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BIJLAGEE I
Besprekingg van de afzonderlijke memoires
Wadimm Bakatin, lm Innern des KGB. Frankfurt am Main, 1993.
Biografie:1 1
Geborenn op 6 november 1937 in Kemerovo oblast als Vadim Viktorovitsj Bakatin.
1960-19733 werkzaam in de industrie in Kemerovo oblast. 1973-1975 tweede
secretariss van het Kemerovo gorkom van de CPSU. 1975-1983 afdelingschef, later
secretariss van Kemerovo obkom. 1983-1985 werkzaam bij het Centraal Comité in
Moskou.Moskou. 1985-1987 eerste secretaris Kirov obkom. 1986-1989 afgevaardigde
Opperstee Sovjet van de USSR. 1987-1988 eerste secretaris Kemorovo obkom. 1988decemberr 1990 minister van Binnenlandse Zaken van de USSR. 22 augustus-3
decemberr 1991 voorzitter van de KGB. December 1991 chef van de Mezjrespoeblikanskajaa Sloezjba Bezopasnosti ('Interrepublikeinse Veiligheidsdienst'), korte tijd
dee opvolger van de KGB. Russische editie van zijn memoires: Izbavlenije ot KGB
(1992). .
Zoalss zijn levensloop laat zien had Bakatin geen carrière binnen de KGB achter zich
toenn hij na de mislukte staatsgreep in augustus 1991 de laatste voorzitter werd. Hij
hadd toen al naam gemaakt als een hervormingsgezind politicus die eind 1990 als
ministerr van Binnenlandse Zaken van de USSR het veld had moeten ruimen, toen
presidentt van de USSR Michail Gorbatsjov zijn befaamde 'ruk naar rechts' maakte.
Bakatinn kwam aan het hoofd van de KGB te staan op het moment dat die organisatie
doorr de gebeurtenissen van augustus 1991, waarbij zijn voorganger Vladimir
Krjoetsjkovv een leidende rol had gespeeld, volkomen in diskrediet was geraakt.
Bakatinn droeg er in belangrijke mate toe bij dat diverse onderdelen van de KGB van
dee organisatie werden losgemaakt en voortaan als zelfstandige diensten door het
levenn gingen.
Dee toonzetting van zijn memoires is totaal anders dan die van KGB'ers als
Vladimirr Krjoetsjkov en Leonid Sjebarsjin. Bakatin heeft weinig goede woorden
overr voor de rol in het Sovjet systeem van dat machtige conglomeraat van organisatiess dat de KGB was. Hij oordeelt bijvoorbeeld zeer negatief over het wijd verbreide
afluisterenn dat de KGB praktiseerde. Na zijn aantreden als voorzitter gelastte hij bij
dee afdeling die daarvoor verantwoordelijk was een personeelsreductie van dertig
procentt en een drastische beperking van het aantal gevallen waarin werd afgeluisterd
(pp.. 56, 152). Hij is de laatste om dat afluisteren te bagatelliseren zoals Krjoetsjkov
doett in zijn memoires. Onder zijn leiding werd ook afscheid genomen van de
'brede'' opvatting van contraspionage, die naar zijn zeggen onder andere betekende
datt bijna elke buitenlander in de USSR en de Sovjet burgers met wie hij contact
onderhieldd onder observatie van de KGB kwamen. De operationele middelen van
hett Tweede Hoofddirectoraat werden vanouds voor contra-inlichtingen aangewend.
Inn de korte tijd die hem als KGB-voorzitter gegeven was, probeerde Bakatin die in
veell grotere mate dan voorheen te gebruiken voor het bestrijden van verschijnselen
alss de georganiseerde misdaad (p. 114).
Bakatinn ging in 1991 echter in lang niet alle opzichten akkoord met de
281 1

wensenn van nationalistische politici in de diverse unierepublieken van de USSR, die
eropp uit waren de activiteiten van de KGB zoveel mogelijk aan de kaak te stellen en
inn de openbaarheid te brengen. Zij wilden vaak dat ook de identiteit van agenten en
informantenn van de KGB vooral in hun eigen unierepubliek werd vrijgegeven.
Voorall vanuit de Baltische republieken die in september 1991 officieel onafhankelijkk werden, kwam dat verzoek, onder andere van Vytautas Landsbergis. Bakatin
verzettee zich daartegen en zorgde ervoor dat de archieven gesloten bleven, omdat hij
dee maatschappelijke repercussies van vrijgave van dergelijke informatie vreesde (pp.
79,, 132).
Bakatinn ondersteunt zijn herinneringen weliswaar niet met documenten, maar
heeftt veel lezenswaardigs te melden over functioneren en werkwijze van de KGB.
Zoo gaat hij in op de rol van de KGB bij het in opdracht van het Centraal Comité van
dee CPSU overbrengen van geld aan buitenlandse communistische partijen. Daarbij
speeldee de Internationale Afdeling van het Centraal Comité die in de jaren '80 lange
tijdd onder leiding stond van Valentin Falin, een doorslaggevende rol. De KGB was
belastt met het fysieke overbrengen van het geld (p. 80). Over de grenstroepen laat
Bakatinn weten dat ongeveer de helft van het budget en de personeelssterkte van de
KGBB daaraan werd besteed (p. 57). Een belangwekkende opmerking gezien het feit
datdat over de verschillende posten op de begroting van de KGB weinig bekend is. Een
anderr punt betreft de mate van centralisatie bij de KGB. Bakatin wijst erop dat de
Centralee in Moskou in alle belangrijke beleidsbeslissingen binnen de KGB, ook op
hethet niveau van de republieken, gekend moest worden. De leiding van de republikeinsee KGB mocht over de personele bezetting van leidende functies geen beslissing
nemenn zonder instemming van de Centrale. Dat gold ook voor leidende functies bij
dee KGB in een oblast. Het proces van de vergroting van de bevoegdheden van de
republiekenn dat onder Gorbatsjov op gang was gekomen, was door de KGB onder
Krjoetsjkovv volkomen genegeerd. In de korte tijd dat hij de leiding had over de
KGB,, stemde Bakatin ermee in dat de regeringen van unierepublieken zelfstandig de
leidingg van hun KGB benoemden (pp. 131-132). Verwonderlijk is dat strakke
centralismee bij de KGB niet. Het zal in de Sovjet periode bij tal van overheids- en
partij-instantiess niet veel anders zijn geweest.
Toenn Bakatin zijn post bij de KGB innam was hij teleurgesteld over de
kwaliteitt van de analyses die er geproduceerd werden. Er was pas sinds minder dan
eenn jaar een centrale analytische afdeling, die naar zijn mening duidelijk nog
aanloopmoeilijkhedenn had. De verschillende directoraten waaronder het Eerste
Hoofddirectoraatt hadden weliswaar elk hun eigen analytische afdeling, maar er was
geenn sprake van de broodnodige coördinatie. Bakatin: 'Die so gut wie unaufbereitetenn Informationen flossen auf dem Tisch des KGB-Vorsitzenden zusammen, der
auswahlte,, was fur die Staatsführung von Belang war.' (p. 59) Dergelijke onverwerktee informatie was voor het nemen van beslissingen door de partijtop niet
geschikt.. De dominante positie van de KGB op het gebied van de informatievoorzieningg aan de politieke leiders maakte bovendien de kans kleiner dat de partijtop
mett een variëteit aan politieke standpunten kennismaakte. (Bakatin spreekt zelfs van
eenn informatiemonopolie van de KGB, wat overdreven lijkt omdat immers instanties
alss het ministerie van Buitenlandse Zaken en de militaire inlichtingendienst GROe
dee partijtop ook van informatie voorzagen.) Het gebrekkige analytische werk van de
KGBB lag volgens Bakatin deels ook aan het feit dat het van oudsher in de Sovjet
Uniee de gewoonte was analyses vooral bij het Centraal Comité van de CPSU te laten
verrichten.. Daar werden ook de belangrijke beslissingen genomen (pp. 59-60). De
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problemenn met het analytische werk in 1990-1991 worden door Nikolaj Leonov in
zijnn memoires bevestigd.
Beginn december 1991 werd mede door toedoen van Bakatin een lang
slependee kwestie uit de wereld geholpen. Het betrof de nieuwbouw van de Amerikaansee ambassade in Moskou, waarin rond 1980 tijdens de bouw door de KGB
allerleii afluisterapparatuur was aangebracht. De Amerikanen hadden dat inmiddels
ontdekt,, maar waren niet in staat alle apparatuur op te sporen en te verwijderen.
Daardoorr was volledige nieuwbouw, van de grond af aan, opnieuw nodig ter waarde
vann enkele honderden miljoenen dollars. Sovjet veiligheidsfunctionarissen overhandigdenn de Amerikanen begin december 1991 de nodige informatie over de plaatsing
vann de apparatuur, waardoor de dure nieuwbouw overbodig werd. Bakatin had het
besluitt daartoe genomen in overleg met president Gorbatsjov, de Russische president
Jeltsinn en andere hoge functionarissen. Het ging dus niet om een soloactie van zijn
kant,, maar om een politiek gebaar dat paste in een periode van uitzonderlijk goede
betrekkingenn met de Verenigde Staten. Daaraan zou enkele jaren later weer een eind
komenn toen Rusland een minder pro-westerse koers ging volgen in zijn buitenlandse
politiek.. Toch is deze handelwijze Bakatin door vele KGB'ers zeer kwalijk genomen
evenalss het feit dat hij de KGB in diverse zelfstandige organisaties heeft opgesplitst.
Zijj laten dat in hun memoires geregeld merken (pp. 203-211).4 Vitali Pavlov betitelt
Bakatinss handelwijze inzake de afluisterapparatuur in de Amerikaanse ambassade
alss die van een 'verrader, een man zonder gevoel voor zijn Vaderland'. De voormaligee SVR-directeur Jevgeni Primakov noemt in zijn memoires Bakatin daarentegen
eenn 'eerlijk en fatsoenlijk man'. Bakatin ging er volgens hem van uit dat de Amerikanenn in reactie op zijn gebaar van hun kant soortgelijke informatie beschikbaar
zoudenn stellen. Dat was in de ogen van Primakov een naïeve gedachte en het
gebeurdee ook niet.6
***** *
Filippp Bobkov, KGB i vlast ('De KGB en de macht'.) Moskva, 1995.
Biografie: :
Geborenn op 1 september 1925 in Oekraïne als Filipp Denisovitsj Bobkov in het
gezinn van een landmeter. In de herfst van 1942 ingedeeld bij een divisie waar ook
zijnn vader diende. Nam in de zomer van 1943 deel aan gevechten bij Spas-Demensk
inn Kaloega oblast en bij Lenino in Wit-Rusland. Werd meermalen onderscheiden en
raaktee zwaar gewond. Na ziekenhuisverblijf weer bij zijn onderdeel teruggekeerd. In
zijnn aanwezigheid raakte zijn vader op 13 juli 1944 zwaar gewond bij een Duitse
luchtaanvall en overleed korte tijd later aan gangreen. Begon op 9 juni 1945 een opleidingg aan een Leningradse contra-inlichtingenschool van SMERSj. Betrad in
oktoberr 1946 voor de eerste keer de Loebjanka als tweede luitenant. Werd eindjaren
'500 chef van een afdeling van het Tweede Hoofddirectoraat (contra-inlichtingen). In
19611 benoemd tot plaatsvervangend chef van het Tweede Hoofddirectoraat onder
Olegg Gribanov. Werd in of omstreeks 1968 op voorstel van Andropov benoemd tot
plaatsvervangendd chef van het Vijfde Directoraat. 1978-1983 chef van het Vijfde
Directoraat.. 1982-1985 plaatsvervangend voorzitter van de KGB. Vanaf 1985 eerste
plaatsvervangendd voorzitter van de KGB. 1985-1990 afgevaardigde van de Opperste
Sovjett van de RSFSR. 1986-1990 lid van het Centraal Comité van de CPSU. Werd
opp 9 januari 1991 bij decreet van president Gorbatsjov ontheven uit zijn functie als
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eerstee plaatsvervangend voorzitter en overgeplaatst naar de Groep van InspecteursGeneraall van het ministerie van Defensie. Was medio jaren '90 als adviseur werkzaamm voor de 'oligarch' Vladimir Goesinski. In november 1994 werd hij er in een
artikell in Rossijskaja gazeta van beschuldigd dossiers aan te leggen over presidentskandidatenn die door Goesinski als tegenstanders werden gezien. Hoogste rang bij de
KGB:: legergeneraal.
Belangrijkk thema in deze memoires is het feit dat de KGB volgens de auteur een
instrumentt was in handen van de partijtop en in feite daaraan ondergeschikt. Bobkov
schrijft: :
(...)) het systeem van staatsveiligheid was slechts een instrument dat de politiekee wil uitvoerde van het CC van de CPSU, dat in feite het land leidde. (...)
inn de verschillende stadia van de geschiedenis van de USSR was het volledig
ondergeschiktt aan Stalin of aan de hoogste partijleiding in zijn geheel, (p. 4)
Daarmeee is de toon gezet. De teneur van Bobkovs memoires is overduidelijk:
datgenee wat er in de Sovjet Unie aan willekeur en mogelijke repressie heeft plaatsgevondenn komt niet op de eerste plaats voor rekening van de KGB. Sprekend over
dee periode na Stalins dood beschrijft hij hoe door de KGB regelmatig verstandige
voorstellenn aan de hoogste partij-instanties werden gedaan op allerlei terreinen. In
eenn aantal gevallen werden die voorstellen afgewezen. Zo werd omstreeks 1980 aan
hethet Centraal Comité voorgesteld in de USSR de productie van eigen video's ter hand
tee nemen om de clandestiene import van westerse video's tegen te gaan. Dat voorstel
werdd afgewezen (p. 212). Een voorstel van de KGB om bepaalde schrijvers die
voorheenn taboe waren zoals Osip Mandelstam in de Sovjet Unie uit te geven, haalde
hethet daarentegen wel (p. 260). Bobkov beklaagt zich erover dat het Politbureau in
veell zaken die het door de KGB kreeg voorgelegd niet was geïnteresseerd, maar wel
belangstellingg had voor de aanleg van een stuwdam in Egypte en aanverwante zaken
(p.. 315). Hij gaat echter nog verder. De KGB was niet alleen slechts een uitvoerder
vann de wensen van de partijtop, het merendeel van de kwalijke dingen waarvan de
organisatiee traditioneel is beschuldigd, heeft niet plaatsgehad. Zo ontkent hij dat er
inn de Sovjet Unie dissidenten werden vervolgd, ook niet door het Vijfde Directoraat
vann de KGB waarbinnen hij zelf zo'n belangrijke rol speelde. Volgens hem ging het
Vijfdee Directoraat slechts tot repressieve maatregelen over in het geval van 'ernstige
onwettigee handelingen' (p. 208). In een artikel uit 1998 in een Russisch blad naar
aanleidingg van de dertigste verjaardag van de oprichting van het directoraat schreef
hijj het volgende:
Hett collectief van het directoraat was niet op andersdenkenden gericht maar
opp hen die door zich te maskeren als zogenaamde andersdenkenden of gewoonn door een woordenbrij, zich uitspraken tegen de toen bestaande constitutionelee orde en actief uit waren op de ondermijning ervan.9
Bobkovv ontkent tevens het voorkomen van misbruik van psychiatrie in de Sovjet
Unie:: 'De KGB bemoeide zich nooit met de medische conclusies [van het onderzoek]] en ik beschouwde die nooit als tendentieus.' (p. 253) Ook meent hij dat
dissidentenn die naar het Westen gingen daar vaak in psychiatrische inrichtingen
terechtkwamenn (p. 256). Over het werken met informanten binnen de dissidenten284 4

bewegingg valt in KGB i vlast niets te lezen. De schrijver ziet het werk van de KGB
alss vergelijkbaar met dat van westerse diensten: 'In elke staat bestuderen speciale
dienstenn grondig en fundamenteel de interne toestand en proberen processen te
voorkomenn die het systeem bedreigen.' (p. 194) De beweringen van Bobkov zijn
uiteraardd in strijd met de feiten. Een voormalige collega bij het Vijfde Directoraat,
Alexanderr Kitsjichin, legde in een kranteninterview uit hoe de KGB in de jaren '70
tegenn de beweging van de Krimtataren en hun leider Moestafa Dzjemiljov tewerk
wass gegaan:
OmOm de Krimtataren onderling te verdelen en tegen elkaar op te zetten werden
err in hun milieu agenten gerekruteerd, die alternatieve organisaties gingen
opzetten.. Als resultaat daarvan ontstonden er bij de Krimtataren vier van dergelijkee organisaties: bij een ervan stond Moestafa Dzjemiljov aan het hoofd
enn bij de drie andere KGB-agenten. In kringen van Russische Duitsers ging
dee KGB op dezelfde manier te werk.10
Uitt The Mitrokhin Archive, dat in 1999 is verschenen en is gebaseerd op KGBarchiefmateriaall dat is verzameld door de in 1992 overgelopen KGB-officier Vasili
Mitrokhin,, blijkt overduidelijk dat de KGB inderdaad dergelijke methoden hanteerde.111 Het was ook niet anders te verwachten, zeker als men beziet hoe de zusterorganisatiee van de KGB, het Ministerium für Staatssicherheit in de DDR, tegen dissidentenn tewerk is gegaan. Bobkov zwijgt in zijn memoires echter in alle talen over
dergelijkee zaken. In een kort hoofdstuk getiteld 'De houding ten opzichte van de
godsdienst'' (pp. 355-361) gaat hij ook helemaal niet in op de methoden die de KGB
gebruiktee om de kerken in de Sovjet Unie als onafhankelijke krachten uit te schakelen.. Uit The Mitrokhin Archive wordt duidelijk dat de KGB de kerken in de USSR,
voorall de Russisch-orthodoxe Kerk, ook met tal van agenten en informanten had
gepenetreerd.122 Onder andere Aleksi II, vanaf 1990 Patriarch van de Russischorthodoxee Kerk, was volgens Mitrokhin in de Sovjet periode onder de codenaam
'Drozdov'' een agent van de KGB geweest.13 Het belang van dergelijke agenten voor
dee KGB was overigens niet alleen dat zij informatie verschaften. Zij waren ook
eventueell in staat het beleid van de kerk in een voor de KGB en de Sovjet Unie
gunstigee zin te beïnvloeden.
Bobkovv geeft enkele voorbeelden van situaties waarin Andropov ervan afzag
onmiddellijkk krachtige repressieve maatregelen te nemen tegen dissidenten (pp. 205207).. De KGB-voorzitter drong er op zeker moment bij Brezjnev op aan, af te zien
vann harde maatregelen tegen personen die uitgingen van 'niet-communistische
posities'' (p. 166). In een ontmoeting met Krimtataren in het Kremlin in 1967 stond
Andropovv ook een relatief gematigde houding voor, waarin hij echter volgens
Bobkovv werd gedwarsboomd door minister van Binnenlandse Zaken van de USSR
Nikolajj Sjtsjolokov (pp. 301-302). Op deze wijze draagt Bobkov bij aan een beeld
vann Andropov als een verlicht bestuurder. Zijn memoires zijn echter niet te beschouwenn als een serieuze verhandeling over de KGB. Het kan nauwelijks verwonderen
datt hij tegen het einde van zijn boek zijn bezorgdheid uitspreekt over de wijze
waaropp westerlingen Rusland in het midden van de jaren '90 van de twintigste eeuw
hebbenn 'gepenetreerd' (p. 372).
***** *****
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Peterr Deriabin and Frank Gibney, The Secret World. London, 1960.
Biografie: :
Geborenn op 13 februari 1921 in Lokot, Zuid-West-Siberië, als Pjotr Sergejevitsj
Deriabin.. In oktober 1939 opgeroepen voor het leger. Lid van de CPSU geworden in
septemberr 1941. Nam in 1941 en 1942-1943 deel aan gevechten bij Moskou en in
Stalingrad,, deels als politiek officier. Meerdere keren gewond geraakt. In april 1944
gewondd geraakt bij de opmars naar Odessa in Oekraïne. In juni 1944 toegelaten tot
contra-inlichtingenschooll van Smersj. In april 1945 opleiding aan contra-inlichtingenschooll afgesloten. Daarna werkzaam in Moskou, o.a. in het hoofdkwartier contra-inlichtingenn van de marine. In juni 1946 overgeplaatst naar de MGB in Barnaoel
inn Altaj kraj, waar hij informanten runde op het terrein van de binnenlandse veiligheid.. In 1947 overgeplaatst naar Moskou. Aanvankelijk werkzaam bij bewakingsdirectoraat,, vanaf mei 1952 bij de inlichtingendienst, het toenmalige Tweede Hoofddirectoraat.. Arriveerde in september 1953 in Wenen waar hij werkzaam was bij de
SK-lijnn van de rezidentoera, die toezicht hield op Sovjet burgers (Sovetskdja
kolonia).kolonia). Nam op 15 februari 1954 in Wenen contact op met de CIA, waarna hij
asiell kreeg in de VS. Rang op het moment van overlopen: majoor. Werkte na 1954
meee aan de totstandkoming van The Penkovskiy Papers (1965). Schreef Watchdogs
ofof Terror (1972) en samen met T.H. Bagley KGB: Masters of the Soviet Union
(1990).. Samen met Jerrold L. Schecter The Spy Who Saved the World: How a Soviet
ColonelColonel Changed the Course of the Cold War (1992) over de Penkovski-affaire.
Overledenn op 20 augustus 1992.14 Na zijn dood verscheen Peter S. Deriabin with
Josephh Culver Evans, Inside Stalin's Kremlin: An Eyewitness Account of Brutality,
Duplicity,Duplicity, and Intrigue. Dulles VA, 1998.
Dee memoires van Deriabin zijn onder andere interessant omdat hij tijdens zijn
carrièree bij de MGB/MVD op uiteenlopende terreinen werkzaam was. Tijdens zijn
werkzaamhedenn in Barnaoel had hij te maken met het interne veiligheidswerk. In
zijnn memoires gaat hij in op het aantal personen dat in Altaj kraj en in de stad
Barnaoell door de MGB in het oog werd gehouden (p. 85). Deriabin vermeldt ook de
bestaandee indeling in directoraten die gold op het moment dat hij overliep (pp. 92
e.v.).. Daarbij valt onder andere op dat het directoraat verantwoordelijk voor buitenlandsee inlichtingen het Tweede Hoofddirectoraat is. Een maand later, in maart 1954,
werdd dat omgedoopt tot het Eerste Hoofddirectoraat, de benaming voor de inlichtingendienstt van de KGB die tot 1991 zou blijven bestaan. Deriabin was rond
19500 ook enige tijd werkzaam bij het bewakingsdirectoraat van de MGB dat
verantwoordelijkk was voor de persoonlijke veiligheid van hoge Sovjet functionarissenn onder wie Stalin. Vanaf mei 1952 werkte Deriabin zoals uit zijn levensloop
blijktt bij de inlichtingendienst.
Eenn van de affaires die Deriabin in zijn memoires beschrijft is de ontvoering
vann de Duitse jurist Walter Linse uit West-Berlijn in juli 1952 (pp. 189-193). Zijn
beschrijvingg is er een goed voorbeeld van, hoe memoires onvolledige en op belangrijkerijke details zelfs onjuiste informatie kunnen geven over een zaak. Linse was een
vann de leidende figuren van de UntersuchungsausschuB Freiheitlicher Juristen
(UFJ),, een organisatie die zich actief keerde tegen het communistische systeem in de
DDRR en daarover informatie verzamelde. Deriabin was naar eigen zeggen in
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Moskouu bij de voorbereiding van de ontvoering betrokken, in die zin dat hij aan zijn
superieurenn had gerapporteerd over de activiteiten van de UfJ tegen de DDR. Hij
beschrijftt het verloop van de ontvoering uitvoerig in zijn memoires, maar dat waren
gegevenss die in de jaren '50 ook aan de westerse pers konden worden ontleend want
dee actie tegen Linse kreeg daarin veel publiciteit. Op een aantal niet onbelangrijke
puntenn verschilt zijn versie met die welke na het einde van de USSR door de Duitse
onderzoekerr Karl Wilhelm Fricke op grond van vrijgekomen archiefstukken werd
gereconstrueerd.. Zo blijkt uit twee artikelen van Fricke uit 1996 over deze zaak dat
dee rol van het Oost-Duitse Ministerie van Staatsveiligheid groter was dan door
Deriabinn in zijn memoires wordt beschreven.15 Ook blijkt dat Linse in december
19533 in de Loebjanka is geëxecuteerd. Deriabin was kennelijk niet met deze details
opp de hoogte en schreef dat Linse 'waarschijnlijk' tot vijfentwintig jaar kamp was
veroordeeld. .
Deriabinn maakt ook gewag van het bestaan van een Kamera (kamer) in het
hoofdkwartierr van de MGB in Moskou in 1946-1953, waarin experimenten met
diversee soorten gif op levende mensen zouden zijn gedaan (pp. 137-138). Andere
auteurss zouden pas vele jaren later meer uitvoerige en enigszins afwijkende details
daaroverr geven. Soedoplatov noemt in zijn memoires uit 1994 ook een dergelijke
instellingg die volgens hem in officiële stukken 'LAB X' werd genoemd. Ook gebruiktt hij de term spetsialnaja laboratornqja kamera. De periode waarin deze
instellingg in bedrijf was, lag volgens Soedoplatov echter tussen 1942 en 1946.
Soedoplatovv gaat veel uitvoeriger op dit laboratorium in dan Deriabin. Hij bagatelliseertt zijn eigen betrokkenheid en schuift de verantwoordelijkheid voor de liquidatiess die het laboratorium ondernam af op G.M. Majranovski, die ook in een publicatiee van twee Russische auteurs uit 1993 veelvuldig wordt genoemd.16 Deriabin
noemtnoemt de naam van Majranovski niet.
TheThe Secret World bevat enkele nuttige appendices. In een ervan wordt onder
anderee uiteengezet hoe de MGB dossiers aanlegde over burgers die de verdenking
vann de dienst hadden gewekt. In een andere appendix wordt de nadruk gelegd op het
gebruikk van provocaties door de MGB bij de ontmaskering van staatsgevaarlijke
personen.. Een enkele keer geeft Deriabin aantoonbaar onjuiste details over een zaak.
Zoo beweert hij dat de voormalige Duitse bevelhebber van het Zesde Leger bij
Stalingrad,, Friedrich Paulus, na 1945 aan het hoofd kwam te staan van het OostDuitsee leger, de Nationale Volksarmee. Voorzichtigheid bij het lezen van memoires
blijftt dus geboden, vooral omdat allerlei andere details door de aard van de materie
niett te controleren zijn. Toch moet The Secret World als een van de betere boeken in
hett genre worden beschouwd, als men de tijd in aanmerking neemt waarin het verscheen.. Er was toen over de KGB en de Sovjet staatsveiligheid veel minder bekend
datt nu het geval is. In dat licht moeten Deriabins memoires zonder meer als informatieff worden beschouwd.
***** *
Joe.I.. Drozdov, Noezjnaja rabota. Zapiski razvedtsjika. ('Noodzakelijk werk.
Aantekeningenn van een inlichtingenofficier.') Moskva, 1994.
Biografie:17 7
Geborenn in 1925 als Joeri Ivanovitsj Drozdov in Minsk. Vader was beroepsmilitair.
Inn 1944 na een opleiding aan een artillerieschool in Engels ingedeeld bij een
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antitankeenheidd van een gardedivisie van het Eerste Wit-Russische Front. Nam deel
aann verovering van Berlijn en diende vervolgens bij een artillerieregiment in
Duitslandd en in het Baltische militaire district. 1952-1956 studie aan het Militair
Instituutt voor Vreemde Talen in Moskou, waar hij o.a. Duits en Engels studeerde.
Beginn 1956 vanuit het leger overgeplaatst naar de KGB. 1957-1963 werkzaam bij de
KGB-vertegenwoordigingg bij het Oost-Duitse Ministerium für Staatssicherheit in
Oost-Berlijn.. Was onder meer in 1962 in Berlijn betrokken bij de uitwisseling van
dee KGB-illegaal Rudolf Abel (Fisher) tegen de U-2 piloot Gary Powers. 1963-1964
studiee bij KGB-instelling in Moskou. 1964-1968 rezident in Beijing. 1968-1975
plaatsvervangendd chef van Directoraat S (illegalen) van het Eerste Hoofddirectoraat.
1975-19799 rezident in New York. 1979-1991 chef van Directoraat S. Nam in
decemberr 1979 deel aan de bestorming van het paleis van Hafizullah Amin in
Kaboel.. Nam begin augustus 1991 ontslag bij de KGB. Publiceerde in 1999 een
aanzienlijkk uitvoeriger versie van zijn memoires onder de titel Zapiski natsjalnika
nelegalnojnelegalnoj razvedki ('Aantekeningen van de chef van de illegale inlichtingendienst').. Hoogste rang bij de KGB: generaal-majoor.
Ditt boek is opgedragen aan 'inlichtingenofficieren van de bijzondere reserve'
(osobogo(osobogo rezerva) en 'met een speciale opdracht' {spetsialnogo naznatsjenija). Met
dee eerste categorie worden illegalen bedoeld of zij die daarvoor in opleiding zijn,
mett de tweede het type commando's met wie Drozdov in december 1979 deelnam
aann de bestorming van het paleis van de Afghaanse leider Hafizullah Amin bij
Kaboel.. Drozdov is gezien de rijke carrière die hij bij de KGB heeft doorlopen niet
scheutigg met interessante informatie. Na zijn verblijf als rezident in China in de
jarenn '60 schreef hij een rapport over zijn ervaringen met de titel 'Vier jaar in
China'.. Het werd door de KGB-leiding en de 'Instantie' (d.w.z. de partijtop)
gelezen,, maar het is typerend dat hij verder niets zegt over de inhoud ervan. Wat
betreftt de zes jaar rond 1960 waarin hij in Oost-Berlijn was gestationeerd, zwijgt hij
overr de relatie van de KGB met het Ministerium für Staatssicherheit van de DDR.
Drozdovv noemt Joe.V. Andropov, A.A. Gromyko, B.N. Ponomarjov, V.M. Tsjebrikovv en V.A. Krjoetsjkov als hoge functionarissen met wie hij veel contact had,
maarr wijdt alleen aan Andropov enkele summiere woorden, de overigen komen
helemaall niet ter sprake (p. 60). Slechts sporadisch zijn passages aan te treffen die
dee moeite waard zijn, die dan echter vaak niet verder worden toegelicht. Dat geldt
bijvoorbeeldd voor zijn bewering dat na de arrestatie van de illegaal Rudolf Abel in
dee Verenigde Staten in 1957 niet diens hele netwerk is opgerold (p. 47). Gezien het
feitt dat het zo lang geleden is, had er toch wel iets meer over gezegd kunnen
worden.. Ongeveer gelijktijdig met de terugkomst van Abel naar de Sovjet Unie in
19622 werd zijn opvolger die de codenaam 'Georgi' had, de Verenigde Staten
binnengeloodst.. Daar zou hij volgens Drozdov nog vijftien jaar actief blijven om
daarnaa naar de Sovjet Unie terug te keren waar hij overleed. Drozdov citeert een
voormaligg CIA-medewerker die beweert dat Georgi in die vijftien jaar in de
Verenigdee Staten onder andere een technologiebedrijf oprichtte en een toeleverancierr werd van het Pentagon bij de bouw van de Titanraket. Georgi zou ook vele
patentenn op het gebied van militaire technologie hebben verworven, die hij vervolgenss aan de KGB had doorgespeeld (pp. 7-8, 49-50). Drozdov acht het niet nodig in
tee gaan op de structuur en werkwijze van Directoraat S (illegalen) dat hij jarenlang
heeftt geleid, omdat de overlopers Vladimir Kuzichkin en Oleg Gordievsky dat in
hunn memoires al hebben gedaan (p. 83).
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Eenn belangwekkende passage in zijn memoires betreft de Chinese Volksrepubliek.. Drozdov schrijft dat de Sovjet inlichtingendienst zijn werkzaamheden in dat
landd in oktober 1949 beëindigde, ten tijde van de oprichting van de volksrepubliek.
Menn droeg zelfs zijn agenten over aan de 'Chinese organen van staatsveiligheid',
watt hij karakteriseert als 'een onvergeeflijke fout voor elke inlichtingendienst om
[aldus]] aan de wensen en verzoeken van tijdelijke bondgenoten te voldoen'.
Medewerkerss van de Chinese inlichtingen- en contra-inlichtingendienst kregen
vanaff 1949 een opleiding in de Sovjet Unie waardoor ze de werkwijze van de Sovjet
'organen'' goed leerden kennen. Het was daardoor moeilijker voor de KGB om tegen
dee Chinezen te werken, zoals Drozdov zelf in de jaren '60 kon vaststellen. Hij
schrijftt verder dat de Chinese leiding al in 1952 in het diepste geheim met inlichtingenwerkk tegen de USSR was begonnen (pp. 53-54). Diverse andere memoiresschrijverss bevestigen dat de KGB ten aanzien van China weinig resultaten boekte.
Volgenss Oleg Gordievsky waren de Chinezen rond 1950 veel minder geneigd met de
Sovjett dienst samen te werken dan de Oost-Europese bondgenoten, hoewel ze
bijvoorbeeldd de MGB/KGB wel onbeperkt toegang gaven tot Amerikaanse en
anderee westerse krijgsgevangenen ten tijde van de Koreaanse oorlog. Directoraat S
(illegalen)) van het Eerste Hoofddirectoraat had volgens Vladimir Kuzichkin in de
tijdd dat hij er werkte (eind jaren '70) geen enkele agent in China. De Chinese sectie
vann het directoraat had zelfs geen agenten onder Chinezen in andere landen.20 De
Chinezenn voerden blijkbaar ook succesvolle offensieve inlichtingenoperaties uit
tegenn de Sovjet ambassade in Beijing. Volgens de KGB-ofïicier Victor Sheymov
beschiktee de KGB niet over inlichtingen van enige betekenis betreffende China. Hij
maaktt melding van het 'gerucht' dat Chroesjtsjov het inlichtingennetwerk van de
KGBB in China bewust had prijsgegeven, wat misschien slaat op de episode die
Drozdovv ook noemt maar die door hem in 1949 geplaatst wordt.21 Sheymov
beschrijftt verder hoe hij in de jaren '70 in de Sovjet ambassade een akoestisch
afluistersysteemm ontdekte dat via de schoorstenen van het gebouw liep en door de
Chinesee dienst daar al omstreeks 1950 zou zijn aangebracht.22 Aangaande de
moeilijkee situatie van de KGB in China haalt hij zijn directe chef aan binnen het
Achtstee Hoofddirectoraat (verbindingen en cryptografie), die zich daarover in de
jarenn '70 in krasse termen uitdrukte:
Whatt I mean is this: where the Chinese are concerned, w're in the dark - in
everyy sense. We don't understand them politically. We don't know what
they'ree thinking. We haven't got a clue what they're up to - what their intentionss toward us are. They've shut us out for years. Very effectively. First CD
[Chieff Directorate] intelligence has been totally inadequate. It's fiendishly
difficultt to operate against them from the embassy [in Beijing]. Travel there
iss severely restricted. I'm ashamed to admit it, but right now we don't have a
singlee Illegal inside China. In short, we have no reliable sources of inside information.. We don't seem to be able to get even our toe in the door. The
situationn is intolerable.23
Eenzelfdee beeld ten aanzien van KGB-operaties tegen China rijst op uit de documentenn die Gordievsky aan de Britse dienst heeft doorgespeeld. De Centrale schreef
inn 1985 aan de rezidentoera's in het buitenland:
Thee volume of information obtained on the subject of China amounts to less
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thann 1% of the total volume and the material does not, in its content, meet the
requirementss set down for our service. The absence, in the majority of residencies,, not only of targets for recruitment, but even of operational contact
withh a prospect of working against the PRC [People's Republic of China] is a
sourcee of extreme anxiety. 4
Nikolajj Leonov, in de jaren '70 en het begin van de jaren *80 werkzaam bij het
Directoraatt voor Informatie en Analyse van het Eerste Hoofddirectoraat, benadrukt
dee culturele barrière die ook voor Russen een rol speelt bij het begrijpen van China:
Chinaa en het Oosten in het algemeen bleven een raadsel voor ons allen die
eenn academische opleiding hadden gehad en hadden gewerkt in landen met
eenn christelijke beschaving. Het is een aparte wereld. Men moet er zijn hele
levenn aan besteden, als men die wil leren begrijpen.
Hett gewicht dat bij de KGB aan China werd toegekend bleek uit het feit dat onder
dee plaatsvervangend chefs van het Eerste Hoofddirectoraat volgens Leonov altijd
eenn sinoloog was.
Nadatt Drozdov in 1979 chef werd van Directoraat S, hoorde Kuzichkin van
hemm het een en ander over het overlopen van de Sovjet diplomaat Arkady Shevchenko.. Shevchenko was plaatsvervangend secretaris-generaal bij de Verenigde
Natiess in New York. Voordat hij in 1978 naar de Amerikanen overliep, stond hij al
enigee tijd in verbinding met de CIA, terwijl Drozdov in die tijd KGB-rezident in
Neww York was. Kuzichkin hoorde van Drozdov dat de rezidentoera in New York al
maandenn voordat Shevchenko overliep de Centrale had gewaarschuwd dat er
verdenkingenn tegen hem bestonden. Moskou had echter niet gereageerd.27 Drozdov
staatt in zijn memoires stil bij de affaire-Shevchenko en citeert uitvoerig uit diens
memoiress Breaking with Moscow uit 1985 (pp. 160-168). Hij beweert dat Shevchenkoo na zijn overlopen in de VS intieme betrekkingen zou hebben onderhouden
mett twee prostituees en door een van hen een geslachtsziekte zou hebben opgelopen
(p.. 168). Hij zegt als rezident Moskou meerdere keren van de verdenkingen die
tegenn Shevchenko bestonden op de hoogte te hebben gesteld, wat door Kaloegin
wordtt beaamd. Drozdov schrijft dat men in Moskou weigerde maatregelen tegen
Shevchenkoo te nemen omdat hij blijkbaar van hogerhand protectie genoot. Hij stelde
ookk de Sovjet ambassadeur bij de Verenigde Naties, Oleg Trojanovski, op de hoogte
vann zijn verdenkingen, maar dat had ook geen resultaat. Drozdov kreeg opdracht van
dee Centrale de observatie van Shevchenko in New York te staken, maar hij legde
naarr eigen zeggen die instructie naast zich neer (pp.71-74).
Zoalss menige andere in Rusland woonachtige ex-KGB'er kwam Drozdov na
publicatiee van zijn memoires enkele jaren later met een nieuwe versie die veel
uitvoerigerr is. Daarin staat een hoofdstuk over de gebeurtenissen in Kaboel in
decemberr 1979, waar Drozdov persoonlijk aanwezig was en een leidende rol
speelde.. Hij had dat in de eerste versie maar heel summier aangeduid (pp. 139140).Vadimm Kirpitsjenko had in 1998 in een nieuwe editie van zijn memoires al
latenn weten hoe belangrijk de rol van Drozdov bij een en ander geweest was.29
Drozdovv citeert instemmend een Russische auteur die ingaat op de beweegredenen
vann KGB-voorzitter Joeri Andropov en minister van Defensie Dmitri Oestinov bij
hett besluit tot de inval in Afghanistan in 1979. Belangrijk zou daarbij de overweging
zijnn geweest dat de CIA uit was op de creatie van een 'nieuw groot Ottomaans rijk',
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datt ook de zuidelijke republieken van de USSR in Centraal-Azië zou omvatten.
***** *
Ilyaa Dzhirkvelov, Secret Servant: My Life with the KGB and the Soviet Elite. New
Yorkk etc., 1989(oorspr. 1987).
Biografie: :
Geborenn in februari 1927 in Sevastopol. Vader was politiek commissaris bij de
Zwarte-Zeevloot.. Bracht kinderjaren door in Tbilisi. Na verlaten van school in 1943
vrijwilligg aangemeld bij de Georgische staatsveiligheid. Februari 1944 tewerkgesteldd bij de cryptografische afdeling van de NKGB in Georgië. Nam in april en mei
19444 deel aan gevechten en zuiveringsoperaties op de Krim. In mei 1944 betrokken
bijj de deportatie van Krimtataren. Maakte in februari 1945 deel uit van het bewakingspersoneell bij de topconferentie in Jalta op de Krim. In 1945 betrokken bij
zuiveringsoperatiess tegen opstandelingen en collaborateurs in West-Oekraïne en
Letland.. 1945-1947 studie aan hogeschool van de NKGB in Moskou. Bracht in 1947
samenn met zijn vrouw die ook aan hogeschool van de NKGB was afgestudeerd, zes
wekenn in Roemenië door, waar zij betrokken waren bij operaties tegen voormalige
Duitsee agenten en collaborateurs. 1947-1949 werkzaam bij de afdeling MiddenOostenn van de inlichtingendienst waar hij zich toelegde op Iran. Maakte zelf in het
kaderr van operaties meerdere reizen naar Iran. 1949-1952 werkzaam bij het archief
vann de inlichtingendienst. 1952-1953 werkzaam bij de Amerikaanse afdeling in de
Centrale.. 1953-1955 werkzaam bij het Tweede Hoofddirectoraat in Moskou bij de
afdelingg die zich richtte op de diplomatieke vertegenwoordigingen van landen uit
hethet Midden-Oosten. 1955-1956 werkzaam bij afdeling van het Eerste Hoofddirectoraatt die via de KGB-organisaties in de unierepublieken het inlichtingenwerk aan de
grenzenn van de USSR coördineerde. 1956- 1957 werkzaam bij de KGB in Georgië.
19577 bij KGB ontslagen. 1957-1965 korte tijd werkzaam bij de centrale televisie in
Moskou,, daarna in een hoge functie bij de Unie van Journalisten van de USSR.
1965-19677 werkzaam bij het hoofdkantoor van TASS in Moskou. 1967-1970 TASScorrespondentt in Zanzibar. 1970 TASS-correspondent in Dar-es-Salaam. 1970-1972
TASS-correspondentt in Khartoem. 1972-1974 hoofd van de afdeling buitenland op
hethet hoofdkantoor van TASS in Moskou. 1974-1980 werkzaam bij de persafdeling
vann de World Health Organization in Genève. Liep in maart 1980 met vrouw en
dochterr vanuit Genève over naar Groot-Brittannië. Rang bij het verlaten van de
KGBB in 1957: onbekend.
SecretSecret Servant is een lezenswaardig boek dat in vele opzichten nuttige informatie
bevat.. In vergelijking met andere overlopers valt het op dat Dzhirkvelov zichzelf
niett schetst als een persoon die al vele jaren voordat hij overliep, inwendig vol
kritiekk was op het Sovjet communisme. Hij ziet zichzelf juist als iemand die tijdens
zijnn carrière een loyaal Sovjet burger was, beslist geen dissident of een opponent van
hett regime (p. 7). De deportatie van Tataren uit de Krim waaraan hij in 1944
deelnam,, vervulde hem weliswaar met afkeer, maar hij zag zijn deelname eraan als
onvermijdelijk,, aangezien het daarbij ging om het uitvoeren van een bevel (p. 27).
Naarr eigen zeggen liep hij in 1980 ook niet uit ideologische overwegingen naar het
Westenn over, maar omdat hij als gevolg van machinaties van een superieur onheus
werdd behandeld. Daardoor liep hij een groot risico bij wijze van onverdiende
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strafmaatregell vanuit Genève naar de USSR te worden teruggeroepen (pp. 373 e.v.,
385). .
Dee ouders van Dzhirkvelov waren uit elkaar gegaan toen hij nog heel jong
wass en hij had nooit contact met zijn vader meer gehad. Bij de MGB kwam men er
inn 1949 achter dat zijn vader in 1937 als 'vijand van het volk' terecht was gesteld.
Datt leidde met enig geluk niet tot ontslag of erger, maar slechts tot overplaatsing
naarr het archief van de inlichtingendienst (pp.84-89). Deze gang van zaken doet
sterkk denken aan een soortgelijk voorval betreffende de vader van Oleg Penkovski,
alss gevolg waarvan laatstgenoemde ook gedwarsboomd werd in zijn carrière.31
Dzhirkvelovv geeft informatie over een tal van onderwerpen, zij het dat details niet
altijdd kloppen. Zo zegt hij in het midden van de jaren '40 in Moskou aan de inlichtingenschooll van de NKGB voordrachten te hebben bijgewoond van de bekende
inlichtingenofficierr Pavel Soedoplatov. Die deed daarbij onder meer uitvoerig
verslagg van de aanslag, die hij zelf in mei 1938 in Rotterdam had gepleegd. Abusievelijkk geeft Dzhirkvelov daarbij als naam van het slachtoffer Konovalenko, terwijl
diee in werkelijkheid Konovalets was (pp. 55-60). Over de beruchte KGB-officier
Ivann Serov, die in 1958-1963 chef van de GROe was, beweert Dzhirkvelov ten
onrechtee dat hij kort na zijn ontslag bij de GROe als gevolg van de Penkovskiaffairee zelfmoord zou hebben gepleegd (p. 65). In werkelijkheid is Serov pas in 1990
eenn natuurlijke dood gestorven. Tijdens zijn werk in het archief van de inlichtingendienstt rond 1950 kreeg Dzhirkvelov blijkbaar ook inzage in documenten
betreffendee de bekende Britse agent Sidney Reilly. Hij schrijft dat Reilly niet zoals
veelall werd gedacht in 1925 aan de Sovjet-Finse grens werd gedood, maar gevangen
werdd genomen door de OGPOe. Reilly zou enkele jaren later in de Loebjanka als
gevolgg van ziekte een natuurlijke dood zijn gestorven (pp. 92-93). Uit materiaal dat
naa 1991 door de Russische overheid werd vrijgegeven, blijkt dat Reilly inderdaad
niett in 1925 bij een grensincident het leven liet. Hij werd echter in tegenstelling tot
watt Dzhirkvelov beweert in datzelfde jaar door de OGPOe geëxecuteerd.33 Op zich
iss het tijdstip en de manier van Reilly's dood geen puur academische kwestie. Het
feitt dat hij levend in handen viel van de Sovjet autoriteiten betekende namelijk dat
hijj nog door de OGPOe onder druk kon worden gezet om informatie te geven over
dee anticommunistische emigrantenorganisatie waarvan hij deel uitmaakte.
Dzhirkvelovv werd in augustus 1957 door de KGB ontslagen nadat hij in
Georgiëë betrokken was geraakt bij een vuurwapenincident (pp. 235-238). Hij
slaagdee erin oneervol ontslag te vermijden, waardoor hij nog bij andere Sovjet
instellingenn werkzaam kon zijn. Veelzeggend voor de werkwijze van de KGB
binnenn de Sovjet Unie was dat hij nog steeds in het geheim gedeeltelijk voor de
dienstt actief bleef, nadat hij in 1957 een baan had gekregen bij de Unie van Journalistenn van de USSR. Hij kreeg zijn salaris van zijn nieuwe baan en dat werd door de
KGBB aangevuld. Tot hoelang deze constructie in zijn geval bleef bestaan is niet
helemaall duidelijk. Door zijn nieuwe werk kreeg Dzhirkvelov veelvuldig contact
mett bezoekende journalisten en hoogwaardigheidsbekleders uit het buitenland. Dat
wass voor de KGB uiteraard van groot belang (pp. 266 e.v., 283). Hij zou zelf een
groott deel van zijn carrière na 1957 journalistiek werk doen en onder meer betrokkenn zijn bij de lancering van artikelen met een negatieve strekking voor de Verenigdee Staten in een land als Tanzania (p. 338). Dzhirkvelov had zowel vóór als na zijn
formelee vertrek bij de KGB contact met de desinformatie-expert en KGB-officier
Ivann Agajants (pp. 289-291). Hij geeft cijfers over de presentie van KGB- en GROeofficierenn op buitenlandse vertegenwoordigingen van de USSR. Zo was bijvoor292 2

