrijwel altijd borg staat voor een krachtig mengsel. 
TheThe Penkovskiy Papers getuigen van zijn afkeer van de repressie en corruptie van 
hett Sovjet systeem. Ook Chroesjtsjov moet het herhaaldelijk ontgelden, onder 
anderee vanwege zijn in de ogen van Penkovski agressieve buitenlandse politiek. 
Chroesjtsjovv was volgens hem niet direct uit op een wereldoorlog, maar ging lokale 
conflictenn met het Westen, zoals over Berlijn, niet uit de weg. Tegelijkertijd was het 
niett volledig uitgesloten dat Chroesjtsjov tot een verrassingsaanval op het Westen 
zouu besluiten (p. 130). De persoonlijke component van Penkovski's afkeer van het 
Sovjett systeem had te maken met het feit dat de KGB er achter was gekomen dat 
zijnn vader in 1919 tijdens de burgeroorlog in dienst van de Witten was gesneuveld. 
Daarmeee werd Penkovski verdacht en was een verdere carrière binnen de GROe en 
hett Sovjet systeem vanaf het einde van de jaren '50 voor hem onmogelijk geworden 
(p.. 230). Hij zou het in feite nooit zo ver gebracht hebben, als men bij de KGB aan 
hett begin van zijn carrière had geweten van de werkelijke rol van zijn vader.250 Het 
feitt dat zijn vaders verleden zijn carrière belemmerde, voedde Penkovski's afkeer 
vann het Sovjet systeem. 

Frankk Gibney schrijft in een voorwoord bij de herdruk van The Penkovskiy 
PapersPapers uit 1982 dat de door de CIA geleverde tekst weliswaar enige redactionele 
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bewerkingg heeft ondergaan, maar dat aan de woorden van Penkovski zelf niets is 
veranderd.. Wel diende in de eerste uitgave uit 1965 nog verzwegen te worden hoe 
hethet materiaal in de Verenigde Staten was beland en dat de CIA een en ander ook in 
zijnn bezit had gehad (p. xiii) . Voor de goede verstaander moet de betrokkenheid van 
dee CIA overigens duidelijk zijn geweest. In 1992 verscheen The Spy Who Saved The 
WestWest van de hand van Jerrold L. Schecter en Peter S. Deriabin, dat gebaseerd was op 
doorr de CIA vrijgegeven materiaal over Penkovski, gesprekken met voormalig CIA-
personeell  en informatie die ter beschikking was gesteld door de autoriteiten in 
Moskou.. De CIA stelde overigens niet al het materiaal over Penkovski beschikbaar 
datdat die dienst in bezit had. Het boek van Schecter en Deriabin bevestigde wel 
overduidelijkk de betrouwbaarheid van The Penkovskiy Papers in die zin dat die 
nauwelijkss afwijken van wat Penkovski zelf destijds mondeling of schriftelijk be-
schikbaarr heeft gesteld. De details over Penkovski's levensloop die erin staan, zijn 
bijvoorbeeldd ontleend aan het door hemzelf geschreven curriculum vitae dat hij aan 
hethet Brits-Amerikaanse team overhandigde bij hun eerste ontmoeting in Londen in 
1961.. 51 Enkele korte passages waren op last van de CIA uit het aan Gibney 
overgedragenn materiaal verwijderd, zonder dat aan de hoofdlijnen van Penkovski's 
boekk veel afbreuk werd gedaan. Met het oog op Canadese gevoeligheden werd 
bijvoorbeeldd een opmerking van Penkovski verwijderd dat Canada voor de GROe 
eenn gemakkelijk werkterrein was.252 Er is geen reden aan te nemen dat er door de 
CIAA opzettelijk onjuiste (niet aan Penkovski ontleende) informatie aan The Penkov-
skiyskiy Papers werd toegevoegd. De suggestie van de voormalige KGB-officier Anatoli 
Golitsynn dat Penkovski in werkelijkheid door de KGB op de CIA en MI6 was afge-
stuurdd met het doel desinformatie door te geven, dient evenmin serieus te worden 
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***** ***** 

Vladimirr and Evdokia Petrov, Empire of Fear. London, 1956. 

Biografiee van Vladimir Petrov:254 

Geborenn in 1907 in midden-Siberië in een boerengezin als Afanasi Michailovitsj 
Sjorochov,, naam in 1929 veranderd in Proletarski. In 1941 in Vladimir Michailovitsj 
Petrov.. Vanaf 1930 dienstplicht bij de Sovjet marine, waar hij ingezet werd voor 
codeerwerkzaamheden.. Vanaf mei 1933 bij de Spetsotdel (codeerafdeling) van de 
OGPOe,, waar hij zich bezighield met het berichtenverkeer tussen buitenlandse 
rezidentoera'ss en de Centrale. Van september tot eind 1937 in Sinkiang toegevoegd 
aann Sovjet troepen als codeur. Na terugkomst in Moskou onder meer enige tijd 
werkzaamm bij de afdeling van de NKVD die verantwoordelijk was voor intern 
verkeerr binnen de USSR, waarvan hij later chef wordt. Juni 1940 huwelijk met 
Evdokiaa Kartsev. Maart 1943 aankomst in Stockholm samen met zijn vrouw, waar 
hijj  werkzaam was als codeur en in de SK-lijn. Was o.a. betrokken bij onderzoek 
naarr de betrouwbaarheid van Sovjet ambassadeur in Zweden, Alexandra Kollontaj. 
Oktoberr 1947 terugkeer naar Moskou, werkzaam bij Komitet Informatsii (KI) bij 
sectiee die zich bezighield met toezicht op matrozen van de Donauvaart in de Sovjet 
Unie.. In 1948 terug naar de SK-sectie van MGB in Moskou. Februari 1951 naar 
ambassadee in Canberra, Australië, aanvankelijk aan het hoofd van SK- en EM-werk 
vann de MGB. Na opheffing van het KI rezident a.i. Vroeg politiek asiel aan in 
Australiëë begin april 1954. Overleden in 1991.255 Hoogste rang bij de staatsveilig-
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heid:: kolonel. 

Biografiee van Evdokia Petrov: 
Geborenn in 1914 in een dorp in de buurt van Rjazan als Evdokia Kartsev. Verhuisde 
inn 1924 met ouders naar Moskou. Begin 1933 werk bij de OGPOe in Moskou, bij de 
Japansee sectie van de Spetsotdel (codes). Juni 1937 dochter geboren, vader van 
dochterr korte tijd later gearresteerd. April 1940 dochter overleden. Juni 1940 
huwelijkk met Vladimir Petrov. Maart 1943 in Stockholm gearriveerd. Aldaar diverse 
werkzaamhedenn voor de NKVD, waaronder het runnen van twee vrouwelijke 
Zweedsee agenten. Oktober 1947 terugkeer naar Moskou. Werkzaam bij Komitet 
Informatsiii  (KI) in SK-sectie die zich bezighield met toezicht op arbeiders in 
kolenmijnenn op Spitsbergen. Februari 1951 naar Canberra, Australië. Verrichtte 
onderr andere codeerwerk en administratieve werkzaamheden voor de KI-
vertegenwoordigingg aldaar, na opheffing van het KI voor de MVD. Vroeg politiek 
asiell  aan in Australië in april 1954. Overleden 19 juli 2002.257 Hoogste rang bij de 
staatsveiligheid:: kapitein. 

Ditt vlot geschreven boek verraadt de hand van een ghostwriter. Empire of Fear geeft 
opp dit punt geen uitleg, maar uit latere boeken over de affaire-Petrov wordt duidelijk 
datt Michael Thwaites als ghostwriter is opgetreden. Thwaites bekleedde in het 
middenn van de jaren '50 een belangrijke functie bij de Australian Security Intelli-
gencee Organisation (ASIO). Hij heeft de twee overlopers tijdens de totstandkoming 
vann Empire of Fear van nabij meegemaakt.258 In het boek dat hij zelf vele jaren later 
overr de affaire Petrov heeft geschreven verzwijgt hij overigens dat het echtpaar ten 
tijdee van de publicatie van Empire of Fear in Australië een psychisch zeer moeilijke 
periodee doormaakte ten gevolge van aanpassingsmoeilijkheden. Wel laat hij 
wetenn dat bepaalde passages uit de oorspronkelijke versie van Empire of Fear die 
betrekkingg hadden op het inlichtingenwerk van de Petrovs in Australië uiteindelijk 
omm juridische redenen werden weggelaten. Dat hield verband met het officiële 
onderzoekk dat een Australische Royal Commission naar dat thema instelde. Het 

261 1 

wass wel pijnlij k voor de Petrovs dat hun boek financieel geen groot succes was. 
Vladimirr en Evdokia Petrov vertellen in Empire of Fear telkens afwisselend 

inn enkele afzonderlijke hoofdstukken hun levensgeschiedenis. Het is een boeiend 
boekk dat qua informatief gehalte op één lij n kan worden gesteld met andere memoi-
ress van bijvoorbeeld Khokhlov en Deriabin die rond dezelfde tijd verschenen. Petrov 
enn Petrov beschrijven onder meer hoe de regionale chefs van de NKVD tijdens de 
JezjovsjtsjinaJezjovsjtsjina vanuit Moskou instructies kregen om een bepaald quotum aan 
'vijandenn van het volk' uit te schakelen (pp. 73-74). Dergelijke mechanismen van de 
terreurr onder Stalin waren in die tijd in het Westen nog niet echt bekend. Vladimir 
Petrovv had tijdens zijn carrière bij de Sovjet staatsveiligheid twee korte persoonlijke 
ontmoetingenn met Lavrenti Beria. Hij ziet hem als een 'first-rate administrator' (p. 
86),, een beeld dat ook oprijst uit de in 1993 verschenen biografie van Beria door 
Amyy Knight.262 Vladimir Petrov hecht geen geloof aan de beschuldigingen die door 
verschillendee tijdgenoten aan het adres van Beria zijn geuit over diens ernstige 
seksuelee misdragingen tegenover vrouwen. 'Beria did not have the look of a 
dissolutee man', zegt hij stellig (p. 88). De gedachte dat Beria vrouwen van straat liet 
oppikkenn ziet hij als een 'absurde beschuldiging'. Hij zegt erover: '...such conduct 
wouldd have been both dangerous and unnecessary.' De geschiedenis stelt Petrov op 
ditt punt echter in het ongelijk. Beria liet vrouwen niet alleen door zijn lijfwachten 
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vann straat oppikken, maar het gebeurde regelmatig dat hij ze vervolgens ook 
verkrachtte.2 2 

Toenn Vladimir Petrov in de jaren '40 op de Sovjet ambassade in Stockholm 
wass gestationeerd, had hij onder andere als taak de gangen van de ambassadeur, 
Alexandraa Kollontaj, na te gaan. Hij schetst een sympathiek portret van haar (pp. 
190-191).. Op zeker moment kreeg hij vanuit Moskou de opdracht, de aantekeningen 
enn het concept in handen te krijgen van Kollontajs memoires, waar zij op dat 
momentt aan werkte. De omvangrijke aantekeningen werden tijdelijk uit de safe van 
dee ambassadeur verwijderd en pagina voor pagina gefotografeerd (pp. 192-193). Uit 
eenn artikel in de Russische krant Troed uit 2000 zou men kunnen afleiden dat de 
verdenkingg van de zijde van de NKVD tegen Kollontaj terecht was. Uit documenten 
vann de Franse militaire inlichtingendienst, het Deuxième Bureau, die in 1945 door 
hethet Rode Leger in Tsjechoslowakije werden buitgemaakt, zou zijn gebleken dat 
Kollontajj  al in 1941 door die dienst als informant was gerekruteerd. Aangezien het 
Deuxièmee Bureau op dat moment voor Vichy-Frankrijk werkzaam was, zou 
Kollontajj  agente van het Vichy-regime geweest zijn en werd de door haar verstrekte 
informatiee waarschijnlijk ook met nazi-Duitsland gedeeld. Begin 1947 werd Stalin 
volgenss de auteur van het artikel in Troed van een en ander in kennis gesteld. De 
auteurr wekt de indruk dat hij materiaal uit de KGB-archieven over Kollontaj gezien 
heeft,, want naast de precieze data die hij geeft betreffende de rekrutering citeert hij 
ookk dossiernummers van het Deuxième Bureau. Kollontaj zou kort na terugkeer naar 
dee USSR in 1945 een vorm van huisarrest hebben opgelegd gekregen die tot haar 
doodd in 1952 zou duren. In Troed wordt ook beweerd ook dat Vladimir Petrov in 
19399 op de Sovjet ambassade in Brussel was gestationeerd en daar een riskante 
verhoudingverhouding begon met een buitenlandse vrouw die in verbinding stond met de 
Fransee veiligheidsdienst.264 Uit Empire of Fear is echter helemaal niet op te maken 
datt Petrov ooit in Brussel was gestationeerd. 

Petrovv schrijft dat hij in de tweede helft van de jaren '40 in Moskou inzage 
kreegg in het dossier van Trotski. Hij moest maar een klein detail in het dossier 
verifiëren,, maar door de manier waarop dossiers bij de NKVD/MGB waren opgezet, 
kreegg hij het hele dossier voorgeschoteld. De pagina's van dossiers werden op dat 
momentt bij de MGB namelijk met draad aan elkaar gestikt. Pas ten tijde van de 
veroveringg van Berlijn in 1945 ontdekte men de superioriteit van het Duitse losbla-
digee archiefsysteem. Doordat Petrov het hele Trotski-dossier kreeg voorgezet kreeg 
hijj  de gelegenheid het verslag door te lezen van de moord op de leider van de Vierde 
Internationalee in Mexico in 1940. Het dossier was volgens hem maar ongeveer tien 
centimeterr dik, wat niet veel lijk t voor zo'n belangrijke staatsvijand. Petrov herin-
nertt zich zelfs dat Trotski vermoord werd met het brede eind van de pikhouweel en 
niett met het smalle. Uit het dossier bleek overduidelijk de betrokkenheid van de 
NKVDD bij de moordaanslag (pp. 219-222). Die was tot dan toe niet formeel vastge-
steld,, ook al bestond er in het Westen natuurlijk de nodige verdenking tegen de 
NKVDD en de Sovjet autoriteiten op dat punt. 

