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'Beroemd ee traditie s van wapenbroederschap' 1 

Dee KGB en de GROe 

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

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

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

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

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

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

4.24.2 Het Komitet Informatsii 
Eenn episode die ook van belang is voor de betrekkingen tussen KGB en GROe 
betreftt het zogeheten Comité voor Informatie, in het Russisch Komitet Informatsii 
(KI)) geheten. Het KI heeft bestaan in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. 
Hett is het enige voorbeeld uit de Sovjet geschiedenis van een instantie die alle 
buitenlandsee inlichtingenwerk centraal coördineerde en het materiaal evalueerde. 
Hett KI werd in de herfst van 1947 opgericht en zou formeel slechts tot 1951 blijven 
voortbestaan,, hoewel over dat laatste jaartal onduidelijkheid bestaat. Over het KI 
zijnn slechts uit enkele bronnen wat spaarzame details bekend, hoewel de oprichting 
ervann toch een belangrijke ingreep in het inlichtingenbestel van de USSR moet zijn 
geweest.. Ook in memoires van KGB-officieren is er over het KI slechts sporadisch 
ietss te vinden. Andrew en Gordievsky menen dat het KI vooral op aandringen van de 
toenmaligee minister van Buitenlandse Zaken Vjatsjeslav Molotov werd opgericht in 
navolgingg van de CIA, om de fragmentatie van het inlichtingenwerk tegen te gaan. 
(Hett oprichtingsjaar van de CIA was ook 1947.) Molotov werd als minister van Bui-
tenlandsee Zaken - een functie die hij gelijktijdig bleef uitoefenen - de eerste voor-
zitterr van het KI. Men wilde in Moskou net als in de Amerikaanse situatie de be-
doelingg was, de beschikking hebben over één instantie die inlichtingen uit alle 
bronnenn verwerkte. De inlichtingenafdeling van het ministerie van Staatsveiligheid 
MGBB werd daartoe samen met de militaire inlichtingendienst GROe in het KI on-
dergebracht.. De MGB bleef dus wel voortbestaan als organisatie verantwoordelijk 
voorr interne veiligheid. Andrew en Gordievsky baseren zich bij hun verslag van 
dezee episode voornamelijk op een Australisch document, dat kennelijk de neerslag 

145 5 



bevatt van een debriefing van het overlopersechtpaar Petrov op dit punt. In hun me-
moiress zijn Petrov en Petrov overigens wat minder stellig over de rol van Molotov 
bijj  de oprichting van het KI. Daar heet het: 'The plan may have originated with 
Molotov'.133 De in 1954 naar de Verenigde Staten overgelopen KGB-officier Yuri 
Rastvorovv noemde in een overigens summiere mededeling over het KI ook Molotov 
alss de initiatiefnemer. Hij deed dit bij een hearing door een Amerikaanse Senaats-
commissiee in 1956.14 Zowel de beide Petrovs als Rastvorov hadden niet voldoende 
ambtelijkk niveau bij de dienst om het optreden van Molotov ten aanzien van het KI 
vann nabij mee te maken. Dat kan mogelijk wel gezegd worden over Pavel Soedopla-
tov,, die al in 1947 een hoge functie had bij de inlichtingenafdeling van de MGB. Hij 
schrijftt in zijn in 1994 verschenen memoires dat het voorstel tot oprichting van het 
KII  van Molotov afkomstig was. De oprichting zou het uitvloeisel zijn van het feit 
datdat de verschillende diensten hun inlichtingen niet op bevredigende wijze analy-
seerden.. Molotov zou vóór de conferentie van Jalta van begin 1945 al diverse confe-
rentiess van de chefs van de inlichtingendiensten hebben voorgezeten, kennelijk met 
hett doel in het analytische werk verbetering te brengen. Soedoplatov meent even-
eenss dat de totstandkoming van het KI een reactie was op de oprichting van de CI-
A.. De inmiddels gepensioneerde Alexander Feklisov kwam in 1939 bij de inlich-
tingendienstt van de NKVD werken en ervaarde de vorming van het KI in 1947 aan 
denn lijve. Hij is het in zijn in Rusland verschenen memoires - hij is geen overgelo-
penn KGB-officier - op dit laatste punt met Soedoplatov eens.16 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee KGB deed dat dan volgens Nikolski bijvoorbeeld als volgt: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hett feit dat de KGB verantwoordelijk was voor de staatsveiligheid in de bui-
tenlandsee vestigingen van de USSR betekende concreet dat GROe-personeel op am-
bassadess zeker kon weten dat collega's aan de KGB-rezident rapporteerden over het 
well  en wee binnen de GROe-rezidentoera. Als het goed was wist de GROe-rezi-
dentoeraa daarbij echter niet om wie het ging. Dat dit gegeven de onderlinge sfeer 
tussenn KGB en GROe op een ambassade niet ten goede kwam, is goed voor te stel-
len.. De beschrijving die de KGB-ofïicier Vladimir Kuzichkin van de situatie op de 
ambassadee in Teheran rond 1980 geeft is niet wezenlijk anders dan die van Deriabin 
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uitt 1950. Zij laat aan duidelijkheid niets te wensen over en schetst een geestelijk kli-
maatt waarbinnen het voor betrokkenen onprettig werken moet zijn geweest: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KGBB en GROe grepen allerlei mogelijkheden aan om hun personeel voor 
langeree tijd in het Westen onder te brengen, ook buiten ambassades en consulaten. 
Waarschijnlijkk werden daarbij in grote lijnen dezelfde numerieke verhoudingen 
tussenn de twee diensten gehanteerd als op Sovjet ambassades het geval was. 
Typerendd is wat Kaloegin zegt over de eerste groep Sovjet studenten die in sep-
temberr 1958 in het kader van een uitwisseling naar de Verenigde Staten vertrok. 
Volgenss zijn memoires bestond de helft van de groep van achttien uit inlichtingenof-
ficieren.. Van de vier studenten die bij Columbia University in New York werden 
geplaatstt was er één van de GROe, twee waren van de KGB en de vierde was offi-
cieell  werkzaam bij het Centraal Comité van de CPSU. Dat was Alexander Jakovlev, 
diee ongeveer drie decennia later als een van de 'architecten van de perestrojka' 
geschiedeniss zou schrijven. 