beeldd tweederde van de TASS-correspondentschappen in Afrika bezet door personeell van de twee inlichtingendiensten (p. 328). Hij zegt ook met stelligheid dat 40%
vann de Sovjet burgers in diplomatieke missies en internationale organisaties
voltijdsee inlichtingenofficieren van de KGB en de GROe waren (p. 137). Dergelijke
percentagess zijn niet onaannemelijk. Hij gaat er niet op in of dat percentage bij alle
ambassadess en andere vertegenwoordigingen hetzelfde was.
Tijdenss zijn werk bij de World Health Organization in Genève in de jaren
'700 werd er door de KGB-rezidentoera aldaar uiteraard streng toegezien op de
contactenn die Sovjet burgers onderhielden met buitenlanders, vooral westerlingen.
Zoo schrijft Dzhirkvelov dat alle Sovjet employés van internationale organisaties elk
halfjaarr schriftelijk verslag moesten uitbrengen over de aard van hun contacten, het
werkk van buitenlanders en andere relevante informatie. Elk serieus gesprek met een
buitenlanderr moest schriftelijk worden gerapporteerd. Op die manier werd niet
alleenn toezicht gehouden op de contacten van Sovjet burgers, maar werd ook
nagegaann in hoeverre de betrokken buitenlanders voor de Sovjet Unie van enig nut
kondenn zijn (pp. 369-370). Schriftelijke verslagen over de contacten op recepties
waarr veel buitenlanders kwamen werden in de jaren '70 volgens een memoiresschrijverr ook in Moskou van KGB-officieren geëist.34 Ook de voormalige Sovjet
diplomaatt Arkady Shevchenko beschrijft een dergelijk scherp toezicht. Volgens hem
eistee de KGB-rezident in New York in de jaren '70, Joeri Drozdov, op zeker
momentt dat contacten met buitenlanders zelfs vooraf werden gemeld. Dat was
voorall voor VN-personeel zoals Shevchenko vrijwel ondoenlijk, omdat zij in het
kaderr van hun werk dagelijks met buitenlanders te maken hadden.35
Inn het bekende boek over de KGB van John Barron uit 1974 wordt Dzhirkvelovv aangeduid als iemand die op dat moment nog in actieve dienst was bij de
KGB.. Hij zou ook eerder als KGB-officier uit Turkije zijn uitgewezen.36 Als we
Dzhirkvelovv mogen geloven, waren die beweringen van Barron onjuist. Over een
eventuelee uitwijzing uit Turkije schrijft hij niets. Wat de KGB aangaat, daar had hij
naarr eigen zeggen tijdens zijn verblijf in Genève helemaal geen contact meer mee
(p.. 367).
***** *
Alexanderr Feklisov, Za ókeanom i na ostrove. Zapiski razvedtsjika. ('Aan de
overzijdee van de oceaan en op een eiland. Aantekeningen van een inlichtingenofficier.')) Moskva, 1994.
Biografie: :
Geborenn in Moskou in 1914 als Alexander Semjonovitsj Feklisov, vader was
wisselwachterr bij de spoorwegen. Werkte onder meer in een fabriek, volgde diverse
technischee opleidingen, werd in juli 1939 toegelaten tot op de inlichtingenschool
SjONN (Sjkola Osobogo Naznatsjenia, 'School met een Bijzondere Opdracht') van de
NKVD.. 1940-1941 werkzaam bij de Centrale in Moskou als voorbereiding op
vertrekk naar de Verenigde Staten. Van januari 1941 tot september 1946 werkzaam
bijj de rezidentoera in New York, vooral op het gebied van technologische spionage.
Onderhieldd onder meer de verbinding met Julius Rosenberg en ontmoette hem
tallozee keren persoonlijk. In 1946-1947 in Moskou, waar hij als dekmantel ook
werktee bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van september 1947 tot april
19500 bij de rezidentoera in Londen, waar hij onder andere enige tijd de verbinding
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onderhieldd met de atoomspion Klaus Fuchs. Zomer 1950 plaatsvervangend chef,
vanaff 1951 chef van de Afdeling Engeland van het Directoraat Engeland en de
Verenigdee Staten bij het Comité voor Informatie. In 1953-1955 in Tsjechoslowakije
alss adviseur van de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst. In 1955-1960 chef van de
Amerikaansee afdeling van het Eerste Hoofddirectoraat. Van augustus 1960 tot april
19644 rezident in Washington. Daarna weer werkzaam in de Centrale. Vanaf 1968
plaatsvervangendd chef van een onderwijsinstelling van de KGB van de USSR. In
19744 officieel met pensioen, maar bleef tot 1986 doorwerken op grond van een
specialee regeling. Kreeg diverse onderscheidingen voor zijn werk bij de KGB. Kreeg
opp 15 juni 1996 bij decreet van de president van de Russische Federatie de onderscheidingg 'Held van Rusland'. Publiceerde in 1999 een uitvoeriger versie van zijn
memoiress getiteld Priznanije razvedtsjika ('Bekentenis van een inlichtingenofficier'),, eveneens Confession d'un agent soviétique (1999) en The Man Behind the
RosenbergsRosenbergs (2001, samen met Sergei Kostin). Hoogste rang bij de KGB: kolonel.
Feklisovss memoires bevatten waardevolle informatie, maar ook een aantal opvallendee hiaten en onjuistheden. Zo staat hij uitvoerig stil bij de atoomspion Klaus Fuchs
waarmeee hij op het eind van de jaren '40 in verbinding stond. Feklisov had in 194719499 in Engeland eens in de drie tot vier maanden een ontmoeting met Fuchs,
waarbijj de te volgen procedure elke keer door de Centrale moest worden goedgekeurdd (p. 155). Nadat Fuchs eindjaren '50 uit de gevangenis was vrijgelaten en zich
inn de DDR had gevestigd, had hij geen contact meer met de KGB. Diverse inlichtingenofficierenn en wetenschappers die een bijdrage aan de Sovjet atoombom hadden
geleverdd waaronder ook Feklisov, werden uiteindelijk gedecoreerd. Alleen Fuchs
viell om onduidelijke redenen buiten de prijzen. Feklisov stelde daarom in 1964 in
eenn brief aan de chef van de inlichtingendienst voor, Fuchs voor zijn spionagewerk
ookk een onderscheiding toe te kennen. Dat werd toen echter afgewezen (p. 174).
Feklisovv vermeldt ook het interessante feit dat Fuchs in 1942-1943 door de GROe
werdd gerund en daarna door de NKGB/MGB (p. 144). Die verandering had waarschijnlijkk te maken met zijn komst naar de Verenigde Staten, waar hij voor het
Manhattan-projectt ging werken.
Eenn aantal andere zaken rond Fuchs zijn echter aantoonbaar onjuist. Feklisov
zegtt bijvoorbeeld dat de Amerikaan Harry Gold die in 1950 door de FBI werd gearresteerdd en een belangrijke rol speelde in het netwerk van de NKGB/MGB, Fuchs
aann de FBI heeft verraden. Dat is onjuist, want Fuchs werd ontmaskerd doordat de
Amerikanenn op het eind van de jaren '40 in staat waren berichten van de NKGB te
ontcijferenn die door rezidentoera's in de Verenigde Staten naar Moskou waren
verstuurd.. Het was juist Fuchs die de FBI op het spoor van Gold zette. In verband
mett de zaak Fuchs komt Feklisov met de bewering dat de Amerikanen niet in staat
warenn Sovjet codeberichten te lezen (p. 165). Ook dat is aantoonbaar onjuist.3
Hett merkwaardige aan Feklisovs memoires is ook dat hij in alle talen zwijgt
overr de rol van het echtpaar Rosenberg in het netwerk van de NKGB/MGB en zijn
persoonlijkee ontmoetingen als inlichtingenofficier met Julius Rosenberg. Pas in
19977 kwam hij er in een gesprek met een Amerikaanse verslaggever openlijk voor
uitt dat hij in verbinding met Rosenberg had gestaan, die hij typeerde als een 'true
revolutionary,, who was willing to sacrifice himself for his beliefs'. Uit het interview
komtt ook naar voren dat Feklisov niet eerder toestemming had gekregen van zijn
superieurenn bij de Russische inlichtingendienst, openlijk toe te geven dat de
Rosenbergss voor de NKVD/NKGB hadden gewerkt. Ten aanzien van de bekende
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Amerikaansee KGB-agent Morris Cohen speelde eenzelfde mechanisme. Feklisov
noemtt een Amerikaanse agent die gedurende een periode in de jaren '40 elk jaar
tweee tot drieduizend foto's doorgaf met geheime technologische gegevens over
radarr en sonar. De door hem geleverde informatie werd volgens Feklisov door
Moskouu als 'waardevol' tot 'zeer waardevol' beschouwd. Deze waardevolle agent
wass oorspronkelijk in de zomer van 1942 gerekruteerd door een andere 'beproefde
agentt die kort daarna in het leger werd ingelijfd' (p. 76-77). Enkele jaren later zou
Feklisovv tegenover twee westerse auteurs verklaren dat het bij die 'beproefde agent'
omm Morris Cohen ging, die in de jaren '50 samen met zijn vrouw Lona nog een
belangrijkee rol zou spelen bij KGB-operaties in Groot-Brittannië.41 In juli 1995 werd
Cohenn door de Russische president Boris Jeltsin postuum de onderscheiding 'Held
vann Rusland' toegekend. Zijn vrouw die inmiddels ook al overleden was, viel
dezelfdee eer een jaar later te beurt.42 Morris en Lona Cohen worden verder nergens
inn Feklisovs memoires bij naam en toenaam genoemd. De twee westerse auteurs die
viaa een vertrouwelijk contact inzage kregen in het manuscript van Feklisovs
memoires,, hebben bovendien vastgesteld dat in de oorspronkelijke versie de
codenaamm van een agent in een onderzoekscentrum van het Amerikaanse atoomprojectt tijdens de Tweede Wereldoorlog was opgenomen. Ook was een beschrijving
vann zijn belangrijkste activiteiten toegevoegd. In de uiteindelijk gepubliceerde
versiee van de memoires was elke verwijzing naar deze agent met de codenaam
'Pers'' verdwenen.43 Men mag aannemen dat een dergelijke gang van zaken bij het
schrijvenn van memoires en niet alleen door Sovjet inlichtingenofficieren schering en
inslagg is. In dit geval heeft ongetwijfeld een rol gespeeld dat 'Pers' een agent was
wienss werkelijke identiteit door Amerikaanse overheidsinstanties voorzover bekend
nooitt is ontdekt.
Somss is Feklisov selectief in zijn berichtgeving om politiek-ideologische redenen.. Hij gaat bijvoorbeeld kort in op de affaire rond twee medewerkers van de
Amerikaansee National Security Agency (NSA), Bernon Mitchell en William Martin,
diee in 1960 overliepen naar de Sovjet Unie en daarbij waardevolle informatie
meenamen.. Hij wijst er nadrukkelijk op dat de twee overlopers tijdens een persconferentiee in Moskou lieten weten dat de NSA het gecodeerde berichtenverkeer van
meerr dan vijftig staten meelas. Daaronder waren ook Amerikaanse bondgenoten die
mett naam en toenaam werden genoemd (pp. 208-209). De Sovjet overheid had er
uiteraardd geen enkel bezwaar tegen dat dergelijke informatie naar buiten kwam.
Feklisovv vermeldt echter niet dat de twee Amerikanen in de Sovjet Unie al snel
gedesillusioneerdd raakten, toen zij het 'reëel bestaande socialisme' beter leerden
kennen.. Mitchell zou uiteindelijk bijna twintig jaar later een verzoek indienen naar
dee Verenigde Staten terug te keren, wat hem door de Amerikaanse overheid werd
geweigerd.44 4
Feklisovv was rezident in Washington tijdens de Cubacrisis in 1962 en besteedtt de nodige aandacht aan die episode. Centraal staat zijn contact met de Amerikaansee televisiejournalist John Scali, dat in oktober 1962 de contouren van een echte
backback channel aan leek te nemen (pp. 222-240). De versie die Feklisov in zijn
memoiress over het contact geeft had hij al eerder gegeven tijdens een conferentie in
Moskouu in 1989 over de Cubacrisis. Zij stemt op een aantal belangrijke punten niet
overeenn met die van Scali. Ook zijn correcties aangebracht door een Amerikaans en
eenn Russisch historicus die in het midden van de jaren '90 toegang tot Moskouse
archievenn over de crisis hebben gehad. Zo blijkt in tegenstelling tot wat Feklisov
suggereertt (p. 228) het contact niet echt als de back channel te hebben gefungeerd
295 5

waardoorr de uiteindelijke oplossing van de crisis en de inhoud van het compromis
tussenn de twee mogendheden tot stand kwam.45 Of er in dit geval bij Feklisov sprake
wass van een lacune in zijn geheugen of van een moedwillig verkeerde voorstelling
vann zaken, om wat voor reden dan ook, is onduidelijk.
PriznanijePriznanije razvedtsjika, de versie van Feklisovs memories die in 1999
verscheen,, bevat opeens hoofdstukken over het echtpaar Rosenberg en aantal andere
zakenn die in de eerdere versie niet waren genoemd. De Engelstalige versie uit 2001
iss een vertaling van de Franse versie en qua tekst weer geheel anders dan de
Russischee versie uit 1999. De Engelse versie is vlotter geschreven, meer op een
westerss publiek afgestemd en voor een groot deel aan de Rosenbergs gewijd.46 Meer
nogg dan in de Russische editie worden dialogen woordelijk weergegeven. Daarbij
kann men zich afvragen wat de betrouwbaarheid daarvan is, zo'n vijftig jaar na de
feitelijkee gebeurtenissen.
***** *
Anatoliyy Golitsyn, New Lies for Old. The Communist Strategy of Deception and
Disinformation.Disinformation. London, 1984.
Biografie:47 7
Geborenn in 1926 als Anatoli Michailovitsj Golitsyn in een dorp in de omgeving van
Poltavaa in Oekraïne in het gezin van een landarbeider. Verhuisde in 1933 naar
Moskouu en was op vijftienjarige leeftijd cadet op een militaire school. In 1945 lid
gewordenn van de CPSU en begin van een studie aan een artillerieschool in Odessa,
laterr overgeplaatst naar een opleiding op het gebied van contra-inlichtingen. Haalde
zijnn diploma in 1946 en ging werken bij de inlichtingendienst van de MGB. Studeerdee in 1948-1950 contra-inlichtingen aan de Hogere Inlichtingenschool, volgde
inn 1949-1952 een schriftelijke opleiding aan de Hogere Diplomatieke School.
Bedachtt in 1952 en begin 1953 samen met een vriend een plan voor de reorganisatie
vann het Sovjet inlichtingenwezen, waarvan hij later zei dat hij het aan Stalins
Centraall Comité had voorgelegd. Werkte gedurende drie maanden in 1952-1953 als
hoofdd van een sectie bij de afdeling van de inlichtingendienst verantwoordelijk voor
contra-inlichtingenn tegen de Verenigde Staten. Was vanaf 1953 twee jaar onder een
dekmantell in Wenen gestationeerd als medewerker in het ambtelijk apparaat van de
Sovjett Hoge Commissie. In het eerste jaar werkte hij tegen Russische emigranten, in
hett tweede jaar tegen de Britse inlichtingendienst. 1955-1959 studie aan de KGBAcademiee in Moskou, die hij afsloot met een graad in de rechten. 1959-1960 als
analistt werkzaam bij de sectie voor de NAVO van het Directoraat voor Informatie
enn Analyse van het Eerste Hoofddirectoraat. 1960-1961 verbonden aan de Sovjet
ambassadee in Helsinki, waar hij werkzaam was op het terrein van contra-inlichtingen.. Nam in december 1961 in gezelschap van vrouw en dochter contact op met
dee Amerikaanse ambassade in Helsinki en vroeg politiek asiel aan in de VS, wat
hemm werd verleend.
Hoewell New Lies for Old niet als memoires kan worden beschouwd, is het toch een
belangrijkk boek. Het geeft namelijk de politieke denkbeelden weer van een KGBofficierr die na zijn aankomst in de Verenigde Staten begin jaren '60 een grote
invloedd uitoefende op de chef van de afdeling contra-inlichtingen bij de CIA, James
Angleton.. Die invloed en de desastreuze consequenties ervan hebben ervoor gezorgd
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datdat de naam van Golitsyn niet meer uit de geschiedenis van de CIA en diverse
anderee westerse inlichtingendiensten is weg te denken. Onder invloed van Golitsyn
ontketendee Angleton namelijk een jacht op een mol of mollen binnen de CIA die de
dienstt zou ontwrichten en tal van carrières zou breken. Een en ander is elders uitvoerigg beschreven.4
Dee kern van Golitsyns ideeën zoals neergelegd in New Lies for Old is dat velee belangrijke ontwikkelingen in Oost-Europa sinds 1957 zijn georkestreerd door de
communistischee leiders. Het doel daarvan is het Westen in de waan te brengen dat
hethet niet te maken heeft met een monolithisch blok, maar met een systeem van staten
datdat onder grote interne spanningen gebukt gaat. De onafhankelijke koers van
Joegoslaviëë vanaf 1948, de Praagse lente en de dissidentenbeweging in de USSR
warenn voorbeelden van verschijnselen die geen echte uitingen van zwakheid en
internee spanning waren binnen de Sovjet Unie en het Oostblok. Zij hadden juist tot
doell het Westen te misleiden en in slaap te sussen omtrent de werkelijke omvang
vann de communistische dreiging. Ten aanzien van de bekende dissident Andrej
Sacharovv wijst Golitsyn bijvoorbeeld op het 'verdachte' feit dat hij in ballingschap
inn Gorki er nog in slaagde contact te onderhouden met de buitenwereld. Hij zegt
daarover:: 'The only conclusion consistent with these facts is that Sakharov is still a
loyall servant of his regime, whose role is now that of a senior disinformation
spokesmann for the Soviet strategists.' (p. 231) En passant laat Golitsyn ook nog
wetenn dat er serieuze bewijzen zijn dat de GROe-officier Oleg Penkovski nooit echt
voorr de Britten en Amerikanen heeft gewerkt. Hij zou door de KGB bewust op
westersee inlichtingendiensten zijn afgestuurd, om als een kanaal voor desinformatie
tee dienen (p. 54). Wat de bewijzen daarvoor zouden zijn, blijft onbesproken.
Volgenss de gangbare opvatting is Penkovski in 1963 wegens spionage voor het
Westenn geëxecuteerd. Zelfs het conflict tussen de Sovjet Unie en de Volksrepubliek
China,, dat zich in alle hevigheid in de jaren '60 manifesteerde, was volgens Golitsyn
mett de boven genoemde bedoeling geënsceneerd. Simpel gezegd: 'The feigned
disunityy of the communist world promotes real disunity in the noncommunist
world.'' (p. 182) In het begin van de 21 c eeuw mogen dergelijke theorieën absurd lijken,, voor de CIA was er in de jaren '60 genoeg reden een en ander serieus te
onderzoeken.. Zo werd er een aparte commissie in het leven geroepen om Golitsyns
beweringenn over het Sovjet-Chinese conflict op hun juistheid te toetsen, overigens
mett een voor hem negatief resultaat.
Golitsynn laat het begin van de systematische desinformatiecampagne ongeveerr samenvallen met de instelling van een speciale desinformatieafdeling bij de
KGBB op het einde van de jaren '50, onder leiding van de bekende KGB-officier Ivan
Agajants.. Er werd inderdaad door de KGB en andere Oost-Europese diensten
systematischh aan desinformatie gedaan en Agajants speelde daarbij in die periode
eenn belangrijke rol. Het ging daarbij echter vooral om zaken als het in omloop
brengenn van berichten die nadelig uitwerkten op de invloed en het prestige van het
Westenn en de Verenigde Staten. ° Golitsyn schildert de CPSU en de KGB af als
almachtigee organisaties, die in tandem bezig zijn vrijwel de hele wereld naar hun
handd te zetten. Het door hem geschetste scenario is op zichzelf al onaannemelijk.
Hett wordt echter nog onaannemelijker als men bedenkt dat bij de uitvoering ervan
honderdenn of eerder duizenden mensen betrokken moeten zijn of zijn geweest. Dat
afgezienn van Golitsyn via geen enkele andere overloper of anderszins informatie
overr een dergelijke grootschalige misleidingsoperatie naar het Westen zou zijn
geraakt,, speciaal ook na 1991, is uitermate onwaarschijnlijk. Dat lijkt het belangrijk297 7

stee argument tegen Golitsyns denkbeelden: dat zij door niemand anders zijn bevestigdd en, zo zou men daaraan kunnen toevoegen, ook niet door de feiten.
Err is een passage in New Lies for Old die er enigszins uitspringt, namelijk
diee waarin Golitsyn spreekt over KGB-activiteiten in Finland. Als hij dat onderwerp
bespreekt,, vooral de kwestie van rekrutering van agenten, is hij onverwacht zakelijk
enn concreet, al is hij terughoudend met namen van agenten. In tegenstelling tot
bijvoorbeeldd Viktor Groesjko noemt hij de Finse politicus Urho Kekkonen niet met
naamm en toenaam. Voor kenners van de Finse politiek moet het echter duidelijk zijn
overr wie hij het heeft (pp. 282-291). Deze onverwachte zakelijkheid heeft ongetwijfeldd te maken met het feit dat Golitsyn kort voor zijn vlucht naar het Westen enige
tijdd als KGB-officier in Helsinki was gestationeerd.
***** *
Olegg Gordievsky, Next Stop Execution: The Autobiography of Oleg Gordievsky.
London,, Basingstoke, 1995.
Biografie:52 2
Geborenn in Moskou op 10 oktober 1938 als Oleg Antonovitsj Gordievsky. Zijn
vaderr was vanaf 1932 werkzaam bij de OGPOe als politiek officier bij de grenstroepen.. Begon in september 1956 studie aan Instituut voor Internationale Betrekkingen
inn Moskou die hij met succes afrondde. Begon in augustus 1962 opleiding aan
Schooll 101 van de KGB. In 1963-1966 werkzaam bij de Centrale in Moskou, bij de
Tweedee Afdeling van Directoraat S (illegalen), die zich toelegde op het creëren van
identiteitenn voor illegalen. In 1966-1970 bij de rezidentoera in Kopenhagen waar hij
zichh voornamelijk bezighield met ondersteuning van operaties van illegalen. In
1970-19722 weer werkzaam in de Centrale. Vervolgens voor lijn PR (politieke inlichtingen)) in Kopenhagen (1973-1978) gestationeerd, in de Centrale (1978-1982) en in
Londenn (1982-1985). Begon in 1974 in Kopenhagen als agent in place te werken
voorr de Britse inlichtingendienst MI6. Werd in 1983 hoofd van de lijn PR in Londen
enn plaatsvervangend rezident. Werd in mei 1985 plotseling teruggeroepen naar
Moskouu omdat er verdenking tegen hem was gerezen. Werd daar nadat hij onder
invloedd van drugs was gebracht aan een ondervraging onderworpen. Wist die te
doorstaann en bleef voorlopig in Moskou op vrije voeten. Wist in juli 1985 met
behulpp van MI6 in de kofferbak van een auto de Sovjet-Finse grens over te komen.
Woontt sindsdien in Engeland. Schreef samen met de Britse historicus Christopher
Andreww KGB: The Inside Story of its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev
(1990).. Verder als editor samen met Andrew Instructions from the Centre: Top
SecretSecret Files on KGB Foreign Operations 1975-1985 (1991) en 'Special Issue on
Moree "Instructions from the Centre": Top Secret Files on KGB Global Operations,
1975-1985',, dat verscheen als een speciaal nummer van het tijdschrift Intelligence
andand National Security, Volume 7, January 1992, Number 1. Hoogste rang bij de
KGB:: luitenant-kolonel.
Olegg Gordievsky deed na zijn overlopen in 1985 van zich spreken door een aantal
belangrijkee publicaties. Aan KGB: The Inside Story of its Foreign Operations from
LeninLenin to Gorbachev kon hij zijn kennis bijdragen over de geschiedenis van de KGB.
Diee had hij zich eigengemaakt door zijn betrokkenheid in 1980 bij de totstandkomingg van een voor intern gebruik bestemde geschiedenis van het Eerste Hoofd298 8