Hett belang van de informatie die Vladimir en Evdokia Petrov aan het Westen 
gavenn blijkt onder andere uit het feit dat de namen van meer dan zeshonderd Sovjet 
inlichtingenofficierenn er ook deel van uitmaakten. Die informatie werd door de 
Australischee regering met een aantal andere landen gedeeld.265 Zelf zwijgen de 
Petrovss in hun memoires over dat getal. Het overlopen van het echtpaar was voor 
westersee diensten ook om nog andere redenen van grote waarde. De Petrovs hadden 
immerss beide een lange en gevarieerde carrière bij de NKVD/MGB/MV D achter de 
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rug.. Zij hadden onder meer te maken gehad met codes en cryptanalyse, SK- en EM-
werkk in het buitenland en met de werkwijze van legale rezidentoera's in Zweden en 
Australië.2666 Behalve door de Australische dienst ASIO vonden er ook debriefings 
vann de Petrovs plaats door een Britse en een Zweedse dienst. De CIA stelde zijn 
vragenn aan de Petrovs blijkbaar indirect, door tussenkomst van de Britten.267 

***** * 

Vladimirr Semitsjastny, Bespokojnojeserdtse. ('Met een bezwaard hart.') Moskva, 
2002. . 

Biografie:268 8 

Geborenn op 15 januari 1924 in een dorp in Dnepropetrovsk oblast in Oekraïne, in het 
gezinn van een arbeider. Na juni 1941 geëvacueerd naar Siberië. November 1941 
inschrijvingg aan een chemisch-technologisch instituut in Kemerovo als student. 
Bekleeddee vervolgens diverse functies bij de Komsomol in Kemerovo. Herfst 1943 
terugkeerr naar het bevrijde deel van Oekraïne en voortzetting van carrière bij 
Komsomol.. Juli 1947 eerste secretaris van het CC van de Komsomol van Oekraïne, 
inn 1944 lid van de CPSU. Januari 1950 secretaris van het CC van de Al-Unie 
Komsomol,, in 1958 eerste secretaris. In 1959 chef van de afdeling partijorganen van 
hett CC van de CPSU, later tweede secretaris van de Communistische Partij van 
Azerbeidzjan.. December 1961 benoemd tot voorzitter van de KGB. Mei 1967 
onthevenn van zijn functie en benoemd tot vice-voorzitter van de Ministerraad van 
Oekraïne,, belast met lichamelijke opvoeding en sport. Voltooide in 1973 aan 
avondstudiee aan de historische faculteit van de Kievse Universiteit T.G. Sjevtsjenko. 
1982-19888 vice-voorzitter van de Al-Unie Vereniging Znanije ('kennis') in Moskou. 
19888 met pensioen. Overleden op 12 januari 2001. Hoogste rang bij de KGB: 
generaal-kolonel. . 

Dee memoires van Semitsjastny zijn op tal van punten informatief en vormen een 
belangrijkee aanvulling op de bestaande literatuur. Bij zijn aantreden als KGB-
voorzitterr in 1961 kreeg Semitsjastny, die geen beroepsofficier van de staatsveilig-
heidd was, van partijleider Nikita Chroesjtsjov als specifieke opdracht mee, ervoor te 
zorgenn dat de 'partijlijn' bij de KGB werd doorgevoerd (p. 162). Toen hij zijn werk 
bijj  de KGB begon kon hij vaststellen dat vele documenten die betrekking hadden op 
dee rol van Chroesjtsjov bij de massale terreur onder Stalin geheel of gedeeltelijk 
warenn vernietigd (p. 168). Er werd volgens hem scherp op gelet of er personen 
fotografeerdenn buiten bij het KGB-hoofdkwartier in Moskou, de Loebjanka. Het 
kwamm blijkbaar regelmatig voor dat westers inlichtingenpersoneel dat zich uitgaf 
voorr toerist of journalist, daar opnamen maakte van KGB'ers die het gebouw in- en 
uitliepen,, om hen eventueel in het buitenland gemakkelijker te kunnen identificeren 
(p.. 172). Per dag moest Semitsjastny als voorzitter kennisnemen van vijfhonderd tot 
zeshonderdd pagina's tekst, vaak door ze diagonaal te lezen (p. 173). 

Hijj  maakt een aantal belangrijke observaties over de positie van de KGB 
binnenn het Sovjet bestel die ook door andere bronnen worden bevestigd. Hoewel de 
dienstt een staatsorgaan was en de voorzitter ervan zich formeel op hetzelfde niveau 
bevondd als een minister van de centrale regering in Moskou, kende Semitsjastny in 
zijnn tijd als KGB-chef slechts één directe superieur: de partijleider, in die tijd 
aangeduidd met de titel van eerste secretaris. Op de lagere niveaus van de Sovjet 
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hiërarchiee was sprake van een soortgelijke onderschikking. De hoogste partij functi-
onariss in een unierepubliek, oblast, rajon of stad was ook de directe superieur van de 
KGB-cheff  op het desbetreffende niveau. Helemaal juist is deze voorstelling van 
zakenn waarschijnlijk niet. Republikeinse en locale KGB-organen bevonden zich 'in 
eenn positie van dubbele ondergeschiktheid', zowel aan de partijleiding op hun 
respectievee niveau als aan de Centrale van de KGB in Moskou.26' Semitsjastny werd 
alss KGB-voorzitter geacht allereerst verslag uit te brengen aan de eerste secretaris en 
daarnaa eventueel pas aan andere leden van het Politbureau. Toen hij over een 
belangrijkee kwestie eerst een ander Politbureaulid informeerde en daarna pas 
Chroesjtsjov,, kwam hem dat op een uitbrander van de partijleider te staan. Het zal 
voorr toekomstige historici volgens Semitsjastny niet altijd gemakkelijk zijn de 
preciezee relatie van de partijleider met de KGB-voorzitter te reconstrueren, want 
instructiess werden doorgaans mondeling verstrekt (pp. 178-179). Semitsjastny 
schetstt de relatie met de hoogste partij-instanties als volgt: 

Hett Centraal Comité van de partij en zijn leiding - het Politbureau en vooral 
dee eerste secretaris - namen deel aan de uitwerking van overzichten van de 
activiteitenn van de KGB-organen, aan de bepaling van de plaats van de KGB 
inn de Sovjet maatschappij en de oplossing van kaderkwesties. Het Politbu-
reauu bevestigde de belangrijkste instructies en reglementen die ons werk re-
guleerden,, maar het hield zich niet met concrete operaties bezig. Leden van 
hett Politbureau kenden dat deel van ons werk dat voortvloeide uit de grond-
wett van de USSR en uit de besluiten van partijcongressen. De techniek en de 
technologiee van de uitvoering van die taken waaronder ook de illegale me-
thoden,, werd door het apparaat van de KGB buiten hun medeweten uitge-
voerd,, (p. 179) 

Voorr de eerste secretaris kende de KGB in principe geen geheimen, maar toch kende 
hijj  van agenten niet de echte naam, hoogstens de codenaam. Soms kende hij de 
functiee en werkplek van een agent, maar meer niet. De reden ervan was dat de eerste 
secretariss niet in een lastig parket mocht geraken als een buitenlands agent werd 
ontmaskerd.. Als hij immers op de hoogte was van de ware identiteit van de betrok-
kenn agent, kon hij in principe ook de bron van het lek zijn. Om dat te vermijden 
werdd hem volgens Semitsjastny de ware naam niet meegedeeld (pp. 179-180). Ook 
leidendee figuren van het Centraal Comité en de regering kwamen de werkelijke 
namenn van agenten niet te weten (p. 189). De partijtop speelde een belangrijke rol 
bijj  de toewijzing van posten in het buitenland aan inlichtingenpersoneel van het 
Eerstee Hoofddirectoraat. Bij de natuurlijke en voor de hand liggende onenigheid die 
err op dat punt vaak was met het ministerie van Buitenlandse Zaken nam de partijtop 
dee uiteindelijke beslissing. Zoals ook uit andere memoires bekend is maakte de KGB 
inn het buitenland vaak gebruik van de diensten van diplomaten, handelsvertegen-
woordigerss en journalisten, als het eigen personeel bepaalde locaties bijvoorbeeld 
niett kon of mocht bezoeken. Pogingen om de KGB-vertegenwoordiging op 
ambassadess ondergeschikt te maken aan de ambassadeur liepen volgens Semitsjast-
nyy altijd op niets uit (pp. 188-189). 

Hijj  bevestigt het beeld dat ook uit andere memoires opstijgt, namelijk dat 
inlichtingenofficierenn van het Eerste Hoofddirectoraat personeel was 'van een 
hogeree klasse', voor wie hogere selectie-eisen golden. Het feit dat zij de mogelijk-
heidd hadden voor langere tijd in het buitenland te verblijven, een hoger salaris 
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kregenn en meer kans hadden op onderscheidingen en bevordering, riep bij collega's 
vann het Tweede Hoofddirectoraat (contra-inlichtingen), gevoelens van afgunst op (p. 
187).. Naar de mening van Semitsjastny waren het Eerste en het Tweede Hoofddi-
rectoraatt de dominante onderafdelingen bij de KGB. Andere directoraten zoals het 
Zevendee (observatie) en het Operationeel-Technische werden in meerdere of 
minderee mate voor hen ingezet (p. 204). 

Bijj  de bespreking van het werk met illegalen bespreekt hij de manier waarop 
eenn 'legende' voor dergelijke personen werd gecreëerd. Daardoor konden zij niet 
alleenn met een valse identiteit, maar ook met een fictieve levensloop in het Westen 
wordenn ingezet. Geboortegegevens waarmee de illegaal voor zijn legende werd 
uitgerust,, werden in sommige westerse landen aan kerkelijke registers ontleend. Het 
gingg dan bij voorkeur om een persoon die als kind gestorven was waardoor de kans 
datt hij of zij het fictieve leven van de illegaal nog eens zou 'doorkruisen' was 
uitgesloten.. De overlijdensakte van de betrokken persoon diende dan uit het register 
tee worden verwijderd. Als die persoon als jong kind in twee verschillende plaatsen 
wass geboren en overleden, was er een extra complicatie. In zo'n geval moesten op 
tweee locaties de registers worden ingezien en op minstens een van de twee worden 
veranderdd (pp. 196-197). Semitsjastny zegt dat illegalen in zijn tijd als voorzitter van 
dee KGB niet in de communistische staten van Oost-Europa werden ingezet en dat 
hethet ook na zijn aftreden niet is gebeurd (p. 199). Mitrokhin stelt hem in dat opzicht 
inn het ongelijk. Hij gaat uitvoerig in op operaties met illegalen die vanaf 1968 door 
dee KGB in Oost-Europa werden uitgevoerd.271 Ook de bewering van Semitsjastny 
datt de KGB geen agenten in Oost-Europa rekruteerde, moet als zeer onaannemelijk 
wordenn gezien (p. 215). 

Semitsjastnyy was zijn hele beroepsleven een Sovjet functionaris en het is niet 
verbazingwekkendd dat hij zich niet kan losmaken van de denkwereld die daarbij 
hoort.. Zo meent hij dat Alexander Solzjenitsyn in 1945 terecht werd gearresteerd en 
veroordeeldd omdat hij zich defaitistisch opstelde en in zijn brieven het Duitse leger 
enn de Duitse techniek had verheerlijkt (p. 245). Over de bekende Sovjet dissident en 
ex-generaall  Pjotr Grigorenko schrijft hij dat deze op volstrekt reguliere wijze door 
psychiaterss 'psychisch onvolwaardig' werd bevonden, zonder dat daar enige druk 
vann de KGB aan te pas kwam (p. 251). De werkelijkheid was uiteraard anders.273 

SemitsjastnySemitsjastny heeft zoals te verwachten weinig achting voor Gorbatsjov, die hij de 
'verraderr der verraders' noemt (p. 457). 

***** * 

Victorr Sheymov, Tower of Secrets: A Real Life Spy Thriller. Annapolis Md., 1993. 

Biografie: : 
Geborenn in 1946 in Moskou als Viktor Ivanovitsj Sjejmov. Beide ouders waren 
veteranenn van de Tweede Wereldoorlog. Moeder was arts en vader speelde als 
militairr wetenschapper een belangrijke rol in het ICBM-programma van de USSR. 
Studeerdee in 1969 na zesjarige opleiding af aan het Bauman-Instituut van de 
Moskousee Technische Staatsuniversiteit. Daarna werkzaam bij een zeer geheim 
instituutt van het ministerie van Defensie, dat onderzoek deed naar een raketverdedi-
gingssysteem.. Werkte aan een besturingssysteem voor satellietwapens. Ging in 1971 
overr naar het Achtste Hoofddirectoraat van de KGB dat zich in die tijd bezighield 
mett de verbindingen en afluistersystemen van de KGB over de hele wereld. Specia-
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lismee was de veiligheid van gecodeerd berichtenverkeer. Werd in 1976 belangrijkste 
trouble-shooterr van het Achtste Hoofddirectoraat. Oktober 1979 contact opgenomen 
mett de CIA. Mei 1980 samen met zijn vrouw en vijfjarige dochter uit de USSR 
geêxflltreerd.. Ontving voor zijn bijdrage aan de nationale veiligheid van de Vere-
nigdee Staten een hoge onderscheiding van de CIA. Rang op het moment van over-
lopen:: majoor. 

