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Inleiding 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 nietinlichtingenofficierenn 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' inlichtingenoff 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 191719911 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 KGBoffïcierr 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.
Mijnn 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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