directoraatt van de KGB. Instructions from the Centre en de vervolgpublicatie
daaropp bestaan uit een waardevolle selectie van officiële KGB-documenten die Gordievskyy in de jaren 1974-1985 aan MI6 doorspeelde. Daaronder zijn vele instructies
aann rezidentoera's, afkomstig van de Centrale. Een deel daarvan is gewijd aan RJaN,
eenn programma dat begin jaren '80 van start ging. Daarin zochten KGB en GROe
samenn naar indicaties die erop wezen dat westerse mogendheden een nucleaire
verrassingsaanvall op de Sovjet Unie en haar bondgenoten in de zin hadden. Gordievskyy is degene die het bestaan van RJaN openbaar maakte en er uitvoerig over
schreef.. Het bestaan van RJaN is later door andere bronnen bevestigd, onder meer
doorr de diplomaat Anatoly Dobrynin in zijn memoires. Voor wie het woord van
Gordievskyy nog niet genoeg was, zijn na het einde van de DDR uit de archieven van
hett Oost-Duitse Ministerium für Staatssicherheit de documentaire bewijzen te voorschijnn gekomen van het bestaan van RJaN. De Oost-Duitsers was namelijk in dat
programmaa ook een rol toebedeeld.55
Dee beweringen van Gordievsky waren niet altijd onomstreden. Zo werd de
mededelingg in KGB: The Inside Story dat Harry Hopkins, een naaste medewerker
vann president Roosevelt tijdens de Tweede Wereldoorlog, een NKVD-agent was
geweest,, hem niet door iedereen in dank afgenomen. Gordievsky's visie op Hopkins
wass niet op documenten gebaseerd, want die zaten in Moskou achter slot en grendel.
Hijj beweert dat hij in zijn begintijd bij de KGB een lezing heeft bijgewoond van de
bekendee illegaal Achmerov over diens activiteiten in de VS in de jaren '30 en '40.
Achmerovv zou daarbij hebben gezegd dat de belangrijkste Sovjet agent in de VS in
diee periode Harry Hopkins was geweest. Gordievsky kwam erachter dat andere
officierenn in Directoraat S en het Eerste Hoofddirectoraat dezelfde mening waren
toegedaan.. Achmerov zou ook zelf rechtstreeks in contact met Hopkins hebben
gestaan.. Hoe een illegaal als Achmerov die niet aan de Sovjet ambassade verbonden
was,, die contacten met zo'n hoge regeringsfunctionaris als Hopkins dan wel zou
hebbenn onderhouden, bleef onduidelijk. Gordievsky zwakte in KGB: The Inside
StoryStory zijn bewering uiteindelijk af door te zeggen dat Hopkins 'an unconscious
ratherr than a conscious agent' was geweest.56 Vanwege de beweringen over Hopkins
kregenn Andrew en Gordievsky felle kritiek van de Amerikaanse historicus Arthur
Schlesinger.. Hopkins' ontmoetingen met Achmerov, als die er geweest zijn, zeggen
natuurlijkk niets, vooral niet als men in aanmerking neemt dat eerstgenoemde een
grotee voorliefde had voor back channel diplomacy. In The Haunted Wood, dat in
19999 verscheen en op materiaal uit KGB-archieven is gebaseerd, is niets te vinden
datt erop zou wijzen dat Hopkins een NKVD-agent was, bewust of onbewust. Dat
hoeftt op zichzelf natuurlijk niets te betekenen, want het gaat daarbij immers om
materiaall wat door de huidige Russische overheid is vrijgegeven en dus waarschijnlijkk niet volledig is. De Amerikaanse historici John Haynes en Harvey Klehr
publiceerdenn in 1999 een analyse van de berichten van Sovjet inlichtingendiensten
uitt de jaren '40 die in het kader van het Amerikaanse Venona-project in de loop der
jarenn zijn ontcijferd. Ook zij droegen daarin geen belastende feiten over Hopkins
aan.599 Overigens is met volledige zekerheid bewijzen dat iemand geen agent is
geweest,, in zo'n situatie vrijwel onmogelijk. Kirpitsjenko uit in Iz archiva razvedtsjikatsjika ook scherpe kritiek op de beweringen van Gordievsky over Hopkins. Achmerovv zou als professioneel inlichtingenofficier volgens hem nooit op een dergelijke
manierr over de identiteit van een agent mededelingen hebben gedaan, zelfs niet
tegenoverr een gehoor van KGB-officieren. Het is opvallend dat Gordievsky in
NextNext Stop Execution niet op de kwestie Hopkins terugkomt. Hij was overigens niet
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dee enige die beweerde dat Hopkins een NKVD-agent zou zijn geweest Schlesingerr uitte ook kritiek op Andrew en Gordievsky omdat zij zich schaarden bij degenen
diee Harry Dexter White betitelden als een Sovjet agent.62 Inmiddels is zowel op
basiss van materiaal afkomstig uit de KGB-archieven als op grond van wat het
Venona-projectt aan harde bewijzen opleverde, duidelijk dat de beschuldiging aan
hett adres van White voor de volle honderd procent gerechtvaardigd was. Gordievskyy beweerde ook dat Alger Hiss, een hoge ambtenaar van het State Department van
wiee vaststond dat hij in de jaren '30 voor de GROe had gespioneerd, ook in de jaren
'400 nog als Sovjet agent actief was geweest. Inmiddels is vast komen te staan dat
Gordievskyy ook daarin gelijk had.65
Doordatt Gordievsky geruime tijd bij Directoraat S heeft gewerkt, kon hij in
NextNext Stop Execution waardevolle inzichten geven in de manier waarop illegalen door
dee KGB werden ingezet. Zo was er naast de traditionele illegalen, die vaak voor
langee tijd onder een valse identiteit en zonder diplomatieke dekmantel in het
buitenlandd verbleven, in Moskou ook een groep mobiele illegalen, die naar haar
eerstee leider de Nagaj e v-groep werd genoemd. Zij werden ingezet voor kortere
opdrachtenn over de hele wereld (p. 136). De KGB ging bij het verkrijgen van
documentatiee voor een valse identiteit te werk op manieren zoals die vaak in spionageromanss zijn beschreven. Zo waren er enkele Orthodoxe priesters in Finland
omgekocht,, zodat de KGB de mogelijkheid kreeg eigen gegevens in de kerkregisters
inn te voeren (p. 139). Via die kerkregisters kon men dan bijvoorbeeld een vals
paspoortt aanvragen. Oost-Duitsland was een zeer belangrijke bron van documentatie.. Van de vele personen die in de loop der jaren vanuit de DDR naar het Westen
warenn gegaan kwamen er om uiteenlopende redenen altijd wel een paar terug. Hun
documentenn werden bij terugkomst altijd in beslag genomen om illegalen daarmee
eenn nieuwe identiteit te kunnen geven. In de tweede helft van de jaren '40 en in de
jarenn '50 had de KGB relatief gemakkelijk toegang tot de Oost-Duitse Standesamtbucher,samtbucher, het bevolkingsregister, waar in een open regel bijvoorbeeld de gegevenss van een nieuwe persoon konden worden ingevoerd (pp. 139-140). Op die
manierr kon later een illegaal aan een geboortebewijs worden geholpen. Vladimir
Kuzichkinn die rond 1980 ook werkzaam was bij Directoraat S, beschrijft in zijn
memoiress dezelfde werkwijze om aan een valse identiteit voor een illegaal te komen.
Hijj wijst ook op het belang van de DDR voor het verkrijgen van valse Duitse identiteiten.. Een volledig overzicht over het werk van en met illegalen had Gordievsky
uiteraardd niet. Hij kwam er naar eigen zeggen bijvoorbeeld nooit achter hoeveel illegalenn er in totaal waren, hoeveel er elk jaar werden gerekruteerd en hoeveel hun
opleidingg niet afmaakten (pp. 143-144). Wel meent hij, zonder dat overigens
duidelijkk wordt hoe hij aan het cijfer komt, dat het totale aantal personeelsleden van
hethet Eerste Hoofddirectoraat begin jaren '70 tot 16.000 was gestegen (p. 196).
Kaloeginn noemt voor die tijd het aantal van ongeveer 12.000.67
Eenn van de belangrijkste taken die Gordievsky in Denemarken had toen hij
daarr op het eind van de jaren '60 was gestationeerd, was de jacht op Scandinavische,
voorall Deense, identiteiten voor illegalen. Hij moest daartoe onderzoek doen naar de
Deensee vormen van persoonsregistratie en daarover aan de Centrale rapporteren. Het
plann was uiteindelijk toegang te krijgen tot de registers van de protestantse kerk in
Denemarkenn en op die manier nieuwe Deense identiteiten voor illegalen te creëren.
Alss er eenmaal een dominee of andere kerkelijke functionaris bereid zou zijn
gevondenn mee te werken, zou er vanuit Moskou een team van meestervervalsers
komenn om nieuwe gegevens in een register in te voeren (p. 156). Onduidelijk blijft
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inn Next Stop Execution of er van dit plan uiteindelijk iets is terechtgekomen.
Illegalenn werden vaak van tijd tot tijd teruggeroepen naar de Sovjet Unie,
somss ook voor vakantie, waarbij zij natuurlijk niet op reguliere wijze vanuit een
westerss land naar hun vaderland konden reizen. Een van de manieren die daarbij
werdd gebruikt, wordt ook door Gordievsky beschreven. De methode was zo iemand
mett valse documenten aan boord te loodsen van een Sovjet schip dat op weg was
naarr de USSR. Zo legden er in Denemarken regelmatig Sovjet schepen aan die een
dienstt onderhielden tussen Le Havre en Leningrad. Het was dan bijvoorbeeld de taak
vann Gordievsky een illegaal bij aankomst in Denemarken op te vangen en van een
zeemanspaspoortt te voorzien voordat hij aan boord ging van een schip dat doorvaardee naar Leningrad (p. 157). De route andersom zal ongetwijfeld ook heel vaak zijn
gevolgd.. Zo reisde Pavel Soedoplatov in mei 1938 met een Sovjet schip vanuit
Moermanskk via Scandinavië naar Rotterdam, om daar de moordaanslag op Jevhen
Konovaletss te plegen.68
Sommigee voorvallen die Gordievsky beschrijft klinken de westerse lezer
misschienn onwaarschijnlijk in de oren, maar waren dat in de paranoïde Sovjet
contextt niet. Zo ontmoette hij in Moskou de bekende illegaal Rudolph Abel, die na
zijnn veroordeling in de Verenigde Staten begin jaren '60 was uitgewisseld tegen de
U-22 piloot Gary Powers. Na zijn terugkeer in de USSR kreeg Abel geen werk van
betekeniss te doen. Men vertrouwde hem niet en sommige van zijn chefs verdachten
hemm er zelfs van een Amerikaanse agent te zijn. Dat die verdenking bestond is niet
onaannemelijk.. Kaloegin heeft bijvoorbeeld geschreven dat ook de Britse KGBagentt Kim Philby, die in 1963 naar de Sovjet Unie was gevlucht, in Moskou met
enigg wantrouwen werd bejegend.69 Gordievsky meent te hebben gehoord dat het
wantrouwenn van de KGB jegens Abel ook op het eind van diens leven nog niet was
weggenomen.. Het hoofd van Directoraat S, Anatoli Lazarev, zou namelijk toen Abel
opp zijn sterfbed lag, een ondergeschikte met de modernste afluisterapparatuur op
hemm af hebben gestuurd, om te zien of hij zich niet in zijn laatste ogenblikken zou
verraden.. De herkomst van dit verhaal is overigens niet duidelijk (p. 142).
Gordievskyy geeft als een van de weinige overlopers een classificatie van de
contactenn die een KGB-officier onderhield in het buitenland. Contacten waren
volgenss hem onderverdeeld in de volgende groepen: 'agenten', 'vertrouwelijke
contacten',, 'objecten van cultivatie* ('targets of cultivation') en 'overige contacten*.
Dee afbakening van de verschillende categorieën is echter niet al te scherp. Vertrouwelijkee contacten worden bijvoorbeeld omschreven als 'low-grade agents not
entirelyy attached [to the KGB], but still doing something', terwijl overige contacten
werdenn getypeerd als 'useful but sporadic in their assistance' (p. 120). In een andere
passagee is ook sprake van 'agents of influence' en 'confidential contacts of influence'.. Hier geeft Gordievsky een enigszins andere omschrijving van een vertrouwelijk
contact.. Het gaat om een persoon 'who, in the KGB's eyes, was or might be preparedd to be helpful to the Soviets, but the pattern of the relationship was dictated by
thee contact themselves.' (p. 275) Een dergelijke omschrijving doet vermoeden dat
eenn vertrouwelijk contact een veel grotere speelruimte heeft ten opzichte van de
KGBB dan een volwaardige agent. De contacten die Vitali Pavlov onderhield met
Poolsee leiders in de jaren '70 en '80 zijn daarvan een goed voorbeeld. Of bij de verschillendee categorieën de mate van conspiratie kan verschillen, daarover laat
Gordievskyy zich niet uit. Uit de beschrijving die Pavlov van zijn werk geeft valt af te
leidenn dat kennelijk ten aanzien van vertrouwelijke contacten een geringere vorm
vann conspiratie gold dan ten aanzien van echte agenten.70 Viktor Groesjko, in de
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jarenn '60 en '70 als KGB-officier onder meer in Noorwegen gestationeerd, benadruktt in zijn memoires ook het belang van vertrouwelijke contacten.71 Gordievsky
onderstreeptt dat het feit dat iemand door de KGB werd aangemerkt als een vertrouwelijkk contact, slechts de zienswijze weergaf van de KGB op die persoon. Het
hoefdee in lang niet alle gevallen te betekenen dat zo iemand zich ervan bewust was
datt hij met de KGB in verbinding stond. Een KGB-officier afficheerde zeker
tegenoverr zo'n vertrouwelijk contact zijn echte beroep doorgaans niet, maar stond
officieell te boek als een diplomaat of attaché (p. 276).
***** *
Jevg.. Grig, Da, ja tam rabotal. Zapiski ofitsera KGB. ('Ja, ik heb daar gewerkt.
Notitiess van een KGB-officier.') Moskva, 1997.
Biografie: :
Geborenn in 1939 in New York, waar zijn ouders op dat moment werkzaam waren
voorr de NKVD. Na beëindiging middelbare school en enkele losse werkzaamheden
vanaff 12 september 1958 in dienst bij de KGB. Aanvankelijk werkzaam bij afdeling
vann het Tweede Hoofddirectoraat die zich bezighield met het volgen van buitenlandsee diplomaten. Na enkele jaren toegevoegd aan het Zevende Hoofddirectoraat dat
zichh bezighield met het volgen en observeren van personen. Deed daarnaast buiten
diensttijdd een studie Engels. Februari 1966 lid CPSU. 21 september 1967 overgang
naarr zojuist opgerichte Vijfde Directoraat, werkzaam op afdeling die toezicht hield
opp 'maatschappelijke en culturele uitwisselingen' met het buitenland. Juü 1974 als
officierr van de actieve reserve van het Vijfde Directoraat bij het VAAP geplaatst. In
19877 plaatsing als officier van de actieve reserve bij Goskomizdat. Maakte uit
hoofdee van zijn werk bij Goskomizdat o.a. reizen naar Griekenland, Duitsland en de
Verenigdee Staten. Nam ontslag bij de KGB (die toen officieel al niet meer zo heette)
opp 30 maart 1992. Hoogste rang bij de KGB: kolonel.
Grig,, wiens naam een pseudoniem is, werpt in zijn memoires licht op een aantal
aspectenn van de modus operandi van de KGB, dat in andere herinneringen nauwelijkss aan bod komt. Wat hij vertelt is vooral ook van belang omdat een groot deel
ervann betrekking heeft op het functioneren van de KGB binnen de Sovjet Unie. Na
zijnn indiensttreding hield Grig zich aanvankelijk bezig met het volgen van buitenlanderss in Moskou. Dat was werk dat bij de KGB niet echt in hoog aanzien stond. In
19677 werd het Vijfde Directoraat bij de KGB opgericht, dat vooral berucht zou
wordenn omdat de strijd tegen de dissidentenbeweging vooral door deze tak van
dienstt is gevoerd. Grig werd bij de oprichting ervan daarnaar overgeplaatst en ging
zichh met organisaties bezighouden die zich op het terrein van culturele uitwisselingenn bewogen. Daar waren de 'vriendschapsverenigingen' bij die de banden tussen
dee USSR en allerlei andere landen onderhielden en die jaarlijks door 500 tot 700
buitenlanderss werden bezocht. Apart object van aandacht waren de cursussen
Russischh die deze verenigingen aan de MGOe organiseerden en waar jaarlijks
driehonderdd buitenlanders op af kwamen. Verder hield Grig zich bezig met het
Comitéé ter Verdediging van de Vrede (jaarlijks tweehonderd buitenlanders), het
Comitéé voor Sovjet Vrouwen (jaarlijks niet meer dan honderd personen) en het
Instituutt voor Staat en Recht van de Academie van Wetenschappen van de USSR,
waarvann het aantal buitenlandse bezoekers om onduidelijke redenen niet groot was.
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Mett de leiding van deze organisaties onderhield Grig 'officiële contacten' (pp. 110111).. Daarnaast waren er de z.g. 'vertrouwelijke contacten' en tenslotte de 'agenten',, die hij er bij die organisaties op na hield. Soms konden vertrouwelijke contactenn uitgroeien tot echte agenten (pp. 112, 118). De KGB was volgens Grig ook in de
medischee wereld in de USSR bijzonder actief en had daar bijzonder veel agenten
gerekruteerd.. Dat had er volgens hem mee te maken dat er langs die weg door
leidinggevendee KGB'ers en gewone medewerkers wel eens zeldzame geneesmiddelenn te regelen vielen, een plaats in een goed ziekenhuis of een consult bij een goede
specialistt (p. 120). Grig wekt de indruk dat de KGB redelijk ver ging in wat men
wildee weten. Een groep Britse historici die voor een conferentie over de Tweede
Wereldoorlogg georganiseerd door de Academie van Wetenschappen van de USSR
naarr Moskou kwamen, moest nauwlettend in het oog worden gehouden. Grig kreeg
vann een superieur van tevoren de volgende instructies: 'Wij zijn erin geïnteresseerd
tee weten te komen wat hun wetenschappelijke positie is ten aanzien van dergelijke
vraagstukken,, waarover zij spreken met hun Sovjet collega's en wie van jullie
[KGB'ers]] we in de delegatie moeten opnemen om de Britten te vergezellen en voor
henn bijvoorbeeld als tolk op te treden.' (p. 103)
Bijj de rekrutering van een agent was het plaatsen van een handtekening door
dee gerekruteerde niet altijd noodzakelijk. De handtekening was er niet op de eerste
plaatss op gericht de rekrutering te bezegelen, maar had vooral tot doel de nieuwe
agentt te verplichten tot geheimhouding ten aanzien van wat hij tijdens zijn loopbaan
alss agent over de KGB te weten zou komen. Grig typeert de rekrutering als een
'dramatischee gebeurtenis' in het leven van de betrokken agent. Filipp Bobkov die
vanaff het begin een grote rol speelde in het Vijfde Directoraat en lange tijd aan het
hoofdd ervan heeft gestaan, drong volgens Grig vaak aan op een ontmoeting met de
nieuwee agent een dag na zijn rekrutering. De bedoeling daarvan was na te gaan hoe
zijnn stemming was en eventueel extra geestelijke steun te verlenen (p. 123). Hij
schrijftt ook dat elk bureau of afdeling van de KGB jaarlijks verslag moest uitbrengenn over het aantal agenten dat men gerekruteerd had. Daarbij werd overigens niet
altijdd duidelijk aangegeven wat de kwaliteit van de agenten in kwestie was, in zijn
ogenn een tekortkoming van dergelijke verslaglegging. Elke operationele medewerker
werdd geacht per jaar twee agenten te rekruteren, hoewel lang niet iedereen dat aantal
inn de praktijk haalde. Vooral aan het einde van het kalenderjaar moesten er vaak
extraa inspanningen worden verricht in een pogingg alsnog het vereiste aantal agenten
tee halen. Van tijd tot tijd werd het bestand doorgenomen en werden minder waardevollee agenten van de lijst afgevoerd (pp. 253-254). Grig noemt de beroepsorganisatiess voor componisten, schrijvers en architecten in de Sovjet Unie als instellingen
waarr 'niet weinig' agenten van de KGB zaten (p. 266).
Grigg is vrijwel de enige schrijver van memoires die aandacht schenkt aan het
belangrijkee verschijnsel van de 'officieren van de actieve reserve' (qfitsery dejstvoejoesjtsjegojoesjtsjego reserva). Dat waren KGB-officieren die in opdracht van het directoraat
waarr zij bij hoorden, onder een dekmantel bij een andere Sovjet instelling werkzaam
waren.. Het bekendste voorbeeld daarvan waren KGB-officieren die onder de
dekmantell van diplomaat aan Sovjet ambassades of andere instellingen in het
buitenlandd waren verbonden. Waarschijnlijk een nog groter aantal officieren van de
actievee reserve was in de Sovjet Unie zelf onder een dekmantel werkzaam. Zij
kregenn hun salaris van de KGB volgens de rang die zij bekleedden en niet van de
organisatiee waar zij gestationeerd waren. Grig was als officier van het Vijfde
Directoraatt betrokken bij het toezicht op eerder genoemde organisaties van de
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'creatievee intelligentsia' en op andere 'maatschappelijke organisaties' als het Comité
terr Verdediging van de Vrede en het Comité van Sovjet Vrouwen. Daarbij ondervondd hij naar eigen zeggen veel hulp van collega's van de actieve reserve die daar
werkten.. Waaruit die hulp precies bestond blijft onduidelijk, maar men kan zich
voorstellenn dat dergelijke KGB-officieren goed geïnformeerd waren over wat er in
diee organisaties allemaal speelde. Grig schrijft ook dat bij elke organisatie die hij
kendee wel enkele officieren van de actieve reserve waren ondergebracht. De 'actieve
reserve'' is overigens niet te verwarren met de gewone 'reserve' (zapas). Die bestond
uitt voormalige KGB'ers die gepensioneerd waren (pp. 151-152). Vanaf 1974 werkte
Grigg jarenlang zelf als officier van de actieve reserve bij de organisatie voor
auteursrechtenn VAAP. Die hield zich bezig met de verkoop van rechten van Sovjet
auteurss in het buitenland en van die van buitenlandse auteurs in de USSR. In totaal
warenn er volgens Grig vijf tot zeven KGB'ers als officieren van de actieve reserve
bijbij VAAP werkzaam (p. 338). Groot bezwaar van het werk was wel dat het verplichtingenn met zich meebracht ten opzichte van twee werkgevers (p. 280). Aan het hoofd
vann de groep KGB'ers bij VAAP stond een officier die daarvoor enige tijd onder een
dekmantell bij het Instituut voor de Verenigde Staten en Canada in Moskou had
gewerktt (pp. 279, 289). Na de mislukte staatsgreep van augustus 1991 heeft de
nieuwee KGB-voorzitter Bakatin geprobeerd de officieren van de actieve reserve
voorr zover mogelijk bij andere organisaties weg te halen.
Eenn van Grigs KGB-taken bij VAAP was toezicht te houden op de contacten
vann de 'creatieve intelligentsia' met buitenlanders. Daarbij werd hij geassisteerd
doorr zijn 'helpers' bij VAAP, dat wil zeggen zijn informanten, voor wie hij vele
goedee woorden over heeft (p. 291). Grig wekt de indruk dat de banden van een
officierr van de actieve reserve met de KGB niet altijd consequent geheim werd
gehouden.. Hij schrijft dat hij ongeveer één keer per week in de Loebjanka langsging
(p.. 298) en ook wel eens vanaf zijn werkplek bij VAAP naar zijn KGB-collega's
opbeldee (p. 307). Kennelijk hielden vele directoraten van de KGB er hun eigen
actievee reserve op na, want toen Grig later bij Goskomizdat werkte, zat daar ook een
officierr van de actieve reserve van het Eerste Hoofddirectoraat (p. 444). Er zaten ook
officierenn van de actieve reserve bij Gosteleradio (p. 474). Bij Radio Liberty in
Münchenn had de KGB zoveel agenten en inlichtingenofficieren (illegalen ongetwijfeld)) als men wilde: 'Mijn collega's was zelfs bekend wie met wie binnen dat
"collectief'' ruzie had en waarover.' (p. 395) In 1990 deed zich volgens Grig het
enigee geval van verraad voor bij het Vijfde Directoraat. Toen liep een niet nader
genoemdee KGB-officier, zoon van een voormalige functionaris van de Opperste
Sovjett van de USSR, tijdens een bezoek aan Denemarken over naar de Amerikanen
(p.. 485).
Hett informatieve gehalte van Grigs memoires steekt zeer gunstig af bij die
vann de eerder genoemde Bobkov, die jarenlang aan het hoofd stond van het Vijfde
Directoraat.. Over de actieve reserve en de meeste andere thema's van Grig is bij
Bobkovv niets te vinden.73 Grigs toon als hij over het Sovjet regime spreekt is
opvallendd kritisch. Hij vindt de door president Reagan gebruikte term 'rijk van het
kwaad'' niet van toepassing op de USSR, maar vindt 'rijk van de leugen' beter: 'Een
dergelijkee industrie van de leugen heeft er nooit en nergens [anders] bestaan.' (p. 97)
Zelfss de officiële benaming van de KGB tot 1978, KGB pri Sovete Ministrov SSSR
('KGBB verbonden aan de Ministerraad van de USSR') was volgens hem leugenachtig,, want de KGB heeft de ministerraad nooit over iets geïnformeerd. De rapportages
gingenn altijd rechtstreeks naar de afdelingen van het Centraal Comité of nog hoger
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(p.. 149). Grig beschouwde zich overigens nooit als een dissident (p. 269). In 1992,
toenn de publieke opinie in Rusland sterk tegen de KGB gekant was en men kennelijk
niett goed wist wat te doen met officieren van de actieve reserve, werd Grig te
verstaann gegeven dat hij maar beter ontslag kon nemen. Hij hield inderdaad de eer
aann zichzelf en nam ontslag (pp. 524-525). Hij was toen pas begin vijftig. Wat hij
daarnaa voor werk is gaan doen, is onduidelijk.
***** *
V.F.. Groesjko, Soedba razvedtsjika. Kniga vospominanij. ('Het lot van een inlichtingenofficier.. Boek met herinneringen.*) Moskva, 1997.
Biografie:74 4
Geborenn 10 juli 1930 als Viktor Fjodorovitsj Groesjko in Taganrog, vader was
draaibankarbeider.. 1954 afsluiting van opleiding aan MGIMO (Moskovski Gosoedarstvennyy Institoet Mezjdoenarodnych Otnosjenii, Moskous Staatsinstituut voor
Internationalee Betrekkingen) en indiensttreding bij ministerie van Buitenlandse
Zaken.. 1954-1958 als diplomaat in Noorwegen gestationeerd. 1958-1960 werkzaam
bijj het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Zomer 1959 door de KGB
benaderdd voor werk bij de inlichtingendienst. Zomer 1960 begonnen met opleiding
aann inlichtingenschool 'School nr. 101'. Zomer 1961 in dienst getreden bij het
Eerstee Hoofddirectoraat. 1961-1962 werkzaam in de Centrale in Moskou. 1962-1966
alss inlichtingenofficier gestationeerd aan de ambassade in Oslo. 1966-1968 werkzaamm in Moskou bij de Centrale. 1968-1972 opnieuw in Oslo gestationeerd, aanvankelijkk als plaatsvervangend rezident, later als rezident. 1972-1980 in Moskou als
plaatsvervangendd chef, later als chef, werkzaam bij de Derde Afdeling van het
Eerstee Hoofddirectoraat, die zich bezighield met het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië,, Australië en Nieuw-Zeeland. In 1980 benoemd tot plaatsvervangend chef van
hett Eerste Hoofddirectoraat, in 1983 tot eerste plaatsvervangend chef. In 1989
benoemdd tot plaatsvervangend voorzitter van de KGB en chef van het Tweede
Hoofddirectoraatt (binnenlandse contra-inlichtingen). Januari 1991 benoemd tot
eerstee plaatsvervangend voorzitter van de KGB. Na de mislukte staatsgreep in
augustuss 1991 gearresteerd. Januari 1992 om gezondheidsredenen vrijgelaten.
Hoogstee rang bij de KGB: generaal-kolonel.
Gezienn zijn biografie is het niet verwonderlijk dat Groesjko standpunten inneemt die
getuigenn van loyaliteit aan het Sovjet communisme. Zo verdedigt hij nog steeds het
Staatscomitéé voor de Noodtoestand dat de staatsgreep pleegde in augustus 1991.
Ookk uit hij scherpe kritiek op Gorbatsjov (pp. 198-199, 208-209). Evenals de
voormaligee KGB-officier Filipp Bobkov beweert hij dat dissidenten ten tijde van de
Sovjett Unie niet vanwege hun denkbeelden werden veroordeeld, maar omdat zij
wettenn hadden overtreden (p. 190).
Tijdenss zijn verblijf in Oslo in de jaren '50 en '60 kwam Groesjko in persoonlijkk contact met Einar Gerhardsen en diens vrouw Vema. Gerhardsen was een
belangrijkk Noors politicus en premier van zijn land in 1945-1951 en 1955-1965.
Overr zijn vrouw Vema is wel beweerd dat zij een KGB-agente was. Zij zou tijdens
eenn reis naar de Sovjet Unie in 1954 door middel van een 'intieme' ontmoeting met
eenn jonge KGB-officier zijn gerekruteerd. Onder andere een voormalige KGBrezidentt in Oslo rond 1960 zou zich in die zin hebben uitgelaten.75 Groesjko beweert
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stelligg dat de KGB nooit de bedoeling heeft gehad Vema Gerhardsen te rekruteren
(p.. 54). De betrekkingen die hij zelf tijdens zijn jaren in Oslo met het echtpaar
Gerhardsenn onderhield waren naar zijn zeggen ook niet 'conspiratief van karakter.
Afsprakenn werden gewoon via de telefoon gemaakt. Dat verhaal over die intieme
betrekkingenn met een KGB'er was volgens Groesjko ook onzin (pp. 60-61). In een
recentt in Rusland verschenen naslagwerk dat op Russisch archiefmateriaal gebaseerdd heet te zijn, wordt echter wel degelijk gesteld dat Vema Gerhardsen in de
jarenn '50 politieke informatie aan de KGB doorgaf.76 De mogelijkheid beslaat dat zij
formeell door de KGB niet als 'agent', maar als 'vertrouwelijk contact' werd
beschouwd.777 Het idee dat reizen van buitenlandse VIPs naar de Sovjet Unie door de
KGBB werden gebruikt om hen in compromitterende situaties te brengen en vervolgenss te rekruteren is volgens Groesjko een mythe (p. 66). Hier lijken de feiten hem
tegenn te spreken, want er zijn juist diverse van dat soort gevallen bekend. Een
bekendee zaak speelde bijvoorbeeld rond 1960 toen de KGB een poging deed de
Fransee ambassadeur in Moskou, Maurice Dejean, te rekruteren door hem seksueel te
compromitteren. .
Groesjkoo gaat in op diverse spionageaffaires die tijdens de Koude Oorlog in
Noorwegenn hebben gespeeld, zoals die rond Arne Treholt. Deze hoge Noorse
diplomaatt werd begin 1984 in Oslo gearresteerd en later veroordeeld tot twintig jaar
gevangenisstraf.. Volgens Andrew en Gordievsky was Treholts belangrijkste rol het
leverenn van informatie over de NAVO en de Noorse buitenlandse politiek. Tevens
fungeerdee hij als agent of influence, onder andere bij onderhandelingen van de
Sovjett Unie met de Noorse regering over zaken als de afbakening van de Barentszee.. Groesjko heeft echter een totaal andere interpretatie van de zaak. Hij ziet
Treholtt als 'slachtoffer van een subtiele intrige', die door 'invloedrijke krachten' in
Noorwegenn en binnen de NAVO zou zijn bekokstoofd (p. 155). Groesjko had naar
eigenn zeggen in 1972-1984 bij het Eerste Hoofddirectoraat toegang tot alle informatiee die via de Derde Afdeling (onder meer verantwoordelijk voor Scandinavië)
binnenkwam.. Vanaf 1980 had hij ook toegang tot alle informatie betreffende de
NAVO.. Groesjko: 'Daarom kan ik categorisch als lichtvaardig veronderstellingen
afwijzenn dat Treholt ooit documenten of ander materiaal van de NAVO heeft
overgedragenn aan de Sovjet inlichtingendienst of aan welke andere [Sovjet] organisatiee dan ook.' (p. 156) Dat laat in theorie de mogelijkheid open dat Treholt wel
anderr materiaal aan de KGB heeft doorgegeven. Pikant detail is dat Groesjko in een
anderr verband opmerkt dat het Eerste Hoofddirectoraat geen enkel belangrijk
geheimm NAVO-document gemist heeft en over de VS en het bondgenootschap uitzonderlijkk goed was geïnformeerd (p. 132).
Inzakee Treholt is er nog de kwestie van de bekende foto, volgens Andrew en
Gordievskyy in 1983 in het geheim in Wenen genomen, waarop hij op straat is afgebeeld,, in druk gesprek gewikkeld met de KGB-officier Gennadi Titov.80 Een andere
KGB'err is daarbij op de achtergrond aanwezig. Groesjko beweert dat die foto in
feitee het bewijs is dat Treholt geen Sovjet agent was, omdat KGB-officieren nooit
eenn openlijke ontmoeting op straat met een agent zouden riskeren. Dat zou volgens
hemm zeker gegolden hebben in het geval van Titov omdat hij op dat moment bij
westersee diensten bekend was als KGB-officier (pp. 156-158). Dit lijkt echter geen
doorslaggevendd argument omdat ook KGB-officieren wel eens fouten maken of belangrijkee principes van het inlichtingenwerk met voeten treden. Opvallend is wel dat
Groesjkoo in het geval van de Noorse Gunvor Haavik wel openlijk schrijft dat zij
voorr de KGB heeft gewerkt, vanaf het eind van de jaren '40 tot aan haar arrestatie
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beginn 1977. Waarom hij dat in haar geval wel toegeeft en in het geval van Treholt
niet,, is onduidelijk. Hoe eerder genoemde 'invloedrijke krachten' het trouwens
klaarspeeldenn Treholt door een onafhankelijke rechter te laten veroordelen, laat
Groesjkoo ook onbesproken. Dat Groesjko het inzake Treholt bij het rechte eind heeft
lijktt dus twijfelachtig. Temeer daar zijn voormalige collega Vitali Pavlov in een van
zijnn boeken enkele opmerkingen over Treholt maakt, waaruit geen enkele twijfel
blijktt aan het feit dat hij voor de KGB heeft gewerkt. Pavlov meent zelfs dat Treholt
doorr de overloper Oleg Gordievsky is verraden.
Overr de affaire rond Gordievsky houdt Groesjko er een visie op na die op
wezenlijkee punten afwijkt van wat Gordievsky zelf geschreven heeft. Zo beweert
Groesjkoo dat Gordievsky aanvankelijk voor de Deense dienst werkte en pas later
voorr de Britten (p. 143). In zijn memoires zegt Gordievsky daarover niets, hoewel
hijj inderdaad in de jaren '70, toen hij met een westerse dienst contact opnam, als
KGB-officierr in Denemarken was gestationeerd. Op zich is Groesjko's versie dus
niett eens onwaarschijnlijk. Groesjko merkt wat venijnig over Gordievsky op dat ondankss de hulp die hij van de Britse dienst genoot zijn prestaties als inlichtingenofficierr bepaald niet indrukwekkend waren (p. 144). Hij bedoelt daarmee
waarschijnlijkk dat de Britten hem informatie toespeelden die bij de KGB een goede
indrukk maakte. Opvallend is wel Groesjko's bewering dat Gordievsky toen hij in
meii 1985 'voor dringend overleg' naar Moskou werd teruggeroepen, nog niet onder
verdenkingg stond. Die verdenking kwam pas in Moskou op, maar er was toen volgenss Groesjko nog geen reden tot arrestatie (pp. 145-146). Onduidelijk blijft bij
Groesjkoo waardoor die verdenking dan wel ontstond. Gordievsky schrijft dat hij al
vrijwell onmiddellijk onraad bespeurde vanaf het moment dat hij in Moskou arriveerde,, bijvoorbeeld omdat zijn woning was doorzocht. De terugroeping uit Londen
wass in zijn visie duidelijk een uiting van de verdenking die al tegen hem bestond.83
Inn de tweede week van zijn verblijf in Moskou kreeg Gordievsky naar eigen zeggen
inn aanwezigheid van Groesjko in een glas alcohol een drug toegediend. Het doel was
hemm op die manier aan het praten te krijgen over zijn werk voor de Britse dienst.
Overr dit verhoor van Gordievsky met behulp van drugs zwijgt Groesjko in alle talen.
Groesjkoo verwijst naar een door de KGB gebruikt onderscheid tussen een
'agent'' en een 'vertrouwelijk contact' (doveritelnaja svjaz). Hij maakt geen haarscherpp onderscheid tussen de twee categorieën, maar zegt wel in een passage dat
vertrouwelijkee contacten geen documenten stelen of dead drops onderhouden (p.
172).. Hij omschrijft ze als 'buitenlanders die het vertrouwen genieten van operationelee medewerkers [van de KGB] vanwege hun kennis, betrouwbaarheid en hun wens
objectievee informatie te delen' (p. 121). Hij benadrukt het belang van vertrouwelijke
contactenn en zegt dat het niet voor elke medewerker van de oudere generatie van de
KGBB evident was. Die hadden de neiging de rekrutering van volwaardige agenten
tott absolute norm te verheffen. Groesjko keert zich echter ook tegen de opvatting
vann sommige jongere inlichtingenofficieren die van mening waren dat in het
informatietijdperkk het werken met agenten niet meer zo nodig was (pp. 124-125).
Vasilii Mitrokhin merkt over een vertrouwelijk contact onder andere op dat de mate
vann geheimhouding over de relatie van de KGB met een dergelijke persoon doorgaanss minder stringent was dan bij een agent. Ook ontvingen zij doorgaans niet
rechtstreeksee opdrachten voor het leveren van bepaalde informatie of het verrichten
vann andere taken op inlichtingengebied. Zij hadden zich kortom minder aan de KGB
gecommitteerdd dan een agent. 5
Eenn voorbeeld van een vertrouwelijk contact dat voor de USSR waardevolle
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informatiee opleverde was volgens Groesjko de Finse politicus Urho Kekkonen,
onderr andere president van zijn land in 1956-1981. Groesjko wijst erop dat door
westersee auteurs vaak wordt aangenomen dat Kekkonen een KGB-agent was. Dat is
echterr volgens hem onjuist (p. 114). Volgens Andrew en Gordievsky was hij
weliswaarr een agent, maar 'first and foremost a Finnish patriot'. Hooggeplaatste
landgenotenn die te toegeeflijk waren ten opzichte van de Sovjet Unie manoeuvreerde
hijj volgens hen bij een passende gelegenheid politiek op een zijspoor. Het is opvallendd dat Gordievsky Kekkonen in zijn memoires helemaal niet noemt.87 Uit Groesjko'ss beschrijving wordt duidelijk dat het contact met Kekkonen zeer intensief was.
Dee KGB-rezident in Helsinki, maar ook ander ambassadepersoneel wisselden
regelmatigg informatie uit met de Finse president. De contacten van Kekkonen met de
rezidentt droegen zelfs een 'tamelijk vertrouwelijk karakter'. Vandaar ook dat
Groesjkoo schrijft dat hij de beschuldiging dat Kekkonen een KGB-agent was, niet
helemaall onbegrijpelijk vindt. Duidelijk is wel dat Kekkonen volgens Groesjko niet
eenn simpele agent was die de KGB-rezident kon gelasten dit of dat geheim materiaal
overr te dragen. Daarvoor was zijn positie te onafhankelijk (pp. 114-115). Uit de
typeringg die Groesjko van de contacten met Kekkonen geeft, kan men concluderen
datt hij wellicht geen volwaardige agent was. Toch was hij in ieder geval voor de
KGBB en de Sovjet Unie van groot belang vanwege de informatie die met hem werd
uitgewisseld.. De voormalige KGB-officier Elisej Sinitsyn is in zijn memoires
positieff gestemd over de manier waarop Kekkonen kort na de oorlog als minister
vann Justitie optrad tegen 'semi-fascistische en reactionaire formaties' in Finland.88
Inn Groesjko's memoires zijn ook weer de rituele loftuitingen aan het adres
vann Andropov aan te treffen. Groesjko bracht in 1990 een vakantie door op de Krim
enn verbleef in hetzelfde gastenverblijf dat Andropov eerder had bezocht. Op een
mooii punt in de bergen nam hij zelfs vol weemoed plaats op hetzelfde bankje waar
'Joe.V.'' eerder op had gezeten (pp. 182-183). Na Andropovs dood ging het in de
visiee van Groesjko met de Sovjet Unie gestaag bergafwaarts. Zijn gevangenschap na
dee mislukte staatsgreep in augustus 1991 was voor hem ongetwijfeld het dieptepunt.
Dee nadelige effecten van die periode op zijn gezondheid getuigden volgens Groesjko
vann 'het ontbreken in het land van elementaire achting voor de eigen wetten en voor
dee rechten van burgers' (p. 220). Dat is een merkwaardige opmerking voor iemand
diee jarenlang bij de KGB heeft gewerkt.
***** *
Olegg Kalugin with Fen Montaigne, The First Directorate. My 32 Years in Intelligencegence and Espionage Against the West. New York, 1994.
Biografie: :
Geborenn op 6 september 1934 als Oleg Danilovitsj Kaloegin in Leningrad, waar zijn
vaderr bewaker was bij het hoofdkwartier van de plaatselijke NKVD. 1952 toegelatenn tot het Instituut voor Vreemde Talen in Leningrad. Leerde daar o.a. Engels,
Duitss en Arabisch. 1958-1959 verblijf als uitwisselingsstudent in New York, waar
hijj gelijktijdig met Alexander Jakovlev studeerde aan Columbia University. Juni
19600 aankomst in New York met als dekmantel de functie van correspondent van
Radioo Moskou. Maart 1964 teruggeroepen naar Moskou na het overlopen van de
KGB-officierr Yuri Nosenko naar de VS. Van juli 1965 tot februari 1970 werkzaam
bijj de KGB-rezidentoera in Washington DC. Was in 1967 en kort daarna o.a. be308 8

trokkenn bij het leggen van de eerste contacten met John Walker, die tot 1985 voor de
KGBB zou blijven werken. Maart 1970 benoemd tot plaatsvervangend chef van het
Directoraatt voor Buitenlandse Contra-Inlichtingen van het Eerste Hoofddirectoraat
(Directoraatt K), vanaf 1973 hoofd van dat directoraat. Wordt in 1974 de jongste
generaall uit de naoorlogse geschiedenis van de KGB. Januari 1980 overgeplaatst
naarr de vestiging van de KGB in Leningrad waar hij eerste plaatsvervanger van de
cheff werd, belast met KGB-activiteiten in steden en districten buiten Leningrad. In
januarii 1987 na aanhoudende conflicten met zijn chef in Leningrad op non-actief
gesteld,, kreeg een baan als 'beschermer van staatsgeheimen' bij de Academie van
Wetenschappen,, een jaar later bij het ministerie van Elektronica. Nam in februari
19900 definitief ontslag bij de KGB. Uitte in juni 1990 in het openbaar in Moskou
scherpee kritiek op de KGB en de positie van die organisatie binnen het Sovjet systeem,, herhaalde deze kritiek in talloze interviews en artikelen in de pers. Verloor
KGB-pensioenn en onderscheidingen in juli 1990 door een decreet van president
Gorbatsjov.. Augustus 1990 gekozen in het Congres van Volksafgevaardigden van de
USSR.. Slaagde er in december 1992 niet in gekozen te worden in het Congres van
Volksafgevaardigdenn van de Russische Federatie. Verblijf in de VS vanaf 1995. Zou
inn maart 2000 politiek asiel in de VS hebben aangevraagd. Verkreeg begin
augustuss 2003 het Amerikaans staatsburgerschap.90 Hoogste rang bij de KGB:
generaal-majoor. .
Kaloeginn neemt onder voormalige KGB-officieren een merkwaardige tussenpositie
inn omdat hij geen echte overloper is en zich voorzover bekend nooit aan een formele
debriefingg door de CIA of een andere westerse dienst heeft onderworpen. Hij heeft
inmiddelss echter het Amerikaanse staatsburgerschap en zijn memoires kunnen qua
openhartigheidd en kritiek op de KGB en het Sovjet systeem wedijveren met die van
menigg overloper. De herinneringen van de meeste van Kaloegins ex-collega's die
ookk hoge posities hebben bekleed, zoals Krjoetsjkov, Kirpitsjenko en Sjebarsjin, stekenn qua informatie zeer pover af tegen The First Directorate. Over agenten of vertrouwelijkee contacten die voor de KGB hebben gewerkt laten zij bijvoorbeeld in
tegenstellingg tot Kaloegin helemaal niets los. Diverse spionageaffaires die hij
beschrijft,, zijn weliswaar in westerse publicaties uitvoeriger behandeld, maar er lijkt
geenn reden Kaloegins openheid te bagatelliseren zoals een westerse recensent heeft
gedaan. .
Kaloeginss relatief grote openheid heeft alles te maken met zijn scherpe kritiekk op de KGB en het Sovjet systeem, zoals hij die vanaf 1990 verwoordde. Sommigee van zijn Russische critici zoals Krjoetsjkov en Kirpitsjenko beschuldigen hem
zelfss regelrecht van verraad. De gepensioneerde generaal-majoor Vjatsjeslav
Sjironinn aarzelt niet Kaloegin uit te maken voor CIA-agent.92 Kaloegin geeft inderdaadd informatie over agenten prijs, vooropgesteld dat het juist is wat hij schrijft. Zo
laatt hij weten dat de Noorse ambassadeur in Washington die in 1965 onverwacht
overleed,, vóór zijn aanstelling in de VS als agent voor de KGB had gewerkt. In diezelfdee tijd was er een ambassadeur van een groot Arabisch land die voor de KGB
werktee en Washington verliet binnen een jaar nadat Kaloegin er was gestationeerd
(p.. 77). Onvermeld blijft of deze ambassadeur inmiddels is overleden. Dat soort
gegevenss maakt het mogelijk een agent te traceren. In de Russische pers is wel
beweerdd dat een passage in Kaloegins memoires de FBI in staat heeft gesteld de
Amerikaann Robert Lipka als KGB-agent te ontmaskeren.93 Vitali Pavlov sluit zich in
"Sezam,"Sezam, otkrojsja!" bij deze beschuldiging aan. Lipka werd in 1996 gearresteerd
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enn had in 1964-1967 bij de National Security Agency gewerkt en informatie aan de
KGBB doorgegeven. Ook in de Amerikaanse pers werd erop gewezen dat er een
'gedetailleerdee beschrijving' van zijn zaak, overigens zonder dat Lipka's naam
genoemdd werd, in The First Directorate stond (pp. 82-83).95 Kaloegin heeft zelf altijdd ontkend dat zijn memoires aanwijzingen voor de arrestatie van Lipka hebben
geleverd.. In mei 1996 zei hij in een interview dat de informatie voor de arrestatie
vann Lipka net zo goed had kunnen komen van een van de volgens hem ruim twintig
KGB-overloperss die in de jaren 1980-1993 de wijk hadden genomen naar de
Verenigdee Staten. De FBI kon er volgens Kaloegin alle reden voor hebben de
ontmaskeringg van Lipka in verband te brengen met een passage in zijn memoires en
niett met een van de overlopers.96 In 1999 zou blijken dat Kaloegin daarin gelijk had.
Toenn werd duidelijk dat de arrestatie van Lipka het gevolg was van informatie die
wass geleverd door de in 1992 naar de Britten overgelopen KGB-officier Vasili
Mitrokhin.977 Mitrokhin bevestigt ook een andere bewering die Kaloegin in zijn
memoiress doet: de KGB heeft medio jaren '70 in Portugal, na het einde van het
Salazar-bewind,, een groot deel van het archief van de Portugese veiligheidsdienst
buitgemaaktt en naar Moskou weten te verschepen. Het materiaal bevatte onder
anderee informatie over agenten en informanten in Portugal die voor de veiligheidsdienstt van het Salazar-regime hadden gewerkt en door de kennis van de KGB
kwetsbaarr werden voor mogelijke rekrutering (pp. 170-171).98
Kirpitsjenkoo beweert dat Kaloegins memoires de Amerikaanse overheid niet
alleenn aanwijzingen voor de arrestatie van Lipka hebben geleverd, maar ook nog
voorr de identiteit van vier andere agenten, onder wie de eerder genoemde Noorse en
Arabischee ambassadeurs.99 Kirpitsjenko betitelt Kaloegin daarom als 'de meest
schadelijkee van alle verraders van de laatste tijd.' Hij geeft toe dat hij niet over
juridischh waterdichte bewijzen beschikt dat Kaloegin de identiteit van agenten en
medewerkerss van de Russische inlichtingendienst aan diensten van andere mogenhedenn heeft prijsgegeven, maar hij twijfelt er niet aan.100 Het is echter goed mogelijk
datt Kaloegin alleen informatie over die agenten en contacten van de KGB prijs heeft
gegevenn waarvan hij wist dat de Amerikanen daar al over beschikten op het moment
vann verschijnen van zijn memoires. Hij heeft daar niets over gezegd.
Kaloeginn wijdt ook een hoofdstuk aan zijn contacten met de Britse KGBagentt Kim Philby, die begin jaren '60 naar de USSR was gevlucht. Zijn schildering
vann Philby's leven in Moskou, waar hij een tijd lang onder een ernstig alcoholprobleemm gebukt ging, wordt door de Russische weduwe van de beroemde spion in haar
memoiress heftig aangevochten.1 l Waarschijnlijk de meest interessante passage uit
Kaloeginss memoires is de beschrijving van de vergadering in de Loebjanka begin
19788 die betrekking heeft op de voorgenomen liquidatie van de Bulgaarse dissident
Georgii Markov. Een aantal hoge KGB-functionarissen onder wie Andropov,
Krjoetsjkovv en hijzelf besloot de Bulgaren bij de liquidatie assistentie te verlenen
(pp.. 178-180). In de twee delen memoires van Krjoetsjkov die tezamen ruim
achthonderdd pagina's beslaan is over deze niet onbelangrijke bijeenkomst en over de
zaakk Markov niets terug te vinden. Kirpitsjenko noemt in een van zijn boeken de
versiee van Kaloegin 'verward en tegenstrijdig', zonder overigens de betrokkenheid
vann de KGB expliciet te ontkennen. Kirpitsjenko verwijst ook naar de onbedoelde
doodd van de overloper Artamonov in 1975, waarvan Kaloegin zelf in zijn memoires
toegeeftt dat hij er een belangrijke rol bij heeft gespeeld (pp. 152-159). Kirpitsjenko
schrijft:: 'Als deze moorden zouden hebben plaatsgevonden, moet Kaloegin als organisatorr daarvoor de hoofdschuld dragen.' Pogingen de zaak Markov na de omwente310 0