167 7 



4.84.8 Toestemming voor verblijf in het buitenland 
Hett belangrijkste middel waarmee de KGB onder GROe-personeel informanten 
rekruteerde,, hield volgens Kuzichkin verband met de doorslaggevende stem van die 
dienstt bij de beslissing of iemand in het buitenland kon worden gestationeerd.100 De 
bevoegdheidd van de KGB op dit punt hing samen met de verantwoordelijkheid van 
dee dienst voor de staatsveiligheid binnen buitenlandse vestigingen van de USSR. Als 
dee desbetreffende KGB-instantie tot de slotsom was gekomen dat iemand een 
veiligheidsrisicoo was, was daarmee ook zijn verblijf in het buitenland praktisch 
onmogelijkk geworden. Dat gold ook voor diplomaten. De overgelopen diplomaat 
Arkadyy Shevchenko maakt in zijn memoires gewag van de bijna almachtige positie 
vann de KGB in dit opzicht in buitenlandse vertegenwoordigingen. Zelfs een diplo-
maatt die geen enkel kwaad in de zin had, maar uit hoofde van zijn werk on-
vermijdelijkk met veel buitenlanders in contact kwam, kon volstrekt ten onrechte bij 
dee KGB onder verdenking komen. Tegen een besluit van de KGB zo'n diplomaat 
eenn enkele reis Moskou te laten maken, kon dan weinig gedaan worden.101 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'Sjebarsjinn (1993), p. 252. 
22 Zie de bibliografie bij Villemarest (1988), pp. 317-320. 
33 Kolpakidi & Prochorov (2001b), pp. 213-214. 
4Nikolski(1999). . 
sZiee hoofdstuk 1. 
6Kuzichkin(1990),p.. 181. 
77 Een van de zeldzame uitzonderingen is Radosh, Habeck & Sevostianov (2001). Daarin zijn diverse 
GROe-documentenn uit de jaren '30 opgenomen betreffende activiteiten van de militaire inlichtingen-
dienstt in Spanje tijdens de burgeroorlog. 
88 Voor het einde van Berzin en zijn betekenis op inlichtingengebied zie Andrew en Gordievsky 
(1990),, pp. 135-136 en Leggett (1986), p. 301. 
99 Trepper (1976), p. 378 en passim. 
100 Kolpakidi & Prochorov (2001b), p. 292. 
llTrepper(1976),p.334. . 
122 Andrew & Gordievsky (1990), pp. 314-315. Zie ook noot 42 op p. 626 voor hun vermelding van 
hett Australische document. 
133 Petrov & Petrov (1956), p. 210. 
144 Rastvorov (1956 en 1957), p. 798. 
155 Sudoplatov (1994), pp. 235, 236. 
l6Feklisov(1994),p.. 180. 
177 Dzhirkvelov (1989), p. 139; Feklisov (1994), p. 182; Rastvorov (1956 en 1957), p. 798. 
188 Andrew & Gordievsky (1990), p. 315; Petrov & Petrov (1956), p. 211; Feklisov (1994), p. 180. 
"Dzhirkvelovv (1989),pp. 138-139. 
200 Andrew & Gordievsky (1990), pp. 315-316; Petrov & Petrov (1956), pp. 210-211. 
211 Rastvorov (1956 en 1957), p. 2. 
222 Zubok (1995), pp. 455-456. 
233 Falin (1993), pp. 25-26. 
24Feklisov(l994),pp.. 181-182. 
255 Voor het hiernavolgende zie Sudoplatov (1994), pp. 235-237. 
2626 Sudoplatov (1994), p. 237. 
277 Suvorov (1985), pp. 31-32. 
288 Brook-Shepherd (1988), pp. 226,228. 
299 Modin (1994), pp. 142-143. 
300 Akhmedov (1984), p. 140. 
311 Petrov & Petrov (1956). pp. 333 en passim. 
322 Kaznatsjejew (1962), pp. 230-231. 
333 Kolpakidi & Prochorov (2001a), p. 147. 
344 Chroesjtsjov (1991), p. 229. 
355 Fursenko & Naftali (1997), pp. 172-174; Kolpakidi & Prochorov (2001a), p. 147. 
366 Fursenko & Naftali (1997), p. 382, noot 51. 
377 Kolpakidi & Prochorov (2001a), p. 147. 
3*Penkovskiy(1982),p.60. . 
39Sakharov(1981),p.. 190. 
40Kuzichkin(1990),p.. 133. 
411 Zie voor het hierna volgende Barron (1974), pp. 463-465. 
422 Zie Hood (1983). 