Sheymovv is voorzover bekend de enige KGB-overloper die met zijn gezin naar het 
Westenn werd geêxflltreerd. Gordievsky werd ook geêxflltreerd, via de Sovjet-Finse 
grenss in 1985, maar hij was alleen.274 Sheymov stond naar eigen zeggen al voor zijn 
exfiltratiee in verbinding met de CIA. Hij ging met zijn gezin de Sovjet-Tsjechoslo-
waaksee grens over bij Oezjgorod en passeerde daarna de grens tussen Tsjechoslowa-
kijee en Oostenrijk (pp. 400-413). De ontsnapping verliep succesvol en gebeurde 
zonderr achterlating van sporen, zodat de KGB een aantal jaren lang in onzekerheid 
verkeerdee omtrent het lot van Sheymov, diens vrouw en dochter. Men hield sterk 
rekeningg met de mogelijkheid dat Sheymov en zijn gezin slachtoffers waren 
gewordenn van een moord zonder politieke achtergrond. Ex-voorzitter van de KGB 
Krjoetsjkovv schrijft in zijn memoires dat zijn dienst pas in 1984 en 1985 be-
trouwbaree informatie kreeg dat Sheymov over de grens was gebracht en zich in de 
Verenigdee Staten bevond. Een dergelijk bericht bereikte volgens Krjoetsjkov in 
19855 de KGB via 'een met ons land bevriende inlichtingendienst'.275 Hij meent dat 
Sheymovv in zijn boek niet de echte route noemt waarlangs de exfiltratie plaats-
vond.276 6 

Gezienn Sheymovs korte maar niet onbelangrijke loopbaan bij de KGB zou 
menn veel informatie in zijn memoires verwachten over codes en beveiliging van 
verbindingen.. De oogst op dat punt valt echter nogal tegen.277 Dat is extra jammer 
omdatt hij voorzover bekend de enige overloper is van het Achtste Hoofddirectoraat. 
Naarr de reden van Sheymovs terughoudendheid kan men slechts gissen. Misschien 
wildenn Amerikaanse inlichtingendiensten ook vele jaren later de huidige Russische 
overheidd nog niet op de hoogte stellen van wat Sheymov allemaal precies wist. Dat 
zouu het de Russische inlichtingendiensten, met name de huidige afluisterdienst 
Federalnojee Agentstvo Pravitelstvennoj Svjazi i Informatsii (FAPSI), mogelijk 
makenn alsnog een precieze damage assessment op te stellen. De voormalige KGB-
ofïicierr Vitali Pavlov wijst er in een van zijn boeken op dat Sheymov nog in een 
anderr opzicht weinig mededeelzaam is in zijn memoires. Hij legde namelijk voor het 
eerstt contact met de Amerikanen in Warschau eind oktober 1979 en kwam naar het 
Westenn in mei 1980. In de tussentijd had hij enkele geheime ontmoetingen met een 
CIA-medewerkerr in Moskou. Het is onwaarschijnlijk dat die ontmoetingen alleen 
maarr zijn gebruikt om beleefdheden uit te wisselen. Sheymov zal ongetwijfeld de 
Amerikanenn al bepaalde informatie hebben toegespeeld, waarmee zij hun voordeel 
kondenn doen, al was het maar om op die manier zijn bona fides te vestigen. Daar-
overr schrijft hij echter, zoals Pavlov terecht vaststelt, niets.278 

Hett voorgaande neemt niet weg dat het met vaart geschreven Tower of Se-
crets,crets, dat overigens niet in de ikvorm maar in de derde persoon enkelvoud geschre-
venn is, tal van andere waardevolle passages bevat. Sheymov had tijdens een perscon-
ferentiee in de Verenigde Staten enkele jaren voor het verschijnen van zijn memoires 
all  een uitspraak gedaan waarmee hij de nodige ophef veroorzaakte. Dezelfde bewe-
ringring komt ook in zijn memoires weer terug. Tijdens een bezoek van Sheymov aan de 
KGB-rezidentoeraa in Warschau in de jaren '70 zou er een telegram van Andropov 
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zijnn binnengekomen waarin werd gevraagd om alle informatie die men had over de 
paus.. Het ging om inlichtingen die de KGB 'fysiek dicht bij hem' zouden kunnen 
brengen.. Volgens Sheymov was dit een vorm van jargon die alleen maar kon 
betekenenn dat de KGB en dus ook de Sovjet leiders erop uit waren Johannes Paulus 
III  door middel van een aanslag te liquideren (p. 97). Tot een aanslag is het zoals 
bekendd in mei 1981 ook inderdaad gekomen en men heeft zich bij de CIA in de 
eerstee helft van de jaren '80 ook serieus afgevraagd of de KGB erachter zat. Het 
uiteindelijkee oordeel luidde echter dat daarvoor niet voldoende bewijzen waren, ook 
all  had de CIA onder William J. Casey in die tijd graag anders geconcludeerd.279 Het 
doorr Sheymov genoemde voorval geeft natuurlijk ook niet echt uitsluitsel over de 
vraagg of de KGB de hand heeft gehad in de aanslag. Het is heel goed mogelijk dat 
eenn dergelijk telegram van Andropov uiteindelijk niet in daden is omgezet. Tegen-
woordigg neemt men meestal aan dat de Sovjet Unie niet bij de moordaanslag betrok-
kenn was. 

Opvallendd is de aandacht die in Tower of Secrets wordt besteed aan allerlei 
vormenn van observatie door de KGB, vooral in Moskou. Er bestond een breed 
opgezett systeem van observatie, waarmee men preventief uitkeek naar mogelijke 
verdachtee personen.280 Sheymov komt voorts net als de meeste overlopers in zijn 
memoiress regelmatig tot uitspraken die weliswaar niet onaannemelijk zijn, maar 
waarvann de juistheid niet is te controleren. Hij laat zich bijvoorbeeld in een tweetal 
kortee passages zeer negatief uit over het optreden van de KGB tegenover de 
Russisch-orthodoxee Kerk. Die was op alle mogelijke manieren met informanten 
gepenetreerd.. Sommige KGB-officieren maakten volgens hem zelfs in opdracht van 
dee dienst carrière binnen de kerk. Een bepaald deel van de kandidaten aan het oplei-
dingsinstituutt van de kerk in Zagorsk werd daartoe door de KGB volgens strikte 
criteriaa uit zijn eigen personeelsbestand geselecteerd (pp. 185-186, 268). Die 
praktijkk wordt door andere memoires niet bevestigd, al lijk t het bestaan ervan niet 
uitt te sluiten. Kaloegin noemt in zijn memoires wel het geval van een KGB-kolonel 
diee als orthodox priester in de DDR werkte. De groepering binnen de Russisch-
orthodoxee Kerk in Noord-Amerika die trouw was aan het Moskouse Patriarchaat 
wass volgens Kaloegin vergeven van de KGB-agenten.281 In The Mitrokhin Archive 
datdat in 1999 verscheen wordt het beeld bevestigd dat de Russisch-orthodoxe Kerk en 
ookk de andere kerken in de USSR op alle mogelijke manieren door KGB-informan-
tenn waren gepenetreerd. Dat de KGB eigen personeel priesteropleidingen bij de kerk 
liett volgen, is daar echter niet te lezen. 2 Er zijn ook beweringen van Sheymov die 
doorr uitlatingen van andere KGB-officieren worden ondersteund. Zo zegt hij dat het 
inlichtingenwerkk van de KGB in China met grote problemen te kampen had en in de 
praktijkk weinig voorstelde (p. 227). Dat wordt door andere KGB-officieren in hun 
memoiress bevestigd.283 

***** * 

Yurii  B. Shvets, Washington Station: My Life as a KGB Spy in America. New York 
etc,, 1994. 

Biografie: : 
Geborenn in 1961 of 1962 in de USSR. Studeerde in 1980 af aan de Patrice Lumumba 
Universiteitt voor Vriendschap der volkeren in Moskou. 1980-1982 studie aan Joeri 
Andropovv Inlichtingenacademie van de KGB. Vanaf 1982 werkzaam bij de Noord-
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Amerikaansee afdeling van het Eerste Hoofddirectoraat. 1985-1987 gestationeerd op 
dee Sovjet ambassade in Washington DC. 1987-1990 werkzaam bij de Centrale in 
Moskou.. Nam in 1990 ontslag bij de KGB en emigreerde in 1993 naar de Verenigde 
Staten.. Hoogste rang bij de KGB: majoor. 

Dee memoires van Shvets zijn weinig informatief en maken ook geen betrouwbare 
indruk,, al kunnen vele van zijn beweringen niet echt worden ontzenuwd omdat zij 
oncontroleerbaarr zijn. Centraal in het boek staan Shvets' belevenissen met de KGB-
agentt 'Socrates', waarmee hijzelf tijdens zijn tijd in Washington contact zou hebben 
gelegdd en die later tijdens een bezoek aan de USSR formeel door de KGB zou zijn 
gerekruteerd.. Socrates zou volgens Shvets sinds 1992 buiten de VS wonen. Hij 
wordtt nergens met zijn ware naam aangeduid en Shvets heeft een aantal feiten in 
dienss achtergrond veranderd (pp. 296-297). Opvallend is dat Socrates blijkens het 
verhaall  van Shvets nooit geheime Amerikaanse documenten doorgaf. Hij was 
iemandd die onder president Carter enige tijd in het Witte Huis had gewerkt en 
buitengewoonn goed geïnformeerd was over Amerikaanse politiek, op grond van 
openn bronnen en informele contacten in Washington. Of Socrates strikt genomen 
spionagee bedreef door zijn visie op de Amerikaanse politiek aan Shvets en anderen 
doorr te geven, blijf t onduidelijk. Shvets weet dat zelf ook niet (p. 297). Het kan niet 
verbazenn dat Shvets die naar eigen zeggen een beslissende rol had gespeeld bij de 
rekruteringg van Socrates, deze agent typeert als 'the only special source on the U.S. 
thee KGB political intelligence had at its disposal' (p. 275). Deze opmerking slaat 
kennelijkk op de tweede helft van de jaren '80. Socrates zou heel belangrijke infor-
matiee hebben doorgegeven die aan de hoogste Sovjet leiders was doorgestuurd en in 
Moskouu de basis vormde voor belangrijke politieke beslissingen. En dan te beden-
kenn dat Socrates volgens Shvets niet eens geheime documenten doorgaf. Een andere 
bijzonderr waardevolle agent die de KGB in Washington had gerekruteerd met de 
codenaamm 'Bill ' gaf weliswaar documenten door, maar die waren niet geclas-
sificeerdd (p. 116-117). Onduidelijk blijf t waarom die agent dan zo waardevol was. 

Tall  van Shvets*  beweringen zijn weliswaar niet te ontzenuwen, maar toch 
zeerr onaannemelijk. Dat geldt onder andere voor zijn bewering dat het Eerste 
Hoofddirectoraatt de strekking van bepaalde documenten niet doorgaf aan het Sovjet 
Politbureau,, bijvoorbeeld omdat daaruit zou zijn gebleken dat de VS minder 
agressieff  waren dan zij in de USSR werden voorgesteld. Op die manier controleerde 
dee KGB volgens Shvets het denken van de Sovjet leiders, wat een erg vergaande 
conclusiee lijk t (pp. 124-126). Shvets komt ook met het verhaal dat partijleider 
Andropovv zich in de zomer van 1983 een briefing liet geven over de stand van de 
Amerikaansee nucleaire bewapening die uitsluitend gebaseerd was op de niet-
geclassificeerdee gegevens geleverd door de agent Bill . Andropov zou toen volgens 
Shvetss hebben geconcludeerd dat de wapenwedloop met de VS verloren was en dat 
dee agressiviteit van de Amerikanen door de Sovjet Unie altijd sterk was overdreven 
(pp.. 127-129). Shvets bestempelt deze gelegenheid tot een 'historie moment, 
markingg a dramatic revision of the strategic doctrine and foreign policy of the Soviet 
Union.'' (p. 129) Naar aanleiding daarvan zegt hij dat Gorbatsjov op het terrein van 
dee buitenlandse politiek de plannen uitvoerde die Andropov al had opgesteld. Het 
wass overtuigender geweest als hij voor die stelling nog wat meer argumenten had 
aangevoerd. . 

Eenn andere nog wildere bewering betreft de Sovjet-Amerikaanse topontmoe-
tingg in Reykjavik in 1986. KGB-voorzitter Krjoetsjkov zou aan de vooravond van de 
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topp Gorbatsjov op de hoogte hebben gesteld van informatie dat de CIA banden 
onderhieldd met het Medellin drugskartel. Krjoetsjkov hoopte volgens Shvets dat 
Gorbatsjovv deze informatie zou gebruiken bij een poging president Reagan van de 
voortzettingg van het SDI-project te laten afzien. De kans werd daarmee ook groot 
datdat de top zou mislukken, precies wat Krjoetsjkov wilde (p. 160). Ook deze veron-
derstellingenn zijn nauwelijks serieus te nemen. Dit is slechts een kleine selectie uit 
dee talrijke fantastische beweringen die Shvets debiteert. Bij de meeste ervan geeft 
hijhij  bovendien ook niet aan wat zijn bronnen zijn. 

***** * 

L.V.. Sjebarsjin, Roeka Moskvy. Zapiski natsjalnika sovetskoj razvedki. ('De hand 
vann Moskou. Aantekeningen van de chef van de Sovjet inlichtingendienst.') Kiev, 
1993. . 

Biografie:284 4 

Geborenn in Moskou op 24 maart 1935 als Leonid Vladimirovitsj Sjebarsjin. Vanaf 
19522 studie aan het Instituut voor Oriëntalistiek in Moskou. Bij sluiting van die 
instellingg in 1954 verdere studie tot 1958 aan het MGIMO. 1958 aangesteld bij het 
ministeriee van Buitenlandse Zaken en gestationeerd aan de ambassade in Pakistan. 
19622 terugkeer naar Moskou en begin van studie aan de inlichtingenschool van de 
KGB.. Eind 1964 door de KGB uitgezonden naar Karachi. Was begin jaren '70 
werkzaamm in de Indiase hoofdstad Delhi. 1978-1983 rezident in Teheran. Herfst 
19833 in Moskou aangesteld tot plaatsvervangend chef van de Dienst voor Informa-
tie,, later het Directoraat voor Informatie en Analyse van het Eerste Hoofddirecto-
raat,, dat toen onder leiding stond van N.S. Leonov. April 1987 plaatsvervangend 
cheff  van het Eerste Hoofddirectoraat en belast met de leiding over operaties in het 
Midden-Oostenn en Afrika. Januari 1989 plaatsvervangend voorzitter van de KGB 
vann de USSR en chef van het Eerste Hoofddirectoraat. Na mislukte staatsgreep in 
augustuss 1991 benoemd tot voorzitter a.i. van de KGB, maar verloor die functie al 
weerr na één dag. 5 Nam op 18 september 1991 ontslag als chef van het Eerste 
Hoofddirectoraatt en verliet de KGB. Daarna werkzaam in het particuliere bedrijfsle-
ven.. Rang bij het verlaten van de KGB: luitenant-generaal. 

Sjebarsjinn is in zijn memoires terughoudend als het op de KGB aankomt. De 
hoofdstukkenn over zijn verblijf in Pakistan en India in de jaren '60 en '70 bevatten 
voorall  veel uitweidingen over de algemene politieke situatie in beide landen (pp. 42-
91).. Men zal hier geen uiteenzetting over de verschillende lijnen van de KGB 
aantreffenn die vanuit een Sovjet ambassade opereerden, zoals die bijvoorbeeld in de 
memoiress van Kuzichkin worden beschreven. Of Directoraat S rond 1980 inderdaad 
maarr twee agenten in Iran had zoals Kuzichkin beweert, komt men bij Sjebarsjin 
niett te weten, ook al was hij in diezelfde tijd rezident in Teheran.286 Slechts spaar-
zaamm komen KGB-operaties ter sprake zoals bij de beschrijving van de mislukte 
rekruteringg van een medewerker van een Pakistaanse veiligheidsdienst in 1966. De 
rekruterings-pogingg zag er aanvankelijk veelbelovend uit, maar ketste om onduide-
lijk ee redenen toch af (pp. 57-59). 