lingg in Bulgarije in 1989 op te lossen zijn op niets uitgelopen. De Bulgaarse overheidd liet tijdens een bezoek van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Robin
Cookk aan Bulgarije in oktober 1998 weten dat de zaak zou worden gesloten.102 Het
minstee wat van Kaloegins versie van de bijeenkomst in de Loebjanka gezegd kan
wordenn is dat zij niet onaannemelijk is. Opvallend is de grote afkeer van Krjoetsjkov
diee Kaloegin in The First Directorate aan de dag legt.
Kaloeginss overplaatsing naar Leningrad in 1980 heeft tot gevolg dat de lezer
eenn kijkje achter de schermen wordt gegund van de tweede stad van de USSR. Met
diee overplaatsing kwam er een einde aan Kaloegins werk voor het Eerste Hoofddirectoraat.. Kaloegin laat weten dat hij met de vervolging van dissidenten in Leningradd niets te maken had. Over het werk van de KGB in Leningrad is hij zeer
kritischh en hij uit zich in The First Directorate zeer negatief over zijn directe
superieurr aldaar, een zekere Nozyrev. Wegens zijn ageren tegen plaatselijke corruptiee kwam hij in aanvaring met zijn chef hetgeen uiteindelijk zou leiden tot het
eindee van zijn werk bij de KGB. Opvallend is dat net als in het geval van Gordievskyy zijn gevoelens van desillusie over het Sovjet systeem naar zijn zeggen een
aanvangg namen met de onderdrukking van de Praagse lente in 1968 (pp. 105108).100 In maart 2000 noemde de toen als waarnemend president optredende
Vladimirr Poetin Kaloegin in een interview een 'verrader' en als KGB-officier een
'nietsnut'.1044 Dat zou ertoe hebben bijgedragen dat Kaloegin in diezelfde maand
politiekk asiel in de Verenigde Staten aanvroeg.105 Tijdens het proces tegen een
Amerikaansee reserveofficier die in september 2001 tot levenslang werd veroordeeld
wegenss spionage voor de Sovjet Unie en Rusland trad Kaloegin blijkbaar als getuige
op.. Een verzoek van de FSB aan Kaloegin naar Rusland terug te keren dat begin
20022 werd gedaan, legde hij naast zich neer.106
***** *****
Wjatscheslaww Keworkow, Der geheime Kanal: Moskou, der KGB und die Bonner
Ostpolitik.Ostpolitik. Berlin, 1995.
Biografie:107 7
Geborenn 1924 in Moskou. 1954 of 1955 samen met de meeste van zijn jaargenoten
naa vijfjaar studie aan de Militaire Academie bij de KGB geplaatst. Was beginjaren
'600 werkzaam bij het Tweede Hoofddirectoraat, bij een afdeling die zich bezighield
mett het toezicht op en de rekrutering van buitenlandse journalisten in de USSR
Personeell van die afdeling zou meerdere keren voor zijn werk zijn onderscheiden.10
Naastt zijn werk bij de KGB was hij als journalist actief en schreef onder pseudoniemm artikelen over uiteenlopende onderwerpen voor Sovjet bladen. Kreeg in 1968
inn een persoonlijk onderhoud met Andropov de opdracht een 'geheime Kanal' met
dee West-Duitse sociaal-democraten tot stand te brengen. In 1982 van de KGB
overgestaptt naar TASS. In het midden van de jaren '90 enige tijd correspondent van
Itar-Tasss in Bonn. Hoogste rang bij de KGB: generaal-majoor.1
Kevorkovv schrijft in Der geheime Kanal heel weinig over zijn carrière bij de KGB.
Ookk uit andere bronnen is over zijn loopbaan weinig bekend. Hij beschrijft vooral
hett back channel tussen de West-Duitse sociaal-democraten en de top van de CPSU
datt hij in belangrijke mate tot stand hielp brengen. Vanaf het eind van de jaren '60
tott het begin van de jaren '80 was hij nauw bij deze contacten betrokken. Een van de
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centralee figuren in deze memoires is Andropov. Hij was het die in 1968 Kevorkov
dee opdracht gaf contact te leggen met de West-Duitse sociaal-democraten. Dit was
nogg ten tijde van de West-Duitse grote coalitie tussen SPD en CDU/CSU, vóór de
verkiezingenn van 1969 die zouden leiden tot de nieuwe regering van SPD en FDP.
Andropovv komt naar voren als de drijvende kracht achter de operatie, zij het dat hij
handeldee met volledige instemming van Leonid Brezjnev. Kevorkov schildert
Andropovv als een verlicht politicus, die erop uit was de USSR te moderniseren
zonderr daarbij van centrale controle en orde en gezag af te zien. Andropov gaf kennelijkk blijk van sentimenten voor West-Duitsland, die getuigen van een voor een
Sovjett communist opvallend rooskleurige kijk op dat land. Andropov verwees
regelmatigg naar de ervaringen van een land als Turkije, dat in het begin van de jaren
'700 een sterke economische groei doormaakte, blijkbaar mede onder West-Duitse invloed.. Kevorkov: 'Mehrfach aufierte Andropow den Gedanken, Westdeutschland
initiieree und verbreitete unabl&ssig Wellen der Zivilisation und wirke positiv auf die
Staatenn ein, die fahig und bereit sind, diese Impulse zu nutzen.' (p. 25)
Hoewell Der geheime Kanal weinig informatie over de KGB bevat, geeft het
veell interessante details over de manier waarop de verbinding met de West-Duitse
sociaal-democratenn tot stand kwam en de reacties en machinaties van een aantal
hoofdrolspelerss aan Sovjet kant. Een van degenen in Moskou die slechts na de
nodigee aarzeling met het inrichten van de geheime verbinding instemde, was ministerr van Buitenlandse Zaken Andrej Gromyko. Als uiting van zijn onbehagen vergeleekk hij in een onderhoud met Kevorkov Duitse sociaal-democraten aan de hand van
eenn citaat van Lenin met de beoefenaarsters van het oudste beroep ter wereld (p. 69).
Hijj was ook van mening dat de betrekkingen met Washington een hogere prioriteit
moestenn hebben dan die met Bonn (p. 65). Andropov was genoodzaakt de zaak
telefonischh op te nemen met Brezjnev, in aanwezigheid van Kevorkov. In het
gesprekk zegde de partijleider toe dat hij de zaak met Gromyko zou opnemen en hem
ertoee zou bewegen met de geheime verbinding met de West-Duitsers in te stemmen
(pp.. 76-77). Het ministerie van Buitenlandse Zaken zag om begrijpelijke redenen
dezee geheime verbinding niet graag. Valentin Falin, in de jaren '70 geruime tijd
ambassadeurr van de USSR in Bonn, schrijft in zijn memoires dat hij lang niet altijd
opp de hoogte was van de inhoud van de contacten die via het 'geheime kanaal'
liepen.. Door zijn goede privé-contacten met Kevorkov kon hij dit enigszins compenseren.1100 Kevorkov bracht diverse bezoeken aan West-Berlijn om daar Egon Bahr te
ontmoeten,, een sleutelfiguur aan West-Duitse kant. Die ontmoetingen ontgingen ook
dee DDR-leiders niet, die een en ander met de grootst mogelijke achterdocht bekeken.. Zozeer zelfs dat Andropov in 1982 tegen Kevorkov zei dat hij zich dermate
impopulairr had gemaakt bij de Oost-Duitsers, dat hij maar beter een andere werkgeverr kon zoeken, waarna de overstap naar TASS volgde (pp. 256-257).
DerDer geheime Kanal is geschreven in een ingehouden, licht ironische stijl, wat
hett boek in tegenstelling tot de memoires van veel voormalige Sovjet functionarissenn zeer leesbaar maakt. Het staat vol interessante anekdotes. Een voorbeeld is het
plann van de Sovjet leiders begin jaren '70 de West-Duitse sociaal-democraten via
hett back channel een flinke som geld toe te spelen. Daarmee zouden zij bij een te
verwachtenn motie van wantrouwen in de Bondsdag enkele afgevaardigden van de
tegenpartijj kunnen omkopen. Kevorkov stond daartoe op zeker moment al met een
kofferr vol geld in Berlijn in de startblokken. Het aanbod werd afgeslagen door Bahr,
diee er in zijn memoires ook summier melding van maakt (pp. 111-120).1U Pikant
detaill is dat tezelfdertijd de Oost-Duitse Hauptverwaltung AufklSrung van Markus
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Wolff verwoede pogingen deed een CDU-lid van de Bondsdag om te kopen om hem
zoverr te krijgen dat hij voor Brandt zou stemmen. Dat is waarschijnlijk ook gelukt.112 2
***** *****
Nikolaii Khokhlov, In the Name of conscience. New York, 1959.
Biografie: :
Geborenn op 7 juni 1922 in Nizjni Novgorod als Nikolai Yevgeniyevich Khokhlov.
Verhuisdee beginjaren '30 naar Moskou, probeerde in 1940 toegelaten te worden tot
eenn filmacademie in Moskou. Was enige tijd actief in theatergezelschappen. In
septemberr 1941 in dienst getreden bij de NKVD, naar later bleek bij de afdeling
voorr partizanen waar hij een opleiding kreeg om zich voor te doen als Duits officier.
Werdd in augustus 1943 achter de linies gedropt in Wit-Rusland en was een maand
laterr nauw betrokken bij de moord op de Gauleiter van Wit-Rusland Wilhelm Kube.
Kreegg in de herfst van 1944 een onderscheiding uitgereikt door de president van de
USSR,, Nikolaj Sjvernik. In maart 1945 als illegaal naar Roemenië gestuurd om zich
mett het oog op latere opdrachten te leren bewegen in een 'burgerlijk milieu'. Werd
inn juli 1947 formeel Roemeens staatsburger als voorbereiding op zijn vestiging in
eenn West-Europees land. Verzoek aan zijn superieuren in Moskou in september
19499 hem naar de USSR te laten terugkeren en uit de inlichtingendienst te laten
uittreden.. Oktober 1950 toegelaten tot talenstudie aan de MGOe. Eind 1951 in het
huwelijkk getreden. April 1952 overgeplaatst naar de MGB in Berlijn-Karlshorst.
Bereiddee zich voor op vestiging als illegaal in Zwitserland. Kreeg begin 1954
opdrachtt de NTS-leider Georgi Okolovich in Frankfurt te liquideren. Maakte zich in
februarii 1954 in Frankfurt bij zijn beoogde slachtoffer bekend als MVD-officier met
liquidatieopdracht.. Kwam in contact met de CIA. Maakte zich in april 1954 op een
persconferentiee in Bonn bij de wereldpers bekend. Kreeg politiek asiel in de
Verenigdee Staten, vrouw en zoon bleven in Moskou achter. In 1954 in Moskou bij
verstekk ter dood veroordeeld. Overleefde in september 1957 in Frankfurt een
vergiftigingspogingg met radioactief thallium. Kreeg in maart 1992 gratie van
presidentt Jeltsin en bracht korte tijd later een bezoek aan Moskou.113 Hoogste rang
bijj de MVD/KGB: kapitein.
Khokhlovss memoires zijn nog steeds informatief en goed leesbaar, zij het dat er
uiteraardd na de val van het communisme in de USSR veel meer bekend is geworden
overr allerlei episodes die hij beschrijft. Bij verschijnen in de jaren '50 moet In the
NameName of Conscience echter op westerse lezers grote indruk hebben gemaakt, omdat
hethet duidelijk liet zien dat het Sovjet regime ook van moordaanslagen buiten zijn
eigenn territorium niet terugschrikte. Enkele jaren eerder was weliswaar al Empire of
FearFear verschenen van het echtpaar Petrov dat ook begin 1954 naar het Westen
overliep,, maar het feit dat Khokhlov naar het Westen was gestuurd met een liquidatieopdracht,, maakte zijn verhaal natuurlijk nog uitzonderlijker. Zijn optreden op de
persconferentiee in Bonn in 1954 leidde tot veel publiciteit. Pikant detail daarbij was
datt hij speciaal voor aanslagen geconstrueerd wapentuig bij zich had en dat aan de
Amerikanenn overdroeg. Een van de voorwerpen was een geluidloos automatisch
pistooll dat als een pakje sigaretten was gecamoufleerd. Ook dat zorgde natuurlijk
voorr veel aandacht in de media. Naar eigen zeggen had Khokhlov aanvankelijk
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helemaall niet de bedoeling naar het Westen over te lopen en al zijn informatie met
dee CIA te delen. Hij ging er in zijn naïviteit van uit dat NTS over de mogelijkheden
beschiktee zijn vrouw en kind vanuit Moskou naar het Westen te halen. Slechts toen
datdat niet haalbaar bleek vertrouwde hij zijn lot schoorvoetend toe aan de CIA, die er
overigenss ook niet in slaagde zijn gezin in veiligheid te brengen. Khokhlov was dus
eenn onwillige overloper. Hij zegt over zijn contacten met de CIA nogal cryptisch het
volgende:: ' . . . I told them nothing that could hurt my country. But in regard to
informationn about Soviet intelligence I had to trespass the limits which I had at first
sett for myself.' (pp. 303-304)
Khokhlovv doet verslag van diverse ontmoetingen die hij tijdens zijn loopbaann bij de staatsveiligheid had met de hoge NKVD-officier Pavel Soedoplatov. Die
zouu in 1994 wereldfaam krijgen toen hij op hoge leeftijd zijn eigen memoires in het
Westenn publiceerde. Tot aan het einde van de USSR in 1991 was over Soedoplatov
vrijwell niets in het Westen bekend. Khokhlovs memoires behoorden tot de zeldzame
bronnen,, waarin het een en ander over deze schimmige maar belangrijke figuur uit
dee geschiedenis van de Sovjet staatsveiligheid te lezen viel. Ook Soedoplatovs
naastee medewerker Naoem Eitingon, die samen met hem in 1953 in het kielzog van
Beriaa werd gearresteerd, komt bij Khokhlov voor, zij het minder uitvoerig.
Khokhlovv geeft een beschrijving van Soedoplatov die grote gelijkenis vertoont met
hethet signalement dat in mei 1938 in Nederland bekend werd van de vermoedelijke
daderr van de moordaanslag op de Oekraïense leider Konovalets in Rotterdam (pp.
30-31).1144 In the Name of Conscience maakte duidelijk dat Soedoplatov een leidende
roll had gespeeld binnen de partizanenbeweging tijdens de Tweede Wereldoorlog. In
dee tweede helft van de jaren '40 had hij aan het hoofd gestaan van een afdeling van
dee MGB/MVD die sabotage- en terreuracties in West-Europa voorbereidde. De
volledigee carrière van Soedoplatov die vanuit Moskou tevens een leidende rol
speeldee bij de liquidatie van Trotski in Mexico in 1940, zou pas in 1994 bij het
verschijnenn van zijn memoires bekend worden.
Khokhlovv bespreekt in zijn memoires het jaar 1953 dat voor de Sovjet
inlichtingendienstt tumultueus verliep. Toen Lavrenti Beria na de dood van Stalin in
maartt aan het hoofd van de MVD kwam te staan, vonden er bij de inlichtingendienst
reorganisatiess plaats en werden vele inlichtingenofficieren voor langere tijd vanuit
hethet buitenland naar Moskou teruggeroepen (pp. 176, 179). Vadim Kirpitsjenko
bevestigtt dit in zijn memoires en hekelt het optreden van Beria in deze aangelegenheidd omdat het werk van de inlichtingendienst er door in gevaar werd gebracht.115
Uitt het in 1991 gepubliceerde verslag van het plenum van het Centraal Comité van
dee CPSU dat na Beria's arrestatie in juni 1953 werd gehouden, bleek dat de terugroepingg van de inlichtingenofficieren ook daar werd besproken en als argument
tegenn Beria werd gebruikt.116 Volgens Khokhlov werd Beria tijdens het plenum ook
hett verwijt gemaakt dat hij zijn collega's in de partij- en staatsleiding liet bespionerenn en materiaal voorbereidde om de partij 'in diskrediet te brengen'. Hij zou daarbij
gebruikk hebben gemaakt van de toppositie bij de staatsveiligheid die hij zich na
Stalinss dood in maart 1953 had toegeëigend (p. 181). Ook die beschuldigingen zijn
inn het verslag van het plenum terug te vinden. 7
Soedoplatovv geeft in zijn memoires op een aantal punten een andere versie
vann de manier waarop Khokhlov in West-Duitsland in contact met de CIA kwam.
Hett belangrijkste punt is dat Khokhlov zich volgens Soedoplatov niet op eigen
initiatieff aan Okolovich bekend zou hebben gemaakt, maar tegen de lamp zou zijn
gelopenn en 'gedraaid' door de CIA. In tegenstelling tot wat Khokhlov beweert zou
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hijj volgens Soedoplatov niet de opdracht hebben gehad de NTS-leider persoonlijk te
vermoorden,, maar aan het hoofd hebben gestaan van het team dat die taak moest
uitvoeren.111 De opdracht Okolovich persoonlijk te vermoorden speelt in de versie
vann Khokhlov juist een belangrijke rol. Men dient te bedenken dat Soedoplatov zich
tijdenss Khokhlovs missie in West-Duitsland al in een gevangenis of psychiatrische
inrichtingg bevond en pas in 1968 weer op vrije voeten zou komen. Hij was dus in
19544 niet meer operationeel bij de zaak-Khokhlov betrokken en heeft zijn versie
overr Khokhlov van anderen gehoord, naar men mag aannemen na zijn vrijlating. Bij
zijnn bezoek aan Moskou in 1992 heeft Khokhlov ook zijn vrouw en zoon opgezocht,
diee hij in 1954 had achtergelaten. De ontmoeting was voor de drie betrokkenen
nogall pijnlijk.119
***** *
V.. Kirpitsjenko, h archiva razvedtsjika. ('Uit het archief van een inlichtingenofficier.')) Moskva, 1993.
Biografie:120 0
Geborenn op 25 september 1921 als Vadim Aleksejevitsj Kirpitsjenko. Oorlogsvrijwilliger,, nam in april 1945 deel aan gevechten bij de toegangswegen van Wenen als
onderofficierr bij een luchtlandingsdivisie. Eind 1946 gedemobiliseerd. 1947-1952
studiee aan het Moskouse Staatsinstituut voor Oriëntalistiek. Kreeg daarna opdracht
tee gaan werken bij de buitenlandse inlichtingendienst. 1952-1953 studie aan
inlichtingenschooll School nr. 101. 1953-1954 werkzaam bij Centrale in Moskou.
1954-19600 plaatsvervangend rezident van de KGB in Egypte. April-mei 1958 tolk
bijj het bezoek van de Egyptische president Nasser aan de USSR. 1960-1962
leidendee functies bij de Centrale in Moskou. 1962-1964 rezident in Tunis. 197019744 rezident in Egypte. 1974-1979 chef van Directoraat S van het Eerste Hoofddirectoraat,, dat verantwoordelijk was voor illegalen. 1974-1991 plaatsvervangend
chef,, later eerste plaatsvervangend chef van het Eerste Hoofddirectoraat van de
KGBB van de USSR. Speelde december 1979 belangrijke rol in Kaboel, Afghanistan,
bijj de omverwerping van het bewind van Hafizullah Amin. Maakte in de jaren '60
tott en met '80 tal van reizen als lid van KGB-delegaties, vooral naar het MiddenOostenn en Afrika. Vanaf 1991 hoofd van de Groep van Adviseurs bij de directeur
vann de Buitenlandse Inlichtingendienst van de Russische Federatie. Publiceerde in
19988 een uitvoeriger versie van zijn memoires, Razvedka. Litsa i litsjnosti ('De
inlichtingendienstt Gezichten en persoonlijkheden'). Hoogste rang bij de KGB/SVR:
luitenant-generaal. .
Niett alleen elementaire biografische gegevens over hemzelf zoals zijn datum en
plaatss van geboorte blijven in de memoires van Kirpitsjenko onvermeld. Zijn
herinneringenn zijn over het algemeen nogal vlak geschreven en de hoeveelheid en de
kwaliteitt van de informatie over de KGB valt nogal tegen. Tekenend is bijvoorbeeld
datt hij de namen noemt van een aantal collega's aan de ambassade in Cairo waar hij
eenn redelijk aantal jaren was gestationeerd, zonder verdere bijzonderheden over hun
loopbaann te geven (p. 20). Een van hen is Sinelnikov. Uit de herinneringen van Vladimirr Sakharov, een diplomaat en gecoöpteerd medewerker van de KGB die in juli
19711 naar het Westen overliep, wordt duidelijk dat het hierbij waarschijnlijk gaat
omm Vadim Sinelnikov. Hij was rond 1970 de vertegenwoordiger van het Centraal
315 5

Comitéé van de CPSU aan de ambassade in Cairo en had uit dien hoofde volgens
Sakharovv bij alle kwesties een beslissende stem.121 Men zou als lezer ook bij
Kirpitsjenkoo graag iets willen lezen over de gezagsverhoudingen binnen de ambassadee en vooral over de vraag hoever de bevoegdheden van iemand als Sinelnikov
zichh over de activiteiten van de KGB in Egypte uitstrekten.Hij schrijft daarover
echterr niets. Ook over de relaties van de KGB met de Oost-Europese diensten is de
informatiee die Kirpitsjenko biedt, erg summier. Tijdens zijn periode als eerste
plaatsvervangendd chef van het Eerste Hoofddirectoraat had hij ook enkele onderafdelingenn onder zich waarvan de chefs doorgaans dagelijks aan hem rapporteerden.
Omm welke onderafdelingen het daarbij ging, blijft onvermeld (p. 266).
Err valt sporadisch iets interessants te lezen, zoals het feit dat in 1960 bij het
Eerstee Hoofddirectoraat een afdeling voor Afrika werd opgericht (p. 77), wat
ongetwijfeldd samenhing met het zich sterk uitbreidende aantal onafhankelijke staten
inn dat werelddeel in die tijd. Echt schokkend is zulke informatie echter nauwelijks.
Datt geldt ook voor het feit dat Kirpitsjenko in mei 1988 de voorzitter was van de
begrafeniscommissiee van de in die maand overleden bekende KGB-agent Kim
Philbyy (p. 208). Kirpitsjenko maakt daarbij gewag van de grote verdiensten van
Philbyy 'voor onze staat', maar vermeldt niet dat de Brit het in Moskou lang niet altijdd gemakkelijk heeft gehad omdat de KGB hem lange tijd links liet liggen en geen
werkk gaf. Over Philby's drankprobleem zegt hij ook niets.122 Bij Vitali Pavlov valt
heell summier te lezen dat Philby de KGB in een stadium van zijn Moskouse periode
waardevollee adviezen heeft gegeven over de CIA. Philby had tijdens zijn loopbaan
bijbij MI6 nauw met de CIA samengewerkt en er vele leidende functionarissen onder
wiee James Angleton persoonlijk leren kennen.
Kirpitsjenkoo schrijft dat Moskou in 1956 een verzoek ontving van de Egyptischee regering, te adviseren bij de persoonlijke beveiliging van president Nasser en
anderee regeringsfunctionarissen. De KGB stuurde toen twee leidende functionarissenn naar Egypte van het Negende Directoraat, dat verantwoordelijk was voor de persoonlijkee veiligheid van hoge partij- en staatsfunctionarissen in de USSR. Die
constateerdenn dat er weliswaar persoonlijke lijfwachten voor de Egyptische presidentt voorhanden waren, maar dat er bijvoorbeeld nauwelijks sprake was van
veiligheidsmaatregelenn betreffende de voedselvoorziening van Nasser (p. 100). Als
menn Kirpitsjenko mag geloven heeft hij de breuk tussen de Sovjet Unie en Egypte
diee in juli 1972 een feit werd, al geruime tijd van tevoren zien aankomen. Eind april
19711 bracht hij als KGB-rezident in Cairo verslag uit over de relaties met de
Arabischee bondgenoot en zei bij die gelegenheid al dat de Egyptische president
Sadatt aanstuurde op een breuk met de Sovjet Unie (pp. 107-108). Concrete beslissingenn over die kwestie werden er overigens tijdens dit overleg niet genomen (p.
109).. Eind juni 1972 waarschuwde Kirpitsjenko nog eens in een uitvoerig telegram
aann de Centrale voor de ophanden zijnde breuk. Die werd op 8 juli 1972 inderdaad
eenn feit toen Sadat in een onderhoud met de Sovjet ambassadeur te kennen gaf dat
hett Sovjet militaire personeel zijn land diende te verlaten (pp. 117-118).
Vladimirr Kuzichkin heeft in zijn memoires uit 1990 geschreven dat Kirpitsjenkoo het omtrent de bedoelingen van Sadat bij het rechte eind had. Een van de
bronnenn van Kirpitsjenko was volgens Kuzichkin de chef van de Egyptische
veiligheidsdienstt Sami Sharaf. Kuzichkin zei ook dat Sovjet ambassadeur Vinogradovv de situatie voor de Sovjet Unie in Egypte veel te optimistisch had getaxeerd.124
Kirpitsjenkoo bestrijdt echter enkele details in de versie van Kuzichkin over deze
gebeurtenissen.. Zo is het volgens Kirpitsjenko onjuist dat de Centrale niet op zijn
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waarschuwingenn zou hebben gereageerd, zoals Kuzichkin beweert. Hij zegt ook dat
Sharaff geen agent van hem is geweest en dat hij hem niet eens persoonlijk kende
(pp.. 242-243). Dat laatste lijkt voor een KGB-rezident in Cairo niet echt waarschijnlijk.. Kirpitsjenko's bewering dat Sharaf geen informatie kon hebben geleverd omdat
hijj in mei 1971, dus ruim een jaar voor het vertrek van de Sovjet adviseurs, in opdrachtt van Sadat werd gearresteerd, snijdt ook geen hout. Naar eigen zeggen liet
Kirpitsjenkoo immers al in april 1971 aan het Politbureau weten dat Sadat geen goede
bedoelingenn had. Bovendien schrijft Kuzichkin dat Sharaf een 'source' was,
misschienn dus geen volwaardige agent. Andrew en Gordievsky noemen overigens
netnet als John Barron Sharaf wel een KGB-agent. Zij baseren zich daarbij onder meer
opp uitspraken van de ex-diplomaat en gecoöpteerd KGB-medewerker Vladimir
Sakharov.1255 Op zijn werk als chef van Directoraat S gaat Kirpitsjenko nauwelijks
in.. In antwoord op de vraag waarom illegalen nodig zijn noemt hij wel een aantal
voordelenn van een dergelijke dekmantel voor een inlichtingenofficier, zoals het feit
datdat hij minder snel bij de tegenpartij bekend wordt dan iemand die aan de ambassade
iss verbonden. Onduidelijk blijft echter of alle energie die traditioneel door de KGB
werdd gestoken in de vorming van een illegaal en de constructie van een 'legende',
werkelijkk loonde. Kirpitsjenko is nogal zwijgzaam over het werk van Directoraat S,
wantt het was 'het heilige der heiligen van elke inlichtingenactiviteit' (p. 141).
Inn april 1991 werd Kirpitsjenko door de chef van het Eerste Hoofddirectoraat,, Leonid Sjebarsjin, naar Libië gestuurd. De bedoeling was financiële
ondersteuningg voor de USSR te verkrijgen van de Libische leider Chaddafi, die nog
hethet nodige aan schulden bij de Sovjet Unie had uitstaan. De opdracht hiertoe was
afkomstigg van de leiding van de KGB en van de president van de USSR, Michail
Gorbatsjovv (p. 192). Kirpitsjenko reisde naar Libië en legde het verzoek aan
Chaddafii voor. Die zag ervan af geld te geven met de woorden: 'Ik zou wel geld
kunnenn geven, maar het is onduidelijk bij wie het geld terecht zou komen. Ik weet
niet,, bij wie in uw land eigenlijk de macht ligt.' (p. 199) Gezien de ondoorzichtige
enn instabiele politieke situatie van dat moment in de Sovjet Unie, was dat niet eens
zo'nn onbegrijpelijke reactie van de Libische leider.
Eenn van de zaken waarover Kirpitsjenko zich opwindt betreft een niet zo
voorr de hand liggend onderwerp, namelijk de spionageroman The Fourth Protocol
vann de bekende Britse auteur Frederick Forsyth, die in 1984 verscheen. In die roman
komtt Kirpitsjenko zelf blijkbaar voor, zij het in een relatief bescheiden rol. Er wordt
beschrevenn hoe hij in Moskou bij een auto-ongeluk om het leven komt en ook
detailss van zijn werkplek worden de lezer niet onthouden. Alleen het patronymicum
vann Kirpitsjenko in The Fourth Protocol klopt blijkbaar niet. Hij zei dat hij 'meteen
voeldee dat de adviseur van de auteur iemand was geweest die mij persoonlijk niet
kende,, maar wel duidelijk door onze gangen gelopen had.' (p. 203) Toen later 'het
verraadd van Gordievsky' bekend werd, meende Kirpitsjenko zeker te weten dat hij
degenee was die Forsyth van advies had gediend. Een bijkomend argument voor deze
verdenkingg was dat Andrew en Gordievsky in hun boek uit 1990 KGB: The Inside
StoryStory of its Foreign Operations from Lenin to Gorbachev Kirpitsjenko weer opvoerden,, nu opnieuw met het verkeerde patronymicum (p. 203). Het merkwaardige is
echterr dat Gordievsky pas in 1985 overliep naar de Britten vanuit Moskou. Hoewel
hijj al voor die tijd als agent voor de Britse inlichtingendienst MI6 actief was, is het
moeilijkk voor te stellen dat hij de gelegenheid had een thrillerschrijver als Forsyth
vann advies te dienen. Ook zijn contacten met MI6 bleven ongetwijfeld beperkt tot
vluchtigee ontmoetingen, gezien het risico dat ermee gemoeid was.
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Achterinn Iz archiva razvedtsjika zijn kopieën van diverse documenten afgedrukt,, die de papierstroom en daarmee ook de gezagsverhoudingen binnen de KGB
enn de Sovjet top illustreren. Een ervan is bijvoorbeeld een notitie uit april 1960 over
dee betrekkingen van de Verenigde Arabische Republiek met westerse mogendheden,
mett de naam eronder van de chef van het Eerste Hoofddirectoraat F. Mortin. Met
eenn begeleidende brief met de naam eronder van KGB-voorzitter A. Sjelepin werd
dee notitie vervolgens doorgestuurd aan het CC van de CPSU (pp. 299-306). In 1998
verscheenn van Kirpitsjenko Razvedka. Litsa i Htsjnosti ('De inlichtingendienst.
Personenn en persoonlijkheden.'). Het is een met enkele extra hoofdstukken uitgebreidee versie van Iz archiva razvedtsjika. In de nieuwe hoofdstukken worden enkele
thema'ss uitgewerkt die in de eerdere versie niet of veel korter aan bod komen. Zo is
err een apart hoofdstuk over de voorzitters van de KGB, die de auteur vanaf 1954 alle
heeftt meegemaakt. Hij houdt Andropov voor de beste KGB voorzitter die hij heeft
gekend.. Alle overige KGB-voorzitters beschikten weliswaar over 'grote wilskracht'
enn waren geen slechte organisatoren. Het ontbrak hen echter volgens Kirpitsjenko
aann eruditie, ze waren geen intellectuelen en kenden in onvoldoende mate het werk
vann alle 'lijnen' van de KGB.126 Een voorbeeld was LA. Serov, voorzitter in 19541958.. Hij sprak in een onderhoud met Kirpitsjenko voor diens vertrek naar Egypte
zijnn bezorgdheid uit over ontmoetingen met agenten in dat land. Die zouden een
probleemm zijn vanwege de 'zwarte' huidskleur van de Egyptenaren, waardoor
KGB'erss in het straatbeeld te veel zouden opvallen.127 Ilya Dzhirkvelov die Serov in
dee jaren '50 twee keer van nabij meemaakte, laat zich eveneens negatief uit over de
intellectuelee capaciteiten van de man en zijn gevoel voor inlichtingenwerk.128
Vitalii Fedortsjoek, die KGB-voorzitter was van mei tot december 1982,
krijgtt bij Kirpitsjenko en diverse andere KGB'ers een zeer slechte pers. Volgens
Kirpitsjenkoo wilde Andropov Fedortsjoek niet als opvolger in mei 1982, maar was
datt de wens van partijleider Leonid Brezjnev. De keuze zou zijn gemaakt op voorspraakk van Georgi Tsinev, die eerste vice-voorzitter van de KGB was en als een protégéé van Brezjnev gold. Vitali Pavlov beweert in Operatsia 'Sneg' hetzelfde.129
Elderss zegt Pavlov dat Andropov in 1982 eigenlijk de hoge KGB-fiinctionaris Viktor
Tsjebrikovv als zijn opvolger wilde, maar van Brezjnev te horen kreeg dat het besluit
overr Fedortsjoek al gevallen was.130 Feit is dat Fedortsjoek snel van het politieke
toneell verdween, nadat Andropov in november 1982 Brezjnev als secretarisgeneraall van de CPSU was opgevolgd. Kirpitsjenko beschreef enkele episodes waaruitt Fedortsjoek niet erg gunstig te voorschijn kwam. Zo had de KGB-voorzitter bijvoorbeeldd voorgesteld KGB-officieren geen vreemde talen te laten leren. Ze zouden
dann altijd samen met een tolk het veld in moeten om een agent te ontmoeten. Omdat
zee daardoor nooit alleen waren, werd het ook aanzienlijk moeilijker over te lopen.
Hett aantal gevallen van verraad zou dus drastisch teruglopen als er geen vreemde
talenn meer zouden worden geleerd.131 Het oordeel van Kirpitsjenko over Fedortsjoek
wass mild in vergelijking met dat van Pavlov en Nikolaj Leonov. Zij gebruikten over
Fedortsjoekk de termen soldafonstvo en soldafonski, wat verwijst naar 'het gedrag
vann een grofgebekte, schreeuwerige soldaat'.1 2 Leonov zei dat Fedortsjoek 'het Eerstee Hoofddirectoraat terroriseerde' met zijn onredelijke verzoeken en niets begreep
vann internationale politiek. Op zeker moment overwoog Leonov zelfs naar aanleidingg van het incompetente en intimiderende gedrag van Fedortsjoek ontslag te
nemenn als chef van het Directoraat voor Informatie en Analyse. Volgens Pavlov was
Fedortsjoekk slechts geïnteresseerd in de uiterlijke verschijning van zijn medewerkers
enn in het afdwingen van 'formele militaire discipline'. Beider reactie bij het vertrek
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vann Fedortsjoek bij de KGB in december 1982 was er een van grote opluchting.
OokOok Viktor Groesjko uit in zijn memoires kritiek op Fedortsjoek, zij het dat die niet
zoo negatief was als in het geval van Pavlov en Leonov.
Inn Razvedka. Litsa i litsjnosti komt opeens een onderdeel van Kirpitsjenko's
carrièrecarrière ter sprake dat in zijn eerste boek volledig ontbreekt, namelijk zijn aandeel in
dee gebeurtenissen in Kaboel in december 1979. Hij blijkt de hele maand in Kaboel te
hebbenn doorgebracht, waar hij samen met collega's 'opdrachten van de leiding van
dee USSR en de KGB uitvoerde'.135 Dat Kirpitsjenko in december 1979 in Kaboel
verbleef,, wordt ook door de overloper Vasili Mitrokhin bevestigd.136 Een van de
redenenn voor Kirpitsjenko's zwijgzaamheid over deze zaak was ongetwijfeld dat hij
naa afloop het dringende advies kreeg 'alles te vergeten en documenten van operationelee aard te vernietigen'. Al zijn aantekeningen waarin hij 'per dag, per uur en zelfs
perr minuut' had bijgehouden wat er zich had afgespeeld, heeft hij vernietigd.137 Hij
beweertt onder andere dat zowel de Sovjet ambassadeur als de GROe-rezident niet
wistenn wat er in december 1979 in Kaboel stond te gebeuren. Datzelfde gold voor de
eerstee vice-minister van Binnenlandse Zaken van de USSR V.S. Papoetin, die op dat
momentt tijdelijk in de Afghaanse hoofdstad verbleef. Papoetin pleegde de dag na de
omwentelingg zelfmoord in Kaboel, volgens Kirpitsjenko omdat hij het niet kon
verdragenn dat hij zijn functie als eerste vice-minister zou kwijtraken aan de schoonzoonn van Brezjnev, Tsjoerbanov.138 Aan het hoofd van de speciale eenheden van
KGBB en GROe die het paleis van Hafizullah Amin moesten 'verdedigen', d.w.z. in
feitee moesten bestormen, stond de KGB-officier Joeri Drozdov. Hij zwijgt erover in
allee talen in de eerste versie van zijn memoires Noezjnaja rabota. Pas in een
latere,, meer uitvoerige editie van zijn memoires zou Drozdov een hoofdstuk wijden
aann de gebeurtenissen in Afghanistan in december 1979 en zijn rol daarin.140
Kirpitsjenkoo stond in Razvedka. Litsa i litsjnosti stil bij de vraag of Jevgeni
Primakov,, onder meer in 1991-1996 directeur van de Russische buitenlandse
inlichtingendienstt SVR, in een eerder stadium van zijn carrière KGB-informant was
geweest,, zoals ook in de Russische media wel is beweerd. Oleg Kaloegin heeft
blijkbaarr gezegd dat Primakov op het eind van de jaren '50 als zodanig werkzaam
wass onder de codenaam 'Maxim'.141 Dat zou dus geweest zijn voordat hij in de jaren
'600 als correspondent van de Pravda in het Midden-Oosten was gestationeerd.
Kirpitsjenkoo wijst erop dat correspondenten van de Pravda, het orgaan van het Centraall Comité van de CPSU, niet als informant of agent door de KGB mochten
wordenn gerekruteerd. Dat beweren Vladimir Kuzichkin143 en Oleg Kaloegin in hun
memoiress ook. Filipp Bobkov heeft zich in een interview ook in die geest uitgelaten,
zijj het dat hij het verbod op alle partijkranten betrekt.144 Kaloegin zegt ten aanzien
vann de Pravda'.
(...)) the only publication the KGB couldn't infiltrate and control was Pravda,
thee official organ of the Central Committee of the Communist Party. The
correspondentss from Pravda were untouchable, and KGB officers could only
gett information from Pravda's staffers if we asked tactfully; otherwise if we
pushedd Pravda's people too hard, we could face a rebuke from the Party.145
Menn mag aannemen dat dit betekent dat KGB-officieren ook niet onder de dekmantell van een /Vow/a-correspondent in het buitenland konden worden gestationeerd, al
heeftt Ilya Dzhirkvelov daarover in zijn memoires een andere mening.146 Kirpitsjenkoo schrijft dat er doorgaans nauwe contacten waren tussen een correspondent als
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Primakovv en de plaatselijke KGB-rezident: *Tussen hen vond een voortdurende uitwisselingg van informatie plaats.'147 Hij wijst er ook op dat het feit dat Primakov
mogelijkk een codenaam had, niet hoefde te betekenen dat hij een KGB-agent was.
Daarmeee had Kirpitsjenko ongetwijfeld gelijk. Allerlei personen onder wie politieke
functionarissenn konden een codenaam krijgen zonder dat ze KGB-agent waren.
Somss werden blijkbaar zelfs instellingen of bedrijven met een codenaam aangeduid.
Zoo had volgens The Mitrokhin Archive het Franse dagblad Le Monde in het midden
vann de jaren '70 de codenaam Vestnik ('Boodschapper'). 4
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Vladimirr Krjoetsjkov, Litsjnoje delo. Tsjast pervaja. Tsjast vtoraja. ('Persoonlijk
dossier.. Deel een. Deel twee.') Moskva, 1996.
Biografie:149 9
Geborenn op 29 februari 1924 in Tsaritsyn (later Stalingrad, tegenwoordig Wolgograd)) in een arbeidersgezin als Vladimir Alexandravitsj Krjoetsjkov. Werkte vanaf
19411 als fabrieksarbeider in Stalingrad en Gorki. Vanaf 1943 werkzaam bij de
Komsomoll in Stalingrad. 1946-1951 aldaar bij de Prokoeratoera. Beëindigde in
19499 een schriftelijke juridische opleiding. 1951-1954 studie aan de Hogere
Diplomatiekee School van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de USSR.
1954-19555 secretaris van een afdeling van het ministerie. 1955-1959 derde secretaris
aann de ambassade van de USSR in Hongarije. Bevond zich in die laatste hoedanigheidd samen met Joeri Andropov in Boedapest ten tijde van de Hongaarse opstand in
dee herfst van 1956. 1959-1967 verschillende functies bij het apparaat van het CC
vann de CPSU, o.a. als naaste medewerker van Andropov die toen secretaris van het
Centraall Comité was. Vanaf 1967 diverse functies bij de KGB van de USSR. Vanaf
19711 eerste plaatsvervangend chef van het Eerste Hoofddirectoraat, 1974-1988 chef
vann het Eerste Hoofddirectoraat. 1978-1988 plaatsvervangend voorzitter van de
KGB,, 1988-1991 voorzitter. Van september 1989 tot augustus 1991 lid van het
Politbureauu van het CC van de CPSU. Na mislukte staatsgreep in augustus 1991
gearresteerd.. Februari 1994 amnestie verleend door de Staatsdoema en vrijgelaten.
Hoogstee rang bij de KGB: legergeneraal.
Wiee in de memoires van Krjoetsjkov veel waardevolle informatie over de KGB verwachtt komt bedrogen uit. Gezien de omvang van de twee delen (samen ongeveer
8500 pagina's) is die geringe informatieve waarde misschien extra teleurstellend. Ook
hett intellectuele gehalte van Litsjnoje delo laat te wensen over. Er valt veel kritiek te
lezenn op het door Gorbatsjov gevolgde beleid, maar over bijvoorbeeld de vervolging
vann dissidenten door de KGB vrijwel geen woord. De memoires wemelen van de
verdraaiingen,, bewuste weglatingen en andere manieren waarop de feiten geweld
wordtt aangedaan. Een voorbeeld is de passage waarin Krjoetsjkov over de Hongaarsee politicus Imre Nagy spreekt, de centrale figuur van de Hongaarse opstand in 1956
(I,, pp. 61-62). Nagy had tijdens de opstand samen met enkele getrouwen zijn
toevluchtt gezocht in de Joegoslavische ambassade in Boedapest. Krjoetsjkov doet
hethet voorkomen alsof Nagy op 22 november 1956 op grond van een afspraak tussen
Hongarije,, Joegoslavië, Roemenië en de Sovjet Unie samen met vier medestanders
naarr Roemenië werd weggevoerd. Om Nagy in diskrediet te brengen wijst Krjoetsjkovv erop dat hij in de jaren '30 als emigrant in de Sovjet Unie een kwalijke rol heeft
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gespeeldd bij de repressie tegen Hongaarse emigranten. Nagy zou als agent van de
NKVDD - zijn schuilnaam was 'Volodja', wordt er door Krjoetsjkov bij vermeld anderee Hongaarse emigranten wegens anti-Sovjet activiteiten hebben aangegeven.
Eenn aantal van hen zou zijn veroordeeld, sommigen zouden zelfs zijn geëxecuteerd.
Alss Krjoetsjkov beweert dat de overbrenging van Nagy en de zijnen naar Roemenië
berusttee op een afspraak tussen de vier betrokken regeringen, is dat overduidelijk in
strijdd met de feiten. Nagy c.s. verlieten de Joegoslavische ambassade na een
schriftelijkee toezegging van de Hongaarse leider Janos Kadar dat hun veiligheid zou
wordenn gegarandeerd. Kadar wist dat de Sovjet leiders niet van plan waren zich aan
dezee toezegging te houden, maar de Joegoslaven en hun leider Tito wisten dat
niet.1500 Krjoetsjkov had zich al bij een eerdere gelegenheid verdiept in activiteiten
vann Nagy voor de NKVD in de jaren '30. Dat was in juni 1989 rond de tijd dat in
Boedapestt de herbegrafenis van Nagy zou plaatsvinden. In een schrijven aan het
Centraall Comité van de CPSU, onder wie ook secretaris-generaal Gorbatsjov, stelde
hijj toen voor archiefmateriaal daarover aan de Hongaarse partijleiding door te
spelen.. De bedoeling daarvan was ongetwijfeld dat de Hongaren er hun voordeel
meee zouden doen in de strijd met de hervormingsgezinde vleugel van de partij, maar
Gorbatsjovv besloot toen niet op het voorstel van Krjoetsjkov in te gaan. De brief van
Krjoetsjkovv zou voor het eerst gepubliceerd worden in de Italiaanse media in
1993.. Dat hij zelf in de zomer van 1989 zijn best heeft gedaan de zwarte bladzijdenn in het verleden van Nagy in de openbaarheid te brengen, vermeldt Krjoetsjkov
inn zijn memoires niet.
Overr de contacten die hij tijdens zijn loopbaan bij de KGB met collega's in
Oost-Europaa heeft gehad laat Krjoetsjkov zich nauwelijks uit. De voormalige KGBofïïcierr Vitali Pavlov die in 1973-1984 de chef was van de KGB-vertegenwoordigingg in Polen, schrijft in een van zijn boeken bijvoorbeeld dat Krjoetsjkov
tenn tijde van de crisis van 1980 diverse keren naar Polen reisde om de situatie ter
plaatsee te bespreken. Daarover is bij Krjoetsjkov niets terug te vinden. In zijn
memoiress gaat Krjoetsjkov zoals eerder gezegd1 3 ook niet in op de beruchte zaakMarkov.. Volgens Kaloegin was Krjoetsjkov juist een van de hoge KGB'ers die
beginn 1978 persoonlijk aanwezig waren bij de vergadering waar gesproken werd
overr de vraag of de KGB de Bulgaren bij de liquidatie van Markov assistentie zou
verlenen.. Over de rol van Andropov in de Sovjet politiek ten tijde van Brezjnev is
Krjoetsjkovv ook weinig mededeelzaam. Hij schrijft weliswaar dat Andropov als
KGB-voorzitterr betrokken was bij voorbereidingen van alle belangrijke redevoeringenn van Brezjnev en met veel voorstellen kwam op het gebied van binnen- en
buitenlandsee politiek. Hij zou zelfs soms met Brezjnev van mening hebben verschild
(I,, p. 81). Deze summiere informatie valt in het niet bij wat bijvoorbeeld de voormaligee KGB-officier Vjatsjeslav Kevorkov schrijft over zijn contacten met Andropov
enn diens rol bij de totstandkoming van de toenadering tot de Bondsrepubliek
Duitslandd ten tijde van het kanselierschap van Willy Brandt.155
Opvallendd is ook dat Krjoetsjkov niet één woord wijdt aan de affaire rond
Aldrichh Ames, de CIA-medewerker die in februari 1994 door de FBI werd opgepakt
omdatt hij voor de Sovjet Unie en Rusland had gespioneerd. Krjoetsjkov schrijft wel
datt vanaf medio 1985 door de KGB een reeks successen werd geboekt bij het
ontmaskerenn van buitenlandse agenten (I, p. 165). Dat moet in verband staan met
Ames,, die in april van dat jaar voor het eerst informatie aan de KGB doorgaf.156 Een
vann de personen die Ames in 1985 aan de KGB verried was de KGB-oftlcier Valeri
Martynov,, die uiteindelijk zou worden geëxecuteerd.157 Krjoetsjkov maakt wel
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gewagg van het feit dat Martynov door de CIA was gerekruteerd, maar noemt de
naamm van Ames niet in verband met deze zaak (I, pp. 126-127).
Dee KGB ging zich zoals bekend in de periode dat Krjoetsjkov er bij diende
tee buiten aan allerlei moreel laakbare activiteiten. In dat licht is het ronduit lachwekkendd wat hij schrijft over het regime van de Afghaanse dictator Hafizullah Amin, die
inn december 1979 samen met een reeks medestanders bij de aanval op zijn paleis
doorr Sovjet Spetsnaz-eenheden werd gedood. Amin was volgens Krjoetsjkov een
'carrièrist,, een man van een uitzonderlijk avontuurlijke karakteraanleg, wreed en
niett kieskeurig in de middelen die hij gebruikte voor het realiseren van zijn ambitieuzee doeleinden.' (I, p. 188) Hij wijst ook geschokt op het feit dat onder Amin in
Afghanistann tegen gevangenen 'methoden van fysieke en psychologische druk'
werdenn aangewend (I, p. 193). In weer andere passages spreekt hij van het 'fascistischee regime' en het 'anti-volksregime' van Amin (I, pp. 198, 199). Krjoetsjkov staat
niett alleen in zijn heftige kritiek op Amin. Vadim Kirpitsjenko noemt Amin bijvoorbeeldd 'een doortrapte fascist en een beul van het Afghaanse volk'.158 Krjoetsjkov
moett zich veelvuldig met de kwestie Afghanistan hebben beziggehouden. Volgens
generaal-majoorr Vjatsjeslav Sjironin, die zelf ook met Afghanistan te maken heeft
gehad,, heeft Krjoetsjkov meer dan dertig dienstreizen naar dat land gemaakt.159 Dat
hijj meerdere malen persoonlijk in Afghanistan is geweest is ook uit andere bron
bekend.1600 Leonid Sjebarsjin schrijft dat Krjoetsjkov in mei 1986 naar Kaboel reisde
teneindee de door de Sovjet Unie eind 1979 geïnstalleerde leider Babrak Karmal tot
aftredenn te bewegen. Van alle Sovjet leiders kende Krjoetsjkov Karmal blijkbaar het
bestee en hij zou er dan ook in slagen de Afghaanse leider over te halen afstand te
doenn van de macht.1 Krjoetsjkov zwijgt over deze episode in zijn memoires in alle
talenn en komt helemaal niet toe aan een bespreking van zijn eigen rol in de Afghaansee oorlog.
Krjoetsjkovv verwijt Kaloegin in zijn memoires vooral incompetentie. Daarnaastt is het politbureaulid uit de Gorbatsjov-tijd Alexander Jakovlev de gebeten
hond.. In 1989 kreeg de KGB volgens Krjoetsjkov informatie die erop wees dat Jakovlevv in verbinding stond met Amerikaanse 'speciale diensten'. Dergelijke informatiee was er ook al geweest in 1960, toen Jakovlev samen met Kaloegin aan Columbia
Universityy in New York studeerde (I, p. 294). In 1990 kwam er volgens Krjoetsjkov
uitt verschillende bronnen informatie binnen volgens welke westerse diensten van
meningg waren dat Jakovlev 'voor het Westen gunstige posities innam'. Die diensten
verwachttenn nog meer van hem en een Amerikaanse vertegenwoordiger kreeg
opdrachtt Jakovlev dat mee te delen. Dat typeert volgens Krjoetsjkov de situatie van
eenn agent van wie de dienst voor wie hij werkt verwacht dat hij zich wat actiever opstelt.. Een dergelijke benadering kwam volgens hem alleen maar voor als het een
echtee agent betrof. Krjoetsjkov kon echter niets tegen Jakovlev ondernemen omdat
hijj een lid van het Politbureau was. Hij legde de kwestie aan Gorbatsjov voor, maar
diee liet de zaak op zijn beloop (I, pp. 296-297). In 1993 werd door de Prokoeratoera
nogg een strafrechtelijk onderzoek tegen Jakovlev ingesteld naar aanleiding van een
artikell van Krjoetsjkov in februari van dat jaar in Sovetskaja Rossia waarin dezelfde
beschuldigingenn werden herhaald.162 In juni van dat jaar werd het onderzoek
beëindigdd zonder dat het tot een proces was gekomen (I, p. 302). Wat voor informatiee Jakovlev aan de Amerikanen zou hebben doorgegeven, laat Krjoetsjkov
overigenss in het midden. Waarschijnlijk ziet hij Jakovlev als een agent vliania
(beïnvloedingsagent).. Dat is het soort agent waarnaar Krjoetsjkov in zijn memoires
meermalenn verwijst (o.a. II, pp. 389-390). Over Gorbatsjov zegt hij nergens met
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zoveell woorden dat die contacten onderhield met een Amerikaanse inlichtingendienst,, maar hij komt soms tot uitspraken die duidelijk hetzelfde suggereren als in
hethet geval van Jakovlev. Bijvoorbeeld: 'Tussen Gorbatsjov en Jakovlev was een
volledigg raakvlak ontstaan op het punt van strategie en tactiek, want zij hadden
slechtss één meester: Washington.' (II, p. 46) Krjoetsjkov is wel zo realistisch te
veronderstellenn dat de doorslaggevende redenen waarom het eindjaren '80 met de
USSRR misging van binnenlandse aard zijn. De ondergang van de USSR is naar zijn
meningg niet primair door westerse 'speciale diensten' tot stand gebracht. Die hebben
err echter wel een eigen bijdrage aan geleverd (II, p. 365).
Eenn tekenend voorbeeld van Krjoetsjkovs visie op de wereld en op het Westenn is te vinden in een passage uit een verklaring die hij in november 1993 heeft
afgelegdd voor het militair college van het Russische Hooggerechtshof. Daar diende
toenn de rechtszaak tegen hem. Sprekend over het einde van de jaren '80 stelde hij
datt er toen bij een aantal buitenlandse mogendheden waaronder de Verenigde Staten
dee intentie bestond de bevolking van de Sovjet Unie terug te brengen tot 150-160
miljoenn mensen in een periode van 25 tot 30 jaar (II, p. 413). Daarbij dient men te
bedenkenn dat de bevolking van de USSR rond 1990 ongeveer 260 miljoen bedroeg.
Hoee de Verenigde Staten dit voornemen in praktijk dachten te brengen liet de
sprekerr in het midden. Het is moeilijk voor te stellen dat dit op een andere manier
zouu kunnen geschieden dan door het voeren van een nucleaire oorlog.
Inn zijn verklaring voor het Hooggerechtshof kwam Krjoetsjkov ook te sprekenn over het telefonisch afluisteren van Russische politici door de KGB in en rond
augustuss 1991. Hij beweerde daarover dat hij midden augustus 1991 opdracht gaf de
telefoonss van de politici Jeltsin, Boerboelis, Chasboelatov en Silajev af te luisteren.
Hijj beweerde dat dit werd gedaan met het doel hun bewegingen en verblijfplaats na
tee gaan, waarschijnlijk met het oog op de geplande staatsgreep. Vice-president
Janajevv en voorzitter van de Opperste Sovjet Loekjanov werden pas vanaf het begin
vann de staatsgreep afgeluisterd, naar zijn zeggen om hen tegen 'mogelijke bedreigingen,, chantage en provocaties' te beschermen. Uit de uiteenzetting die hij
vervolgenss gaf over hoe toestemming voor afluisteren werd verleend, werd niet
duidelijkk of hij in het geval van de eerder genoemde politici onder wie Jeltsin de
regulieree procedure gevolgd had. In het geval van politici van een dergelijk hoog
niveauu zou dat volgens hem hebben betekend dat de president van de USSR om
toestemmingg werd gevraagd (II, pp. 418-419). De laatste KGB-voorzitter Vadim
Bakatinn stelt in zijn memoires dat het afluisteren door de KGB in die periode veel
verderr ging dan Krjoetsjkov beweert. Tal van parlementariërs van de USSR en de
RSFSRR werden afgeluisterd en vaak ook hun verwanten en bekenden.1 3 Het
afluisterenn door de KGB had volgens Bakatin geen wettelijke basis. Meer dan een
onofficiëlee door de ministerraad bevestigde beschikking uit 1959 was er volgens
hemm niet. Toen Bakatin na augustus 1991 probeerde te achterhalen hoeveel personen
err nu eigenlijk de laatste tijd waren afgeluisterd, bleek dat niet mogelijk. Er werd
hemm een volstrekt ongeloofwaardige lijst van zevenhonderd personen voorgelegd,
vann wie de telefoonaansluitingen vanwege de verdenking van criminele activiteiten
werdenn afgeluisterd. Geen woord over degenen die voor en tijdens de mislukte
staatsgreepp om politieke redenen waren afgeluisterd.164 Dat er toen op grote schaal
werdd afgeluisterd stelt ook de openbare aanklager Stepankov in zijn verslag over de
gebeurtenissenn in augustus 1991. Hij haalt fragmenten van afgeluisterde gesprekken
aann waaruit blijkt dat het systematische afluisteren in opdracht van Krjoetsjkov
zekerr niet pas midden augustus 1991 begonnen is.165
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Krjoetsjkovv toont zich in zijn memoires een aanhanger van opvattingen die
typerendd zijn voor Sovjet functionarissen van de oude stempel, waarvan hij er uiteraardd zelf jarenlang een geweest is. Zo schrijft hij bijvoorbeeld dat er na de gebeurtenissenn in Hongarije van 1956, op het eind van de jaren '60 en begin van de jaren '70,
'uitingenn van sociale ontevredenheid waren in sommige socialistische landen'.
Daaroverr beweert hij echter verrassend genoeg dat die zich 'niet kenmerkten door
massaliteit,, agressiviteit en extreem radicalisme. Men kon die niet beschouwen als
gerichtt tegen het socialistische systeem.' (II, p. 100) Gezien de gebeurtenissen in
Tsjechoslowakijee en Polen rond 1970 getuigt dat toch op zijn minst van een merkwaardigee kijk op de naoorlogse Oost-Europese geschiedenis. Krjoetsjkovs zienswijzee ten aanzien van het einde van het communisme in Oost-Europa in 1989-1990 ligt
inn het verlengde van bovenstaande opvatting:
Hett socialisme als ideologie en praktijk werd verraden [door Gorbatsjov, Sjevardnadzee en hun medestanders], hoewel binnen de socialistische landen
slechtss een kleiner deel van de maatschappij zich uitsprak voor afwijzing van
hett socialisme. Een aanzienlijke meerderheid van de bevolking hield in ieder
gevall vast aan de socialistische idee. (I, p. 316)
Krjoetsjkovv bracht in de jaren '80 een bezoek aan het Stalinmuseum in de geboorteplaatss van de dictator in Georgië. Na het voorgaande kan het nauwelijks nog verbazenn dat hij instemmend knikte toen de gids erop wees dat Stalin zo'n bescheiden
mann was (I, p. 310). Krjoetsjkov typeert Feliks Dzerzjinski, de eerste chef van de
Tsjeka,, ook als een 'in het persoonlijke vlak goudeerlijk, onbaatzuchtig man, standvastigg in zijn ideeën.' De door KGB'ers vaak gedane bewering dat Dzerzjinski bij
zijnn leven erg veel voor weeskinderen heeft gedaan blijft evenmin achterwege (I, pp.
439-440). .