185 5 



433 Dzhirkvelov (1989), pp. 65, 147. 
444 Petrov (1997), p. 40. 
455 Barron (1974), p. 465. 
466 Barron (1974), pp. 463, 465. 
477 Knight (1988), pp. 249-276. 
488 Kalugin (1994), pp. 208-209. 
499 Voor de affaire Tsjebotarjov zie Kalugin (1994), pp. 208-211; zie ook Brook-Shepherd (1988), pp. 
200-201. . 
500 Zie voor de hierna volgende episode Suvorov (1985), pp. 56-57. 
5'' Knight (1988), noot 72 op p. 274. 
522 Levchenko (1988), pp. 55-56, 75, 171. 
533 Kuzichkin (1990), pp. 38-40. 
544 Sakharov (1981), pp. 170-180. Het citaat staat op p. 170. 
555 Sakharov (1981), pp. 191, 187. 
566 Kaznatsjejew (1962), pp. 230-231. 
577 Petrov & Petrov (1956), pp. 204-205. 
58Feklisov(1994),p.. 144. 
599 Sudoplatov (1994), p. 184. In de Engelstalige versie van Soedoplatovs memoires is sprake van 
'Speciall  Department S'. 
600 Romerstein & Levchenko (1989), p. 17 en passim. Voor de door Akhmedov genoemde overdracht 
zieAkhmedov(1984),pp.. 132-133. 
611 Akhmedov (1984), p. 133. 
622 Voor het volgende zie Gordievsky (1995), pp. 216-217. 
633 Gesprek met Oleg Gordievsky, 5 september 1996. 
644 New Times, september 1992, nr. 38, p. 24. 
655 Ibid. 
666 Ibid., p. 26. 
67Nikolski(1999). . 
688 Lunev (2001), pp. 106-107. 
699 Krivitsky werd in 1931 overgeplaatst van de militaire inlichtingendienst naar de OGPOe, die in 
19344 werd opgenomen in de NKVD. Zie Kolpakidi & Prochorov (2001b), pp. 366-367. 
700 Krivitsky (1939), pp. 139-142. 
711 Gouzenko (1948), pp. 59-61, 264. 
72Myagkov(1979),pp.. 151-156. 
73Trepper(1976),p.76. . 
744 Kalugin (1994), p. 208. 
755 Leggett (1986), pp. 205-208. 
766 Suvorov (1985), pp. 4, 55. 
77Knight(1988),p.251. . 
788 Ibid. 
799 Zie de bespreking van Suvorovs memoires in het aanhangsel. 
800 Myagkov (1979), p. 244. Het MOOP vervulde in grote lijnen dezelfde functies als het ministerie 
vann binnenlandse Zaken. Onder Brezjnev werd de MVD weer tot leven gewekt. 
811 Deriabin(1960),p. 243. 
82Deriabin(1960),p.. 243. 
83Deriabin(1960),p.. 244. 
844 Directoraat K was een onderdeel van het Eerste Hoofddirectoraat van de KGB. De K stond voor 
kontrrazvedkakontrrazvedka ('contra-inlichtingen'). In dit geval ging het om 'buitenlandse contra-inlichtingen'. 
Naastt deze 'passieve' vorm van beveiliging had Directoraat K ook een 'actieve' opdracht, nl. het 
penetrerenn van inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere mogendheden. 
855 Shevchenko (1985), p. 246. 
866 Kuzichkin (1990), p. 183. 