Sjebarsjinn gaat wel in op een document uit 1952 dat hem door een oudge-
diendee van de KGB werd toegespeeld toen hij begin jaren '80 uit Teheran was 
teruggekeerd.. Het document had betrekking op het werk van een commissie van het 
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Centraall  Comité van de CPSU, die zich had gebogen over een hervorming van de 
inlichtingen-- en contra-inlichtingendiensten van de MGB van de USSR. In novem-
berr en december 1952 kwam de commissie diverse malen in vergadering bijeen en 
bijj  een van die gelegenheden zou Stalin een aantal algemene opmerkingen hebben 
gemaaktt over het werk van de inlichtingendienst. Hij zei onder andere dat de in-
lichtingendienstt zijn doel nooit rechtstreeks moest aanvallen. Zij moest 'tewerk gaan 
viaa een omtrekkende beweging.' De hoofdvijand (glavny vrag) was weliswaar de 
Verenigdee Staten, maar 'de belangrijkste aanval moet niet rechtstreeks tegen 
Amerikaa zijn gericht' Illegale rezidentoera's moesten vooral in aan de Verenigde 
Statenn grenzende landen worden opgebouwd. Verder: 'De eerste basis waar men zijn 
mensenn diende te hebben was West-Duitsland.' (pp. 161-162) Voorzover bekend 
zijnn deze uitspraken van Stalin na 1991 niet uit de Sovjet archieven boven water 
gekomen.. Zij zijn echter wel kenmerkend voor zijn voorzichtige wijze van opereren 
inn de buitenlandse politiek. Men zou als lezer van Roeka Moskyy wensen dat 
Sjebarsjinn ook over de tijd dat hij zelf bij de KGB diende dergelijke episodes 
beschrijft,, maar hij houdt zich zoals gezegd erg op de vlakte. 

Hett is bij wijze van uitzondering dat hij soms ingaat op thema's die de werk-
wijzee van de KGB betreffen. Zo reageerde de KGB lange tijd volgens een vast 
patroonn als een inlichtingenofficier in het buitenland door medewerkers van een 
buitenlandsee inlichtingendienst werd benaderd en hem een rekruteringsvoorstel werd 
gedaan.. Men ging ervan uit dat er dan toch 'een onuitwisbare smet' aan zo iemand 
zat,, dat hij bijvoorbeeld aanleiding tot zo'n voorstel had gegeven of om een andere 
gegrondee reden in het vizier van de tegenstander was geraakt. Als de KGB-officier 
inn kwestie over de rekruteringspoging aan de eigen dienst rapporteerde, betekende 
datt niet alleen een besmette reputatie maar ook onverbiddelijk terugkeer naar de 
Sovjett Unie. Als hij een en ander niet zou rapporteren, zou hij verder leven met de 
'eeuwigee angst' dat het later alsnog uit zou komen, met alle gevolgen van dien. 
Dezelfdee handelwijze werd gevolgd bij een rekruteringspoging van een diplomaat of 
eenn journalist (p. 76). De KGB-officier Oleg Netsjiporenko bevestigt deze praktijk 
inn zijn Passport to Assassination. De tegenstander was door deze handelwijze van 
dee KGB sterk in het voordeel. Hij kon op deze manier van een rekruteringspoging 
alleenn maar beter worden. Als de betrokken KGB-officier niet op de rekruteringspo-
gingg inging, betekende dat immers vrijwel automatisch dat hij werd teruggeroepen, 
hetgeenn in de meeste gevallen een slag was voor de KGB-rezidentoera en voor de 
mann zelf. De CIA deed daarom volgens Netsjiporenko gretig en veelvuldig rekrute-
ringspogingen,, wat tot een verhoogde spanning en onzekerheid leidde bij medewer-
kerss van rezidentoera's.287 

Eenn van de thema's die regelmatig terugkeren in de memoires van Sjebarsjin 
iss de leidende rol van de CPSU ten aanzien van de KGB. Hij wijst erop dat de 
partijorganisatiess binnen de KGB in dit opzicht geen rol van betekenis speelden. Het 
Politbureauu leidde de werkzaamheden van de dienst rechtstreeks via de voorzitter 
vann de KGB en een of twee van diens plaatsvervangers (p. 212). Door een 'speling 
vann het lot' was het aan Sjebarsjin, op 23 augustus 1991 het decreet te ondertekenen 
datt 'de activiteit van partijorganisaties binnen de organen van staatsveiligheid' 
verboodd (p. 215). Op die datum fungeerde hij namelijk als voorzitter a.i. van de 
KGB.. Sjebarsjin nam ontslag als chef van het Eerste Hoofddirectoraat op 18 
septemberr 1991, omdat hij het niet eens was met het feit dat de KGB-voorzitter, op 
datt moment Vadim Bakatin, zonder zijn toestemming iemand tot plaatsvervangend 
cheff  van dat directoraat benoemde. Uit de ontslagbrief die Sjebarsjin aan Bakatin 
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schreeff  bleek een zekere rancune ten aanzien van de dominante rol van de CPSU 
overr de KGB, althans op het punt van personeelsbeleid. Hij schreef onder meer: 

Inn het verleden bestond zoals u bekend is de praktijk, ook bij het PGOe [Eer-
stee Hoofddirectoraat] van de KGB functionarissen te benoemen onder druk 
vann het CC van de CPSU of om redenen van protectie. De laatste jaren is 
menn er ten koste van grote inspanningen in geslaagd deze praktijk te beëindi-
gen.. Met bitterheid stel ik vast dat zij in grovere en meer beledigende vorm 
terugkomtt (...) De ben ervan overtuigd dat deze praktijk goede hervormingen 
[bijj  de KGB] kan ruïneren, (p. 293)™ 

Hett is opvallend hoe positief en mild een overloper als Vladimir Kuzichkin over 
Sjebarsjinn oordeelt. Daarbij moet men uiteraard in aanmerking nemen dat Kuzichkin 
zoalss de meeste overlopers weinig enthousiasme voor de KGB kan opbrengen. Toch 
zegtt hij over Sjebarsjin die hij rond 1980 als rezident in Teheran meemaakte: 

Hee was youthful-looking, with an intelligent face, wise eyes, and carefully 
cutt dark hair combed with a parting. Occasionally he would force a smile. 
(...)) Overall he was a man of pleasant appearance and good manners. 

InIn tegenstelling tot zijn voorgangers in Teheran was de persoonlijke levensstijl van 
Sjebarsjinn volgens Kuzichkin bescheiden. Hij legde zich toe op het analyseren van 
openn bronnen in Farsi en bracht zijn vrije tijd in zijn huis lezend door. Hij was een 
verzamelaarr van zeldzame boeken.290 Zelfs Bakatin die in september 1991 met 

 291 

Sjebarsjinn in conflict kwam, roemt in zijn memoires diens vakkennis. 
Sjebarsjinn schrijft dat hij in 1990 van Krjoetsjkov enkele speciale opdrachten 

kreeg.. Een ervan bracht hem naar de Russische regio Krasnodar, waar hij de 
verkiezingg van de ex-generaal van de KGB Oleg Kaloegin tot volksafgevaardigde 
vann de USSR diende te verhinderen (p. 265). Kaloegin was op dat moment in het 
nieuwss omdat hij in het openbaar stelling had genomen tegen de KGB en daarvoor 
mett het verlies van zijn pensioenrechten en onderscheidingen was bestraft. Helaas 
zegtt Sjebarsjin niet welke middelen hij in Krasnodar tegen Kaloegin heeft ingezet. 
Err is niet veel fantasie voor nodig te vermoeden dat die het daglicht niet konden 
verdragen.. Kaloegin werd in die tijd, zo beweert hij in zijn memoires, door de KGB 
geschaduwd.. In Krasnodar werden allerlei weinig subtiele middelen tegen hem 
ingezet,, zoals een vliegtuigje dat tijdens een verkiezingsbijeenkomst luidruchtig 
bovenn het podium cirkelde om hem het spreken onmogelijk te maken. Ook Sje-
barsjinn werd in die tijd in de regio Krasnodar gesignaleerd. Ondanks de pogingen 
vann de KGB de verkiezingscampagne te saboteren werd Kaloegin in augustus 1990 
tochh in het Congres van Volksafgevaardigden van de USSR gekozen. 

Vjatsjeslavv Sjironin, Pod kolpakom kontrrazvedki. Tajnaja podopleka perestrojki. 
('Achterr de coulissen van de contra-inlichtingendienst. De geheime werkelijkheid 
vann de perestrojka.') Moskou, 1996. 

Biografie: : 
Geborenn in 1939. In 1964 gevraagd toe te treden tot de KGB. In de eerste maanden 
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naa december 1979 werkzaam in Afghanistan, assisteerde bij de opbouw van de 
Afghaansee veiligheidsdienst Chad. Na terugkeer uit Afghanistan benoemd tot 
plaatsvervangendd chef van de afdeling van het Vijfde Directoraat die zich richtte op 
NTS,, Radio Free Europe en Radio Liberty. Na terugtrekking van Sovjet troepen uit 
Afghanistann in 1989 hield hij zich met 'analytisch werk' bezig, dat onder meer 
bestondd uit de bestudering van dreigingen voor de interne veiligheid van de USSR. 
Wass begin 1990 plaatsvervangend chef van het Tweede Hoofddirectoraat. In 1990-
19911 enige tijd gestationeerd in Nachitsjevan in de Transkaukasus, onder andere om 
daarr ondermijnende activiteiten van 'westerse centra' tegen te gaan. Vervulde in 
1990-19911 dienstopdrachten in de Baltische republieken. Ging waarschijnlijk in 
19966 met pensioen. Sjironins KGB-TsROe. Sekretnye proezjiny perestrojki ('KGB-
CIA.. De geheime krachten van de perestrojka.') uit 1997 is een tweede versie van 
zijnn boek met twee toegevoegde hoofdstukken. Hoogste rang bij de KGB: generaal-
majoor. . 

Sjironinn geeft slechts zeer summiere informatie over zijn carrière bij de KGB. Hij 
geeftt vooral zijn zienswijze op de periode van de perestrojka en op de vraag welke 
krachtenn er in belangrijke mate toe hebben bijgedragen dat de USSR van de aardbo-
demm verdween.293 Hij wijdt bijvoorbeeld een heel hoofdstuk aan de kwestie Afgha-
nistan,, maar gaat daarbij nauwelijks in op wat hij daar zelf gedaan heeft. Wel 
beweertt hij over de Afghaanse leider Hafizullah Amin, die in december 1979 bij de 
Sovjett inval werd vermoord, dat hij in verbinding stond met de CIA (pp. 128-129). 
Sjironinss zienswijze is sterk conspiratief van aard. Zo is hij onder meer van mening 
'datt de ondergang van de USSR in het buitenland is gepland en dat bepaalde 
buitenlandsee kringen zeer krachtig hebben bijgedragen tot een verscherping van 
onzee economische problemen' (p. 73). Dat in de jaren van de perestrojka een deel 
vann de massamedia in de USSR ook nog eens de aanval opende op de 'diensten van 
staatsveiligheid'' is in zijn ogen 'geen toeval'. Dergelijke politieke campagnes in de 
perss 'dragen altijd een georganiseerd karakter en de personen die zo'n politieke 
opdrachtt uitvoeren worden altijd goed betaald.' (p. 74) Na dergelijke uitspraken kan 
hethet niet meer verbazen wat Sjironin zegt over politici als Sjevardnadze en Kozyrev. 
Hijj  beweert namelijk dat zij erop uit waren dat Rusland 'in de internationale arena 
zijnn zelfstandigheid zou verliezen en in alle sleutelvragen zou optreden als een 
gehoorzamee satelliet van de Verenigde Staten.' Hij verwijst instemmend naar de 
vroegeree DDR-leider Erich Honecker. Die zou hebben gezegd dat de totstandkoming 
vann de Duitse eenheid in 1990 en het einde van het communisme in de USSR 'al bij 
dee "dageraad van de perestrojka" was gepland in Washington na geheime gesprek-
kenn van Gorbatsjov en Sjevardnadze met de leiders van de VS.' (p. 169) Voor 
Gorbatsjovv heeft Sjironin uiteraard geen goed woord over. Hij suggereert zelfs dat 
dee Sovjet leider een Amerikaanse agent was. (p.61). Andere boosdoeners naast 
Gorbatsjovv zijn, zoals te verwachten, de ex-generaal van de KGB Oleg Kaloegin en 
Gorbatsjovss naaste medewerker tijdens de perestrojka Alexander Jakovlev. Sjironin 
beweertt dat van Jakovlev vaststaat dat hij 'over een periode van dertig jaar met de 
CIAA heeft samengewerkt.' (p. 202) De suggestie is dat Jakovlev net als Kaloegin 
tijdenss zijn studie aan Columbia University op het eind van de jaren '50 is gerekru-
teerdd (pp. 198, 313). 

***** * 
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Pavell  Sudoplatov and Anatoli Sudoplatov with Jerrold L. and Leona P. Schecter, 
SpecialSpecial Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness-A Soviet Spymaster. Boston 
etc.,, 1994. 

Biografie: : 
Geborenn op 7 juli 1907 als Pavel Anatolevitsj Soedoplatov in Melitopol, Oekraïne, 
inn het gezin van een molenaar. 1921 in Oekraïne tijdens de burgeroorlog toegevoegd 
aann de veiligheidsafdeling van een divisie van het Rode Leger als telefonist en 
vercijferaar.. 1927 overgeplaatst naar de NKVD in Charkov. 1933 overplaatsing naar 
dee buitenlandse afdeling van de OGPOe in Moskou, waar hij zich vooral bezighield 
mett de Oekraïense nationalistische beweging OOeN. Maakte in die functie onder 
valsee identiteit diverse reizen naar West-Europa. Verbleef in september-november 
19355 naar eigen zeggen op een nazi-partij school in Leipzig waar hij de elite van de 
OOeNN leerde kennen. Vermoordde op 23 mei 1938 in Rotterdam de leider van de 
OOeNN Jevhen Konovalets door middel van een bom. Van december 1938 tot maart 
19399 liep er een interne procedure die tot zijn uitstoting uit de partij moest leiden, 
maarr niet ten uitvoer werd gebracht. Vanaf maart 1939 vanuit Moskou belast met de 
operatiee die leidde tot de liquidatie van Trotski in Mexico in augustus 1940. 5 juli 
19411 benoemd tot chef van het Directoraat voor Bijzondere Opdrachten, belast met 
spionage-- en sabotageoperaties tegen Duitsland en zijn bondgenoten. Van februari 
19444 tot september 1946 chef van de zelfstandige Afdeling S, die toezicht moest 
houdenn op de atoomspionage door de GROe en de NKGB. September 1946 be-
noemdd tot chef van Speciaal Bureau Nummer Een voor Sabotage en Inlichtingen. In 
19488 kort voor de communistische omwenteling in Praag. 1953 na Stalins dood 
benoemdd tot chef van de Negende Afdeling van de MVD, die onder meer belast was 
mett sabotage-operaties in het buitenland. 21 augustus 1953 gearresteerd als uitvloei-
sell  van de val van Lavrenti Beria. September 1958 veroordeeld tot 15 jaar gevange-
nisstraf.. 21 augustus 1968 vrijgelaten. Hoogste rang bij de KGB: luitenant-generaal. 
Memoiress Special Tasks in april 1994 gepubliceerd. Russische edities: Razvedka i 
Kreml.Kreml. Zapiski nezjelatnogo svidetelja ('De inlichtingendienst en het Kremlin: 
Aantekeningenn van een ongewenste getuige') uit 1996 en Spetsoperatsii. Loebjanka 
ii  Kreml 1930-1950 god ('Speciale operaties: de Loebjanka en het Kremlin 1930-
1950')) uit 1997.295 Overleden in Moskou op 24 september 1996. 