Vladimirr Kuzichkin, Inside the KGB: Myth and Reality. London, 1990.
Biografie: :
Geborenn in 1947 in Moskou. Diende in 1967-1970 bij Sovjet troepen in de DDR.
1970-19733 studie aan het Instituut voor de Landen van Azië en Afrika (ISAA) in
Moskou,, waar hij onder andere Farsi leerde. December 1973-december 1974
werkzaamm als tolk voor Sovjet instellingen in Iran, waar hij tegelijkertijd in het
kaderr van zijn studie aan het ISAA onderzoek deed naar de geschiedenis van de
metaalverwerkendee industrie in Iran. Studeerde in de zomer van 1975 af aan het
ISAA.. 1975-1976 studie aan de inlichtingenschool van de KGB, School 101, waar
hijj in juli 1976 examen deed. Trad in september 1976 in dienst bij Directoraat S
(illegalen)) van het Eerste Hoofddirectoraat, werkte aanvankelijk bij de tweede
afdelingg daarvan in de Centrale in Moskou, die belast was met de documentatie van
illegalen.. Vanaf de zomer van 1976 gestationeerd aan de Sovjet ambassade in
Teheran.. Overschreed in juni 1982 de Iraans-Turkse grens en liep over naar het
Westen.. Woont sindsdien in Groot-Brittannië. Hoogste rang bij de KGB: majoor.
Kuzichkinss memoires hebben een grote informatiedichtheid en bevatten tal van
detailss over de werkwijze van de KGB, vooral over Directoraat S, waarbij hij het
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grootstee deel van zijn loopbaan heeft gewerkt. Hij gaat onder andere in op de organisatiestructuurr van het directoraat (pp. 78-82). Bij dit alles steekt hetgeen Vadim
Kirpitsjenkoo over Directoraat S en het werk van illegalen te zeggen heeft, zeer pover
af.11 Vele van Kuzichkins beweringen zijn oncontroleerbaar, maar daarom nog niet
zonderr meer onzinnig. Zo beweert hij dat Brezjnev verspreid over de USSR tal van
minnaressenn had en ook wel vrouwen uit een menigte die hem verwelkomde door
zijnn lijfwacht voor een avontuurtje liet benaderen. Kuzichkin zegt dat te hebben
gehoordd van een vroegere schoolvriend die bij het Negende Hoofddirectoraat werkte
datdat was belast met de beveiliging van Sovjet leiders (p. 101).
Anderee beweringen uit Inside the KGB zijn aannemelijk, omdat soortgelijke
zakenn ook door andere overlopers zijn beschreven. Zo werd het gebouw van het
Centraall Comité aan het Staraja Plosjtsjad volgens Kuzichkin bewaakt door
personeell van het Negende Hoofddirectoraat dat in militie-uniformen was gekleed
(p.. 15). Dat KGB-personeel vaak undercover in uniform van andere diensten optrad,
iss niet verrassend en waarschijnlijk was het een gewoonte die al uit de tijd van Stalin
dateerde.. Ismail Akhmedov beweert in zijn memoires bijvoorbeeld dat eenheden (in
ditt geval van het leger) die zich rond 1930 aan de Sovjet-Turkse grens met inlichtingenwerkk bezighielden, waren gekleed in het uniform van de grenstroepen. Peter
Deriabin,, die in zijn memoires de toestand van begin jaren '50 behandelt, zegt dat
KGB-personeell undercover aanwezig was bij onder andere partijcongressen, parades
enn demonstraties.168 Victor Sheymov stelt, schrijvend over Moskou in de jaren '70,
datdat KGB-officieren van twee verschillende directoraten in militie-uniformen in de
stratenn stonden opgesteld. De ene groep fungeerde als een stationair systeem van
toezichtt op buitenlanders en stond opgesteld in straten die door laatstgenoemden
werdenn gefrequenteerd. Een andere groep hoorde bij het directoraat dat belast was
mett de beveiliging van Sovjet leiders en stond volgens Sheymov in militie-uniformenn opgesteld bij de routes waarlangs leden van het Politbureau in hun auto's
voorbijreden.1699 Volgens Oleg Gordievsky werd de Britse ambassade in Moskou bewaaktt door KGB-personeel in uniformen van de militie. Men mag aannemen dat
ditt ook bij andere westerse ambassades niet ongebruikelijk was.
Blijkbaarr was de KGB wat het rekruteren van agenten betreft niet altijd succesvol.. Kuzichkin schrijft althans dat Directoraat S bij zijn aankomst in Iran in 1976
slechtss twee agenten in dat land had, van wie er één een Afghaanse diplomaat was.
Verderr waren er op dat moment twee illegale inlichtingenofficieren met WestEuropesee paspoorten actief (pp. 104-105). Dat was alles. Deze voor de KGB ongunstigee situatie was volgens Kuzichkin geen uitzondering. Ook ten aanzien van landen
alss de Volksrepubliek China, Pakistan, Turkije en Japan was de oogst aan agenten
vann Directoraat S in die tijd volgens hem bijzonder mager. Dat betekende niet alleen
datt in die landen zelf het aantal agenten gering was, maar dat er ook vrijwel geen
Chinezenn of burgers van die andere genoemde staten buiten hun land van herkomst
werdenn gerekruteerd (p. 105). De geringe resultaten ten aanzien van China worden
doorr diverse KGB-officieren in hun memoires bevestigd, onder andere door Joeri
Drozdov,, Victor Sheymov en Oleg Gordievsky.171
Kuzichkinn neemt de KGB-rezidentoera in Teheran als uitgangspunt voor een
uitvoerigee beschrijving van de structuur en werkwijze van een rezidentoera in het
algemeenn (pp. 139-151). Hij gaat daarbij onder andere in op de verschillende Mijnen'
diee binnen de rezidentoera waren vertegenwoordigd, zoals lijn PR (politieke inlichtingen),, lijn KR (contra-inlichtingen), lijn N (illegalen) en lijn X (wetenschappelijke
enn technische inlichtingen). Alle KGB-officieren waren onder een diplomatieke
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dekmantell op de ambassade gestationeerd. Het risico van onthulling van de werkelijkee werkgever van de betrokken KGB'ers ging echter volgens hem niet op de eerstee plaats uit van de Iraanse geheime dienst SAVAK, maar van de eigen landgenoten.. Dat had te maken met het geografische principe dat het werk van het Eerste
Hoofddirectoraatt bepaalde. KGB-officieren werden doorgaans ingedeeld bij een bepaaldee geografische onderafdeling die zich bezighield met bepaalde landen of een
groepp van landen. Bij zo'n onderafdeling bleef een KGB'er vaak zijn hele loopbaan
werken,, wat betekende dat men elkaar na enige tijd goed kende. Een KGB-officier
diee voor zijn uitzending naar Iran plotseling bij de Iraanse afdeling van het ministerierie van Buitenlandse Zaken werd gestationeerd om zich als 'diplomaat' in te werken,
gaff op die manier ook zijn werkelijke rol prijs. Het resultaat was volgens Kuzichkin
datt al vóór de aankomst van een inlichtingenofficier op de ambassade bij het overige
personeell bekend was wie hij was en wie hij verving. Ook was meestal wel duidelijk
off hij bij de KGB of de GROe hoorde en wat zijn militaire rang was (p. 151). Leonid
Sjebarsjinn schrijft in zijn memoires dat het feit dat iemand inlichtingenwerk deed, op
dee ambassade niet lang geheim bleef, juist omdat echte diplomaten elkaar bijvoorbeeldd uit de studietijd kenden. Het was dan voor gewone diplomaten hooguit nog de
vraagg of iemand bij de KGB of de GROe hoorde.
Kuzichkinn beschrijft uitvoerig de bureaucratische voorbereidingen die werdenn getroffen voor zijn ontmoeting met een van de twee agenten in Iran. Er werd een
plann opgesteld dat allerlei details over de ontmoeting vastlegde. Daarin was niet
alleenn de plaats van de ontmoeting vastgelegd, maar bijvoorbeeld ook het merk van
dee auto waarvan de KGB-officier die de ontmoeting zou hebben, gebruik maakte.
Hett plan moest door zes collega's van de KGB-rezidentoera onder wie de rezident,
wordenn afgetekend (pp. 188-191). Gordievsky maakt alleen gewag van een uitvoerigee rapportage achteraf aan de Centrale over een ontmoeting met een agent.173 Sjebarsjinn schrijft in zijn memoires dat hij eind 1966 in een gecodeerd telegram aan de
Centralee tot in de kleinste details verslag deed van een ontmoeting met een medewerkerr van de Pakistaanse veiligheidsdienst, die de KGB zijn diensten aanbood.174
Dergelijkee gedetailleerde rapportages aan de Centrale waren blijkbaar niet ongewoon. .
InIn een apart hoofdstuk schetst Kuzichkin in het kort de voorgeschiedenis van
dee inval in Afghanistan door Sovjet troepen in december 1979. Hij zei onder andere
datt de KGB al vóór de gebeurtenissen in december geprobeerd had de Afghaanse
leiderr Hafizullah Amin uit de weg te ruimen. Daartoe had men geprobeerd gebruik
tee maken van de illegaal Michail Talybov, die als kok in het paleis van Amin was
geïnfiltreerd.. De bedoeling was dat hij het eten van Amin zou vergiftigen, maar hij
slaagdee daar niet in. Kuzichkin zou dat verhaal van Talybov zelf hebben gehoord (p.
315).. Het wordt door andere bronnen niet bevestigd.
Overr de achtergrond van Kuzichkins vlucht naar het Westen in juni 1982 lopenn de versies uiteen. Kuzichkin beweert dat in de rezidentoera in Teheran belangrijkee en zeer geheime KGB-stukken van hem uit een schuilplaats waren verdwenen.
Datt zou zeker het einde van zijn carrière bij de KGB hebben betekend, zo niet erger.
Datt was voor hem een reden te besluiten naar het Westen te vluchten. Een prowestersee gezindheid speelde daarbij naar zijn zeggen geen rol, al had hij wel vanaf
jeugdigee leeftijd een weerzin gevoeld tegen de repressieve en corrupte praktijken die
zoo kenmerkend waren voor het Sovjet systeem (pp. 373-375, 5-9). Ook de corruptie
diee hij aantrof in de Sovjet kolonie in Iran vervulde hem met weerzin (pp. 161-171).
Vadimm Kirpitsjenko schrijft dat Kuzichkin zelf in zijn memoires heeft gezegd dat hij
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all van jongs af aan met het plan rondliep uit de Sovjet Unie weg te gaan, maar daarvann is in Inside the KGB niets te vinden.175 Leonid Sjebarsjin, rezident in Teheran
tenn tijde van Kuzichkins vlucht, geeft in zijn memoires uit 1993 weer een andere
versie.. Hij beweert dat Kuzichkin al langer in verbinding stond met de Britse
inlichtingendienstt en voor geld geheimen en mensen had verraden. Kuzichkin zou in
19822 het vermoeden hebben gekregen dat men bij de KGB in Teheran op zoek was
naarr een verrader. Hij had volgens Sjebarsjin een alcoholprobleem dat in Teheran
ontoelaatbaree vormen had aangenomen. Een en ander zou de werkelijke reden zijn
geweestt van zijn in paniek genomen besluit te vluchten. Kuzichkin zou de IraansTurksee grens zijn gepasseerd met een Brits paspoort en een daarbij gevoegd vervalst
documentt dat hem recht gaf op de uitreis. Dat document zou hem door de Britten
zijnn verstrekt.176 Dat laatste zou natuurlijk inderdaad betekenen dat Kuzichkin al
voorr zijn vlucht met de Britten in verbinding stond. Een anonieme KGB-inlichtingenofficierr kwam in een interview in Moscow News in oktober 1991 eveneens met
dee bewering dat Kuzichkin al vóór zijn vlucht door de Britten was gerekruteerd.
Sjebarsjinn zou als rezident Kuzichkin zelfs te lang de hand boven het hoofd hebben
gehouden,, toen er al verdenking tegen hem was gerezen.177 In een interview een
maandd later in hetzelfde blad kwam de inlichtingenofficier Valentin Braterski aan
hethet woord, die in 1982 ook aan de KGB-rezidentoera in Teheran was verbonden.
(Braterskii wordt overigens in Kuzichkins memoires niet genoemd.) Braterski
beweerdee net als zijn anonieme collega in het eerdere interview dat Sjebarsjin
Kuzichkinn in Teheran gunstig gezind was geweest.178 Kuzichkin op zijn beurt
oordeeltt ook vrij gunstig over Sjebarsjin (pp. 280, 283-284). Hij spreekt zich
negatieff uit over de contacten die de KGB-rezidentoera in Teheran onderhield met
dee Iraanse Tudeh-partij, die na de val van de sjah voor korte tijd was gelegaliseerd.
Diee contacten waren gelegd in opdracht van de Internationale Afdeling van het
Centraall Comité. De top van de Tudeh-partij zou het geld dat zij via de rezidentoera
vann Moskou ontving voor persoonlijke verrijking hebben gebruikt. Bovendien liep
dee rezidentoera volgens Kuzichkin door de contacten met de Tudeh het gevaar de
aandachtt op zich te vestigen van de Iraanse veiligheidsdienst (pp. 288-295).
Kuzichkinn ziet zichzelf niet als een overloper die zijn vaderland heeft verraden.. Dat kan men althans afleiden uit twee brieven die hij in 1990 en 1991 aan
Russischee officiële instanties richtte. Ze zijn gedeeltelijk weergegeven in een artikel
inn Moscow News van eind 1991. Kuzichkin heeft de Russische president Boris Jeltsinn in augustus 1991 na de mislukte staatsgreep kennelijk een brief geschreven met
hett verzoek hem weer in genade aan te nemen en naar Rusland te laten terugkeren.
Inn een eerdere brief uit oktober 1990 aan Russische parlementariërs had hij al
geschrevenn dat zijn kritiek van destijds slechts het Sovjet systeem had gegolden en
niett het Russische vaderland: 'As far as Russia and the Russian people are concerned,, however, I am clean and innocent before them, and I have been and remain a
Russiann patriot.'1 Voorzover bekend heeft de Russische overheid nooit op deze
brievenn gereageerd en bevindt Kuzichkin zich nog steeds in het Westen.
***** *
N.S.. Leonov, Licholetje ('Woelige jaren'). Moskva, 1994.
Biografie: :
Geborenn op 22 augustus 1928 in een dorp in Rjazan oblast in een boerengezin als
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Nikolajj Sergejevitsj Leonov. 1947-1952 opleiding aan het MGIMO. In 1952 te werk
gesteldd bij uitgeverij Inostrannaja Literatoera in Moskou, onder andere als vertaler
uitt het Spaans. April 1953-oktober 1956 universitaire studie Spaans in Mexico, waar
hijj onder meer Raul Castro en Che Guevara ontmoette. 1956-1958 opnieuw werkzaamm bij Inostrannaja Literatoera. 1958-1960 studie aan School nr. 101 van de KGB.
Meii 1960 naar Praag gestuurd om daar contact te leggen met Raul Castro, inmiddels
ministerr van Defensie van Cuba. Fungeerde tijdens zijn carrière meerdere malen als
tolkk voor Cubaanse delegaties die een bezoek brachten aan de USSR. 1960-1961
werkzaamm bij de Centrale in Moskou. 1961-1968 op de ambassade in Mexico
gestationeerd.. 1968-1971 plaatsvervangend chef van de Afdeling Latijns Amerika
vann het Eerste Hoofddirectoraat. 1971 plaatsvervangend chef, 1973 chef van het
Directoraatt voor Informatie en Analyse van het Eerste Hoofddirectoraat. 1983-1991
plaatsvervangendd chef van het Eerste Hoofddirectoraat. Januari 1991 benoemd tot
cheff van de Analytische Afdeling van de KGB. Vanaf eind februari 1991 ook lid van
hett Collegium van de KGB. Nam eind augustus 1991, na de mislukte staatsgreep,
ontslag.. Hoogste rang bij de KGB: luitenant-generaal.
Dee memoires van Leonov zijn aanzienlijk informatiever dan die van bijvoorbeeld
Vadimm Kirpitsjenko of Leonid Sjebarsjin. Het feit dat hij alleen maar schrijft over
diee gebeurtenissen uit de geheime oorlog tussen Oost en West die de tegenstander al
bekendd zijn, doet daar niets aan af (p. 290). Evident onjuiste of onzinnige beweringenn zal men bij Leonov niet in groten getale aantreffen. Hij maakt duidelijk dat de
KGBB een belangrijke leverancier van informatie was voor onder meer het Politbureauu en het Secretariaat van het Centraal Comité van de CPSU. Ten tijde van de
crisiss in Polen in 1980-1981 was Leonov chef van het Directoraat voor Informatie en
Analyse.. Samen met de chef van het Eerste Hoofddirectoraat bekeek hij in die periodee elke ochtend welk materiaal er moest worden doorgestuurd naar de leden van het
Politbureau,, het Secretariaat en naar andere hoge instanties (p. 211). Hij minimaliseertt in diverse passages echter het belang dat de partijtop aan de inlichtingendienst
hechttee (pp. 112-113, 288, 317). Gorbatsjov, die in de ogen van Leonov weinig respectt verdient, reageerde volgens hem vaak niet op documenten van het Eerste
Hoofddirectoraatt die hem werden toegestuurd (p. 321). Het analytische werk
waarmeee Leonov zich vanaf 1971 meer dan tien jaar bezighield stond volgens hem
oorspronkelijkk bij het Eerste Hoofddirectoraat niet in hoog aanzien. Het was
tekenendd dat er relatief veel vrouwen werkten op de afdeling waar het werd verricht.
Dee status van het werk veranderde pas met de komst van Andropov bij de KGB in
1967.. Andropov vond dat werk wel belangrijk en onderhield ter verbetering ervan
ookk contact met wetenschappers zoals Georgi Arbatov en anderen. Als om het
belangg van het analytische werk te benadrukken had Andropov zijn werkvertrekken
ookk pal naast het directoraat van Leonov. Vóór 1943 bestond er volgens Leonov bij
dee inlichtingendienst zelfs helemaal geen analytische afdeling die documenten en informatiee evalueerde. Belangrijke documenten die door de dienst waren bemachtigd,
werdenn in 'ruwe' vorm aan leiders als StaÜn en Molotov doorgestuurd (pp. 121,
125-126).125-126). De eindjaren '30 naar het Westen gevluchte NKVD-officier Alexander
Orlovv had dat ook al geschreven in zijn Handbook of Intelligence and Guerrilla
WarfareWarfare uit 1963. m
Alss we Leonov mogen geloven was hij goed in staat als analist zijn eigen
zienswijzee te geven op een situatie en kreeg hij daar binnen de KGB ook de ruimte
voor.. Zo vroeg Andropov in het voorjaar van 1973 de mening van de inlichtingen322 8