186 6 



877 Penkovskiy (1982), p. 75. 
88Kuzichkin(1990),p.. 183. 
899 New Times, 1992, nr. 38, p. 26. 
90Kuzichkin(1990),p.. 182. 
911 Gordievsky (1995), p. 257. 
922 Penkovskiy (1982), pp. 60,185. 
933 Gordievsky (1995), p. 152. 
94Kuzichkin(1990),p.. 180. 
"Polianski(1984),, p. 162. 
966 Sakharov (1981), p. 183; Penkovskiy (1982), p. 75. 
977 Polianski (1984), p. 212. 
98Kuzichkin(1990),p.. 180. 
"Kaloegiii(1994),, p. 26. 
100Kuzichkin(1990),p.. 183. 
1011 Shevchenko (1985), p. 249. 
1022 Penkovskiy (1982), pp. 65-66. 
1033 Shevchenko (1985), p. 235. 
'°*Bobkov(1995),p.232. . 
!05Bobkov(1995),p.234. . 
1066 Penkovskiy (1982), p. 194. 
1077 Penkovskiy (1982), p. 195. Cursiveringen in origineel. 
1088 Penkovskiy (1982), pp. 192-193, 195; Schecter&Deriabin(1992),pp. 302-311. 
1099 Schecter & Deriabin (1992), pp. 302-311,321-322. 
n0PoIianski(1984),pp.. 115-117. 
1,11 Polianski (1984), pp. 117-118. 
,12Polianski(1984),p.. 118. 
1133 Polianski (1984), pp. 104-108. 
1144 Polianski (1984), p. 165. 
1155 Shevchenko (1985), p. 249. 
n6Petrovv & Petrov (1956), p. 241. 
1177 Voor het voorgaande zie Kaloegin (1994), pp. 222-223. 
1188 Trepper (1976), pp. 122-124. 
1199 Costello & Tsarev (1993), pp. 396-398. 
1200 Sudoplatov (1994), pp. 140-142. 
1211 Sudoplatov (1994), p. 142. 
1222 Voor het voorgaande zie Andrew & Gordievsky (1990), pp. 521-522. 
1233 Zie bijvoorbeeld Levchenko (1988), p. 103. 
1244 Metcalfe (1988), pp. 109-110; Tuck (1986), pp. 164-167. 
1255 Voor een uitvoerige uiteenzetting over RJaN zie Andrew & Gordievsky (1990), pp. 488 e.v. 
Documentenn en instructies van de KGB betreffende RJaN zijn ook te vinden in Andrew & Gordievsky 
(1991),, pp. 67-90. Gordievsky en RJaN komen ook aan de orde in Brook-Shepherd (1988), pp. 266-279. 
1266 Andrew & Gordievsky (1990), p. 503; Gordievsky (1995), p. 272. 
1277 Izvestia, 28 november 1991. 
1288 Andrew & Gordievsky (1990), p. 489; Gordievsky (1995), pp. 261, 274. 
1299 Andrew & Gordievsky (1991), p. 69. 
130Kuzichkinn (1990), p. 206. 
1311 Ball & Windrem (1989b), p. 629. 
1322 Nezavisimaja gazeta, 5 december 1991. 
1333 Andrew & Gordievsky (1990), pp. 510-511. 

Tuckk (1986), p. 165. 
1355 Ball & Windrem (1989b), p. 653. 
1366 Akhmedov (1984), p. 81. 

134--

187 7 



,37Akhmedov(1984),p.. 82. 
1388 Rastvorov (1956 en 1957), p. 808. 
1399 New Times, nr. 38, 1992, p. 26. 
1400 Leonov (1994), p. 129. 
14]Leonov(1994),p.. 130. 
1422 Penkovskiy (1982), pp. 185-186. 
143Leonovv (1994). pp. 130-131. 
1444 Pavlov (1998), pp. 36, 336, 362-364. 
1455 Leonov (1994), pp. 132-133. 
146Leonov(1994),pp.. 137-139. 
1477 Leonov (1994), p. 151. 
1488 Leonov (1994), pp. 153-154. 
1499 Wise (1995), p. 271 en passim. 
1500 Kolpakidi & Prochorov (2001b), pp. 170-179. 
151Sjebarsjin(1993),p.. 77. 
1522 Penkovskiy (1983), p. 185. 
1533 Kaloegin (1994), pp. 130, 168. 
1544 Voor de zaak-Howard zie bijvoorbeeld Kessler (1991). 
1555 Wise (1995), p. 271. 
1566 Kuzichkin (1990), p. 141. 
1577 Kuzichkin (1990), p. 198. 
1588 Penkovskiy (1982), p. 185. 
1599 Voor de hierna volgende passage zie Kaloegin (1994), pp. 233-234. 
1600 Kuzichkin (1990), p. 316. 
1611 Brown (1996), pp. 55,234-235. 
1622 Sjebarsjin (1993), p. 252. 

188 8 