Soedoplatovss memoires verschillen opvallend van die welke door andere ex-
KGB'erss in Rusland zijn geschreven. Ze zijn onderhoudend en levendig, geven tal 
vann bijzonderheden over de protagonisten die erin voorkomen en gaan zelfs de vraag 
niett uit de weg wie er in de tijd dat Soedoplatov bij de KGB diende, als agent voor 
diee organisatie hebben gewerkt. Soedoplatovs memoires zijn echter juist vanwege 
datdat laatste punt van diverse kanten scherp bekritiseerd. Direct bij verschijnen in de 
Verenigdee Staten kreeg Special Tasks veel aandacht vanwege Soedoplatovs bewe-
ringring dat de bekende natuurkundigen Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Leo Szilard 
enn Niels Bohr tijdens en na de Tweede Wereldoorlog bewust westerse atoomge-
heimenn aan de USSR hebben doorgegeven. In de proloog tot de Engelse editie van 
SpecialSpecial Tasks zei Soedoplatov daarover: 'I set up a network of illegals who con-
vincedd Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Leo Szilard, Bruno Pontecorvo, Alan 
Nunnn May, Klaus Fuchs, and other scientists in America and Great Britain to share 
atomicc secrets with us.' (p. 3) (Een dergelijke opmerking ontbreekt merkwaardig 
genoegg in de inleiding tot de Russische editie van Special Tasks.296) Ook zouden 
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Oppenheimer,, Fermi en Szilard bewust 'mollen' in hun laboratoria hebben toe-
gelatenn die daardoor de gelegenheid kregen informatie aan Moskou door te geven 
(pp.. 190, 192). In een andere passage zegt Soedoplatov er het volgende over: 

Wee received reports on the progress of the Manhattan Project from Oppen-
heimerr and his friends in oral form, through comments and asides, and from 
documentss transferred through clandestine methods with their full knowl-
edgee that the information they were sharing would be passed on. In all, there 
weree five classified reports made available by Oppenheimer describing the 
progresss of work on the atomic bomb (p. 194). 

Dee zaak wordt er niet duidelijker op door een interview met Soedoplatov in Nezavi-
simajasimaja gazeta dat twee dagen na zijn dood in 1996 verscheen. Hij liet daarin weten 
datt 'Robert Oppenheimer, Niels Bohr en anderen bronnen van informatie waren, 
maarr nooit agenten van de Sovjet inlichtingendienst'. De beweringen van Soedop-
latovv over de vier natuurkundigen in Special Tasks zijn van diverse kanten fel bekri-
tiseerdd en als niet overtuigend van de hand gewezen door het merendeel van de re-
censenten.2988 Ook de twee ontmoetingen die Bohr eind 1945 in Kopenhagen had met 
eenn door Beria gestuurde Sovjet inlichtingenofficier hebben volgens critici nau-
welijkss waardevolle informatie voor het nucleaire programma van de Sovjet Unie 
opgeleverdd zoals Soedoplatov in zijn memoires beweert. De critici baseren zich 
daarbijj  onder andere op Russische archiefstukken over de ontmoetingen met Bohr 
diee na publicatie van Special Tasks in Moskou zijn vrijgegeven. Een van hen spreekt 
inn dit verband zelfs over Soedoplatovs 'fantasieën over zijn ontmoeting met 
Bohr.'2999 De officiële woordvoerder van de Russische buitenlandse inlichtingen-
dienstt SVR Joeri Kobaladze mengde zich in juli 1994 ook in de discussie door onder 
meerr te verklaren: 

Afgaandee op materiaal in de archieven van de SVR kan men stellen dat het 
boekk Special Tasks van Soedoplatov bestaat uit een rijk geschakeerd moza-
iekk van ware gebeurtenissen, halve waarheden en regelrechte verzinsels. (...) 
Geheimee diensten vermijden het gewoonlijk te spreken over hun werk-
methodenn en concrete bronnen van informatie. In het onderhavige geval 
kunnenn wij echter verklaren dat de beweringen in het boek dat de Sovjet in-
lichtingendienstt informatie over de atoombom rechtstreeks ontvangen heeft 
vann bekende geleerden als Fermi, Szilard, Oppenheimer en sommige anderen 
niett in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.300 

Dee voormalige hoge KGB-officier Vadim Kirpitsjenko is al even vernietigend in 
zijnn kritiek op Special Tasks in de tweede, uitgebreidere versie van zijn memoires. 
Dee feiten in het boek van Soedoplatov zijn volgens hem voor een derde overeen-
komstigg de waarheid, een derde bestond uit halve waarheden en het laatste deel uit 
'verzinselss van het zuiverste water'. Tot de verzinsels behoren volgens Kirpitsjenko 
ookk Soedoplatovs beweringen over Oppenheimer, de andere atoomgeleerden en 
'velee anderen', dat zij agenten van de Sovjet inlichtingendienst zouden zijn ge-

.. 301 

weest. . 
Geeftt Soedoplatov in het geval van de genoemde atoomgeleerden wellicht 

bewustt de feiten verkeerd weer, in andere gevallen lijk t hij simpelweg een vergis-
singg te maken. Zo noemt hij de codenaam Mlad en verbindt die aan de atoomgeleer-
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dee Bruno Pontecorvo, die verdacht werd van spionage en in 1950 de wijk nam naar 
dee Sovjet Unie (p. 188). Mlad was inderdaad de codenaam van een belangrijke agent 
diee atoomgeheimen leverde, maar een latere publicatie zou aantonen dat daarmee de 
jongee Amerikaanse wetenschapper Theodore Hall werd aangeduid. Een belangrijk 
puntt van kritiek op Soedoplatovs beweringen over Oppenheimer c.s. is naar voren 
gebrachtt door de Amerikaanse historicus Thomas Powers. Hij wijst erop dat details 
overr de omstandigheden waaronder Oppenheimer c.s. hun informatie doorgaven 
vrijwell  volledig in Special Tasks ontbreken. Daarbij gaat het om omstandigheden 
diee essentieel zijn voor spionagezaken zoals de wijze waarop de verbinding met de 
Sovjett inlichtingendienst tot stand kwam, op welke manier zij werd onderhouden en 
anderee details.3 Het is inderdaad opvallend dat Soedoplatov op dit punt geen enkel 
aanknopingspuntt biedt. Zijn beweringen over wie een Sovjet agent was en wie niet 
moetenn met grote voorzichtigheid worden bezien. Zo beweert hij over de Ameri-
kaansee diplomaat Alger Hiss dat hij in de jaren '30 en '40 geen 'paid or controlled 
agent'' is geweest. Voorts verwijst hij naar een onderhoud dat hij in 1993 heeft gehad 
mett een voormalige rezident van de GROe in New York en Londen. Volgens deze 
mann was Hiss een 'source of agent information for the Silvermaster spy cell in Was-
hingtonn in the early and middle thirties.'(pp. 227-228) Een dergelijke formulering 
zouu erop duiden dat Hiss geen volwaardige agent is geweest. Dat hij echter een 
GROe-agentt is geweest en bewust geheime documenten heeft doorgegeven staat 
inmiddelss vrijwel vast. Wel is het juist dat hij voor zijn werk voor de Sovjet Unie 
niett is betaald en geen agent van de NKVD/MGB was. Soedoplatov beweert ook dat 
dee Tsjechoslo waakse president tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog, Eduard 
BeneS,, een NKVD-agent was. Hij komt met soortgelijke beschuldigingen aan het 
adress van Frantisek Moravec, die onder meer tijdens de Tweede Wereldoorlog de 
cheff  van de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst in Londen was (pp. 198, 223). Het 
iss mogelijk dat zowel BeneS als Moravec weliswaar in verbinding heeft gestaan met 
dee NKVD, maar niet als volwaardige agenten alle informatie heeft doorgegeven 
waarr de Sovjet dienst om vroeg.305 

Eenn ander punt van kritiek op Soedoplatovs memoires is dat het volkomen 
onduidelijkk is wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor welke uitspraak in Special 
Tasks,Tasks, Die verwarring komt vooral voort uit het feit dat het boek vier auteurs van 
zeerr uiteenlopende achtergrond heeft: Soedoplatov, diens zoon en het echtpaar 
Schecter.. Soedoplatov is het meest betrouwbaar als hij aan het woord is over zaken 
waarr hij zelf rechtstreeks bij betrokken was, zoals de operatie die leidde tot de 
moordd op Trotski. Die werd door hem vanuit Moskou geleid. Ook zijn relaas van de 
doorr hem persoonlijk uitgevoerde bomaanslag op de Oekraïense nationalistische 
leiderr Jevhen Konovalets in Rotterdam in mei 1938 is opvallend accuraat. Zijn ver-
siee daarvan stemt grotendeels overeen, soms zelfs tot in allerlei kleine details, met 
watt destijds onder meer uit het Nederlandse politieonderzoek naar de moord bekend 
iss geworden. 

Dee memoires van Soedoplatov geven wel een goed zicht op de mentaliteit en 
dee denkwijze van een persoon die onder Stalin belangrijke functies binnen de 
NKVD/MGBB heeft bekleed. Zoals hij in zijn laatste interview heeft gezegd, be-
schouwdee hij zichzelf niet als een tenorist, maar als iemand die juist had gestreden 
'mett gevaar voor eigen leven tegen de leiders van de fascistische terroristische 
organisatiee OOeN in Europa en West-Oekraïne'. 

***** * 
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Viktorr Suvorov, Inside the Aquarium: The Making of a Top Soviet Spy. New York, 
19877 (oorspr. 1986). 

Biografie:308 8 

Geborenn als Vladimir Bogdanovitsj Rezoen in 1947 bij Vladivostok, waar zijn vader 
toenn als beroepsofficier diende. 1958-1965 studie aan de Soevorov Militaire 
Academie,, aanvankelijk in Voronezj en later in Kalinin. 1965-1968 voortgezette 
opleidingg aan Hogere Militair e School, aanvankelijk in Odessa, later in Kiev. Lid 
CPSUU begin 1968. Nam als compagniescommandant in augustus 1968 deel aan de 
invasiee van Tsjechoslowakije. Daarna een jaar bij de inlichtingenstaf van het 
militairee district Wolga, die ook spetsnaz-eevheden onder zich had. Vervolgens 
driejarigee opleiding aan de Militair-Diplomatieke Academie in Moskou. In 1974 na 
afsluitingg van die opleiding overgeplaatst naar GROe-rezidentoera in Genève.309 

Legdee in juli 1977 contact met de Britse inlichtingendienst. Werd in juni 1978 met 
zijnn vrouw en twee kinderen overgevlogen naar Londen en kreeg daar politiek asiel. 
Hoogstee rang bij de GROe: kapitein. Na aankomst in het Westen schreef hij naast 
InsideInside the Aquarium nog diverse andere boeken: Inside Soviet Military Intelligence 
(1984),, The Liberators (1981), Inside the Soviet Army (1982), Spetsnaz: The Story 
BehindBehind the Soviet SAS (1987) en Ledokol: Kto natsjal vtoroejoe mirovoejoe vojnoe? 
('Dee ijsbreker: Wie ontketende de Tweede Wereldoorlog') (1988). Dit laatste werk 
iss in het Engels verschenen onder de titel: Ice-Breaker: Who Started the Second 
WorldWorld War? (1990). Hij werkte zijn in dit boek ontwikkelde these verder uit in de 
Russischtaligee boeken Den-M('Dag-M', 1994), Poslednaja respoeblika ('De laatste 
republiek',, 1997) en Samoöebijstvo ('Zelfmoord', 2000). 

Vann de boeken die Suvorov heeft geschreven is Inside the Aquarium het meest 
uitgesprokenn voorbeeld van memoires. In The Liberators en Spetsnaz figureert 
'Viktorr Suvorov' ook, maar in heel veel passages niet. The Liberators is een 
beschrijvingg van zijn tijd bij het leger, toen hij nog niet tot de GROe was toegetre-
den.. Tal van wezenlijke gegevens over zijn levensloop laat hij in zijn boeken 
achterwege.. Slechts door The Storm Birds van Brook-Shepherd, die uitvoerig met 
Suvorovv sprak, zijn die bekend geworden. Een aantal belangrijke elementen uit 
Suvorovss verhaal over zijn verblijf in het Westen als GROe-officier blijkt niet te 
kloppenn als we althans Brook-Shepherd mogen geloven. Suvorov was in de jaren 
'700 niet in Wenen gestationeerd zoals hij de lezer van Inside the Aquarium wil doen 
geloven,, maar in Genève. Vanuit die stad werd hij ook in opdracht van de Britse 
overheidd naar Londen overgevlogen. Inderdaad wekt Suvorov in Inside the Aquari-
umum de indruk Genève redelijk te kennen (pp. 201-207). Zijn stationering in Wenen 
waaroverr hij in dat boek schrijft, blijkt echter geheel verzonnen. Hij suggereert dat 
hijj  overliep naar het Westen, omdat gevaar voor zijn leven dreigde van de zijde van 
dee GROe (pp. 327-337). Ook dat was blijkbaar niet juist. Het feit dat hij al bijna een 
jaarr met de Britten in contact stond voordat hij asiel in Groot-Brittannië kreeg - dat 
iss althans de versie die hij aan Brook-Shepherd heeft verteld - verzwijgt hij volledig. 
Volgenss Brook-Shepherd had hij al in een eerder stadium geprobeerd contact te 
leggenn met de Amerikanen, maar was dat op niets uitgelopen.31 Zijn ervaringen in 
datt opzicht waren identiek met die van de GROe-officier Oleg Penkovski, die begin 
jarenn '60 ook vergeefs eerst de Amerikanen benaderde, voordat hij zich tot de 
Brittenn wendde.311 
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InsideInside the Aquarium bevat diverse episodes die onaannemelijk zijn en niet 
doorr andere bronnen worden bevestigd. Hard maken dat een en ander niet klopt, is 
zoalss zo vaak in dergelijke gevallen niet mogelijk. Het meest extreme voorbeeld is 
Suvorovss bewering dat hij bij zijn toetreding tot de GROe een film te zien kreeg van 
eenn man die vastgebonden op een brancard levend in een brandende oven werd 
geschoven.. Dat zou Oleg Penkovski zijn geweest, die in 1963 door een Sovjet 
rechtbankk wegens spionage ter dood werd veroordeeld (pp. 2-4, 134, 227). Dergelij-
kee geruchten over het einde van Penkovski zijn er wel vaker geweest, maar ze zijn 
nooitt bevestigd. In 1989 en 1990 werd de versie van de levende verbranding 
tegenoverr Jerrold L. Schecter, samen met Peter Deriabin de auteur van de meest 
completee studie van de Penkovski-affaire, door hoge KGB-officieren in Moskou 
ontkend.3122 Volgens een officiële verklaring in de Pravda van mei 1963 was 
Penkovskii  doodgeschoten. Al even onwaarschijnlijk en fantastisch lijk t de 
passagee bij Suvorov waarin sprake is van een westerse agent die werd ontmaskerd 
enn vervolgens bij wijze van 'clementie' niet werd geëxecuteerd, maar levend 
begravenn (pp. 227-228). Niet overtuigend is ook het verhaal dat Suvorov en zijn 
jaargenotenn tijdens hun opleiding bij de GROe les krijgen van een docent vanachter 
eenn soort gordijn dat hem slecht zichtbaar maakt, waardoor zijn identiteit geheim 
blijft .. De docent was ook niet in de gelegenheid zijn toehoorders goed waar te 
nemenn (p. 143). Volgens een ander verhaal werden bij de -spettwaz-opleiding van de 
GROee soms ter dood veroordeelde jonge gevangenen gebruikt voor trainingsgevech-
ten.. Suvorov schrijft dat bij gevechten bij deze gevangenen geen botten mochten 
wordenn gebroken. Of dat betekende dat zij niet mochten worden gedood, is onduide-
lijk .. Ook zegt hij niet of er bij dergelijke confrontaties wel eens spetsnaz-peisonoGl 
werdd gedood (pp. 89-90). 