dienstt over de vraag of de USSR het toen al wankele bewind van Salvador Allende
inn Chili financieel moest steunen met een bedrag van dertig miljoen dollar. Leonov
brachtt toen als zijn mening naar voren dat Allende's regering een te wankele basis
hadd en dat het slechts een kwestie van tijd was voordat zij van het toneel zou
verdwijnen.. Het kostte hem naar eigen zeggen moeite dit standpunt te verwoorden
omdatt zijn sympathie uiteraard uitging naar de regering van Allende waaraan
immerss ook communisten deelnamen. Onduidelijk blijft welk besluit de Sovjet
leiderss uiteindelijk in deze kwestie namen (pp. 125-126). Er heerste volgens Leonov
binnenn de analytische afdeling een grote vrijheid van denken, groter dan binnen het
Eerstee Hoofddirectoraat en binnen de KGB als geheel (p. 125). Het Directoraat voor
Informatiee en Analyse en de KGB lieten de Sovjet leiders volgens Leonov wel
onverbloemdd weten dat de politieke toestand bij de Oost-Europese bondgenoten met
hethet jaar verder achteruitging en een gevaar ging vormen voor de betrekkingen met
dee USSR. Op 6 december 1977, dus nog voordat er sprake was van de vakbond
Solidariteit,, schreef Leonov zelf over de toestand in Polen het volgende in een verslagg aan hogere instanties:
Dee versterking van de klasse der koelakken, de overgang naar particulier eigendomm in de stedelijke handel en de ontwikkeling van het kapitalisme in de
industriee leggen de basis voor antisocialistische krachten. Gezien het Poolse
anti-Russischee nationalisme, gezien de almachtige geestelijkheid met aan het
hoofdd kardinaal Wyszynski, gezien de onenigheid in de leiding van de PVAP
[Poolsee Verenigde Arbeiderspartij] en de Poolse regering rest ons slechts de
datumm van de binnenlandse explosie af te wachten en te gissen naar de vormenn die zij zal aannemen, maar bij de huidige loop der gebeurtenissen is zij
onvermijdelijk.. Wij blazen al lang reveille, maar iedereen blijft slapen (p.
199). .
Ditt was een realistische beschrijving van de situatie in Polen op het bewuste tijdstip,
zonderr al te grote ideologische vooringenomenheid. In hoeverre dit soort analyses
bijj Leonovs directoraat gemeengoed was, valt uit zijn memoires niet op te maken.
Well zou Andropov ooit tegen Leonov en diens medewerkers hebben gezegd:
'Schrijff nooit een onwaarheid! Ik dwing u niet u te houden aan eerder uitgesproken
meningen.'' (p. 135) Zoals vele KGB-officieren die Andropov gekend hebben was
Leonovv ook lyrisch over hem. Hij betitelde hem als 'een "witte raaf' onder de
toenmaligee leiders, een grenzeloos eerlijk persoon die heel precies alle geschenken
diee hij van collega's uit het buitenland ontving aan de staat overdroeg, een verstandigg en erudiet man met een brede kijk op alle problemen, zonder oogkleppen.' (p.
175)) Geen woord over de strijd tegen de dissidentenbeweging waarmee de KGBvoorzitterr zich ook ruimschoots profileerde. Soms drong Andropov er op aan een beleidsvoorstell te schrappen dat door het Directoraat voor Informatie en Analyse in
eenn document bestemd voor het Centraal Comité was opgenomen. Hij deed dat als
hijj wist dat het niet goed zou vallen. Dat was het geval met een voorstel afkomstig
vann Leonovs directoraat in 1975, om het aantal Derde Wereldlanden dat financiële
enn andere materiële steun van de USSR ontving, drastisch te beperken (pp. 142143). .
Inn april 1991 zette Leonov zijn visie op de actuele politieke situatie in de
Sovjett Unie uiteen voor de afgevaardigden van de groep Sojoez ('Unie'), die op dat
momentt zitting hadden in het Congres van Volksafgevaardigden van de USSR. Het
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wass voor een KGB-ofFicier niet verwonderlijk dat hij zich daarbij krachtig uitsprak
voorr het behoud van de Sovjet Unie. Hij verwierp de nadruk die nationalisten in de
Sovjett Unie en vele westerse commentatoren legden op het feit dat het Russische
rijkrijk en de Sovjet Unie met geweld tot stand waren gekomen. Meestal werd aan dat
uitgangspuntt de conclusie verbonden dat de Sovjet Unie daarom geen bestaansrecht
had.. Leonov wees op het historische voorbeeld van Abraham Lincoln die er in het
middenn van de 19e eeuw ook niet voor was teruggeschrikt de Verenigde Staten met
geweldd bijeen te houden.
Overigenss is Leonov in zijn memoires zeker niet onkritisch ten aanzien van
hett Sovjet systeem. Hij spreekt over een 'pseudo-socialistisch systeem' waaruit een
'geurr van bederf opsteeg (p. 240). Een van de belangrijkste redenen van de ondergangg van de USSR was volgens hem ook de alomtegenwoordigheid van de 'leugen*.
Hijj schrijft daarover:
Zijj had ongemerkt alle poriën van ons leven verstikt, zij had zich veranderd
inn een kanker van ons bloed en had onze geest gedood. De leugen leeft ook
inn andere maatschappijen, bij andere volkeren, maar daar sluimert zij, zoals
eenn tuberculosebacil in een gezond organisme. (...) De leugen had zich als
eenn vuur meester gemaakt van ons maatschappelijk leven, was een bijna onvervreemdbaarr deel geworden van ons nationaal bewustzijn. Zij had onze literatuurr en kunst volledig aangetast en onze journalistiek geruïneerd. Zij was
dee belangrijkste omgangsvorm tussen leiders en volk en blijft dat tot op de
dagg van vandaag, (p. 390)
Ondankss zijn kritiek op de Sovjet Unie heeft Leonov toch lovende woorden voor een
typischee representant van het systeem als Krjoetsjkov. Hij roemt onder andere diens
werklustt en 'Duitse discipline' en neemt zelfs het woord 'eruditie' in verband met
Krjoetsjkovv in de mond (p. 235). Eruditie is wel het laatste waaraan men denkt bij
lezingg van de memoires van Krjoetsjkov. De positieve woorden van Leonov staan in
schrill contrast met wat Kaloegin over Krjoetsjkov zegt. Kaloegin noemt hem 'treacherous'' en 'double-dealing' en 'one of the most physically cowardly men I have
everr met'.182 Kaloegin en Krjoetsjkov hebben diverse aanvaringen met elkaar gehad,
zoo blijkt uit Kaloegins memoires.
Eenn enkele keer is bij Leonov sprake van iets wat lijkt op een oude Sovjet reflex.. Zo was zijn balans van het politieke bestel in Cuba onder Fidel Castro rijkelijk
positief.. Hij schrijft over Cuba dat er in dat land onder Fidel Castro 'nooit sprake
wass van repressie'. En verder: 'Die verbazingwekkende revolutie heeft nooit haar
eigenn kinderen verslonden.' (p. 379) Kennelijk doelt hij daarmee op repressie tegen
vertegenwoordigerss van het Cubaanse politieke establishment, want dat er in Cuba
onderr Castro politieke gevangenen zijn, is algemeen bekend.
***** *
Stanislavv Levchenko, On the Wrong Side: My Life in the KGB. Washington etc.,
1988. .
Biografie:183 3
Geborenn in 1941 in Moskou als Stanislav Alexandrovich Levchenko. Vader was
militair.. 1958 diploma middelbare school en toegelaten tot Instituut voor Oosterse
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Talenn in Moskou, waar hij Japans leerde. Afgestudeerd in 1964. Aanvankelijk
werkzaamm bij het ministerie van Visserij, vanaf 1965 bij het Sovjet Vredescomité.
Vanaff 1966 bij het Afro-Aziatische Solidariteitscomité, waar hij vaak met Japanse
bezoekerss te maken had. Volgde in 1966 een opleiding bij de GROe voor spionageopdrachtenn in Groot-Brittannië in geval van oorlog. Vanaf 1968 werd hij door het
Tweedee Hoofddirectoraat van de KGB in Moskou ingeschakeld bij het toezicht op
Japannerss in de hoofdstad. Bracht in 1966-1971 twaalf bezoeken aan Japan als lid
vann Sovjet delegaties. In 1971 in dienst getreden bij het Eerste Hoofddirectoraat van
dee KGB, werkzaam in de Centrale bij de Japanse afdeling. Vanaf 1974 bij wijze van
dekmantell werkzaam bij New Times in Moskou als journalist. Vanaf 1975 als
correspondentt van New Times in Tokio werkzaam bij de KGB-rezidentoera aldaar.
Legdee in oktober 1979 in Tokio contact met de CIA en liep over. In 1981 door een
Sovjett rechtbank bij verstek ter dood veroordeeld.184 Hoogste rang bij de KGB:
majoor. .
Levchenkoo geeft over de samenstelling van de rezidentoera in Tokio in de jaren '70
enkelee interessante cijfers. Hij was toen zelf actief voor lijn PR (politieke inlichtingen),, een terrein dat naar zijn zeggen voor de KGB altijd de hoogste prioriteit had
(p.. 105). Lijn X (wetenschap en technologie) was echter volgens Levchenko in
Tokioo ook van groot belang. Allerlei geavanceerde technologie met mogelijk
militairee toepassingen was het doelwit van de KGB. Ten tijde van Levchenko's
verblijff in Tokio bestond naar zijn zeggen ongeveer vijftig procent van het personeel
vann de Sovjet handelsmissie in Japan uit KGB-officieren. Velen van hen hielden
zichh met technologische spionage bezig. De plaatsvervangend chef van de handelsmissiee in de jaren '70 en '80 was een KGB-kolonel. De helft van de ongeveer
twintigg Aeroflot-functionarissen in Tokio waren in die tijd KGB-officieren van lijn
X.. Vijftig procent van de TASS-employés in Japan waren KGB-officieren en
daarvann was er minstens een die voor lijn X werkte. Verder was de wetenschapsattachéé van de ambassade een hoge officier van lijn X, net als een van zijn naaste
medewerkers.. Aangezien elke inlichtingenofficier met drie of vier agenten in
verbindingg stond, kwam het totale aantal agenten van lijn X volgens Levchenko op
755 tot 100. De KGB-rezident in Tokio hield zijn ondergeschikten eindjaren '70 voor
datt de opbrengst van de operaties van lijn X in de Japanse hoofdstad de kosten van
dee hele rezidentoera voor vele jaren zou kunnen dekken. Wereldwijd dekte de
opbrengstt volgens hem alle uitgaven van het Eerste Hoofddirectoraat (pp. 103-104).
Eenn precieze berekening van de 'opbrengst' van lijn X lijkt overigens niet goed
mogelijkk en vaststelling daarvan zal altijd op een schatting neerkomen.
Dee motieven voor zijn overlopen naar de Amerikanen waren volgens
Levchenkoo in belangrijke mate ideologisch. Toen hij in 1975 door het Eerste
Hoofddirectoraatt naar Japan werd uitgezonden had hij naar eigen zeggen al een
sterkee afkeer van het Sovjet systeem. Hij voelde zich aangetrokken tot het orthodoxe
gelooff en ging daarin zelfs zo ver dat hij in 1975 vlak voor zijn vertrek uit Moskou
inn het geheim een kerk binnenging om er te bidden. Dat heeft hij althans aan John
Barronn verteld.185 Dat Levchenko dit gedaan zou hebben is haast niet te geloven,
wantt in het geheim een kerk bezoeken was voor een KGB-officier ongetwijfeld niet
zonderr risico. Levchenko gaf bij het begin van zijn debriefing door de CIA te
kennenn dat hij geen informatie wilde geven over 'fatsoenlijke' collega's met wie hij
hadd samengewerkt. Dezelfde terughoudendheid zou hij in acht hebben genomen ten
aanzienn van zijn Japanse agenten in Tokio (p. 175).18 Dat hij geen informatie over
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dee identiteit van zijn agenten zou hebben gegeven, lijkt twijfelachtig. In een van de
boekenn van John Barron die zich deels op Levchenko baseert, worden diverse
agentenn van de rezidentoera in Tokio met naam en toenaam genoemd. Met minstens
éénn van hen stond Levchenko persoonlijk in verbinding.187 Levchenko weigerde in
eerstee instantie ook geld van de Amerikaanse overheid aan te nemen. Hij kwam daar
laterr op terug, maar accepteerde naar eigen zeggen geen grote bedragen (p. 177).
Zijnn debriefing door de CIA zou maar tot medio december 1979 hebben geduurd,
watt opvallend kort lijkt (p. 178).
***** *
Stanislavv Lunev with Ira Winkler, Through the Eyes of the Enemy; Russia's highest
rankingranking military defector reveals why Russia is more dangerous than ever. Washingtonn D.C., 1998.
Biografie: :
Geborenn in 1946, geboorteplaats onbekend. Vader was legerofficier, die in de
tweedee helft van de jaren '40 werd overgeplaatst naar de MGB. Doorliep in 195719644 de Soevorov Militaire School in Ordzjonikidze in de Noord-Ossetische ASSR.
1964-19677 studie aan een militaire academie in Tasjkent. Diende in 1967-1971 bij
eenn tankdivisie bij de Zuidelijke Groep van Sovjet Strijdkrachten in Hongarije.
Volgdee in 1971-1975 een juridische opleiding aan de Lenin Militair-Politieke
Academie,, waarschijnlijk in Moskou, met de bedoeling te gaan werken bij de
militairee justitie. Werd in 1975 aangenomen bij de GROe en vervolgens toegelaten
tott de Militair-Diplomatieke Academie van de GROe in Moskou, waar hij in 1978
mett goede resultaten afstudeerde. 1978-1979 voor de GROe als student in Singapore
gestationeerd,, waar hij onder meer Chinees studeerde aan de universiteit. 1979-1980
werkzaamm bij het Eerste Directoraat van de GROe in Moskou, dat zich bezighield
mett het rekruteren van buitenlanders in de USSR. Kreeg tegelijkertijd journalistieke
opleidingg bij TASS. Was in 1980-1983 voor de GROe in Beijing gestationeerd als
TASS-correspondent.. 1983 terug naar de Centrale in Moskou. 1988 bevorderd tot
kolonell en hoofd van de GROe-offkieren die bij TASS werkten. Later in 1988 naar
Washingtonn overgeplaatst. Vroeg in maart 1992 politiek asiel aan in de Verenigde
Staten.. Na zijn overlopen assisteerde hij daar blijkens de flaptekst van zijn boek bij
dee training van Amerikaans inlichtingenpersoneel en militairen. Hoogste rang bij de
GROe:: kolonel.
Lunevv blijkt in zijn boek een grote voorkeur te hebben voor gedurfde generalisaties
zonderr daarvoor enige argumentatie, laat staan verwijzingen naar bronnen te geven.
Zoo schrijft hij bijvoorbeeld zonder enige toelichting: 'Today, American business is
thee chief target of the GRU, the SVR, and the entire network of Russian spies. Their
paymasterr is the Russian mafia.' (p. 12) Een ander voorbeeld is zijn bewering dat
tijdenss de Cubacrisis in 1962 overal in de westerse wereld Spetsnaz-eenheden - in
dezee uitgave consequent als 'Spetznatz' aangeduid - klaarstonden om sabotageacties
tee beginnen (pp. 27-28). Dergelijke beweringen zijn misschien niet onaannemelijk,
maarr men zou graag willen weten waarop zij zijn gebaseerd, vooral als men bedenkt
datt Lunev zelf ten tijde van de Cubacrisis pas zestien jaar was en nog niet bij de
GROee werkzaam. Hetzelfde geldt voor de uitspraak dat de GROe in het begin van
dee jaren '90 besloot trainingen te geven aan elke terroristische groepering die ervoor
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wildee betalen (pp. 32-33). Ook zou de lezer willen weten waarop de bewering is
gebaseerdd dat de leden van een Japanse sekte die in de jaren '90 dodelijke gassen
verspreiddenn in de ondergrondse in Tokio, door de GROe waren opgeleid (p. 32).
Tijdenss zijn verblijf in de Volksrepubliek China beginjaren '80 rekruteerde
Lunevv de correspondent van een Tsjechoslowaaks persbureau als 'vertrouwelijk
contact'.. Deze persoon was volgens Lunev in werkelijkheid een medewerker van de
Tsjechoslowaaksee inlichtingendienst (Hij schrijft althans dat de man 'was really
withh the Czechoslovak intelligence services', wat in theorie de mogelijkheid open
laatt dat de bewuste persoon door de Tsjechoslowaakse dienst was gecoöpteerd.)
Aangezienn deze journalist afkomstig was uit een andere Warschaupactstaat, kon hij
volgenss Lunev niet als een volwaardige betaalde agent worden 'ingeschaald' (pp.
107-108).. Deze terughoudendheid die werd betracht ten aanzien van het rekruteren
vann burgers van andere Warschaupactstaten komt ook herhaaldelijk aan de orde in
dee boeken van Vitali Pavlov die in de jaren '70 en '80 rezident in Warschau was.188
Dee waarde van een persoon als de Tsjechoslowaakse inlichtingenofficier was voor
dee GROe dat hij minder aan reisbeperkingen in China onderhevig was dan iemand
alss Lunev. Zijn mogelijkheden contacten te leggen met Chinese burgers waren
daardoorr groter. De waarde van een Italiaanse correspondent lag enigszins in
hetzelfdee vlak. Of hij communist was blijft in Lunevs versie onduidelijk, maar hij
hadd kennelijk goede informatie over de gang van zaken in en rond het Chinese
Centraall Comité. Dat was weer terug te voeren op de relatief goede relaties tussen de
Chinesee en Italiaanse communisten. Deze correspondent was ook een 'vertrouwelijk
contact'' (p. 108). Lunev beschrijft zijn werk in China als redelijk succesvol. Hij
beweertt zelfs: 'I was the first Soviet operative in at least five years to recruit a
Chinesee national.' (p. I l l ) Die opmerking lijkt ook op de KGB te slaan, maar het is
onduidelijkk hoe Lunev kon weten hoe het er bij de andere Sovjet inlichtingendienst
inn dat opzicht voor stond.
Naa het einde van de Sovjet Unie besloot Lunev begin 1992 over te lopen
naarr de Verenigde Staten. Zijn motieven daarvoor zijn onduidelijk, afgezien van het
feitt dat hij zich in zijn boek niet erg positief uitlaat over het huidige Rusland, dat hij
eenn 'criminal-capitalist state' noemt (p. 158). Dat hoeft echter op zichzelf nog geen
redenn te zijn over te lopen.
***** *****
Alekseii Myagkov, KGB Intern. Bergisch Gladbach, 1979.
Biografie: :
Geborenn in 1945 in een dorp in Centraal-Rusland als oudste in een boerengezin.
Brachtt het grootste deel van zijn jeugd door in het stadje Lebedjan in Lipetsk oblast.
Inn 1962 toegelaten tot officiersschool voor parachutisten in Rjazan. Studeerde in
19666 af aan de officiersschool met de rang van luitenant en werd bij een luchtlandingsdivisiee in Kaunas (Litouwen) gestationeerd. Gaf een KGB-officier bij zijn
eenheidd te kennen dat hij ook tot die organisatie wilde toetreden. Eind december
19677 uit het leger ontslagen en naar de KGB overgeplaatst. Vervolgens opleiding
aann School nr. 311 in Novosibirsk, kennelijk een instelling van het Derde Hoofddirectoraatt van de KGB (militaire contra-inlichtingen). Beëindigde eind 1968 de opleidingg met goede resultaten. Vanaf februari 1969 als officier van het Derde Hoofddirectoraatt werkzaam in de DDR bij de daar gelegerde Sovjet troepen. 2 februari
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19744 tijdens een bezoek aan West-Berlijn overgelopen naar het Westen, waarschijnlijkk naar Groot-Brittannië. Hoogste rang bij de KGB: kapitein. Engelstalige
editie:: Aleksei Myagkov, Inside the KGB. Richmond, Va., 1977.
Gezienn de korte tijd die Myagkov bij de KGB diende (in totaal met inbegrip van de
opleidingg ruim zes jaar) moeten zijn memoires als zeer informatief worden beschouwd.. KGB Intern is deels interessant omdat Myagkov werkzaam was bij het
Derdee Hoofddirectoraat in de DDR. Over dat directoraat en ook over het werk van
diee diensttak in de DDR was traditioneel altijd weinig bekend. Myagkov beschrijft
onderr meer de jacht op buitenlandse agenten en politiek onbetrouwbare elementen
binnenn de Sovjet strijdkrachten in de DDR. In het laatste geval werd het middel van
dee provocatie door de KGB niet geschuwd. Myagkov doet uitvoerig verslag van het
rekruterenn van agenten en informanten onder de Sovjet troepen in de DDR. Wegens
personeelsgebrekk was zijn KGB-eenheid er niet in geslaagd vóór zijn komst agenten
tee rekruteren binnen de eenheden die hem werden toegewezen. Myagkov kreeg
daaromm als eerste opdracht binnen twee maanden tien agenten aan te werven (p.
114).. Dat bleek minder moeilijk dan op het eerste gezicht leek. Vooral het rekruteren
vann Sovjet officieren was relatief eenvoudig, omdat zij zonder toestemming van de
KGBB niet konden worden bevorderd of tot een militaire academie toegelaten (pp.
115-116). 115-116).
Volgenss Myagkov was het de KGB toegestaan onder DDR-burgers agenten
tee rekruteren en maakte men daar ook ruimschoots gebruik van (p. 54). Ook de
voormaligee KGB-officier Nikolaj Leonov schrijft in zijn memoires dat de KGB
onderr DDR-burgers mocht rekruteren.189 De KGB rekruteerde tevens bezoekers uit
'kapitalistischee landen' op DDR-gebied (p. 117). Een geval van een DDR-burger die
werdd gerekruteerd in een operatie waarbij Myagkov zelf betrokken was, wordt uitvoerigg door hem beschreven (pp. 131-140). Het interessante aan KGB Intern is dat
dee auteur ook geregeld cijfers noemt, al zijn die niet controleerbaar. Zo studeerden
volgenss hem aan School nr. 311 in Novosibirsk jaarlijks ongeveer driehonderd
KGB-officierenn af. Myagkov geeft ook een cijfer over de omvang van de KGBvertegenwoordigingg in de DDR, al is er ook na het einde van de DDR in 1990 op dat
puntt geen echte zekerheid. In totaal waren er volgens hem in de DDR ongeveer vijftienhonderdd KGB-officieren gestationeerd, waarvan negenhonderd behorend bij het
Eerstee Hoofddirectoraat en de overige zeshonderd bij het Derde Hoofddirectoraat (p.
54).. Hun werk resulteerde in ongeveer tweeduizend agenten onder West-Duitsers,
vijftienhonderdd onder DDR-burgers en ongeveer vierduizend onder Sovjet soldaten
enn andere Sovjet burgers (p. 58). De West-Duitsers waren, zo mag men aannemen,
tijdenss een verblijf in de DDR benaderd en gerekruteerd. Myagkov geeft geen
preciezee tijdsaanduiding, maar men mag aannemen dat dit de situatie weergaf in het
beginn van de jaren '70, ongeveer op het moment dat hij overliep. Hij zegt ook
behartenswaardigee dingen over de betrekkingen met DDR-instanties, in het bijzonderr met het Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Hij citeert uit de uitvoeringsbepalingenn van een samenwerkingsovereenkomst tussen het MfS en de KGB die
ergenss uit begin jaren '70 dateerde. Daarin werd niet alleen gewag gemaakt van de
vrijheidd die de KGB had op het punt van het rekruteren van agenten in de DDR. De
KGBB mocht bijvoorbeeld ook beschikken over 'konspirative Wohnungen' en inzage
hebbenn in de archieven van het MfS (p. 117). Na het einde van de DDR is onder
meerr de inhoud van een tweetal samenwerkingsovereenkomsten tussen MfS en KGB
daterendd uit de jaren '70 bekend geworden waaruit bleek dat de KGB inderdaad in
334 4

dee DDR over dergelijke mogelijkheden beschikte.
Myagkovv citeert ook uitvoerig uit officiële documenten betreffende de KGB,
zoalss het statuut van de KGB waarin de taken van de dienst werden aangegeven (pp.
44-46).. Waarschijnlijk betreft het hier het statuut dat oorspronkelijk dateert uit 1959
enn nooit is gepubliceerd. In een van de bijlagen bij KGB Intern is een officieel
documentt opgenomen daterend uit 1961, waarin de taken van de Speciale Afdelingenn (osobye otdely) worden gespecificeerd (pp. 244-247). Dat zijn de KGB-organen
diee op lokaal niveau verantwoordelijk zijn voor de staatsveiligheid binnen de
strijdkrachten.. Daarmee werden in de praktijk behalve het Sovjet Leger ook
eenhedenn van de KGB en van het ministerie van Binnenlandse Zaken bedoeld (p.
244).. Er is in dit verband geen reden enige waarde te hechten aan de bewering van
dee GROe-overloper Viktor Suvorov in Inside Soviet Military intelligence dat er geen
Specialee Afdelingen binnen de GROe actief waren. Die zienswijze kan ook op grond
vann andere bronnen als pertinent onjuist worden beschouwd.191
Myagkovv bespreekt een instructie van de KGB-voorzitter uit 1964 waarin categorieënn activiteiten van Sovjet burgers worden genoemd die de speciale aandacht
vann de KGB behoefden vanwege hun staatsgevaarlijke implicaties. Daarbij werden
zakenn genoemd als 'Beziehungen zu Auslandern für spekulative und allgemeine
Zwecke',, 'die Mitgliedschaft in sittenwidrigen Grappen' en 'die Bewunderung
bürgerlicherr Einflüsse' (pp.70-71). Onduidelijk is of hij dit document bij zijn vlucht
meee naar het Westen heeft gebracht of uit zijn geheugen citeert. De door hem genoemdee categorieën zijn echter alleszins aannemelijk. Diverse maatregelen tegen
jodenn komen in KGB Intern ter sprake. Op grond van een bevel van de KGB-voorzitterr uit 1973 werden joden die een aanvraag om te emigreren hadden ingediend
vrijwell permanent geobserveerd en men verzamelde informatie met het doel hen
uiteindelijkk te kunnen oppakken (pp. 75-76). Voor joden was net als onder andere
voorr Krimtataren geen loopbaan bij de KGB weggelegd (p. 99). Joden vielen samen
mett onder meer de Krimtataren en de Baltische volkeren in de categorie 'onbetrouwbaree nationaliteiten'. Dat betekende bijvoorbeeld dat stationering van joodse
officierenn en soldaten in het buitenland was verboden (pp. 124-125). Volgens Myagkovv deed KGB-voorzitter Andropov eind 1972 een dienstbevel uitgaan dat op dit
themaa betrekking had. Eenheden van de Sovjet strijdkrachten in het buitenland
moestenn nog eens op de aanwezigheid van joden worden doorgenomen, hoewel er al
eenn verbod bestond op de stationering van joden over de grens. Voor het geval zich
tochh joden bij eenheden in het buitenland bleken te bevinden, moesten zij alsnog
naarr de Sovjet Unie worden teruggestuurd (p. 149). Dergelijke maatregelen zijn in
overeenstemmingg met wat bekend is geworden over het ten opzichte van joden in de
Sovjett Unie na 1945 gevoerde beleid.192 Diverse andere inlichtingenofficieren
makenn in hun memoires gewag van discriminerende maatregelen tegen joden binnen
hunn dienst. De meeste auteurs zijn van mening dat al onder Stalin alle belangrijke
partij-- en staatsinstellingen, waaronder ook de GROe en de NKVD/MGB, grotendeelss van joden werden gezuiverd. Het is alleen niet helemaal duidelijk wanneer dat
preciess gebeurde. Volgens Ilya Dzhirkvelov was er na een zuivering die onder Stalin
wass begonnen bij officiële Sovjet instanties vrijwel geen jood meer te bekennen. Dat
goldd ook voor de KGB en de GROe.193 Soortgelijke opmerkingen maken Deriabin
enn Penkovski in hun memoires. Volgens Penkovski was er in ieder geval in de tijd
datt hij bij de GROe werkte, begin jaren '60, zegge en schrijven nog maar één jood
daarr werkzaam. De GROe-officier Igor Gouzenko plaatst een aantal discriminerendee maatregelen tegen joden, ook binnen zijn dienst, al vóór zijn overlopen naar
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hett Westen in 1945. In 1939, toen hij nog studeerde aan het Instituut voor Architectuurr in Moskou, was er volgens Gouzenko al een decreet uitgevaardigd van het
Centraall Comité van de CPSU over dit thema. Het wees directeuren van scholen en
anderee leerinstellingen in de USSR erop dat slechts een bepaald maximum percentagee aan joden mocht worden toegelaten. De vijf joden die in het begin van de jaren
'400 in Moskou werkzaam waren bij Gouzenko's afdeling van de GROe werden
volgenss hem binnen een jaar tijd onder diverse voorwendsels ontslagen. In de zomer
vann 1945 kwam Gouzenko de inhoud van een decreet van het Centraal Comité ter
ore.. Daarin werd directeuren van fabrieken opdracht gegeven joden in verantwoordelijkee posities binnen hun bedrijf onder een voorwendsel uit hun functie te
zettenn en over te plaatsen.195 Arkadi Vaksberg haalt een uitlating van Molotov
tegenoverr Felix Tsjoejev aan, volgens welke de ontslagen van joden bij het Volkscommissariaatt van Buitenlandse Zaken al in 1939 begonnen. 96 Ilya Dzhirkvelov
suggereertt in zijn memoires dat de anti-joodse maatregelen bij de MGB en andere
Sovjett instellingen waaronder de GROe na 1945 begonnen, ongeveer gelijktijdig
mett de vestiging van de staat Israël.197 De KGB-offïcier Alexander Feklisov plaatst
dee zuivering van joden bij de MGB in 1950.198 Soms kon er blijkbaar toch nog een
joodd door de mazen van het net glippen. Nikolaj Leonov schrijft bijvoorbeeld dat bij
hethet Directoraat voor Informatie en Analyse dat hij in 1972-1983 leidde, in die
periodee de enige jood werkte bij het hele Eerste Hoofddirectoraat. Leonovs oordeel
overr de professionele kwaliteiten van de man is zeer positief.199 Filipp Bobkov die
geenn bijzonder openhartige memoires geschreven heeft, geeft opvallend genoeg toe
datdat er 'lange jaren beperkingen bestonden bij het laten werken [van joden] bij
dergelijkee organisaties als het MID [ministerie van Buitenlandse Zaken], het MVT
[ministeriee van Buitenlandse Handel], de KGB en het CC van de CPSU.' °° De term
'beperkingen'' moet daarbij ongetwijfeld als eufemisme worden opgevat, in die zin
datdat joden er nauwelijks werden toegelaten.
Myagkovv staat stil bij de slechte levensomstandigheden binnen het leger
voorr de gewone soldaat, die resulteerden in hoge zelfmoordcijfers. Het in de DDR
gelegerdee 20e Gardeleger had geheime statistieken aangelegd volgens welke er in
19711 16 zelfmoorden hadden plaatsgevonden, in 1972 24 en in 1973 33. Myagkov
beschrijftt een situatie binnen het leger waarin het veelvuldig tot extreme pesterijen
enn intimidaties kwam (pp. 213-214). Dergelijke omstandigheden zouden pas in de
periodee van Gorbatsjov aandacht krijgen in de Sovjet media en bekend worden
onderr de term dedovsjtsjina, wat te omschrijven is als 'intimidatie en grove mishandelingg van rekruten'.
All voor zijn vlucht naar het Westen in februari 1974 stond Myagkov naar eigenn zeggen in contact met westerse diensten. Over de aard van het contact zegt hij
nietss en het is ook onduidelijk om welke dienst het ging (pp. 233-234).
***** *
Olegg M. Nechiporenko, Passport to Assassination: The Never-Before-Told Story of
LeeLee Harvey Oswald by the KGB Colonel Who Knew Him. New York, 1993.
Biografie:201 1
Geborenn in 1932 als Oleg Maximovitsj Netsjiporenko. !957 afgestudeerd aan
Mauricee Thorez Instituut voor Vreemde Talen in Moskou. Daarna werkzaam bij de
KGBB van Moskou en Moskou oblast. 1958 enkele maanden in Brussel tijdens de
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Wereldtentoonstelling.. 1958-1961 werkzaam bij Eerste Hoofddirectoraat in Moskou.
1961-19711 verbonden aan de KGB-rezidentoera in Mexico City voor Directoraat K
(buitenlandsee contra-inlichtingen) van het Eerste Hoofddirectoraat. Stond op 27
septemberr 1963 Lee Harvey Oswald te woord in de Sovjet ambassade in Mexico
City.. 1971 persona non grata verklaard en uitgewezen uit Mexico. 1971-1985 vele
reizenn naar het buitenland voor kortere opdrachten. Eindjaren '70 plaatsvervangend
cheff van de afdeling voor informatie en analyse van Directoraat K. 1985-1991
verbondenn aan het Andropov-Instituut (inlichtingenschool) van de KGB. Mei 1991
mett pensioen. Hoogste rang bij de KGB: kolonel.
Dee hoofdpersoon in Passport to Assassination is niet Netsjiporenko, maar Lee
Harveyy Oswald, die op 22 november 1963 president Kennedy in Dallas doodschoot.
Oswaldd verbleef van oktober 1959 tot mei 1962 uit vrije wil in de Sovjet Unie. Hij
vroegg tijdens een bezoek aan Moskou politiek asiel aan en wilde in aanmerking
komenn voor het Sovjet staatsburgerschap, dat hem overigens nooit werd toegekend.
Hijj ging uiteindelijk terug naar de Verenigde Staten, maar verscheen op 27 septemberr 1963 op de consulaire afdeling van de Sovjet ambassade in Mexico in een
pogingg een visum voor de USSR aan te vragen. Daarbij stond Netsjiporenko hem te
woord.. Een dag later herhaalde Oswald zijn verzoek bij een tweede bezoek, waarbij
Netsjiporenkoo op de achtergrond bleef en niet met hem sprak. De twee bezoeken van
Oswaldd aan de ambassade in Mexico City zijn de enige gebeurtenissen die in
PassportPassport to Assassination uitvoerig besproken worden waarbij de auteur ook zelf
eenn rol van betekenis speelt. Strikt genomen gaat het bij dit boek dus niet om
memoires. .
Netsjiporenkoo gaat uitvoerig in op het verblijf van Oswald in de USSR,
vanaff diens eerste stappen op Sovjet bodem tot aan zijn terugkeer naar de VS.
Netsjiporenkoo heeft toegang gehad tot het KGB-dossier van Oswald en kan daardoor
aann de hand van officiële documenten uitgebreid ingaan op de manier waarop de
KGBB en andere Sovjet instanties met Oswald zijn omgegaan. Ter aanvulling op dat
materiaall heeft Netsjiporenko begin jaren '90 ook gesproken met Vladimir Semitsjastny,, voorzitter van de KGB in het begin van de jaren '60. In de periode dat
Oswaldd in Minsk woonde, van januari 1960 tot mei 1962, stond hij constant onder
toezichtt van de Wit-Russische KGB waarbij van informanten gebruik werd gemaakt
(pp.. 50-65). Nadat hij in 1961 in Minsk was getrouwd met Manna Proesakova,
kwamm zijn vrouw ook onder toezicht van de KGB (p. 57).
Daarnaastt staat Netsjiporenko zoals gezegd langdurig stil bij de gang van
zakenn in de Sovjet ambassade in Mexico tijdens de twee bezoeken van Oswald in
septemberr 1963. Een belangrijk thema is ook de reactie op de moord op Kennedy in
dee KGB-rezidentoera in Mexico en de Centrale in Moskou. Uit Netsjiporenko's
analysee van al deze gebeurtenissen blijkt duidelijk hoe in de Sovjet Unie de bevelslijnenn liepen tussen de KGB en de hoogste partij-instanties. De leidende rol van de
CPSUU springt er duidelijk uit. Zo was het de taak van de KGB aan de partijleiding te
rapporterenn over het verblijf van Oswald in de USSR, toen zijn naam na het lossen
vann de dodelijke schoten in Dallas opeens wereldnieuws was geworden. KGBvoorzitterr Semitsjastny stelde kort na de moord een memorandum op voor het
Centraall Comité, d.w.z. voor het Politbureau. Daarin werd onder andere gezegd dat
dee KGB Oswald tijdens zijn verblijf in de Sovjet Unie niet gezien had als een
mogelijkk doelwit voor rekrutering en dus niets in die richting had ondernomen (p.
111). .
337 7

Dee KGB-officier Yuri Nosenko die in februari 1964 vanuit Genève naar de
Verenigdee Staten overliep, liet de CIA weten dat hij inzage in het KGB-dossier van
Oswaldd had gehad. Hij beweerde te weten dat Oswald nooit door de KGB als agent
wass gerekruteerd. Semitsjastny rapporteerde aan partijleider Nikita Chroesjtsjov
overr mogelijke negatieve consequenties van de zaak-Nosenko voor de KGB en de
USSR.. Daarbij kwam het op zeker moment tot een woordenwisseling waarbij
Chroesjtsjovv zich negatief uitliet over de handelwijze van Semitsjastny en de KGB
inn deze kwestie (pp. 225-226). Een opvallende constante in de levensloop van
Nosenkoo was het feit dat hij zijn carrière bij de KGB dankte aan zijn afkomst - zijn
vaderr was minister - en aan het feit dat hij daardoor ook over uitstekende connecties
inn de top van partij en regering beschikte. Dat had het voor Semitsjastny onmogelijk
gemaaktt Nosenko in een eerder stadium te ontslaan, zo hij dat al gewild had (pp.
226,, 248-252). Passport to Assassination mag dan weliswaar niet echt in de
categoriee memoires vallen, het biedt veel waardevolle informatie over de KGB.
***** *
Vitalii Nikolski, Akvarioem-2. ('Aquarium^') Moskva, 1999.
Biografie: :
Geborenn in mei 1910, plaats onbekend. Moeder was dorpsonderwijzeres, vader
'lezer'' in een dorpsparochie. Zomer 1937 afgestudeerd aan Militair-Chemische
Academie,, daarna als expert voor chemische oorlogvoering toegevoegd aan een
divisiee gelegerd in Velikije Loeki. Mei-november 1938 studie als toekomstig
inlichtingenofficierr aan Centrale School in Moskou. Vanaf begin 1939 werkzaam bij
hett centrale apparaat van Razvedoepr, de voorloper van de GROe, in Moskou. In
augustus-novemberr 1941 betrokken bij pogingen in gebieden die spoedig door de
Duitserss zouden worden bezet, inlichtingennetwerken op te zetten. Vanaf november
19411 werkzaam bij inlichtingenafdeling aan het front, belast met het organiseren van
agentennetwerkenn achter de vijandelijke linies en sabotage. Augustus 1942 functie
bijj de inlichtingenafdeling van de staf van het Zuid-Oostelijk Front bij Stalingrad.
Decemberr 1942 hoge functie bij onderafdeling van de GROe in Moskou die belast
wass met selectie, opleiding en uitzending van agenten achter de vijandelijke linies.
Medioo 1944-april 1945 met een 'operationele groep' van de GROe in Polen actief
bijj het uitzenden van agenten naar Oost-Pruisen en West-Polen. 1945-1947 werkzaamm bij de Centrale in Moskou. Eind 1947 naar Oostenrijk, waar hij belast was met
inlichtingenwerkk bij de aldaar gelegerde Sovjet strijdkrachten. 1956 benoemd tot
plaatsvervangendd chef van de inlichtingenafdeling bij de staf van de Groep van
Sovjett Strijdkrachten in Duitsland, gelegerd in de DDR. Herfst 1958 benoemd tot
cheff van de afdeling operationele inlichtingen van de GROe in Moskou. Oktober
19600 benoemd tot militair attaché aan de ambassade in Stockholm. November 1963
benoemdd tot leider van een faculteit van de Militair-Diplomatieke Academie. 1968
mett pensioen. Daarna werkzaam bij het ministerie van Defensie als redacteur voor
buitenlandsee militaire literatuur. Mei 1990 voor de tweede keer met pensioen.
Hoogstee rang bij de GROe: generaal-majoor.
Nikolskii heeft zijn boek Akvarioem-2 genoemd om zich nadrukkelijk te distantiëren
vann de GROe-overloper Vladimir Rezoen, die onder het pseudoniem Viktor Suvorov
onderr meer Inside the Aquarium schreef. Al in de eerste bladzijden neemt Nikolski
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afstandd van een sleutelscène in Suvorovs boek. Suvorov beweert bij wijze van
introductiee in de militaire inlichtingendienst de executie op film te hebben gezien
vann een GROe-kolonel die verraad had gepleegd. Wellicht werd daarmee gedoeld op
dee in 1963 terechtgestelde Oleg Penkovski.2 Hij werd op de film als straf in een
ovenn levend verbrand. Nikolski doet dit verhaal af als 'een verzinsel en een klinkklaree leugen' (pp. 7-8). Hij uit een aantal keren kritiek op Suvorov wegens diens
verraad,, maar gaat verder niet inhoudelijk op diens memoires in. Hij biedt weinig
schokkendd nieuws, maar plaatst wel de nodige kritische kanttekeningen bij de gang
vann zaken in de USSR onder Stalin. Zijn oordeel over de kwaliteit van het vooroorlogsee oftïcierskorps van het Rode Leger is niet erg positief. De lagere officieren
beschiktenn volgens Nikolski over een 'zeer laag cultureel niveau, een zwakke
algemenee vorming en onvoldoende tactische scholing' (p. 23). Het MolotovRibbentroppactt van de zomer van 1939 kwam naar zijn zeggen ook voor de GROe
volkomenn onverwacht. Een groot deel van het toenmalige Polen werd als uitvloeisel
vann het pact bij de Sovjet Unie gevoegd. Waardevolle agenten in die gebieden
gingenn verloren omdat zij niet tijdig naar het door nazi-Duitsland bezette westelijk
deell van Polen konden worden overgeplaatst (p. 39). Omdat de militaire leiders
Stalinss opvattingen over de waarschijnlijkheid van een Duitse aanval op de Sovjet
Uniee kenden, zwakten zij soms inlichtingen af die op de voorbereidingen voor een
dergelijkee aanval duidden en zaaiden zij twijfel over bronnen die waarschuwingen
uittenn (p. 39). Nikolski uit kritiek op de NKVD die in de beginfase van de oorlog
GROe-agentenn die van achter de Duitse linies waren teruggekeerd, zonder aanwijsbaree reden op verdenking van verraad arresteerde en terecht liet stellen (pp. 79-80).
Dee meest scherpe kritiek uit Nikolski echter op het besluit dat in december
19422 werd genomen om inlichtingenafdelingen op te heffen die verbonden waren
aann eenheden aan het front. Het uitzenden van agenten achter de Duitse linies en
aanverwantee werkzaamheden werd vervolgens rechtstreeks onder de Centrale in
Moskouu geplaatst, waar LI. Iljitsjev de lakens uitdeelde. Ook dienden ingewonnen
inlichtingenn eerst in de Centrale te worden bewerkt. Het effect van deze maatregel
wass volgens Nikolski desastreus omdat inlichtingen tegen de tijd dat zij eenheden
aann het front bereikten vaak waren verouderd. Het leger was aldus ten tijde van het
beginn van grote offensieve operaties, onder meer bij Stalingrad, zonder belangrijke
tactischee inlichtingen, wat bijdroeg tot talrijke onnodige verliezen. De maatregelen
werdenn in april 1943 op verzoek van commandanten te velde door het opperbevel
ongedaann gemaakt. De status quo werd toen met enige kleine wijzigingen hersteld.
Err kwam naast de GROe een aparte Razvedyvatelnoje Oepravlenije (Inlichtingendirectoraat)) van de Generale Staf dat bij de legereenheden ter plaatse weer de bevoegdheidd kreeg met agenten achter de vijandelijke linies te werken. Het zou
Iljitsjovv geweest zijn die op volkomen onterechte gronden Stalin tot het nemen van
dee oorspronkelijke maatregel had weten te bewegen. Deze ernstige fout bleef
volgenss Nikolski onbestraft en Iljitsjov zou tot aan het einde van de oorlog aan het
hoofdd van de GROe blijven (pp. 118-119, 125-126,129-130). Beide decreten waren
doorr Stalin persoonlijk ondertekend en zijn in een overzicht van de geschiedenis van
dee Russische militaire inlichtingendienst uit 2001 afgedrukt. Duidelijk wordt ook uit
hett decreet van april 1943 dat de GROe vanaf dat moment alleen nog de bevoegdheidd kreeg in het buitenland agenten te rekruteren en niet in het frontgebied.203
Werdenn er met agenten en sabotagegroepen achter de vijandelijke linies op
Sovjett grondgebied nog wel successen geboekt, dat gold volgens Nikolski niet voor
gebiedenn als Oost-Pruisen en het in 1939 bezette deel van Polen. Bijna alle groepen
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diee daar neerkwamen werden kort na de landing opgerold. De bevolking in die
gebiedenn was Sovjet agenten vijandig gezind en het terrein leende zich vanwege de
grotee bevolkingsdichtheid ook niet voor operaties met grote groepen. Bovendien
ontbrakk het aan voldoende agenten met kennis van de Duitse taal. Van de 120
inlichtingenofficierenn en agenten die naar die gebieden werden uitgestuurd overleefdenn er ternauwernood tien (pp. 156-157).
Nikolskii geeft verrassend genoeg toe dat de passiviteit van het Rode Leger in
dee buitenwijken van Warschau tijdens de opstand van het Poolse Thuisleger tegen
dee Duitse bezettingsmacht in augustus-oktober 1944, opzet was. Men handelde om
dee Poolse regering in ballingschap die het besluit tot de opstand had genomen, in
eenn zo moeilijk mogelijke positie te brengen. Tegelijkertijd heeft hij er net als alle
Russischee memoiresschrijvers geen oog voor dat de Polen na 1944 door de Sovjet
Uniee met geweld een nieuwe orde kregen opgelegd. Hij meent zelfs dat Polen door
haarr vroegere vijanden (bedoeld zijn de Russen) 'vrijheid en onafhankelijkheid en
dee wedergeboorte als onafhankelijke staat' werd toebedeeld (pp. 160-161). Hij
constateertt dat de bevolking van de DDR, waar hij enige tijd gestationeerd was, een
negatievee houding ten opzichte van de Sovjet Unie en haar vertegenwoordigers ten
toonn spreidde. Nikolski meent dat die gevoelens in belangrijke mate werden
veroorzaaktt door gevoelens van superioriteit en racisme die het restant waren van de
nazi-ideologie.. Hij is echter genuanceerd want hij erkent dat de houding van de
DDR-bevolkingg ook in de hand is gewerkt door misdragingen van Sovjet militairen
tegenn de burgerbevolking in 1945 en ook later (pp. 201-205). De afkeer van de
Oostenrijksee bevolking ten aanzien van de Sovjet Unie in de jaren '50 was daarentegenn volgens hem grotendeels aan anti-Soyjet propaganda te wijten. Die bestond
onderr meer uit 'verzinsels over de plundering van Oostenrijk door de Russen, over
dee ontvoering van mensen door hen en over de achterlijkheid en het gebrek aan
beschavingg van Sovjetburgers' (p. 188).
Nikolskii leerde tijdens zijn studie aan de inlichtingenschool in 1938-1939
zijnn jaargenoot Konstantin Jefremov kennen. Jefremov kreeg na zijn opleiding de
opdrachtt als illegaal naar West-Europa te gaan, waar hij deel uitmaakte van het
bekendee netwerk de Rote Kapelle, dat vanuit het door de Duitsers bezette WestEuropaa inlichtingen doorgaf aan Moskou. Na zijn arrestatie door de Gestapo in 1942
werdd Jefremov net als vele andere leden van het netwerk terechtgesteld. Nikolski
roemtt Jefremovs bijdrage aan het werk van de Rote Kapelle en prijst zijn houding
tijdenss zijn Duitse gevangenschap en neemt expliciet afstand van anderen die
daaroverr juist een tegengestelde mening hebben (pp. 82-93). De chef van de Rote
Kapelle,, Leopold Trepper, die de oorlog overleefde, uit in zijn memoires scherpe
kritiekk op Jefremov, omdat hij tijdens zijn gevangenschap veel te veel informatie
overr het netwerk aan de Gestapo zou hebben prijsgegeven. m Onduidelijk is waarop
Nikolskii zijn positieve mening over Jefremov baseert.
Nikolskii beschrijft een operatie die door de GROe eind jaren '50 vanuit de
DDRR werd ondernomen. Gepoogd werd voormalige Duitse militairen die tijdens hun
krijgsgevangenschapp in de Sovjet Unie door de NKVD als informant waren gerekruteerdd en zich sindsdien in West-Duitsland hadden gevestigd, opnieuw te activeren.
Vann deze gevangenen waren in de KGB-archieven de nodige documenten aanwezig,
zoalss verklaringen waarin zij zich bereid verklaarden met de NKVD samen te
werkenn en ander belastend materiaal. De operatie liep echter op niets uit omdat in de
Bondsrepubliekk Duitsland in het midden van de jaren '50 een wet was aangenomen
diee onder meer amnestie verleende aan militairen die tijdens hun krijgsgevangen340 0

schapp met de NKVD hadden samengewerkt. Ex-militairen die in West-Duitsland
doorr de GROe werden benaderd, weigerden dan ook in vrijwel alle gevallen op het
verzoekk tot hernieuwde samenwerking in te gaan (pp. 218-221).
Nikolskii geeft een andere dan gebruikelijke versie van de rekrutering van de
GROe-officierr Pjotr Popov door de Amerikanen in Wenen begin jaren '50. Popov
kwamm eind jaren '50 onder verdenking en werd gearresteerd. Hij werd ter dood
veroordeeldd en terechtgesteld. Volgens de gangbare Amerikaanse versie was Popov
enn walk-in die door de CIA met open armen werd ontvangen. Nikolski beweert
datdat Popov door een Amerikaanse vrouw in Wenen werd verleid en vervolgens door
dee CIA door middel van chantage tot medewerking werd gedwongen (p. 183).
Volgenss de versie van twee Russische auteurs was er geen sprake van chantage door
dee Amerikanen, maar bood Popov vrijwillig zijn diensten aan. Onduidelijk is
waaraann Nikolski deze informatie ontleent. Voorzover bekend was hij niet zelfbij de
zaak-Popovv betrokken.
Nikolskii is een van de weinige GROe-officieren die memoires hebben
geschreven,, maar inhoudelijk vallen zijn herinneringen nogal tegen. Over een groot
deell van zijn carrière schrijft hij vrijwel niets. Ten aanzien van zijn periode in de
DDRR zwijgt hij omdat naar zijn zeggen 'personen die met de speciale diensten van
dee USSR en DDR hebben samengewerkt, worden vervolgd' (p. 218). Hij gaat ook
niett in op een gevoelig thema als de relatie KGB-GROe. Hij leefde naar hij zelf zegt
volgenss het motto: 'De GROe is mijn liefde voor het hele leven' (p. 285).
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V.N.. Oedilov, Zapiski kontrrazvedtsjika. Vzgljad iznoetri. ('Aantekeningen van een
contra-inlichtingenofficier.. Blik van binnenuit.') Moskva, 1994.
Biografie: :
Geborenn als Vadim Nikolajevitsj Oedilov, waarschijnlijk in 1925. Ouders waren
beidenn werkzaam bij de Tsjeka, onder meer in Centraal-Azië. Meldde zich tijdens de
Tweedee Wereldoorlog aan als vrijwilliger voor het Rode Leger. Werd in november
19444 onderscheiden met de Orde van het Rode Vaandel. Ging kort na de oorlog
werkenn bij de MGB in Oezbekistan. Hield zich in eerste instantie bezig met het
volgenn en schaduwen van verdachte personen, onder wie vooral Griekse ballingen.
Tradd later toe tot de Tweede Afdeling van de MGB in Oezbekistan waar hij zich
bezighieldd met de opsporing van buitenlandse agenten. Werd door MGB-leiding
benoemdd tot chef van een groep voor operationele 'verzorging' van in de USSR
geïnterneerdee Koerden onder leiding van Mullah Mustafa al-Barzani. Werd in de
jarenn '50 naar Moskou overgeplaatst. Werkte rond 1960 in Moskou bij de Amerikaansee afdeling, waarschijnlijk van het Tweede Hoofddirectoraat. Was in de jaren
'600 'op verzoek van de Bulgaarse veiligheidsdienst' ook enige tijd in Sofia gestationeerd.. Bevond zich in 1968 met een groep KGB'ers enige tijd in Tsjechoslowakije.
Stondd in de jaren '70 in Moskou aan het hoofd van een eenheid die zich onder meer
bezighieldd met de 'opsporing van bijzonder gevaarlijke staatsmisdadigers'. Uit
hoofdee van die functie hield hij zich ook bezig met de zaken van 'verraders'
afkomstigg uit de KGB zoals Gordievsky e.a. Was op het einde van zijn loopbaan
plaatsvervangendd chef van het Tweede Hoofddirectoraat. Ging waarschijnlijk in de
eerstee helft van de jaren '80 met pensioen. Hoogste rang bij de KGB: generaalmajoor. .
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Oedilovv is in zijn herinneringen niet erg scheutig met biografische informatie. Zijn
geboortejaarr en belangrijke momenten uit zijn carrière bij de KGB moeten vaak uit
terloopsee opmerkingen in de tekst worden afgeleid. Uit zijn opmerking dat hij al met
pensioenn was toen de affaire-Joertsjenko in 1985 speelde, kan worden afgeleid dat
hijj waarschijnlijk in de eerste helft van de jaren '80 ophield met werken (p. 203). Hij
wass naar hij zelf schrijft (p. 78) rechtstreeks betrokken bij geruchtmakende spionageaffairess zoals die van de GROe-officieren Popov en Penkovski, die in de jaren '50
enn begin jaren '60 voor het Westen werkten. Hij schrijft over zijn rol in die zaken
helemaall niets. Wel beschrijft hij hoe hij in de jaren '50 werd ingezet bij het toezicht
opp Griekse en Koerdische ballingen in de USSR en de penetratie van die milieus met
KGB-informantenn (pp. 38-45, 48-60). Pikant detail is dat bij de penetratie van het
Koerdischee milieu door de KGB veelal vrouwelijke Krimtataren werden ingezet. De
groepp Koerden om wie het ging bestond grotendeels uit ongetrouwde mannen, die
jarenlangg aan militaire operaties in hun geboortestreek hadden deelgenomen. De
inzett van Krimtataarsen door de KGB bleek een zeer effectief middel. Zij waren
volgenss Oedilov vaak mooi en gingen ook ongesluierd door het leven, een combinatiee die voor de Koerden een grote aantrekkingskracht bleek te bezitten. Door
dergelijkee agenten op bepaalde Koerdische leiders af te sturen slaagde de KGB erin
veell informatie over de Koerden te bemachtigen en de politieke koers binnen de
groepp in voor de USSR gunstige zin te beïnvloeden (pp. 56-57). Een goed voorbeeld,, als we Oedilov mogen geloven, van een beïnvloedingsoperatie.
Oedilovv gaat uitvoerig in op het onderzoek naar drie bomaanslagen die in januarii 1977 in Moskou plaatsvonden (pp. 115-135). Uit hoofde van zijn functie had
hijj de leiding van het onderzoek, waarvan de sporen naar Armenië leidden.Hij
beschrijftt hoe de Armeense partijsecretaris niet gecharmeerd was van de activiteiten
vann een groep KGB'ers uit Moskou in zijn republiek en probeerde het onderzoek te
dwarsbomen.. Oedilov en zijn medewerkers slaagden er echter toch in de schuldigen
diee zich inderdaad in Armenië bevonden, op te pakken. Diverse leden van de groep,
waaronderr Oedilov zelf, kregen later onderscheidingen voor hun werk. In 1981 was
Oedilovv aanwezig bij een conferentie over misdaadbestrijding in Sotsji, gelegen in
dee kraj Krasnodar. Een van de aanwezigen was de plaatsvervangend procureurgeneraall van de USSR, Viktor Najdenov. Tijdens de conferentie benaderde Najdenovov Oedilov om hulp. Hij stond op het punt een aantal hooggeplaatste verdachten in
Krasnodarr aan te houden, maar vreesde een tegen hemzelf gerichte provocatie. Met
behulpp van collega's van de KGB zorgde Oedilov ervoor dat Najdenov naar Georgië
konn ontkomen waar hij veilig was (pp. 190-192). Dit verhaal, inclusief de steun van
dee zijde van de KGB, wordt bevestigd door de Russische journalist Arkadi Vaksberg.. °8 Najdenov werd overigens later in opdracht van Brezjnev toch ontslagen.
Oedilovv doet uitvoerig verslag van een contra-inlichtingenoperatie van de
Sovjett veiligheidsdienst in de periode november 1944 - april 1945 tegen een staybehindbehind netwerk van de Duitse Sicherheitsdienst in Roemenië (pp. 144-184).
Kennelijkk was hij zelfbij deze operatie betrokken (p. 150), maar uitsluitsel over zijn
roll geeft hij niet. De Sovjet dienst slaagde erin het Duitse netwerk te penetreren en
wass in veel gevallen vooraf op de hoogte van de komst van nieuwe Duitse agenten.
Oedilovv citeert uitvoerig uit berichten die een Duitse agent vanuit Roemenië aan het
hoofdkwartierr in Duitsland stuurde, zonder dat de herkomst van dit materiaal
duidelijkk wordt.
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Vitalii Pavlov, Operatsija 'Sneg'. Polveka vo vnesjnej razvedke KGB. ('Operatie
"Sneeuw".. Een halve eeuw bij de buitenlandse inlichtingendienst van de KGB.')
Moskva,, 1996.

