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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-
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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 
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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-
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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 
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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 
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