Sommigee westerse auteurs hebben zich nogal negatief over Suvorovs 
publicatiess uitgelaten. Een van hen typeerde zijn boeken als 'largely anecdotes, 
philosophicall  monologues, and diatribes that do not attribute facts appearing in 
open-sourcee Soviet publications.' Dmitri Simes heeft Inside The Aquarium zelfs 
gekarakteriseerdd als 'the functional equivalent of consumer fraud'. Weer een andere 
auteurr merkte op: 'There is no need for the paranoia that a literal acceptance of 
Suvorov'ss anecdotally supported analysis would engender.'315 Wat Suvorov over 
spetsnazspetsnaz heeft geschreven viel in westerse landen in de jaren '80 bij velen in 
vruchtbaree aarde omdat er toen enige bezorgdheid was ontstaan over de capaciteit 
waarr de Sovjet Unie op dat punt over beschikte. Volgens een auteur werd er daarbij 
doorr Suvorov te sterk de nadruk gelegd op de sabotageonderdelen van de missie van 
spetsnazspetsnaz en veel te weinig op de primaire missies van 'target acquisition and 
informationn collection'. x 

Bijj  Brook-Shepherd is van een negatieve teneur over Suvorov weinig te 
merken.. Hij meent dat Suvorov het Westen belangrijke informatie heeft geleverd 
overr spetsnaz en over de inrichting en opzet van het hoofdkwartier van de GROe in 
Moskou,, het zogeheten 'Aquarium'. En verder: 

Hee gave a general description of the GRU's technical espionage work for the 
mightyy Military Industrial Commission (VPK in the Russian initials); he 
broughtt the West up to date both on the structure of GRU Residencies within 
foreignn embassies and on the networks of agents and undercover 'illegals' 
workingg for them. He had much of interest to say about GRU 'field-craft' -
itss methods of controlling and communicating with these networks.317 
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Brook-Shepherdd verwijst daarbij naar Inside Soviet Military Intelligence, waarin de 
meestee van deze onderwerpen aan de orde komen. Dat boek geeft een uiteenzetting 
overr de GROe en laat de lotgevallen van Suvorov zelf buiten beschouwing. Het 
wordtt echter ontsierd door een hele reeks zeer onwaarschijnlijke beweringen. Zo 
steltt hij bijvoorbeeld dat het budget van de GROe vele malen groter is dan dat van 
dee KGB. Dat zou volgens Suvorov worden bereikt doordat de GROe voor elke 
opdrachtt op het gebied van industriële spionage bovenop zijn begroting extra gelden 
ontvangtt van de wapenindustrie. De KGB moet het om onduidelijke redenen doet 
mett zijn feitelijke begroting (pp. 43-44). Suvorov zegt dat de begroting van de 
GROee ook in het begin van de jaren '30 al diverse malen groter was dan die voor de 
buitenlandsee activiteiten van de OGPOe (p. 20). Men zou graag wat meer argumen-
tenn voor dergelijke stellingen willen zien en willen weten wat Suvorovs bronnen 
voorr dergelijke informatie zijn geweest. 

Eenn andere onwaarschijnlijke bewering betreft de executie van Duitse com-
munistenn door de Gestapo, die in de periode 1939-1941 in de buurt van Moskou zou 
hebbenn plaatsgevonden. Daarmee zou Stalin hebben ingestemd in ruil voor de 
leveringg van moderne Duitse jachtvliegtuigen. In een gezamenlijke operatie van de 
GROe,, het Centraal Comité van de CPSU (!) en de Gestapo zouden de lijken van de 
geëxecuteerdee Duitse communisten vervolgens zijn verbrand (p. 23). Het is echter 
zeerr onaannemelijk dat Stalin de Gestapo op zijn grondgebied op een dergelijke 
manierr de vrije hand zou geven en er is uit andere bronnen ook helemaal niets van 
bekend.. Ook is het niet goed voorstelbaar dat het Centraal Comité bij de uitvoering 
vann deze operatie betrokken zou zijn geweest. Een eerder aangehaalde bewering van 
Suvorovv is dat er binnen de GROe geen 'speciale afdelingen' van de KGB actief 
zijn.. De veiligheid binnen de GROe zou volgens Suvorov gegarandeerd worden 
doorr eigen mensen (p. 55). Dit wordt door tal van memoires en andere bronnen 
tegengesproken.318 8 

Suvorovv is vooral bekend geworden door zijn boek Icebreaker. Hij stelt 
daarinn dat Stalin zich in 1941 voorbereidde op een aanvalsoorlog op Centraal- en 
West-Europaa ter verspreiding van het communisme en dat operatie Barbarossa niets 
anderss was dan een defensieve reactie van de zijde van nazi-Duitsland op die 
dreiging.. Suvorov acht het zelfs waarschijnlijk dat Stalin van plan was zijn aanval 
opp 6 juli 1941 te lanceren en dat Hitler hem dus slechts enkele weken voor is 
geweest.. Beide delen van de stelling hebben slechts bij weinige historici in 
Ruslandd en het Westen serieuze weerklank gevonden, zeker niet bij historici van 
naam.320 0 
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BIJLAG EE II 

Benamingenn voor  de inlichtingen- en veiligheidsdienst en de militair e 
inlichtingendienstt  van de Sovjet Unie 1917-19911 

Dee inlichtingen- en veiligheidsdienst 
DecemberDecember 1917 
Tsjekaa (Tsjrezvytsjajnaja Komissia po Borbe s Kontrrevoljoetsiej i Sabotazjem, 
'Buitengewonee Commissie ter Bestrijding van Contrarevolutie en Sabotage') 

FebruariFebruari 1922 
Opgenomenn in de NKVD (Narodny Komissariat Vnoetrennych Del, 'Volkscommissariaat 
voorr Binnenlandse Zaken') als GPOe (Gosoedarstvennoje Polititsjeskoje Oepravlenije, 
'Politiekk Staatsdirectoraat') 

JuliJuli 1923 
Onttrokkenn aan de NKVD en omgedoopt tot OGPOe (Obedinennoje Gosoedarstvennoje 
Polititsjeskojee Oepravlenije, 'Verenigd Politiek Staatsdirectoraat') 

JuliJuli 1934 
Opnieuww opgenomen in de NKVD als GOeGB (Glavnoje Oepravlenije Gosoedarstvennoj 
Bezopasnosti,Bezopasnosti, 'Hoofddirectoraat voor Staatsveiligheid') 

FebruariFebruari 1941 
NKGBB (Narodny Komissariat Gosoedarstvennoj Bezopasnosti, 'Volkscommissariaat voor 
voorr Staatsveiligheid') 

JuliJuli 1941 
Opnieuww opgenomen in de NKVD als GOeGB 

AprilApril  1943 
NKGB B 

MaartMaart 1946 
MGBB (Ministerstvo Gosoedarstvennoj Bezopasnosti, 'Ministerie van Staatsveiligheid') 

OktoberOktober 1947-november 1951 
Buitenlandsee inlichtingendienst ondergebracht bij het KI (Komitet Informatsii, 'Comité voor 
Informatie') ) 

MaartMaart 1953 
MGBB samengevoegd met de MVD (Ministerstvo Vnoetrennych Del, 'Ministerie van 
Binnenlandsee Zaken') tot een vergrote MVD 

MaartMaart 1954-juli 1978 
KGBB pri SM SSSR (Komitet Gosoedarstvennoj Bezopasnosti pri Sovete Ministrov Sojoeza 
Sovetskichh Sotsialistitsjeskich Respoeblik, 'Comité voor Staatsveiligheid verbonden aan de 
Ministerraadd van de Unie van Sovjet Socialistische Republieken') 
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JuliJuli 1978-december 1991 
KGBB SSSR (Komitet Gosoedarstvennoj Bezopasnosti Sojoeza Sovetskich Sotsialistitsjeskich 
Respoeblik,, 'Comité voor Staatsveiligheid van de Unie van Sovjet Socialistische 
Republieken') ) 

Dee militaire inlichtingendienst 
RondRond 1920 
Dee benaming Registratsionnoje Oepravlenije ('Registratiedirectoraat') korte tijd gebruikelijk 

DeDe jaren '20 en '30 
Razvedyvatelnojee Oepravlenije of Razvedoepr ('Inlichtingendirectoraat') 

VanafVanaf begin jaren '40 
GROee Glavnoje Razvedyvatelnoje Oepravlenije ('Hoofddirectoraat voor Inlichtingen') 

11 Voor de inlichtingen- en veiligheidsdienst zie Andrew & Mitrokhin (1999), p. ix; Knight (1988), p. 315; Slovar 
sokrasjtsjenisokrasjtsjeni (1977), passim. Voor de militaire inlichtingendienst zie Kolpakidi & Prochorov (2001b), pp. 213-
214. . 
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BIJLAG EE III 

Dee KGB en de leidende organen 

vann de CPSU (diagram) 

Politbureau u Secretariaat t 

Centraall Comité 
Internatt Afdeling 

Afdd Administr Organen 

A A 

KGB B 

Dee KGB richtte zich vaak tot de partijtop via een van de afdelingen van het Centraal 
Comité,, maar wendde zich soms ook rechtstreeks tot het Secretariaat of Politbureau. 

Bron:: memoires van KGB-officieren en Amy Knight, The KGB: Police and Politics 
inin the Soviet Union. Boston etc., 1988. 
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BIJLAG EE IV 

Dee organisatie van de KGB 
eindjarenn '80 (diagram) 

Collegiumm -Voorzitterr  van de KGB-
enn Plaatsvervangers 

-Partijcomit é é 

Speciaall  Inspect oraat-

Personeelsdirectoraat t Directoraat t 
Financiënn en 
Planning g 

 Secretariaat 

Mobilisatie-- Bevoorradings-
directoraatt  directoraat 

Hoofddirectoraten n 

Eerstee (buiten- Tweede (binnen-
Landsee inlichtingen) landse veiligheid en 

Contra-inlichtingen) ) 

Directoraten n 

—11 1 1 
Derdee (mili- Grenstroepen Achtste 
tairee contra- (Verbindin-
inlichtingen)) gen en crypto-

grafie) ) 

Afdelingenn en Diensten 

Vierdee (transport) 

Beschermingg van -
dee Grondwette-
lijk ee Orde (voorheen 
hett Vijfde, ideologie 
enn dissidenten) 

Operationeel--
Technisch h 

Zestiendee (onder-
scheppingg van 
berichten,, Sigint) 

-Zesdee (economische 
contra-inlichtingenn en 
industriëlee veiligheid) 

Beveiligingsdienst t 
(voorheenn Negende 
directoraat) ) 

-- -Zevende (observatie) 

ee (beveiliging 
vann regeringsinstellingen) 

ee Bouwprojecten 

Afdelingg Onderzoek-f- Dienst Regerings-
verbindingen n 

KGB-Hogeschooll  -|-Zesde Afdeling 
(inspectiee van 
correspondentie) ) 

Tiendee Afdeling 
(archieven) ) 

Twaalfdee Afdeling 
(afluisteren) ) 

Bronn : Christopher Andrew & Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the 
West.West. London etc., 1999. 
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BIJLAG EE V 
Hett Eerste Hoofddirectoraat van de KGB 

(buitenlandsee inlichtingen) eind jaren '80 (diagram) 

Cheff  en 
Plaatsvervangers s 

Partijj  comité  Secretariaat 

 Inlichtingenschool 
Sectiee Diplo-

Financiënn matiekePost Koeriers Administratief 

Administratievee en ' 
ondersteuningselementen ondersteuningselementen 

Directoratenn en diensten 

Operationelee Bewakings-
Bibliotheekk personeel 

1 1 
Directoraatt R 
(operationele e 
planningg en 
analyse) ) 

I I 
Directoraatt OT 
(operationeel--
technische e 
steuning) ) 

Afde e 

Directoraatt K Directoraat S Directoraat T Directoraat Zl l 
(contra-inlich-- (illegalen) 
tingen) ) 

Directoraatt RT 
(Wtss & Tech) voor Informatie (operaties binnen 

enn Analyse en vanuit USSR) 

Directoraatt I Dienst A Dienst R 
(computer-- (desinformatie, (radiover-
diensten)) covert action) bindingen) 

Dienstt A v/h Achtste 
Hd.. bij het Eerste Hd. 
(codesectie) ) 

ingen--

1.. VS, Canada 

2.. Latijns Amerika 

3.. Ver. Koninkrijk, 
Australië,, Nieuw 
Zeeland,, Skandinavië 

4.. Oost-Duitsland, 
West-Duitsland, , 
Oostenrijk k 

5.. Benelux, Frankrijk, 
Spanje,, Portugal, Zwit-
serland,, Griekenland, 
Italië,, Joegoslavië, Al -
banië,, Roemenië 

ó.China,, Vietnam, Laos, 
Cambodja,, Noord-Korea 

7.. Thailand, Indonesië, 
Japan,, Maleisië, Singapore, 
Filippijnen n 

-TT _8. Niet-Arabische landen i/h 
Midden-Oosten,, o.m. Afghanistan, 

—II  Iran, Israël, Turkije 

— 9 .. Anglofoon Afrika 

—10.. Francofoon Afrika 

-11.. Verbindingen met 
Socialistischee Landen 

—j—15.. Archief 

—16.. Sigint-interceptie en 
operatiess tegen buitenlandse 
vercijferaars s 

-17.. India, Sri Lanka, Pakistan, 
Nepal,, Bangladesh, Birma 

.. Arabische landen vh Midden-Oosten 
pluss Egypte 

19.. Emigratie (doelwit en rekrutering) 

—20.. Verbindingen met ontwikkelingslanden 

Bron:: Christopher Andrew & Vasili Mitrokhin, The Mitrokhin Archive: The KGB in Europe and the 
West.West. London etc, 1999. 
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BIJLAG EE VII 

Englishh Summary 

ShieldShield and Sword of the October Revolution: The Memoirs of Soviet Intelligence Officers 
1953-1991 1953-1991 

11 Introduction 
Thee memoirs of Soviet intelligence officers are the subject of this dissertation. The central 
questionn is what kind of insights these memoirs give into the history, structure and working 
methodss of the KGB and the military intelligence service GRU. Where possible certain 
versionss of events which are given in different memoirs are compared to each other and 
contradictionss and conflicts between different versions are analyzed and presented. To the 
extentt possible different aspects of these memoirs are compared to archival material which 
hadd been released after 1991 in Russia, often in the press. The writers of memoirs are in most 
casess KGB officers, only a tiny minority among them are from the GRU. This dissertation 
dealss mainly with the period 1953-1991, 1953 being of course the year of Stalin's death and 
19911 the year of the end of the USSR. Basically only memoirs which cover this period, or, in 
mostt cases, part of it, are discussed here. Other well-known and important memoirs from an 
earlierr period, like those by Walter Krivitsky, are only mentioned in passing. 