Geborenn als Vitali Grigorevitsj Pavlov in Barnaoel op 30 september 1914. Eerste
helftt jaren '30 fabrieksarbeid. Per 1 maart 1938 in dienst bij de organen van staatsveiligheid.. September 1938 in dienst bij Amerikaanse onderafdeling bij de Buitenlandsee Afdeling (INO) van de NKVD. Maart 1939 plaatsvervangend chef, eind
19399 tot beginjaren '40 chef van de Amerikaanse onderafdeling, vervolgens diverse
anderee functies in de Centrale. April-juli 1941 korte reis naar de Verenigde Staten.
ArriveerdeArriveerde in de zomer van 1942 als rezident in Ottawa. 1946 als uitvloeisel van de
Gouzenko-affairee in Canada persona non grata verklaard. 1946-1949 verschillende
functiess in de Centrale in Moskou. 1949 bij het Directoraat van Illegalen, begin
19511 chef van de Amerikaanse afdeling van dat directoraat, verantwoordelijk voor
hett werk van de illegaal Rudolf Abel in de Verenigde Staten. Tot 1958 diverse
functiess in de Centrale. 1958-1961 chef van het Directoraat van Illegalen van het
Eerstee Hoofddirectoraat. In 1961-1966 plaatsvervangend chef van het Eerste
Hoofddirectoraat,, eind 1962-begin 1963 enige tijd waarnemend chef. Had in 196119666 onder andere de Afdeling Buitenlandse Contra-Inlichtingen (Directoraat K)
vann het Eerste Hoofddirectoraat onder zich.210 Maart 1966-oktober 1970 rezident in
Wenen.. Begin 1971-april 1973 chef van het opleidingsinstituut van het Eerste
Hoofddirectoraat.. April 1973-herfst 1984 vertegenwoordiger van de KGB van de
USSRR bij de MVD van de Poolse Volksrepubliek. Na 1984 met pensioen. Schreef
naastt Operatsija 'Sneg' ook Roekovoditeli Polsji glazami razvedtsjïka ('De leiders
vann Polen in de ogen van een inlichtingenofficier,' 1998) en lSezam, otkrojsja!'.
TajnyeTajnye razvedyvatelnye operatsii. Iz vospominanij veterana vnesjnej razvedki.
('"Sesam,, open u!" Geheime inlichtingenoperaties. Uit de herinneringen van een
veteraann van de buitenlandse inlichtingendienst,' 1999). Hoogste rang bij de KGB:
luitenant-generaal. .
Pavlovv geeft in dit boek soms interessante en waardevolle informatie, maar komt
ookk met sterk afwijkende interpretaties over een aantal zaken dat hij niet of nauwelijkss beargumenteert. In een aantal gevallen ontkent hij zelfs dat betrokkenen als
agentt voor de Sovjet Unie hebben gewerkt, terwijl het tegendeel op het moment van
verschijnenn van zijn memoires al vaststond. Zo schrijft hij over de bekende Amerikaansee diplomaat Alger Hiss dat die geen agent was (p. 42). De door hem daarbij gebruiktee formulering is vaag. Het is niet duidelijk of hij alleen maar bedoelt dat Hiss
niett voor de NKVD heeft gewerkt (en mogelijk dus wel voor de GROe) of dat hij
helemaall geen Sovjet agent was. Pavlov heeft misschien gelijk als hij schrijft dat
Hisss in de jaren '30 de bekende NKVD-illegaal Ischak Achmerov nooit heeft
ontmoet,, in tegenstelling tot wat Andrew en Gordievsky hebben gesuggereerd.211
Hisss was een agent van de GROe, zoals onder meer duidelijk wordt uit The Haunted
WoodWood vain Weinstein en Vassiliev uit 1999, dat is gebaseerd op archiefmateriaal dat
inn Moskou is vrijgegeven.212
Pavlovv laat de connectie van Hiss met de GROe onvermeld. Hij geeft wel
hoogg op van het werk van Achmerov als illegaal rezident van de NKVD. Nadat Ach343 3

merovv in 1937 aan het hoofd kwam te staan van de illegale rezidentoera had hij
volgenss Pavlov binnen een jaar 'een effectief werkend illegaal apparaat opgezet,
waarvann tien waardevolle agenten deel uitmaakten die posities van grote inlichtingenbetekeniss bekleedden in diensttakken als het State Department, het ministerie
vann Financiën en het apparaat van het Witte Huis' (p. 16). Inmiddels staat vast dat
dee NKVD op het eind van de jaren '30 inderdaad over dergelijke bronnen in de
Verenigdee Staten beschikte.213 Pavlov beweert dat de NKVD meer dan zeven
agentenn had bij de Amerikaanse inlichtingendienst tijdens de Tweede Wereldoorlog,
hett Office of Strategie Services (OSS). Een deel daarvan is volgens hem overgegaan
naarr de CIA, toen die in 1947 werd opgericht (p. 43). Alexander Feklisov, die
werkzaamm was bij de NKVD-rezidentoera in New York in 1941-1946, bevestigt dat
Achmerovv bronnen had in belangrijke regeringsinstanties waaronder OSS. '
Eenn andere casus is Harry Dexter White, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlogg een hoge ambtenaar bij het Amerikaanse ministerie van Financiën. In het
kaderr van operatie 'Sneeuw' werd volgens Pavlov aan White een aantal door
Achmerovv uitgewerkte theses over de Amerikaanse buitenlandse politiek voorgelegd.. Pavlov had daartoe zelf in 1941 een ontmoeting met White in de VS. White
verwerktee dat materiaal volgens hem in een advies aan minister van Financiën
Henryy Morgenthau, dat vervolgens in datzelfde jaar bij Roosevelt op tafel kwam. Op
hett oog was hier sprake van een klassieke beïnvloedingsoperatie. Volgens Pavlov
werdd die met succes bekroond, want de in het advies neergelegde ideeën zouden een
belangrijkee rol hebben gespeeld in het 'provoceren' van de Japans-Amerikaanse
oorlogg in december 1941 (pp. 38, 40-41). Twee Amerikaanse auteurs zijn het op dit
puntt met Pavlov eens, waarbij zij zich deels baseren op gesprekken met hem, maar
hunn conclusies lijken nogal voorbarig.215 De direct betrokkenen bij operatie
'Sneeuw',, onder wie Pavlov en Achmerov, werd door Beria persoonlijk strikte
geheimhoudingg opgelegd. In de dossiers was volgens Pavlov later over de operatie
ookk niets meer terug te vinden (p. 34). 'Sneeuw' was volgens Pavlov overigens ook
dee codenaam van White (p. 33).
Pavlovv geeft geen echte duidelijkheid over de rol van White. Hij was in tegenstellingg tot vele Amerikaanse agenten in die tijd weliswaar formeel geen lid van
dee Amerikaanse Communistische Partij ,216 maar werkte in het geheim samen met de
Sovjett inlichtingendienst. Tegelijkertijd beweert Pavlov over hem dat hij 'nooit met
onss de betrekkingen van een agent onderhield' (p. 41). Kennelijk hoorde White dus
niett bij de 'tien waardevolle agenten' die door Achmerov in zijn eerste jaar als illegaall rezident waren gerekruteerd. Pavlovs conclusie dat White geen Sovjet agent
was,, is echter niet geloofwaardig. Als White geen agent was, waarom nam Pavlov
dann samen met een collega het soort voorzorgen voor de ontmoeting in 1941, die
gangbaarr zijn bij een afspraak met een agent? Van tevoren bewogen Pavlov en zijn
collegaa zich geruime tijd 'als echte toeristen' door Washington DC en in het
restaurantt waar de ontmoeting plaatsvond had Pavlov ook een herkenningsteken met
Whitee afgesproken, alsof het hier een echte agent betrof (pp. 37-38). Op grond van
documentenn die met toestemming van de autoriteiten in Moskou in de jaren '90 zijn
vrijgegevenn is dan ook door sommige auteurs geconcludeerd dat White een 'ongoing
sourcee of information, documents, and policy assistance' voor de Sovjet Unie
was.. Andere auteurs hebben op grond van het eerder genoemde Venona-materiaal
ookk op het belang van White als Sovjet agent gewezen en onder andere gezegd:
Amongg all the covert sources that Stalin possessed in the American govern344 4

ment,, none held a higher position than Harry Dexter White, assistant secretaryy of the Treasury. He joined the Treasury Department in 1934, and his
brilliancee as an economist and his ability to explain and propose solutions to
complexx monetary issues to nontechnically trained policy-makers soon made
himm one of the department's most influential officials.
Uitt de lucht gegrepen is ook Pavlovs bewering dat de GROe-vercijferaar Igor
Gouzenkoo in september 1945 vanuit de Sovjet ambassade in Ottawa onder druk van
dee Amerikaanse inlichtingendienst naar het Westen overliep. Hij spreekt in dit
verbandd over de mythe dat 'hij [Gouzenko] zelfstandig het besluit nam zijn Vaderlandd te verraden' (p. 75). De Gouzenko-affaire was belangrijk omdat het een van de
eerstee gelegenheden was waarbij de schaal en omvang van de Sovjet spionage bij
overhedenn en publiek in het Westen bekendheid kreeg. Pavlovs bewering die hij nergenss beargumenteert is in strijd met alle gangbare versies over die zaak.21 Zijn
versiee is des te merkwaardiger als men bedenkt dat Pavlov op het moment dat
Gouzenkoo overliep de NKVD-rezident was aan dezelfde ambassade. In die hoedanigheidd was hij ook direct bij de zaak betrokken. Al even twijfelachtig is zijn uitspraakk dat de activiteiten van de GROe in Canada 'uitsluitend gericht waren op de
snelstt mogelijke overwinning op de vijand die wij met Canada gemeenschappelijk
hadden,, Hitler-Duitsland' (p. 81). Daarbij ging hij gemakshalve voorbij aan de
atoomspionagee in het Westen, die door Gouzenko's overlopen voor het eerst duidelijkk aan het licht kwam. Pavlov geeft aan atoomspionage geen prominente plaats
inn zijn memoires. In een passage over de bekende illegalen van Amerikaanse
afkomstt Morris en Leontina Cohen, alias Peter en Helen Kroger, die hij persoonlijk
gekendd heeft, vermeldt hij niet dat ze bij het verkrijgen van informatie op dat terrein
eenn belangrijke rol hebben gespeeld (pp. 138-143). Een van de agenten met wie zij
inn de jaren '40 in de VS in contact stonden was de jonge Amerikaanse natuurkundigee Theodore Hall, die belangrijke informatie over nucleair onderzoek doorgaf.221
Ookk die naam noemt Pavlov niet.
Hijj beweert dat de CIA en de FBI vanaf het begin van de jaren '50 diverse
kerenn hebben geprobeerd Sovjet inlichtingenofficieren te ontvoeren. De voorbeelden
diee hij daarbij aanhaalt zijn echter allerminst overtuigend. Hij noemt onder andere
hethet geval van de KGB-officier Boris Nalivajko die de CIA in 1955 (Pavlov schrijft
abusievelijkk 1953) in Wenen zou hebben geprobeerd te ontvoeren (p. 185). Battlegroundleground Berlin uit 1997 wijdt enkele pagina's aan deze episode, die zijn gebaseerd
opp materiaal uit de KGB-archieven dat door de Russische overheid beschikbaar is
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gesteld.. Een van de drie auteurs van Battleground Berlin is de voormalige KGBofficierr Sergej Kondrasjev. De drie auteurs beschrijven de episode rond Nalivajko
opp basis van het hen ter beschikking gestelde Russische archiefmateriaal als een
nogall onhandige poging van de CIA de KGB'er te rekruteren. De episode eindigde
ermeee dat de aanwezige KGB'ers probeerden twee CIA-medewerkers mee te nemen,
watt op even onhandige wijze geschiedde en door de snel gealarmeerde Oostenrijkse
politiee werd verhinderd. Het zou daarom onverstandig zijn Pavlovs beweringen al te
serieuss te nemen dat de CIA in 1985 Vitali Joertsjenko uit Rome heeft ontvoerd en
Stanislavv Levchenko in 1979 uit Tokio (pp. 185-186). De voormalige KGB-officier
Vadimm Oedilov lijkt ook te geloven dat Joertsjenko echt werd ontvoerd, hoewel hij
toegeeftt dat hij al met pensioen was toen de zaak speelde en er dus niet zelf op een
off andere manier bij betrokken was.223 Ronald Kessler komt in zijn analyse van de
affairee tot de conclusie dat Joertsjenko in eerste instantie uit eigen beweging naar de
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CIAA overliep, maar later spijt kreeg van zijn beslissing. Oleg Kaloegin ziet in zijn
memoiress Joertsjenko ook als iemand die echt overliep.
Twee hoge KGBofficierenn hebben tegenover de Amerikaanse auteur Pete Earley verklaard geen
gelooff te hechten aan beweringen dat Joertsjenko geen echte overloper zou zijn
geweest.. Een ervan is de inmiddels gepensioneerde en in Rusland levende generaal
Boriss Solomatin. De volgende passage laat aan duidelijkheid niets te wensen over:
'Vitalyy Yurchenko...is a typical son-of-a-bitch,' General Boris Solomatin repliedd when I asked his opinion. 'I don't know of a single proved case of kidnappingg of the Soviet people by Americans....It doesn't happen, not because
thee American special services consist of only righteous people who would
nott do such a thing. They simply are afraid that we will retaliate, and they are
afraidd rightly.'226
Inn de memoires van Levchenko is over zijn ontvoering door de CIA uit Tokio niets
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terugg te vinden. Tekenend is dat Pavlov niets zegt over de talrijke ontvoeringen
diee door de KGB in de jaren '50 werden georganiseerd, vooral vanuit West-Berlijn
enn de Bondsrepubliek Duitsland. De slachtoffers waren in die gevallen overigens
geenn CIA-medewerkers, maar vooral Russische emigranten en overlopers die hun
heill in West-Duitsland hadden gezocht.
Voorzichtigheidd is ook geboden bij Pavlovs bewering dat de Britse dienst
MI66 en de CIA in het midden van de jaren '50 via de zogeheten Berlijnse tunnel
desinformatiee zou zijn toegespeeld (p. 193). Via die tunnel werd door de twee
westersee diensten een Sovjet telefoonkabel net over de grens in de DDR afgetapt.
Hett hele project was van het begin af aan door de Britse KGB-agent George Blake
verraden.. Dat de KGB via de tunnel de Britten en Amerikanen desinformatie heeft
toegespeeldd wordt in Battleground Berlin ontkend door Kondrasjev, die de case
officerofficer van Blake is geweest, dat wil zeggen enige tijd namens de KGB contact met
hemm heeft onderhouden.
Kondrasjev wist ook het een en ander van de KGBreactiee op het tunnelproject. In Battleground Berlin staat het zo: 'As for the communicationn lines being tapped by Operation Gold, the Berlin tunnel, Kondrashev stated
unequivocallyy that they were not used for disinformation. To do so, he said, would
havee involved too many people and would have risked Blake's security.'229 In zijn
boekk "Sezam, otkrojsja!" uit 1999 komt Pavlov nog eens terug op de kwestie van de
Berlijnsee tunnel en ziet daarbij opnieuw een grote rol voor desinformatie weggelegd.
Hijj spreekt zelfs van informatie die voor MI6 en de CIA 'geen enkele praktische
waarde'' had.
Pavlovv gaat ook in op de zaak van de Poolse inlichtingenofficier Michal Goleniewski,, die er eind jaren '50 in slaagde naar het Westen over te lopen en door de
CIAA in Duitsland met open armen werd ontvangen. Goleniewski verried vervolgens
eenn KGB-agent in Groot-Brittannië. Hij wist daarvan omdat de bewuste agent door
dee KGB in Polen was gerekruteerd (p. 145). Wat Pavlov onvermeld laat is het feit
datdat Goleniewski zelf op zijn beurt een KGB-informant of agent was geweest binnen
dee Poolse dienst, een gegeven dat vrijwel onmiddellijk na zijn overlopen bij de CIA
bekendd werd. De conclusie is onontkoombaar dat Pavlov in Operatsija 'Sneg'
vaakk zeer onvolledig is, ook als het gaat om gegevens die al lang en breed in de
openbaarheidd zijn. Daarnaast zijn sommige van zijn uitspraken duidelijk in strijd
mett de feiten. Het is dan ook nauwelijks verwonderlijk dat hij in een van zijn boeken
beweertt dat weinig informatieve memoires van voormalige leidende KGB346 6

functionarissenn als Filipp Bobkov, Vladimir Krjoetsjkov en Vjatsjeslav Sjironin een
'objectievee voorstelling' geven van het werk van de KGB.232
***** *
V.. Pavlov, Roekovoditeli Polsji glazami razvedtsjika. ('De leiders van Polen in de
ogenn van een inlichtingenofficier.') Moskva, 1998.
Inn dit boek gaat Pavlov uitvoerig in op de periode 1973-1984, toen hij als chef van
dee Vertegenwoordiging van de KGB bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van
Polenn in Warschau was gestationeerd. De voormalige KGB-officier Victor Sheymov
beweertt in zijn memoires dat er in Warschaupactlanden altijd twee KGB-teams
actieff waren. In Polen was een ervan de officiële Vertegenwoordiging die vriendschappelijkee betrekkingen met de Poolse dienst onderhield en met de Polen samenwerktee tegen andere landen. Het tweede team stond onder leiding van een rezident
diee aan de chef van de Vertegenwoordiging rapporteerde. Het werkte volgens
Sheymovv strikt undercover en onderhield geen officiële contacten met de Poolse
dienst.. Voor dit team waren de Polen evenzeer een vijand als een willekeurig
westerss land. De diensten van het Warschaupact waren op de hoogte van deze KGBpraktijkk en waren daar verbolgen over, al uitte men dat niet openlijk.233 Sheymov
wijdtt maar één betrekkelijk korte passage aan dit verschijnsel van de twee KGBteamss in Warschaupactlanden; uit andere bronnen is geen bevestiging bekend.
Pavlovv maakt er in zijn boeken al helemaal geen melding van. Op zichzelf is dat niet
verwonderlijkk want het bestaan van zo'n tweede team stond natuurlijk haaks op het
ideee van 'broederlijke' betrekkingen met de Warschaupactstaten. Pavlov laat zich
well zeer negatief uit over Sheymov en diens memoires. Hij verwijt hem onder
anderee 'pathologische lafheid' omdat Sheymov in 1980 niet langer als agent in place
actieff wilde blijven voor de CIA, maar ervoor koos zich samen met vrouw en
dochterr te laten exfütreren.
Tijdenss zijn jaren in Polen was het Pavlovs taak 'op de hoogte te zijn van allee gebeurtenissen die in Polen plaatsvonden in alle levenssferen van het land en op
allee niveaus van de macht' en daarover aan de Centrale en de partijleiding in Moskouu te berichten (p. 7). Hij zag het als zijn opdracht contacten te leggen met alle
geledingenn van de Poolse maatschappij. Belangrijk punt daarbij was echter volgens
hemm dat een uitdrukkelijk verbod gold om van agenten gebruik te maken. Dat werd
Pavlovv in 1973 voor zijn vertrek naar Warschau nog eens uitdrukkelijk door Andropovv te verstaan gegeven. De officiële uitwisseling met de Poolse inlichtingen- en
veiligheidsdienstt (die bij het ministerie van Binnenlandse Zaken was ondergebracht),, beperkte zich tot informatie op het gebied van inlichtingen- en contrainlichtingenwerkk over buitenlandse diensten. Pavlov moest, naar hij herhaalde malen
vaststeltt in zijn boek, inlichtingen verzamelen langs diplomatieke weg (p. 7). Het
wass de KGB volgens hem categorisch verboden in de 'socialistische landen' burgers
tee rekruteren. Buitenlanders afkomstig uit 'de kapitalistische wereld' mochten
slechtss samen met en met medeweten van de plaatselijke dienst worden gerekruteerd
(p.. 54). Pavlov wist zich in Polen zonder het gebruik van de voor een KGB-officier
gangbaree methoden toch een zeer goede informatiepositie te verwerven, dat blijkt
overduidelijkk uit Roekovoditeli Polsji glazami razvedtsjika? 5 Dat Pavlov er met zijn
rapportagess aan de Centrale over de interne situatie in Polen niet ver naast zat, bleek
uitt zijn pessimistische kijk op de ontwikkelingen in Polen vanaf eind 1975. De
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KGB-topp in Moskou zag zijn rapportages aanvankelijk als overdreven somber en
zwaktee zijn analyses af omdat Gierek bij de Sovjet leiders juist zeer populair was.
Ookk kwamen via de Sovjet ambassade in Warschau veel gunstiger geluiden over
Polenn naar Moskou (p. 21). Pas na de onrust in de zomer van 1976 werden de
analysess van Pavlov door de Centrale van harte geaccepteerd. Pavlov heeft een zeer
negatieff oordeel over Gierek als politicus, onder andere omdat hij zijn land in een
toestandd van 'financiële slavernij ten opzichte van het Westen' bracht (p. 149). Dat
laatstee slaat op de stroom aan westerse kredieten die onder Gierek in de richting van
Polenn kwam. Pavlov schetst een goed beeld van de wijze waarop hij zich informeerdee over de situatie in Polen, in technische zin zonder agenten te rekruteren. Het
iss wel opvallend dat hij een aantal onderwerpen vrijwel volledig buiten beschouwing
laat.. Zo laat bij zich niet uit over de relatie tussen de KGB en het Poolse ministerie
vann binnenlandse Zaken op het gebied van inlichtingen- en contra-inlichtingenwerk.
Ookk over de interne werkwijze van de KGB-vertegenwoordiging in Warschau, wie
err deel van uitmaakten, wat men precies deed, komt de lezer niets te weten.
Tenn aanzien van sommige Poolse politici uit Pavlov scherpe kritiek omdat zij
dee Sovjet Unie niet welgezind waren. Een ervan is Franciszek Szlachcic, onder meer
inn de jaren '70 enige tijd lid van het Secretariaat van de Poolse partij en in die
hoedanigheidd onder andere verantwoordelijk voor de 'organen van staatsveiligheid'.
Hett opvallende aan Szlachcic was dat hij bij de Centrale en bij de partijleiding in
Moskouu bekend stond als 'een van de trouwste vrienden van de Sovjet Unie en als
eenn echte "leninist"'. Ook vele Polen beschouwden Szlachcic in de jaren '60 en '70
blijkbaarr als iemand die de Sovjet Unie welgezind was of zelfs als een Sovjet
agent..
De werkelijkheid was volgens Pavlov anders. De ware gezindheid van
Szlachcicc ten opzichte van de Sovjet Unie bleek uit de door hem gevolgde 'kaderpolitiek': :
OpOp de belangrijkste sleutelposities bij de MVD [het ministerie van Binnenlandsee Zaken] en in het apparaat van het CC benoemde hij zijn naaste
medestanderss die als regel nationalisten waren en zich onvriendschappelijk
enn zeer op hun hoede gedroegen tegenover ons land. Vele van zijn beschermelingenn bij de MVD namen negatieve posities in ten opzichte van samenwerkingwerking en medewerking met de KGB van de USSR. (p. 151)
Pavlovv noemt Szlachcic ook een 'avonturier' met 'voor de Sovjet-Poolse betrekkingenn werkelijk trouweloze bedoelingen' (p. 119). Ook over andere functionarissen
merktt Pavlov soms op dat zij de Sovjet Unie of de KGB niet welgezind waren (p.
212).. Tekenend voor zijn visie op de situatie in Polen is dat Pavlov het feit dat het
communismee de Polen na 1944 met terreur en intimidatie werd opgedrongen,
nergenss noemt als een belangrijke historische reden voor die onvriendelijke houding
tenn opzichte van de Sovjet Unie.
Dee memoires van Pavlov spelen een belangrijke rol in een controverse die
betrekkingg heeft op de Sovjet intenties ten aanzien van Polen in 1980-1981. De
afkondigingg van de staat van beleg in december 1981 is door generaal Jaruzelski
altijdd afgeschilderd als een minder ernstig kwaad dan een Sovjet invasie. Hij heeft
bijj herhaling verklaard dat er in 1981 een Sovjet invasie dreigde, voor het geval de
Polenn de toestand in hun land zelf niet in de hand zouden krijgen. Pavlov benadrukt
inn Roekovoditeïi Poïsji glazami razvedtsjika dat er in 1981 nooit sprake was van een
reëlee mogelijkheid van een Sovjet invasie. Al begin 1981 was volgens hem aan de
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Poolsee leiders duidelijk gemaakt dat er onder geen beding een invasie zou plaatsvindenn (p. 87). Dat standpunt werd in de loop van dat jaar door diverse Sovjet
functionarissenn waaronder Andropov herhaald (pp. 93, 100). Nikolaj Leonov, ten
tijdee van de Poolse crisis chef van het Directoraat voor Informatie en Analyse van
hett Eerste Hoofddirectoraat, stelt in zijn memoires dat Andropov hem al in 1980 had
gezegdd dat 'de limiet van onze buitenlandse interventies was bereikt'.237 Vóór de
afkondigingg van de staat van beleg op 12 december voerde het lid van het Politbureauu van de CPSU Michail Soeslov volgens Pavlov een telefoongesprek met 'een
vann de Poolse leiders'. Daarin zei hij dat de Sovjet Unie onder geen beding troepen
zouu sturen om in Polen orde op zaken te stellen (p. 372). Naar het zich laat aanzien
iss deze versie van de gebeurtenissen in overeenstemming met de feiten en in grote
lijnenn zelfs bevestigd door generaal Czeslaw Kiszczak, in december 1981 Pools
ministerr van Binnenlandse Zaken en een naaste medewerker van Jamzelski.
***** *
Vitalii Pavlov, 'Sezam, otkrojsja!' Tajnye razvedyvatelnye operatsii. Iz vospominanij
veteranaveterana vnesjnej razvedki. ('"Sesam, open u!" Geheime inlichtingenoperaties. Uit
dee herinneringen van een veteraan van de buitenlandse inlichtingendienst.') Moskva,
1999. .
Hett onderwerp van dit boek zijn vooral wat Pavlov noemt 'TFP-operaties' van de
KGB.. Daarbij staat TFP voor tajnoje fizitsjeskcje pronïknovenije, geheime fysieke
penetratie.. Daarmee worden geheime operaties bedoeld waarbij objecten van
buitenlandsee mogendheden zoals ambassades, consulaten en handelsvertegenwoordigingenn worden binnengedrongen met het doel inlichtingeninformatie, bijvoorbeeld
codes,, te bemachtigen. Soms kwam het ook voor dat in een pand afluisterapparatuur
werdd aangebracht. Het 'fysieke' aan de operaties lag daarin dat er vrijwel altijd een
KGB-specialistt aan te pas moest komen om sloten, safes e.d. te openen. Zo iemand
moestt daartoe persoonlijk in het buitenlandse 'object' binnendringen (p. 389, 506).
Bijj de TFP-operaties die Pavlov beschrijft uit de tijd dat hij in 1973-1984 rezident in
Warschauu was, werd geen gebruik van agenten gemaakt en nam personeel van de
KGBB en de Poolse dienst de penetratie van een bepaald object zelf voor zijn
rekening.. In een dergelijk geval spreekt hij van tajnoje bezagentoernoje pronïknovenijenije ('geheime penetratie zonder gebruikmaking van agenten').
Eenn groot deel van de operaties en gevallen van spionage die Pavlov
beschrijftt zijn al uit eerdere, vaak westerse publicaties bekend. Dat geldt bijvoorbeeldd voor de zaak van de Amerikaan William Holden Bell, die in de jaren '70 aan
dee Poolse dienst belangrijke informatie op het gebied van militaire technologie
doorgaf.. Een andere uit de open literatuur bekende spionagezaak is die van Robert
Leee Johnson die onder meer beginjaren '60 enige tijd in een belangrijk koerierscentrumm van de Amerikaanse strijdkrachten werkte in de omgeving van Parijs en van
daaruitt documenten aan de KGB doorspeelde. John Barron had al vele jaren eerder
overr beide zaken geschreven.239 Aan vele van de operaties en spionagezaken die in
"Sezam,"Sezam, otkrojsja!" aan de orde komen, heeft Pavlov zelf part noch deel gehad. Het
blijktt althans nergens uit dat dit het geval zou zijn. Bekende zaken die hij behandelt
waarvoorr dat geldt, zijn bijvoorbeeld de affaires rondom Penkovski, Gordievsky en
dee CLA-medewerker Ames. Zijn weergave van de gebeurtenissen is dan vrijwel
altijdd gebaseerd op doorgaans in het Westen gepubliceerde, open bronnen en hij
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voegtt daar weinig nieuws aan toe. Als TFP-operaties in Polen ter sprake komen laat
Pavlovv meestal de precieze namen van de gepenetreerde objecten, het land waartoe
zijj behoorden en de locatie achterwege. Waarom precies is onduidelijk want de
meestee van die operaties op Pools grondgebied werden in samenwerking met de
Poolsee dienst uitgevoerd. Polen heeft zich na het einde van het communisme bij het
westersee kamp heeft geschaard en is NAVO-lid geworden. Men mag aannemen dat
dee huidige Poolse overheid westerse regeringen op de hoogte heeft gesteld van wat
err in het verleden aan operaties tegen westerse objecten in hun land heeft plaatsgevonden.. Pavlovs terughoudendheid lijkt dus overbodig, maar misschien gaat hij
ervann uit dat in een aantal gevallen de maximaal honderd personen van de KGB en
dee Poolse dienst die van zo'n gezamenlijke TFP-operatie op de hoogte waren (pp.
16,, 33), na 1989 het stilzwijgen hebben bewaard.
Dee samenwerking tussen de KGB en de Poolse dienst werd volgens Pavlov
vastgelegdd in formele overeenkomsten die elke vier a vijfjaar door de chefs van
beidee diensten werden ondertekend. Soortgelijke overeenkomsten werden er
ondertekendd met de diensten van andere Oost-Europese staten, waarbij de mate van
samenwerkingg varieerde. Na de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije in 1968 werd
bijvoorbeeldd de samenwerking van de KGB met de Roemenen drastisch teruggeschroefdd (p. 45). Bij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door
KGB-voorzitterr Andropov en de Poolse minister van Binnenlandse Zaken Szlachcic
inn november 1981 werd expliciet gewag gemaakt van het verlenen van assistentie
aann elkaar bij het uitvoeren van penetratieoperaties door middel van agenten (p. 47).
Pavlovv benadrukt echter net als in Roekovoditeli Polsji glazami razvedtsjika dat
tussenn de twee diensten in principe geen gegevens over agenten werden uitgewisseld.. Dat gebeurde slechts bij hoge uitzondering als dat nodig was voor de voortgang
vann een operatie (pp. 48-49, 373).240 Over de Berlijnse tunnel die in het midden van
dee jaren '50 door de KGB werd 'ontdekt', herhaalt Pavlov de bewering die hij deed
inn Operatsija "Sneg" dat die de Britten en Amerikanen vooral desinformatie heeft
opgeleverdd (pp. 360-361). Merkwaardig is ook zijn bewering dat er bij het Amerikaansee atoomproject in Los Alamos tijdens de Tweede Wereldoorlog naast Klaus
Fuchss nog een andere agent voor de Sovjet Unie werkzaam is geweest met de
codenaamm 'Percy'. Hij zou nog belangrijkere informatie aan de Sovjet Unie hebben
geleverdd dan Fuchs door tussenkomst van de inlichtingenofficieren van Amerikaansee origine Morris en Lona Cohen. Op het moment van schrijven zou Percy nog
steedss in leven zijn (p. 186). Uit de literatuur over Sovjet atoomspionage is de
codenaamm Percy niet bekend. Misschien verwijzen deze opmerkingen naar de
Amerikaansee atoomspion Theodore Hall. Pas in de jaren '90 van de twintigste eeuw
werdd bekend dat hij tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog de Sovjet Unie
belangrijkee informatie over de atoom- en waterstofbom had geleverd, onder andere
doorr tussenkomst van het echtpaar Cohen. Het belang van Hall voor de USSR was
zekerr zo groot als dat van Fuchs. Hall is pas in de jaren '90 overleden, maar heeft
nooitt de codenaam Percy gehad. Wel was er tijdens de Tweede Wereldoorlog in het
Amerikaansee atoomproject een Sovjet agent actief die enige tijd de codenaam 'Pers'
droegg en verder nooit is geïdentificeerd. ' Al twee jaar voor de publicatie van
Pavlovss boek was de samenwerking van Hall met de Sovjet inlichtingendienst aan
hett licht gekomen en uitvoerig beschreven. Als Pavlov Hall op het oog heeft met
dee codenaam Percy, was zijn besluit in dit boek geen opening van zaken te geven
overr de identiteit van deze agent, op het moment van publicatie al door de feiten
achterhaald.. Het is ook mogelijk dat dit zijn manier is om doelbewust bij te dragen
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aann de al aanzienlijke verwarring over de identiteit van de Sovjet agenten die het
Amerikaansee atoomproject waren geïnfiltreerd.
Pavlovv geeft aanvullende details over de zaak van Dmitri Poljakov, de
gepensioneerdee generaal van de GROe die in 1986 mede op aanwijzingen van de
KGB-agentt Aldrich Ames werd gearresteerd en later terecht werd gesteld.244
Poljakovv had in totaal maar liefst achttien jaar als agent in place voor de CIA
gewerkt.2455 In sommige westerse publicaties werd aangenomen dat Poljakov in 1978
bijj de GROe en de KGB onder verdenking was gekomen na de verschijning van het
boekk Legend: The Secret World of Lee Harvey Oswald van de hand van Edward Jay
Epstein.. Dat bevatte aanwijzingen die naar Poljakov zouden kunnen leiden.2
Pavlovv beweert dat er inderdaad al vóór zijn arrestatie in 1986 verdenkingen
bestondenbestonden tegen Poljakov. Hij noemt in dat verband het boek van Epstein echter
niet,, maar beweert van een bekende bij hei directoraat voor militaire contrainlichtingenn van de KGB te hebben gehoord hoe een en ander in zijn werk ging. Een
collegaa van Poljakov bij de GROe zou in 1980 tot de conclusie zijn gekomen dat de
ontmaskeringg van een aantal GROe-illegalen in de Verenigde Staten in de jaren '70
tee wijten was aan Poljakovs verraad. Poljakov werd echter in eerste instantie de hand
bovenn het hoofd gehouden door een aantal hooggeplaatste functionarissen bij de
KGBB en de GROe, onder wie de eerste vice-voorzitter van de KGB, de Brezjnevprotégéprotégé G.K. Tsinev. Pas in 1986 zou Poljakov door aanvullende aanwijzingen
definitieff zijn ontmaskerd, waarbij Pavlov in het midden laat of Ames die gaf (pp.
276-278).276-278). De Amerikaanse auteur Pete Earley geeft in Confessions of a Spy een lijst
vann CIA-agenten die door Ames aan de KGB zijn verraden. Onder hen is ook
Poljakov.. Een lijst met namen met ook Poljakov erbij, werd door Ames in juni 1985
aann de KGB doorgespeeld. Iets meer dan een jaar later werd Ames gearresteerd.
KGB-officierenn hebben tegenover Earley verklaard dat sommige informatie die
Amess gaf, een verdenking bevestigde die al bij de KGB tegen een bepaalde persoon
bestond.. In het geval van Poljakov zou dat dus ook kunnen zijn gebeurd.247
***** *****
Olegg Penkovskiy, The Penkovskiy Papers. Introduction and Commentary by Frank
Gibney.. New York, 1982. (Oorspronkelijk verschenen in 1965.)
Biografie:248 8
Geborenn op 23 april 1919 als Oleg Vladimirovitsj Penkovski in Vladikavkaz (tijdens
dee Sovjet periode lange tijd Ordzjonikidze). Vader in 1919 als luitenant in het leger
vann de Witten gesneuveld. 1937 haalde middelbare schooldiploma in Ordzjonikidze.
1937-19399 studie aan de Tweede Artillerieschool in Kiev, nam in datzelfde jaar deel
aann de 'bevrijding' van West-Oekraïne. Diende in 1939-1943 vier jaar als politiek
officierr bij diverse legeronderdelen. Nam in die hoedanigheid onder andere deel aan
dee Sovjet-Finse oorlog, maar was tot 1943 voornamelijk werkzaam in functies
achterr het front, onder andere in Moskou. November 1943 op eigen verzoek overgeplaatstt naar het Eerste Oekraïense Front, waar hij onder andere werkte onder de
lateree maarschalk Sergej Varentsov. Nam direct deel aan gevechtshandelingen en
kreegg het bevel over een antitankregiment. In 1944 gewond geraakt, verbleef twee
maandenn in het ziekenhuis. Daarna terugkeer naar het front. 1945-1948 opleiding
aann de Froenze Militaire Academie. 1948-1949 Staffuncties in Moskou. 1949-1953
studiee aan de Militair-Diplomatieke Academie. 1953-1955 Werkzaam bij de GROe
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inn Moskou, bij de afdeling Midden-Oosten. Februari 1950 bevorderd tot kolonel.
1955-19566 verbonden aan de GROe-rezidentoera in Ankara, aanvankelijk als
rezident,, later als diens plaatsvervanger. 1956-1958 Werkzaam bij de Centrale van
dee GROe in Moskou. 1958-1959 Studie aan Dzerzjinski Militaire Artillerie- en
Genie-Academiee in Moskou. Vanaf 1959 weer werkzaam bij de Centrale in Moskou.
Gaff van april 1961 tot augustus 1962 via verschillende ontmoetingen en contacten
schriftelijkk en mondeling materiaal door aan de CIA en MI6. Oktober 1962 door de
KGBB gearresteerd. Mei 1963 na een proces in Moskou wegens spionage ter dood
veroordeeldd en geëxecuteerd. Ontving tijdens zijn loopbaan diverse Sovjet onderscheidingenn waaronder tweemaal een Orde van het Rode Vaandel. Hoogste rang bij
dee GROe: kolonel.
Zelfss vele jaren na publicatie zijn The Penkovskiy Papers nog steeds goed leesbaar.
Hett is volkomen duidelijk waarom Penkovski in het begin van de jaren '60 als informatiebronn voor de CLA en MI6 van onschatbare waarde was. Hij komt uitvoerig
aann het woord over tal van onderwerpen, zoals zijn eigen achtergrond en carrière, de
organisatiee en werkwijze van de GROe, het nucleaire programma van de USSR en
dee relaties tussen Chroesjtsjov en de militairen. Penkovski leverde de Britten en
Amerikanenn vele waardevolle documenten, maar zijn informatie op breder politiek
terreinn en ten aanzien van de intenties van de Sovjet leiders was minder waardevol.
Datt kwam door zijn vooringenomenheid en door het feit dat hij dergelijke informatie
overwegendd van horen zeggen had. The Penkovskiy Papers bestaat uit rapportages
diee Penkovski zelf heeft opgesteld en tevens uit gedeelten van de gesprekken die hij
inn 1961 bij bezoeken aan Londen en Parijs heeft gevoerd met zijn Britse en Amerikaansee debriefers. Frank Gibney en de voormalige KGB-ofïïcier Peter Deriabin
bewerktenn het materiaal dat afkomstig was van de CIA tot een leesbaar geheel (pp.
xiii-xiv).. De Sovjet Unie was in die jaren voor het Westen in menig opzicht nog een
geslotenn boek - satellietwaarneming stond bijvoorbeeld nog in de kinderschoenen watt Penkovski's informatie des te waardevoller maakte.
Dee motieven van Penkovski om met gevaar voor eigen leven voor het Westenn te gaan werken, lagen deels op het ideologische, deels op het persoonlijke vlak,
watt zoals de geschiedenis leert vrijwel altijd borg staat voor een krachtig mengsel.
TheThe Penkovskiy Papers getuigen van zijn afkeer van de repressie en corruptie van
hett Sovjet systeem. Ook Chroesjtsjov moet het herhaaldelijk ontgelden, onder
anderee vanwege zijn in de ogen van Penkovski agressieve buitenlandse politiek.
Chroesjtsjovv was volgens hem niet direct uit op een wereldoorlog, maar ging lokale
conflictenn met het Westen, zoals over Berlijn, niet uit de weg. Tegelijkertijd was het
niett volledig uitgesloten dat Chroesjtsjov tot een verrassingsaanval op het Westen
zouu besluiten (p. 130). De persoonlijke component van Penkovski's afkeer van het
Sovjett systeem had te maken met het feit dat de KGB er achter was gekomen dat
zijnn vader in 1919 tijdens de burgeroorlog in dienst van de Witten was gesneuveld.
Daarmeee werd Penkovski verdacht en was een verdere carrière binnen de GROe en
hett Sovjet systeem vanaf het einde van de jaren '50 voor hem onmogelijk geworden
(p.. 230). Hij zou het in feite nooit zo ver gebracht hebben, als men bij de KGB aan
hett begin van zijn carrière had geweten van de werkelijke rol van zijn vader.250 Het
feitt dat zijn vaders verleden zijn carrière belemmerde, voedde Penkovski's afkeer
vann het Sovjet systeem.
Frankk Gibney schrijft in een voorwoord bij de herdruk van The Penkovskiy
PapersPapers uit 1982 dat de door de CIA geleverde tekst weliswaar enige redactionele
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bewerkingg heeft ondergaan, maar dat aan de woorden van Penkovski zelf niets is
veranderd.. Wel diende in de eerste uitgave uit 1965 nog verzwegen te worden hoe
hethet materiaal in de Verenigde Staten was beland en dat de CIA een en ander ook in
zijnn bezit had gehad (p. xiii). Voor de goede verstaander moet de betrokkenheid van
dee CIA overigens duidelijk zijn geweest. In 1992 verscheen The Spy Who Saved The
WestWest van de hand van Jerrold L. Schecter en Peter S. Deriabin, dat gebaseerd was op
doorr de CIA vrijgegeven materiaal over Penkovski, gesprekken met voormalig CIApersoneell en informatie die ter beschikking was gesteld door de autoriteiten in
Moskou.. De CIA stelde overigens niet al het materiaal over Penkovski beschikbaar
datdat die dienst in bezit had. Het boek van Schecter en Deriabin bevestigde wel
overduidelijkk de betrouwbaarheid van The Penkovskiy Papers in die zin dat die
nauwelijkss afwijken van wat Penkovski zelf destijds mondeling of schriftelijk beschikbaarr heeft gesteld. De details over Penkovski's levensloop die erin staan, zijn
bijvoorbeeldd ontleend aan het door hemzelf geschreven curriculum vitae dat hij aan
hethet Brits-Amerikaanse team overhandigde bij hun eerste ontmoeting in Londen in
1961.. 51 Enkele korte passages waren op last van de CIA uit het aan Gibney
overgedragenn materiaal verwijderd, zonder dat aan de hoofdlijnen van Penkovski's
boekk veel afbreuk werd gedaan. Met het oog op Canadese gevoeligheden werd
bijvoorbeeldd een opmerking van Penkovski verwijderd dat Canada voor de GROe
eenn gemakkelijk werkterrein was.252 Er is geen reden aan te nemen dat er door de
CIAA opzettelijk onjuiste (niet aan Penkovski ontleende) informatie aan The Penkovskiyskiy Papers werd toegevoegd. De suggestie van de voormalige KGB-officier Anatoli
Golitsynn dat Penkovski in werkelijkheid door de KGB op de CIA en MI6 was afgestuurdd met het doel desinformatie door te geven, dient evenmin serieus te worden
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genomen. .
***** *****
Vladimirr and Evdokia Petrov, Empire of Fear. London, 1956.
Biografiee van Vladimir Petrov:254
Geborenn in 1907 in midden-Siberië in een boerengezin als Afanasi Michailovitsj
Sjorochov,, naam in 1929 veranderd in Proletarski. In 1941 in Vladimir Michailovitsj
Petrov.. Vanaf 1930 dienstplicht bij de Sovjet marine, waar hij ingezet werd voor
codeerwerkzaamheden.. Vanaf mei 1933 bij de Spetsotdel (codeerafdeling) van de
OGPOe,, waar hij zich bezighield met het berichtenverkeer tussen buitenlandse
rezidentoera'ss en de Centrale. Van september tot eind 1937 in Sinkiang toegevoegd
aann Sovjet troepen als codeur. Na terugkomst in Moskou onder meer enige tijd
werkzaamm bij de afdeling van de NKVD die verantwoordelijk was voor intern
verkeerr binnen de USSR, waarvan hij later chef wordt. Juni 1940 huwelijk met
Evdokiaa Kartsev. Maart 1943 aankomst in Stockholm samen met zijn vrouw, waar
hijj werkzaam was als codeur en in de SK-lijn. Was o.a. betrokken bij onderzoek
naarr de betrouwbaarheid van Sovjet ambassadeur in Zweden, Alexandra Kollontaj.
Oktoberr 1947 terugkeer naar Moskou, werkzaam bij Komitet Informatsii (KI) bij
sectiee die zich bezighield met toezicht op matrozen van de Donauvaart in de Sovjet
Unie.. In 1948 terug naar de SK-sectie van MGB in Moskou. Februari 1951 naar
ambassadee in Canberra, Australië, aanvankelijk aan het hoofd van SK- en EM-werk
vann de MGB. Na opheffing van het KI rezident a.i. Vroeg politiek asiel aan in
Australiëë begin april 1954. Overleden in 1991.255 Hoogste rang bij de staatsveilig353 3