22 The memoirs of Soviet intelligence officers 
Thiss chapter discusses several general aspects of Soviet intelligence memoirs, more specific 
topicss are treated in later chapters. The memoirs discussed here can be divided in two 
importantt categories: those written by defectors and those written in Russia, mainly after the 
endd of the USSR in 1991, by intelligence officers who basically have always remained loyal 
too the Soviet Union. Defectors are intelligence officers who fled to the West and had their 
memoirss published mere. For obvious reasons, these officers tend to be anti-communists and 
oftenn justify their break with Soviet communism by emphasizing the negative sides of it. 
Mostly,, they have no problems writing down what they knew and offer many interesting 
glimpsess of the organization in which they worked and the system which it served. Non-
defectorss who stayed in the USSR usually write from a totally different perspective. Many of 
themm display an outspoken anti-western slant in their writing and they generally tend to have a 
positivee judgment on the KGB. They sometimes see the demise of the USSR as having been 
causedd at least in part by the machinations of the West, in particular of its intelligence 
services.. Several non-defectors have a very positive opinion on important KGB figures such 
ass Yuri Andropov whom they often knew personally. Non-defectors generally were much 
higherr in rank within the KGB and GRU than defectors; there are several former generals 
amongg them. These people know quite a lot about the organization in which they worked, but 
becausee of their loyalty towards the USSR they keep silent about many aspects of it. They 
tendd to completely ignore or deny the distasteful aspects of the work of the KGB such as the 
abusee of psychiatry and persecution of dissidents or the penetration of all segments of Soviet 
societyy by a network of KGB informers. Still, in their memoirs they cannot avoid saying at 
leastt a few interesting things about their careers and experiences within the KGB. 

Itt should be emphasized that these memoirs offer a very incomplete picture of the 
KGB.. When put together they obviously do not make a proper history of the organization, in 
whichh much of what is said would be supported by documentary evidence. Soviet intelligence 
memoirss are almost by definition fragmentary and incomplete, as are many other memoirs 
generally,, and many of the statements they contain cannot be confirmed by archives or other 
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evidence.. This applies to these memoirs more than to memoirs of western politicians, for 
instance,, where other material is often available. 

Still,, in many defectors' accounts aspects of the KGB and occasionally the GRU are 
discussedd about which otherwise littl e is known. It is mainly defectors who write, for instance, 
aboutt the very strict control and observation which was exercised by the KGB with respect to 
practicallyy all activities of Soviet citizens and foreigners in the Soviet Union alike. Other 
interestingg pieces of information to be found in memoirs relate to the prohibition which 
supposedlyy existed since the end of the 1940s to recruit foreign communists abroad. It must 
bee said, however, that many things remain unclear about this point, as memoirs have different 
andd contradictory things to say on this topic. Former intelligence officers in Russia after 1991 
inn their reticence tend to follow the present Russian government in the way it very selectively 
reportss on the history of the KGB. Stalin's purges and the repression and murder by the then 
NKVDD are treated in publications in present day Russia, but many other unsavory aspects of 
moree recent KGB history are kept from the spotlights. Very littl e has yet been said, for 
instance,, about the persecution of dissidents under communism after 1953. Few documents on 
thiss topic have been released from the KGB archives, while well-known intelligence triumphs 
inn the West from the 1930s and 1940s, for example, have been described elaborately, often in 
jointt projects with western publishers. This refusal to deal with certain aspects of the past 
showedd clearly in the way the Russian 'special services' reacted to the publication in the West 
inn autumn 1999 of The Mitrokhin Archive, which contained many new details, largely of a 
ratherr negative kind, about KGB practices in the past, mainly abroad but also in the Soviet 
Union.. Initially there was silence from Moscow but when a few Russian intelligence officials 
reactedd to Mitrokhin's publication they did so in the familiar 'Soviet' way, namely by 
discreditingg him and not going into the factual details of what he has written. 

33 The KGB and the CPSU 
Whenn Soviet officials in their public speeches would describe the relationship between the 
KGBB and the CPSU, terms such as 'shield and sword of the party' were ritually and routinely 
usedd to characterize the intelligence and security service. This characterization, of course, 
impliess a very clear notion of the KGB as an instrument of defense and attack in the hands of 
thee CPSU and its leadership. The characterization is, in fact, rather apt if one takes into 
accountt what has become known, especially after 1991, about the inner workings of the 
Soviett system. Control by the CPSU of the KGB mainly took place at the top of both 
organizations.. Defectors' accounts and memoirs by non-defectors generally tend to confirm 
thiss view, often though without offering many specifics of the way the relationship between 
thee two worked in practice. Defectors were generally not close enough to the top of the KGB 
too provide many details about the relationship with the CPSU in practice and in the case of 
non-defectors,, this tended to be one of the subjects on which they kept largely silent. The 
relationshipp between the two organizations was among the topics they usually would not 
discusss in great detail. Still, the littl e information they offered on the subject tended to 
confirmm the view expressed in the ritual formulation mentioned above. 

Thee KGB, in the period discussed here, functioned mainly as a political instrument in 
thee hands of the leadership of the CPSU, especially its Politbureau. The possible exception tot 
thee rule was the failed coup of August 1991, in which KGB chairman Vladimir Kryuchkov 
playedd a leading role. In hindsight, the Soviet Union in that fateful month was already in its 
deathh throes and party control over the KGB had ceased to function properly. The 
subserviencee of the KGB to the party in the period after 1953 was realized in several ways 
whichh are also mentioned in KGB memoirs. Major personnel appointments and policy 
proposalss by the KGB were submitted for approval to the party leadership, which in practice 
meantt either to one of the departments of the Central Committee of the CPSU or directly to 
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thee Politbureau and/or Secretariat. In Soviet parlance, the KGB leadership submitted its 
proposalss to the 'Central Committee' which in practice meant any one of the party organs just 
mentionedd or a combination of those. Another important mechanism to ensure party control 
wass the placement of party officials in leading positions within the KGB, its long-time 
chairmann Yuri Andropov being a prime example. Andropov, as is well known, had a 
significantt diplomatic and party career behind him when he became chairman in 1967. On 
otherr levels as well, below the position of chairman, former party officials could be found. 
Thee fact that these people often joined the KGB in relatively high positions, which could only 
bee reached by professional KGB officers after many years in the organization, often led to 
somee irritation among other personnel. This is mentioned in several KGB memoirs and is not 
surprising.. According to some defectors' accounts, during the Brezhnev period there were 
sometimess 'representatives of the Central Committee' stationed at Soviet embassies abroad 
whoo clearly had a position superior in stature to the rezidents of the KGB and GRU at the 
embassy.. These representatives were apparently from the International Department of the 
Centrall  Committee. Another phenomenon which confirms the primacy of the CPSU over the 
KGBB is the fact that full time party officials could not be touched by KGB investigations, let 
alonee be arrested, without explicit permission from the highest party authorities. This is also 
mentionedd in several memoirs and other sources. Another example concerns the delivery of 
financiall  support to foreign communist parties who were sympathetic to the Soviet cause. It 
wass not for the KGB to make decisions in these matters. As becomes clear from memoirs and 
otherr sources, the decisions were made by the party leadership after which the money was 
usuallyy delivered abroad by officers of the First Chief Directorate (the intelligence service) of 
thee KGB. One gets the impression from memoirs that the Politbureau definitely wanted to be 
keptt informed and to be asked approval about matters of an important political nature which 
weree within the authority of the KGB, even though occasionally a former intelligence officer 
complainss in his memoirs that the party leadership was not sufficiently interested in the work 
off  the First Chief Directorate. 

Thee nature of the relationship between the KGB and the party leadership also becomes 
clearr from several documents from Soviet archives which have been published after 1991, 
manyy of them in the Russian press. The content of these documents largely confirms the 
picturee of the relationship as it is painted in both categories of memoirs. The subject matter of 
thee documents varies considerably. Among the topics are: the treatment of important 
dissidentss such as Alexander Solzhenitsyn and Alexander Sakharov, the destruction of KAL 
0077 and its aftermath in 1983, arms shipments to the PLO and other Third World guerrilla 
movements.. In most of these documents a KGB official, in many cases the chairman, writes a 
letterr to the party leadership in which a specific proposal concerning a particular matter is 
outlined.. The official in question then asks for approval of the proposal by the Central 
Committee,, i.e. by the Politbureau or another top party organ. Typically, even chairman 
Andropov,, who was a member of the Politbureau as well during most of his time with the 
KGB,, addressed such letters to the top leadership, that is, strictly speaking also to himself. It 
iss clear, therefore, from memoirs and other sources that the relationship between the KGB and 
thee top party leadership was very close. It is no coincidence that on the different 
administrativee levels of the Soviet state, the KGB headquarters in an autonomous republic or 
oblastt was located in the same building as those of the party. 

44 The KGB and the GRU 
Thiss chapter deals with the relationship between the KGB and the military intelligence service 
off  the Soviet Union, the GRU. Not much has been written about the GRU in Russia or abroad 
andd very few GRU officers have written their memoirs. As opposed to the KGB, very littl e 
materiall  from GRU archives has been released after 1991. References to the GRU are not 
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veryy common in KGB memoirs; the organization is barely mentioned in non-defector 
accountss at all. Consequently, the GRU remains a relatively obscure organization, whereas at 
leastt some of the gaps in the history of the KGB have been filled during the past decade. From 
thee GRU side, therefore, not much has come into the open about the relationship with the 
KGBB in the field or elsewhere and the information from KGB memoirs tends to be even more 
fragmentaryy than is usually the case. The existence of the Committee of Information (1947-
1951)) is briefly discussed in this chapter, even though it strictly speaking does not belong to 
thee period covered here. The Committee of Information, KI with its Russian acronym, was 
uniquee in Soviet intelligence history because it combined the intelligence components of the 
GRUU and the Ministry of State Security (MGB) in one organization. Several KGB officers 
mentionn the KI in their memoirs and make a few remarks about the reasons why this 
organizationn came into existence and why it ended after such a fairly short period of time. 

Thee American author John Barron in one of his works on the KGB from the 1970s 
offerss a picture of the GRU in one of the appendices according to which the military 
intelligencee service has for all practical purposes ceased to exist as an independent service and 
iss completely dominated by the KGB. Memoirs by KGB officers do not confirm this picture, 
however,, reality being a bit more complicated than this. There is general agreement that the 
KGB,, mainly through the Third Chief Directorate (military counterintelligence), was 
responsiblee for counterintelligence within the armed forces and therefore also within the 
GRU.. This meant, for instance, that the KGB recruited informers from within the ranks of the 
GRU,, just as it did in other Soviet military organizations. GRU officers who were unmasked 
ass western agents, such as Oleg Penkovsky in the 1960s and Dmitri Polyakov in the 1980s, 
weree arrested and investigated by the KGB. In Soviet embassies abroad the KGB was 
responsiblee for security within the 'Soviet colony', which included the GRU rezidentura. The 
KGBB had several ways to wield considerable power at embassies abroad, one of them being 
thatt it could make decisions about cutting short a stay abroad of anyone, including GRU 
personnel.. Indeed, for diplomats or GRU officers to be stationed abroad in the first place, 
permissionn had to be given by the KGB. KGB and GRU memoirs such as those by Penkovsky 
providee several examples of this. Because the KGB generally had more clout within the 
Soviett system than the GRU, it sometimes tended to throw its weight around a littl e and tried 
too get the upper hand, e.g. when both services wanted to recruit a particular person as a full 
timee member. This situation caused considerable friction between the two organizations, but it 
doesn'tt mean total domination by the KGB over the GRU. Nearly all authors of memoirs and 
otherr sources namely, as far as available, agree that the GRU always had its own intelligence 
operationss independently from the KGB, even though indications are, for instance, that in 
somee cases agents were transferred from one organization to the other or vice versa. As an 
intelligencee service the GRU had its own reporting channels to the party leadership, probably 
throughh the general staff of the armed forces. Interestingly, a well known KGB officer, 
Nikolayy Leonov, comments favorably on the quality of GRU reporting to the political 
leadership. . 

55 The KGB in Eastern Europe 
Non-defectors,, with one or two exceptions, discuss the activities of the KGB in Eastern 
Europee only in very superficial terms, if at all. This is remarkable because quite a few of them 
heldd high positions within the organization and at least some non-defectors therefore, must 
havee been quite well informed on the subject. This reticence probably has to do with the 
loyaltyy they still feel towards their former colleagues from Eastern Europe, who in part lost 
theirr jobs after 1989 and if they didn't, would presumably not appreciate real openness on the 
subjectt of their relationship with the KGB during the communist period. Non-defectors are 
certainlyy not inclined to discuss openly the identity of agents or other sources of information 
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thee KGB had in Eastern Europe, this being of course one of the most 'sacred' secrets of the 
service.. Some non-defectors are prepared to admit that the relationship between the 
KGB/MGBB and the other bloc services in the early post-World War II period were not as they 
shouldd have been in the sense that those other services were very much subservient to 
Moscow,, but certainly after Stalin's death, in their view, relations were more or less on a basis 
off  equality. Most defectors are rather reticent on the subject of Eastern Europe as well, 
possiblyy because most of them in their KGB careers did not have much to do with Eastern 
Europe.. The one category of intelligence officers which often discusses freely the activities of 
thee KGB in Eastern Europe are defectors from other communist services. They tend to discuss 
thee relationship of the KGB with their own service rather openly and the image they present is 
oftenn one of a relationship much less equal than non-defectors from the KGB generally 
suggest.. Memoirs from East European intelligence officers have been used in this chapter. 

Itt is well known from historical research done by western scholars and from different 
typess of memoirs that Soviet state security played a very important part in the sovietization of 
Easternn Europe after the Second World War. Soviet personnel pulled the strings behind the 
sceness during several notorious show trials throughout the region around 1950 and at least 
untill  the mid-1950s Soviet state security officers played a leading role in the establishment of 
thee other services of the Soviet bloc. They were well informed about the operations of the 
Eastt European services both inside their respective countries and abroad and even led those 
operations.. In most cases, very littl e is known about these Soviet state security officers, who 
playedd such an important part in the early stages of the establishment of communism in 
Easternn Europe. In a country like Poland until the end of the 1950s, quite a few high military 
andd intelligence officers were Soviet officers in a Polish uniform who spoke better Russian 
thann Polish. Several former Polish intelligence officers who defected to the West mention this 
inn their memoirs. After the mid-1950s the role of these so-called Soviet 'advisers' seems to 
havee lessened in importance. About the level and the kind of cooperation between the KGB 
andd the other services of the bloc, however, relatively littl e is known, even though some new 
informationn has come out since the fall of communism. Very littl e has been said on this 
subjectt by non-defectors. 

Itt has been stated repeatedly by non-defectors in their memoirs that the KGB did not 
recruitt agents in Eastern Europe, that there was an official prohibition to do this from the end 
off  the 1940s which was adhered to by the service until the fall of communism in the region. 
Ass far as is known, however, reality was much more complex than this. In order to get 
informationn in the broadest sense about political developments in the communist countries of 
Easternn Europe, the KGB often made use of 'confidential contacts', i.e. individuals who were 
nott agents in the strict sense of the word, but in most cases were willing to share what they 
kneww on the basis of ideological sympathy for the Soviet Union and its cause. The distinction 
betweenn an agent and a confidential contact is an important one and several defectors, among 
themm Vasili Mitrokhin, go into this in some detail in their publications. An agent is usually 
muchh more under the control of an intelligence service than a confidential contact and can, for 
instance,, be asked to go and look for certain information. The agent's contacts with the 
servicee are usually kept very secret, while those with a confidential contact can be more or 
lesss in the open. Meetings with an agent are often held on a regular basis, according to a very 
strictt schedule, and dead drops are often used. In the case of a confidential contact only very 
rarelyy documents are passed over, especially not secret ones. The type of information a 
confidentiall  contact passes over, technically speaking, does not have to constitute a crime. It 
cann be important information, but not necessarily a state secret. 

Ann important non-defector who discusses working with confidential contacts is Vitali 
Pavlov,, the head of the KGB representation in Poland in 1973-1984. In an interview with a 
Russiann newspaper in 1996 he mentions another important distinction between a confidential 
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contactt and a fully-fledged agent: the former doesn't have a personal file in the archive of the 
intelligencee service and the latter does. It becomes clear from his memoirs that by working 
withh confidential contacts and without formally recruiting agents, the KGB was very well 
informedd about what was going on in the highest circles of the Polish communist party in this 
periodd and within Polish society as a whole. Indeed, in the interview mentioned above, Pavlov 
sayss it wasn't necessary to recruit Polish communists in high positions formally as agents, as 
mostt of them, being friendly towards the Soviet Union, communicated all they knew about 
Polishh affairs to the KGB anyway. Pavlov offers in his memoirs also many examples of 
cooperationn of the KGB and the Polish service against western targets in Poland. The KGB 
would,, for example, provide technical assistance to the Poles when they tried to physically 
penetratee the premises of a western embassy or other buildings in that country. The KGB also 
workedd together with their Polish colleagues, if anti-Soviet organizations such as NTS or the 
Ukrainiann nationalist OUN attempted to launch operations against the Soviet Union from 
Polishh territory. The Poles would also hand over information which they received from agents 
inn the West, for instance, if they knew it was of importance to the KGB or to the Soviet 
Union.. This applied especially to modern weapon technology. Pavlov's information is most 
likelyy incomplete; there is no mention in his memoirs, for instance, of professional conflicts 
orr frictions with his Polish colleagues, which are very unlikely not to have occurred. Still, he 
offerss valuable insights into the relationship of the KGB with the Polish service during the 
periodd he was stationed in Warsaw. 

Severall  former high KGB officers, among them former chairman Vladimir 
Kryuchkov,, say in their memoirs that the KGB did not have access to information about the 
identityy of agents who worked for the other services of the communist bloc. However, this is 
exactlyy what seems to have been the case in the period up to the mid-1950s, KGB domination 
off  the other services being so overwhelming then that it included access to this type of 
information.. According to the Czechoslovak defector Ladislav Bittman, the KGB had access 
too this information even as late as the end of the 1960s. At that time, important intelligence 
informationn acquired by the Czechoslovak service, according to Bittman, was still routinely 
sentt on to Moscow and the KGB kept detailed files on the intelligence received from Prague. 
Itt was not unusual for the KGB and the Czechoslovak service to cooperate in disinformation 
operations,, for instance. Bittman gives a concrete example of this. Several Czechoslovak 
defectorss mention the recruiting of agents by the KGB among the population of 
Czechoslovakia,, especially within the political establishment, including the security service. 
InIn their view, this activity increased considerably in the period before the invasion of 
Czechoslovakiaa by the Warsaw Pact in August 1968. To what extent these allegations are 
true,, is of course impossible to say, as the KGB archives are still hermetically closed, at least 
ass far as this type of information is concerned, and wil l presumably remain so for the 
foreseeablee future. 

Non-defectorss from the KGB and former officials of the East German Ministry of 
Statee Security (MfS) both keep largely silent about essential aspects of the relationship 
betweenn the two organizations. The former chief the East German intelligence service HVA, 
Markuss Wolf, offers a good example of this. The amount of information he provides in his 
memoirss about the relationship of his service with the KGB is minimal. How important the 
intelligencee provided by the MfS, in particular the HVA, to the KGB was for Moscow 
becomess clear from statements made by several former high KGB officers in their memoirs. 
Formerr chairman Kryuchkov, for instance, is of the opinion that 'whole branches of industry 
andd science' in the USSR developed to a large extent thanks to the work of the 'German 
comrades'' in the field of intelligence. The suggestion by Kryuchkov and others is that 
relationss between the two services were generally so good that there were hardly ever any 
tensionss or frictions between them. Recent research, partly based on material from Russian 
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archives,, shows that this impression is not correct and that the East Germans in the beginning 
off  the 1950s, for example, did not look positively on the fact that their Soviet colleagues 
recruitedd informers within the MfS. Again, in the second half of the 1980s high officials of 
Eastt German state security such as Erich Mielke in their meetings with KGB colleagues could 
barelyy conceal their dissatisfaction about political developments in the USSR under Mikhail 
Gorbachev. . 

Itt is clear that at least in the GDR the KGB did more than just work with confidential 
contacts,, as has become clear after 1989 when the texts of several cooperation agreements 
betweenn the two services was found in the archives of the MfS. Those agreements explicitly 
gavee the KGB the right to recruit East German citizens as agents, even if the MfS had to be 
notifiedd of this. Nothing about such matters is to be found in Markus Wolfs memoirs, of 
course.. Defectors are different in this respect and several of them, from the MfS and the KGB 
alike,, offer interesting glimpses of a complex relationship between the two services which 
makee clear the importance of the GDR and its state security service too the KGB. Significantly, 
thee KGB had its largest rezidentura abroad in East Berlin, which attests to the importance 
attachedd by the Soviet service to the strategic position of the GDR and its contacts with East 
Germann state security. According to at least one defector's account, it was relatively easy for 
thee KGB to recruit East German citizens as agents, often under a false flag, i.e. without the 
agentt knowing that he was working for the KGB. East Germans could be recruited for 
defensivee purposes, i.e. to unmask western agents in the GDR who had Soviet establishments 
ass their target, or for offensive purposes, i.e. for intelligence operations against the West. 
Accordingg to some defectors, the GDR authorities also made important contributions to the 
workk of the KGB in the field of logistics, for instance, by providing false documentation for 
KGBB illegals, who could then from the GDR and via West Germany easily become active as 
intelligencee officers in the West. According to some accounts, information about citizens of 
westernn countries who visited the GDR was routinely shared by the MfS with the KGB. 

Vasilii  Mitrokhin in The Mitrokhin Archive offers important new details about the 
activitiess of the KGB in Eastern Europe. Among the most interesting ones are operations with 
illegals,, so-called 'Progress Operations' which the KGB staged from the end of the 1960s 
onwardss in certain East European countries, among them Czechoslovakia and Poland, mainly 
inn order to get information on internal developments. Apparently the Kremlin and the KGB 
consideredd developments in Eastern Europe to have taken a turn for the worse and to deserve 
closerr attention than had been the case hitherto. Illegal KGB officers, often posing as western 
touristss or journalists, succeeded in penetrating dissident movements, the Polish church and 
otherr hotbeds of discontent. None of the KGB non-defectors in present day Russia mentions 
thesee operations, which is a convincing illustration of the incompleteness of their accounts. 

66 Conclusion 
Defectors'' accounts can be very valuable as they often discuss topics which are barely 
mentionedd by non-defectors in their memoirs. One of those topics, apart from the ones 
mentionedd above, is for instance the work of illegals. This has traditionally always been an 
importantt activity of Soviet intelligence on which much time and energy was spent. It was, 
however,, largely shrouded in secrecy. Several defectors discuss this type of intelligence 
tradecraftt in some detail and offer interesting new insights, whereas non-defectors like Vadim 
Kirpichenkoo mostly keep completely silent, even if they worked in the Illegals Department of 
thee First Chief Directorate for many years during their careers. What then is the value of the 
accountss of non-defectors if the information they could theoretically offer is often so 
conspicuouslyy absent? First, they offer valuable information about the world view and way of 
thinkingg of their authors. It is often a rather paranoid world view, typical for Soviet officials, 
whichh these authors obviously were for most of their life. With this world view often comes 
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thee idea that western intelligence services and their 'agents of influence* played an important 
partt in the downfall of the Soviet system and that nobody in the Soviet Union was ever 
persecutedd for expressing his opinions. Non-defectors often feel much sympathy for the 
officialss who staged the failed coup against then president Gorbachev in August 1991. 
Second,, non-defectors cannot avoid altogether coming up with interesting themes every now 
andd then amid the many pages they often write. One example is Yevg. Grig, who is the only 
authorr among defectors and non-defectors alike who discusses the subject of 'officers of the 
activee reserve'. Another example is to be found in the otherwise fairly uninformative memoirs 
off  Vladimir Kryuchkov, when he discusses the alleged betrayal by the Politbureau member 
Alexanderr Yakovlev whom he accuses of being a CIA agent. The proof for this accusation 
mayy be largely absent which makes it impossible to refute, but the way Kryuchkov tries to 
takee the matter up with the then party leader Gorbachev says rather a lot about the workings 
off  the Soviet system and the position of the KGB within it. Yuri Drozdov is also a typical 
examplee of those non-defectors who are not very open about their career within the KGB, but 
hee has interesting things to say about the general failure of KGB intelligence operations 
againstt China, which is confirmed by several other accounts. A subject on which most KGB 
non-defectorss keep silent is the relationship with the military intelligence service GRU, even 
thoughh those formerly in high positions such as Kryuchkov and Kirpichenko must have been 
well-informedd on this point. As has been mentioned above, non-defectors also refrain from 
goingg into the activities of the KGB in Eastern Europe, with Vitali Pavlov being among the 
feww exceptions. 

Memoirss of Soviet intelligence officers, defectors and non-defectors alike, have many 
shortcomings,, the main one probably being that many of the information therein cannot be 
properlyy verified or if at all, with great difficulty. This is undoubtedly one of the main reasons 
whyy during the Cold War defectors' accounts, of which there were published quite a few, 
weree rarely used in the scholarly literature on the KGB and the Soviet system. As long as the 
Russiann authorities, however, release material from the KGB archives only selectively, there 
iss in many cases littl e alternative to intelligence memoirs, even if they have to be handled with 
greatt care and circumspection. 
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g B || Und^Jpidéttwee belangrijke irülchtmgendienstenlfoèt Q&ixniê$öoTStaatse 

elftenn maar vooral van de KGB hebben ter^|è^aa%^oude Oorlog eril^é^inde 
vann de Sovjet Unie ii}  1991, memoires geschrevejĵ yóór 1991 wanij^et vooral naar het 
W^enn Overgelopen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 
werdhett bok voor KGB-officieren inRusland die het communisme altijd tr^uw^areja 
gebleven,, pohtiekmógelijk memoires te schrijven. Dk^ categorie auteurs hllrtrheestal 
eentotaall  andere visieop him loopbaan danjipgrlopèrs.diè doorgaans voor het Soviet 

[[  '  ÈV; ' ; ! ^ C'j 

Inn ditproefsomift wórdt nagegaajp^^oor inzichten beidVspóB^^rnpkeg* 
gevehn̂n de ge^chle^e^s, structuur en modus operandi van de KGB enSèXjRO&Ziens-

.. wijzmvaÈf verschillendeauteurs ^ ^ ^ 0 ^ | r a g | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l Ë i | i ^ | Ë î 
tegenstrijdighederî pidentósprokercc OndefpMb ŝprökén thema's zijn: deirel̂ iè tussen 
dee KGB en de CPSU, die tussen de KGB; e|§ï|GRGë enff i rol van d e ^ ^ M ^ H 
Europa.. Memoires v|n Sovjëtinlichtingenofrlcieren zijn niet v|tj van gebrèken|Ëolang 
dee huid%eJ|ujs^scMpjeriieid echte i^p^®88 

materiaall  uit dVarchieven van de KGB en 4e mim 
^99Jli|fe||^aakk geen goed alternatief voor Qï^tSoï^ifjsB 

iMPênzi i 
'bron'mehooizichtieheidwordeiiêéh^öteerd. . 
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