heid:: kolonel.
Biografiee van Evdokia Petrov:
Geborenn in 1914 in een dorp in de buurt van Rjazan als Evdokia Kartsev. Verhuisde
inn 1924 met ouders naar Moskou. Begin 1933 werk bij de OGPOe in Moskou, bij de
Japansee sectie van de Spetsotdel (codes). Juni 1937 dochter geboren, vader van
dochterr korte tijd later gearresteerd. April 1940 dochter overleden. Juni 1940
huwelijkk met Vladimir Petrov. Maart 1943 in Stockholm gearriveerd. Aldaar diverse
werkzaamhedenn voor de NKVD, waaronder het runnen van twee vrouwelijke
Zweedsee agenten. Oktober 1947 terugkeer naar Moskou. Werkzaam bij Komitet
Informatsiii (KI) in SK-sectie die zich bezighield met toezicht op arbeiders in
kolenmijnenn op Spitsbergen. Februari 1951 naar Canberra, Australië. Verrichtte
onderr andere codeerwerk en administratieve werkzaamheden voor de KIvertegenwoordigingg aldaar, na opheffing van het KI voor de MVD. Vroeg politiek
asiell aan in Australië in april 1954. Overleden 19 juli 2002.257 Hoogste rang bij de
staatsveiligheid:: kapitein.
Ditt vlot geschreven boek verraadt de hand van een ghostwriter. Empire of Fear geeft
opp dit punt geen uitleg, maar uit latere boeken over de affaire-Petrov wordt duidelijk
datt Michael Thwaites als ghostwriter is opgetreden. Thwaites bekleedde in het
middenn van de jaren '50 een belangrijke functie bij de Australian Security Intelligencee Organisation (ASIO). Hij heeft de twee overlopers tijdens de totstandkoming
vann Empire of Fear van nabij meegemaakt.258 In het boek dat hij zelf vele jaren later
overr de affaire Petrov heeft geschreven verzwijgt hij overigens dat het echtpaar ten
tijdee van de publicatie van Empire of Fear in Australië een psychisch zeer moeilijke
periodee doormaakte ten gevolge van aanpassingsmoeilijkheden.
Wel laat hij
wetenn dat bepaalde passages uit de oorspronkelijke versie van Empire of Fear die
betrekkingg hadden op het inlichtingenwerk van de Petrovs in Australië uiteindelijk
omm juridische redenen werden weggelaten. Dat hield verband met het officiële
onderzoekk dat een Australische Royal Commission naar dat thema instelde. Het
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wass wel pijnlijk voor de Petrovs dat hun boek financieel geen groot succes was.
Vladimirr en Evdokia Petrov vertellen in Empire of Fear telkens afwisselend
inn enkele afzonderlijke hoofdstukken hun levensgeschiedenis. Het is een boeiend
boekk dat qua informatief gehalte op één lijn kan worden gesteld met andere memoiress van bijvoorbeeld Khokhlov en Deriabin die rond dezelfde tijd verschenen. Petrov
enn Petrov beschrijven onder meer hoe de regionale chefs van de NKVD tijdens de
JezjovsjtsjinaJezjovsjtsjina vanuit Moskou instructies kregen om een bepaald quotum aan
'vijandenn van het volk' uit te schakelen (pp. 73-74). Dergelijke mechanismen van de
terreurr onder Stalin waren in die tijd in het Westen nog niet echt bekend. Vladimir
Petrovv had tijdens zijn carrière bij de Sovjet staatsveiligheid twee korte persoonlijke
ontmoetingenn met Lavrenti Beria. Hij ziet hem als een 'first-rate administrator' (p.
86),, een beeld dat ook oprijst uit de in 1993 verschenen biografie van Beria door
Amyy Knight.262 Vladimir Petrov hecht geen geloof aan de beschuldigingen die door
verschillendee tijdgenoten aan het adres van Beria zijn geuit over diens ernstige
seksuelee misdragingen tegenover vrouwen. 'Beria did not have the look of a
dissolutee man', zegt hij stellig (p. 88). De gedachte dat Beria vrouwen van straat liet
oppikkenn ziet hij als een 'absurde beschuldiging'. Hij zegt erover: '...such conduct
wouldd have been both dangerous and unnecessary.' De geschiedenis stelt Petrov op
ditt punt echter in het ongelijk. Beria liet vrouwen niet alleen door zijn lijfwachten
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vann straat oppikken, maar het gebeurde regelmatig dat hij ze vervolgens ook
verkrachtte.2 2
Toenn Vladimir Petrov in de jaren '40 op de Sovjet ambassade in Stockholm
wass gestationeerd, had hij onder andere als taak de gangen van de ambassadeur,
Alexandraa Kollontaj, na te gaan. Hij schetst een sympathiek portret van haar (pp.
190-191).. Op zeker moment kreeg hij vanuit Moskou de opdracht, de aantekeningen
enn het concept in handen te krijgen van Kollontajs memoires, waar zij op dat
momentt aan werkte. De omvangrijke aantekeningen werden tijdelijk uit de safe van
dee ambassadeur verwijderd en pagina voor pagina gefotografeerd (pp. 192-193). Uit
eenn artikel in de Russische krant Troed uit 2000 zou men kunnen afleiden dat de
verdenkingg van de zijde van de NKVD tegen Kollontaj terecht was. Uit documenten
vann de Franse militaire inlichtingendienst, het Deuxième Bureau, die in 1945 door
hethet Rode Leger in Tsjechoslowakije werden buitgemaakt, zou zijn gebleken dat
Kollontajj al in 1941 door die dienst als informant was gerekruteerd. Aangezien het
Deuxièmee Bureau op dat moment voor Vichy-Frankrijk werkzaam was, zou
Kollontajj agente van het Vichy-regime geweest zijn en werd de door haar verstrekte
informatiee waarschijnlijk ook met nazi-Duitsland gedeeld. Begin 1947 werd Stalin
volgenss de auteur van het artikel in Troed van een en ander in kennis gesteld. De
auteurr wekt de indruk dat hij materiaal uit de KGB-archieven over Kollontaj gezien
heeft,, want naast de precieze data die hij geeft betreffende de rekrutering citeert hij
ookk dossiernummers van het Deuxième Bureau. Kollontaj zou kort na terugkeer naar
dee USSR in 1945 een vorm van huisarrest hebben opgelegd gekregen die tot haar
doodd in 1952 zou duren. In Troed wordt ook beweerd ook dat Vladimir Petrov in
19399 op de Sovjet ambassade in Brussel was gestationeerd en daar een riskante
verhoudingverhouding begon met een buitenlandse vrouw die in verbinding stond met de
Fransee veiligheidsdienst.264 Uit Empire of Fear is echter helemaal niet op te maken
datt Petrov ooit in Brussel was gestationeerd.
Petrovv schrijft dat hij in de tweede helft van de jaren '40 in Moskou inzage
kreegg in het dossier van Trotski. Hij moest maar een klein detail in het dossier
verifiëren,, maar door de manier waarop dossiers bij de NKVD/MGB waren opgezet,
kreegg hij het hele dossier voorgeschoteld. De pagina's van dossiers werden op dat
momentt bij de MGB namelijk met draad aan elkaar gestikt. Pas ten tijde van de
veroveringg van Berlijn in 1945 ontdekte men de superioriteit van het Duitse losbladigee archiefsysteem. Doordat Petrov het hele Trotski-dossier kreeg voorgezet kreeg
hijj de gelegenheid het verslag door te lezen van de moord op de leider van de Vierde
Internationalee in Mexico in 1940. Het dossier was volgens hem maar ongeveer tien
centimeterr dik, wat niet veel lijkt voor zo'n belangrijke staatsvijand. Petrov herinnertt zich zelfs dat Trotski vermoord werd met het brede eind van de pikhouweel en
niett met het smalle. Uit het dossier bleek overduidelijk de betrokkenheid van de
NKVDD bij de moordaanslag (pp. 219-222). Die was tot dan toe niet formeel vastgesteld,, ook al bestond er in het Westen natuurlijk de nodige verdenking tegen de
NKVDD en de Sovjet autoriteiten op dat punt.
Hett belang van de informatie die Vladimir en Evdokia Petrov aan het Westen
gavenn blijkt onder andere uit het feit dat de namen van meer dan zeshonderd Sovjet
inlichtingenofficierenn er ook deel van uitmaakten. Die informatie werd door de
Australischee regering met een aantal andere landen gedeeld.265 Zelf zwijgen de
Petrovss in hun memoires over dat getal. Het overlopen van het echtpaar was voor
westersee diensten ook om nog andere redenen van grote waarde. De Petrovs hadden
immerss beide een lange en gevarieerde carrière bij de NKVD/MGB/MVD achter de
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rug.. Zij hadden onder meer te maken gehad met codes en cryptanalyse, SK- en EMwerkk in het buitenland en met de werkwijze van legale rezidentoera's in Zweden en
Australië.2666 Behalve door de Australische dienst ASIO vonden er ook debriefings
vann de Petrovs plaats door een Britse en een Zweedse dienst. De CIA stelde zijn
vragenn aan de Petrovs blijkbaar indirect, door tussenkomst van de Britten.267
***** *
Vladimirr Semitsjastny, Bespokojnojeserdtse. ('Met een bezwaard hart.') Moskva,
2002. .
Biografie:268 8
Geborenn op 15 januari 1924 in een dorp in Dnepropetrovsk oblast in Oekraïne, in het
gezinn van een arbeider. Na juni 1941 geëvacueerd naar Siberië. November 1941
inschrijvingg aan een chemisch-technologisch instituut in Kemerovo als student.
Bekleeddee vervolgens diverse functies bij de Komsomol in Kemerovo. Herfst 1943
terugkeerr naar het bevrijde deel van Oekraïne en voortzetting van carrière bij
Komsomol.. Juli 1947 eerste secretaris van het CC van de Komsomol van Oekraïne,
inn 1944 lid van de CPSU. Januari 1950 secretaris van het CC van de Al-Unie
Komsomol,, in 1958 eerste secretaris. In 1959 chef van de afdeling partijorganen van
hett CC van de CPSU, later tweede secretaris van de Communistische Partij van
Azerbeidzjan.. December 1961 benoemd tot voorzitter van de KGB. Mei 1967
onthevenn van zijn functie en benoemd tot vice-voorzitter van de Ministerraad van
Oekraïne,, belast met lichamelijke opvoeding en sport. Voltooide in 1973 aan
avondstudiee aan de historische faculteit van de Kievse Universiteit T.G. Sjevtsjenko.
1982-19888 vice-voorzitter van de Al-Unie Vereniging Znanije ('kennis') in Moskou.
19888 met pensioen. Overleden op 12 januari 2001. Hoogste rang bij de KGB:
generaal-kolonel. .
Dee memoires van Semitsjastny zijn op tal van punten informatief en vormen een
belangrijkee aanvulling op de bestaande literatuur. Bij zijn aantreden als KGBvoorzitterr in 1961 kreeg Semitsjastny, die geen beroepsofficier van de staatsveiligheidd was, van partijleider Nikita Chroesjtsjov als specifieke opdracht mee, ervoor te
zorgenn dat de 'partijlijn' bij de KGB werd doorgevoerd (p. 162). Toen hij zijn werk
bijj de KGB begon kon hij vaststellen dat vele documenten die betrekking hadden op
dee rol van Chroesjtsjov bij de massale terreur onder Stalin geheel of gedeeltelijk
warenn vernietigd (p. 168). Er werd volgens hem scherp op gelet of er personen
fotografeerdenn buiten bij het KGB-hoofdkwartier in Moskou, de Loebjanka. Het
kwamm blijkbaar regelmatig voor dat westers inlichtingenpersoneel dat zich uitgaf
voorr toerist of journalist, daar opnamen maakte van KGB'ers die het gebouw in- en
uitliepen,, om hen eventueel in het buitenland gemakkelijker te kunnen identificeren
(p.. 172). Per dag moest Semitsjastny als voorzitter kennisnemen van vijfhonderd tot
zeshonderdd pagina's tekst, vaak door ze diagonaal te lezen (p. 173).
Hijj maakt een aantal belangrijke observaties over de positie van de KGB
binnenn het Sovjet bestel die ook door andere bronnen worden bevestigd. Hoewel de
dienstt een staatsorgaan was en de voorzitter ervan zich formeel op hetzelfde niveau
bevondd als een minister van de centrale regering in Moskou, kende Semitsjastny in
zijnn tijd als KGB-chef slechts één directe superieur: de partijleider, in die tijd
aangeduidd met de titel van eerste secretaris. Op de lagere niveaus van de Sovjet
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hiërarchiee was sprake van een soortgelijke onderschikking. De hoogste partij functionariss in een unierepubliek, oblast, rajon of stad was ook de directe superieur van de
KGB-cheff op het desbetreffende niveau. Helemaal juist is deze voorstelling van
zakenn waarschijnlijk niet. Republikeinse en locale KGB-organen bevonden zich 'in
eenn positie van dubbele ondergeschiktheid', zowel aan de partijleiding op hun
respectievee niveau als aan de Centrale van de KGB in Moskou.26' Semitsjastny werd
alss KGB-voorzitter geacht allereerst verslag uit te brengen aan de eerste secretaris en
daarnaa eventueel pas aan andere leden van het Politbureau. Toen hij over een
belangrijkee kwestie eerst een ander Politbureaulid informeerde en daarna pas
Chroesjtsjov,, kwam hem dat op een uitbrander van de partijleider te staan. Het zal
voorr toekomstige historici volgens Semitsjastny niet altijd gemakkelijk zijn de
preciezee relatie van de partijleider met de KGB-voorzitter te reconstrueren, want
instructiess werden doorgaans mondeling verstrekt (pp. 178-179). Semitsjastny
schetstt de relatie met de hoogste partij-instanties als volgt:
Hett Centraal Comité van de partij en zijn leiding - het Politbureau en vooral
dee eerste secretaris - namen deel aan de uitwerking van overzichten van de
activiteitenn van de KGB-organen, aan de bepaling van de plaats van de KGB
inn de Sovjet maatschappij en de oplossing van kaderkwesties. Het Politbureauu bevestigde de belangrijkste instructies en reglementen die ons werk reguleerden,, maar het hield zich niet met concrete operaties bezig. Leden van
hett Politbureau kenden dat deel van ons werk dat voortvloeide uit de grondwett van de USSR en uit de besluiten van partijcongressen. De techniek en de
technologiee van de uitvoering van die taken waaronder ook de illegale methoden,, werd door het apparaat van de KGB buiten hun medeweten uitgevoerd,, (p. 179)
Voorr de eerste secretaris kende de KGB in principe geen geheimen, maar toch kende
hijj van agenten niet de echte naam, hoogstens de codenaam. Soms kende hij de
functiee en werkplek van een agent, maar meer niet. De reden ervan was dat de eerste
secretariss niet in een lastig parket mocht geraken als een buitenlands agent werd
ontmaskerd.. Als hij immers op de hoogte was van de ware identiteit van de betrokkenn agent, kon hij in principe ook de bron van het lek zijn. Om dat te vermijden
werdd hem volgens Semitsjastny de ware naam niet meegedeeld (pp. 179-180). Ook
leidendee figuren van het Centraal Comité en de regering kwamen de werkelijke
namenn van agenten niet te weten (p. 189). De partijtop speelde een belangrijke rol
bijj de toewijzing van posten in het buitenland aan inlichtingenpersoneel van het
Eerstee Hoofddirectoraat. Bij de natuurlijke en voor de hand liggende onenigheid die
err op dat punt vaak was met het ministerie van Buitenlandse Zaken nam de partijtop
dee uiteindelijke beslissing. Zoals ook uit andere memoires bekend is maakte de KGB
inn het buitenland vaak gebruik van de diensten van diplomaten, handelsvertegenwoordigerss en journalisten, als het eigen personeel bepaalde locaties bijvoorbeeld
niett kon of mocht bezoeken.
Pogingen om de KGB-vertegenwoordiging op
ambassadess ondergeschikt te maken aan de ambassadeur liepen volgens Semitsjastnyy altijd op niets uit (pp. 188-189).
Hijj bevestigt het beeld dat ook uit andere memoires opstijgt, namelijk dat
inlichtingenofficierenn van het Eerste Hoofddirectoraat personeel was 'van een
hogeree klasse', voor wie hogere selectie-eisen golden. Het feit dat zij de mogelijkheidd hadden voor langere tijd in het buitenland te verblijven, een hoger salaris
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kregenn en meer kans hadden op onderscheidingen en bevordering, riep bij collega's
vann het Tweede Hoofddirectoraat (contra-inlichtingen), gevoelens van afgunst op (p.
187).. Naar de mening van Semitsjastny waren het Eerste en het Tweede Hoofddirectoraatt de dominante onderafdelingen bij de KGB. Andere directoraten zoals het
Zevendee (observatie) en het Operationeel-Technische werden in meerdere of
minderee mate voor hen ingezet (p. 204).
Bijj de bespreking van het werk met illegalen bespreekt hij de manier waarop
eenn 'legende' voor dergelijke personen werd gecreëerd. Daardoor konden zij niet
alleenn met een valse identiteit, maar ook met een fictieve levensloop in het Westen
wordenn ingezet. Geboortegegevens waarmee de illegaal voor zijn legende werd
uitgerust,, werden in sommige westerse landen aan kerkelijke registers ontleend. Het
gingg dan bij voorkeur om een persoon die als kind gestorven was waardoor de kans
datt hij of zij het fictieve leven van de illegaal nog eens zou 'doorkruisen' was
uitgesloten.. De overlijdensakte van de betrokken persoon diende dan uit het register
tee worden verwijderd. Als die persoon als jong kind in twee verschillende plaatsen
wass geboren en overleden, was er een extra complicatie. In zo'n geval moesten op
tweee locaties de registers worden ingezien en op minstens een van de twee worden
veranderdd (pp. 196-197). Semitsjastny zegt dat illegalen in zijn tijd als voorzitter van
dee KGB niet in de communistische staten van Oost-Europa werden ingezet en dat
hethet ook na zijn aftreden niet is gebeurd (p. 199). Mitrokhin stelt hem in dat opzicht
inn het ongelijk. Hij gaat uitvoerig in op operaties met illegalen die vanaf 1968 door
dee KGB in Oost-Europa werden uitgevoerd.271 Ook de bewering van Semitsjastny
datt de KGB geen agenten in Oost-Europa rekruteerde, moet als zeer onaannemelijk
wordenn gezien (p. 215).
Semitsjastnyy was zijn hele beroepsleven een Sovjet functionaris en het is niet
verbazingwekkendd dat hij zich niet kan losmaken van de denkwereld die daarbij
hoort.. Zo meent hij dat Alexander Solzjenitsyn in 1945 terecht werd gearresteerd en
veroordeeldd omdat hij zich defaitistisch opstelde en in zijn brieven het Duitse leger
enn de Duitse techniek had verheerlijkt (p. 245). Over de bekende Sovjet dissident en
ex-generaall Pjotr Grigorenko schrijft hij dat deze op volstrekt reguliere wijze door
psychiaterss 'psychisch onvolwaardig' werd bevonden, zonder dat daar enige druk
vann de KGB aan te pas kwam (p. 251). De werkelijkheid was uiteraard anders.273
SemitsjastnySemitsjastny heeft zoals te verwachten weinig achting voor Gorbatsjov, die hij de
'verraderr der verraders' noemt (p. 457).
***** *
Victorr Sheymov, Tower of Secrets: A Real Life Spy Thriller. Annapolis Md., 1993.
Biografie: :
Geborenn in 1946 in Moskou als Viktor Ivanovitsj Sjejmov. Beide ouders waren
veteranenn van de Tweede Wereldoorlog. Moeder was arts en vader speelde als
militairr wetenschapper een belangrijke rol in het ICBM-programma van de USSR.
Studeerdee in 1969 na zesjarige opleiding af aan het Bauman-Instituut van de
Moskousee Technische Staatsuniversiteit. Daarna werkzaam bij een zeer geheim
instituutt van het ministerie van Defensie, dat onderzoek deed naar een raketverdedigingssysteem.. Werkte aan een besturingssysteem voor satellietwapens. Ging in 1971
overr naar het Achtste Hoofddirectoraat van de KGB dat zich in die tijd bezighield
mett de verbindingen en afluistersystemen van de KGB over de hele wereld. Specia358 8

lismee was de veiligheid van gecodeerd berichtenverkeer. Werd in 1976 belangrijkste
trouble-shooterr van het Achtste Hoofddirectoraat. Oktober 1979 contact opgenomen
mett de CIA. Mei 1980 samen met zijn vrouw en vijfjarige dochter uit de USSR
geêxflltreerd.. Ontving voor zijn bijdrage aan de nationale veiligheid van de Verenigdee Staten een hoge onderscheiding van de CIA. Rang op het moment van overlopen:: majoor.
Sheymovv is voorzover bekend de enige KGB-overloper die met zijn gezin naar het
Westenn werd geêxflltreerd. Gordievsky werd ook geêxflltreerd, via de Sovjet-Finse
grenss in 1985, maar hij was alleen.274 Sheymov stond naar eigen zeggen al voor zijn
exfiltratiee in verbinding met de CIA. Hij ging met zijn gezin de Sovjet-Tsjechoslowaaksee grens over bij Oezjgorod en passeerde daarna de grens tussen Tsjechoslowakijee en Oostenrijk (pp. 400-413). De ontsnapping verliep succesvol en gebeurde
zonderr achterlating van sporen, zodat de KGB een aantal jaren lang in onzekerheid
verkeerdee omtrent het lot van Sheymov, diens vrouw en dochter. Men hield sterk
rekeningg met de mogelijkheid dat Sheymov en zijn gezin slachtoffers waren
gewordenn van een moord zonder politieke achtergrond. Ex-voorzitter van de KGB
Krjoetsjkovv schrijft in zijn memoires dat zijn dienst pas in 1984 en 1985 betrouwbaree informatie kreeg dat Sheymov over de grens was gebracht en zich in de
Verenigdee Staten bevond. Een dergelijk bericht bereikte volgens Krjoetsjkov in
19855 de KGB via 'een met ons land bevriende inlichtingendienst'.275 Hij meent dat
Sheymovv in zijn boek niet de echte route noemt waarlangs de exfiltratie plaatsvond.276 6
Gezienn Sheymovs korte maar niet onbelangrijke loopbaan bij de KGB zou
menn veel informatie in zijn memoires verwachten over codes en beveiliging van
verbindingen.. De oogst op dat punt valt echter nogal tegen.277 Dat is extra jammer
omdatt hij voorzover bekend de enige overloper is van het Achtste Hoofddirectoraat.
Naarr de reden van Sheymovs terughoudendheid kan men slechts gissen. Misschien
wildenn Amerikaanse inlichtingendiensten ook vele jaren later de huidige Russische
overheidd nog niet op de hoogte stellen van wat Sheymov allemaal precies wist. Dat
zouu het de Russische inlichtingendiensten, met name de huidige afluisterdienst
Federalnojee Agentstvo Pravitelstvennoj Svjazi i Informatsii (FAPSI), mogelijk
makenn alsnog een precieze damage assessment op te stellen. De voormalige KGBofïicierr Vitali Pavlov wijst er in een van zijn boeken op dat Sheymov nog in een
anderr opzicht weinig mededeelzaam is in zijn memoires. Hij legde namelijk voor het
eerstt contact met de Amerikanen in Warschau eind oktober 1979 en kwam naar het
Westenn in mei 1980. In de tussentijd had hij enkele geheime ontmoetingen met een
CIA-medewerkerr in Moskou. Het is onwaarschijnlijk dat die ontmoetingen alleen
maarr zijn gebruikt om beleefdheden uit te wisselen. Sheymov zal ongetwijfeld de
Amerikanenn al bepaalde informatie hebben toegespeeld, waarmee zij hun voordeel
kondenn doen, al was het maar om op die manier zijn bona fides te vestigen. Daaroverr schrijft hij echter, zoals Pavlov terecht vaststelt, niets.278
Hett voorgaande neemt niet weg dat het met vaart geschreven Tower of Secrets,crets, dat overigens niet in de ikvorm maar in de derde persoon enkelvoud geschrevenn is, tal van andere waardevolle passages bevat. Sheymov had tijdens een persconferentiee in de Verenigde Staten enkele jaren voor het verschijnen van zijn memoires
all een uitspraak gedaan waarmee hij de nodige ophef veroorzaakte. Dezelfde beweringring komt ook in zijn memoires weer terug. Tijdens een bezoek van Sheymov aan de
KGB-rezidentoeraa in Warschau in de jaren '70 zou er een telegram van Andropov
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zijnn binnengekomen waarin werd gevraagd om alle informatie die men had over de
paus.. Het ging om inlichtingen die de KGB 'fysiek dicht bij hem' zouden kunnen
brengen.. Volgens Sheymov was dit een vorm van jargon die alleen maar kon
betekenenn dat de KGB en dus ook de Sovjet leiders erop uit waren Johannes Paulus
III door middel van een aanslag te liquideren (p. 97). Tot een aanslag is het zoals
bekendd in mei 1981 ook inderdaad gekomen en men heeft zich bij de CIA in de
eerstee helft van de jaren '80 ook serieus afgevraagd of de KGB erachter zat. Het
uiteindelijkee oordeel luidde echter dat daarvoor niet voldoende bewijzen waren, ook
all had de CIA onder William J. Casey in die tijd graag anders geconcludeerd.279 Het
doorr Sheymov genoemde voorval geeft natuurlijk ook niet echt uitsluitsel over de
vraagg of de KGB de hand heeft gehad in de aanslag. Het is heel goed mogelijk dat
eenn dergelijk telegram van Andropov uiteindelijk niet in daden is omgezet. Tegenwoordigg neemt men meestal aan dat de Sovjet Unie niet bij de moordaanslag betrokkenn was.
Opvallendd is de aandacht die in Tower of Secrets wordt besteed aan allerlei
vormenn van observatie door de KGB, vooral in Moskou. Er bestond een breed
opgezett systeem van observatie, waarmee men preventief uitkeek naar mogelijke
verdachtee personen.280 Sheymov komt voorts net als de meeste overlopers in zijn
memoiress regelmatig tot uitspraken die weliswaar niet onaannemelijk zijn, maar
waarvann de juistheid niet is te controleren. Hij laat zich bijvoorbeeld in een tweetal
kortee passages zeer negatief uit over het optreden van de KGB tegenover de
Russisch-orthodoxee Kerk. Die was op alle mogelijke manieren met informanten
gepenetreerd.. Sommige KGB-officieren maakten volgens hem zelfs in opdracht van
dee dienst carrière binnen de kerk. Een bepaald deel van de kandidaten aan het opleidingsinstituutt van de kerk in Zagorsk werd daartoe door de KGB volgens strikte
criteriaa uit zijn eigen personeelsbestand geselecteerd (pp. 185-186, 268). Die
praktijkk wordt door andere memoires niet bevestigd, al lijkt het bestaan ervan niet
uitt te sluiten. Kaloegin noemt in zijn memoires wel het geval van een KGB-kolonel
diee als orthodox priester in de DDR werkte. De groepering binnen de Russischorthodoxee Kerk in Noord-Amerika die trouw was aan het Moskouse Patriarchaat
wass volgens Kaloegin vergeven van de KGB-agenten.281 In The Mitrokhin Archive
datdat in 1999 verscheen wordt het beeld bevestigd dat de Russisch-orthodoxe Kerk en
ookk de andere kerken in de USSR op alle mogelijke manieren door KGB-informantenn waren gepenetreerd. Dat de KGB eigen personeel priesteropleidingen bij de kerk
liett volgen, is daar echter niet te lezen. 2 Er zijn ook beweringen van Sheymov die
doorr uitlatingen van andere KGB-officieren worden ondersteund. Zo zegt hij dat het
inlichtingenwerkk van de KGB in China met grote problemen te kampen had en in de
praktijkk weinig voorstelde (p. 227). Dat wordt door andere KGB-officieren in hun
memoiress bevestigd.283
***** *
Yurii B. Shvets, Washington Station: My Life as a KGB Spy in America. New York
etc,, 1994.
Biografie: :
Geborenn in 1961 of 1962 in de USSR. Studeerde in 1980 af aan de Patrice Lumumba
Universiteitt voor Vriendschap der volkeren in Moskou. 1980-1982 studie aan Joeri
Andropovv Inlichtingenacademie van de KGB. Vanaf 1982 werkzaam bij de Noord360 0

Amerikaansee afdeling van het Eerste Hoofddirectoraat. 1985-1987 gestationeerd op
dee Sovjet ambassade in Washington DC. 1987-1990 werkzaam bij de Centrale in
Moskou.. Nam in 1990 ontslag bij de KGB en emigreerde in 1993 naar de Verenigde
Staten.. Hoogste rang bij de KGB: majoor.
Dee memoires van Shvets zijn weinig informatief en maken ook geen betrouwbare
indruk,, al kunnen vele van zijn beweringen niet echt worden ontzenuwd omdat zij
oncontroleerbaarr zijn. Centraal in het boek staan Shvets' belevenissen met de KGBagentt 'Socrates', waarmee hijzelf tijdens zijn tijd in Washington contact zou hebben
gelegdd en die later tijdens een bezoek aan de USSR formeel door de KGB zou zijn
gerekruteerd.. Socrates zou volgens Shvets sinds 1992 buiten de VS wonen. Hij
wordtt nergens met zijn ware naam aangeduid en Shvets heeft een aantal feiten in
dienss achtergrond veranderd (pp. 296-297). Opvallend is dat Socrates blijkens het
verhaall van Shvets nooit geheime Amerikaanse documenten doorgaf. Hij was
iemandd die onder president Carter enige tijd in het Witte Huis had gewerkt en
buitengewoonn goed geïnformeerd was over Amerikaanse politiek, op grond van
openn bronnen en informele contacten in Washington. Of Socrates strikt genomen
spionagee bedreef door zijn visie op de Amerikaanse politiek aan Shvets en anderen
doorr te geven, blijft onduidelijk. Shvets weet dat zelf ook niet (p. 297). Het kan niet
verbazenn dat Shvets die naar eigen zeggen een beslissende rol had gespeeld bij de
rekruteringg van Socrates, deze agent typeert als 'the only special source on the U.S.
thee KGB political intelligence had at its disposal' (p. 275). Deze opmerking slaat
kennelijkk op de tweede helft van de jaren '80. Socrates zou heel belangrijke informatiee hebben doorgegeven die aan de hoogste Sovjet leiders was doorgestuurd en in
Moskouu de basis vormde voor belangrijke politieke beslissingen. En dan te bedenkenn dat Socrates volgens Shvets niet eens geheime documenten doorgaf. Een andere
bijzonderr waardevolle agent die de KGB in Washington had gerekruteerd met de
codenaamm 'Bill' gaf weliswaar documenten door, maar die waren niet geclassificeerdd (p. 116-117). Onduidelijk blijft waarom die agent dan zo waardevol was.
Tall van Shvets* beweringen zijn weliswaar niet te ontzenuwen, maar toch
zeerr onaannemelijk. Dat geldt onder andere voor zijn bewering dat het Eerste
Hoofddirectoraatt de strekking van bepaalde documenten niet doorgaf aan het Sovjet
Politbureau,, bijvoorbeeld omdat daaruit zou zijn gebleken dat de VS minder
agressieff waren dan zij in de USSR werden voorgesteld. Op die manier controleerde
dee KGB volgens Shvets het denken van de Sovjet leiders, wat een erg vergaande
conclusiee lijkt (pp. 124-126). Shvets komt ook met het verhaal dat partijleider
Andropovv zich in de zomer van 1983 een briefing liet geven over de stand van de
Amerikaansee nucleaire bewapening die uitsluitend gebaseerd was op de nietgeclassificeerdee gegevens geleverd door de agent Bill. Andropov zou toen volgens
Shvetss hebben geconcludeerd dat de wapenwedloop met de VS verloren was en dat
dee agressiviteit van de Amerikanen door de Sovjet Unie altijd sterk was overdreven
(pp.. 127-129). Shvets bestempelt deze gelegenheid tot een 'historie moment,
markingg a dramatic revision of the strategic doctrine and foreign policy of the Soviet
Union.'' (p. 129) Naar aanleiding daarvan zegt hij dat Gorbatsjov op het terrein van
dee buitenlandse politiek de plannen uitvoerde die Andropov al had opgesteld. Het
wass overtuigender geweest als hij voor die stelling nog wat meer argumenten had
aangevoerd. .
Eenn andere nog wildere bewering betreft de Sovjet-Amerikaanse topontmoetingg in Reykjavik in 1986. KGB-voorzitter Krjoetsjkov zou aan de vooravond van de
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topp Gorbatsjov op de hoogte hebben gesteld van informatie dat de CIA banden
onderhieldd met het Medellin drugskartel. Krjoetsjkov hoopte volgens Shvets dat
Gorbatsjovv deze informatie zou gebruiken bij een poging president Reagan van de
voortzettingg van het SDI-project te laten afzien. De kans werd daarmee ook groot
datdat de top zou mislukken, precies wat Krjoetsjkov wilde (p. 160). Ook deze veronderstellingenn zijn nauwelijks serieus te nemen. Dit is slechts een kleine selectie uit
dee talrijke fantastische beweringen die Shvets debiteert. Bij de meeste ervan geeft
hijhij bovendien ook niet aan wat zijn bronnen zijn.
***** *
L.V.. Sjebarsjin, Roeka Moskvy. Zapiski natsjalnika sovetskoj razvedki. ('De hand
vann Moskou. Aantekeningen van de chef van de Sovjet inlichtingendienst.') Kiev,
1993. .
Biografie:284 4
Geborenn in Moskou op 24 maart 1935 als Leonid Vladimirovitsj Sjebarsjin. Vanaf
19522 studie aan het Instituut voor Oriëntalistiek in Moskou. Bij sluiting van die
instellingg in 1954 verdere studie tot 1958 aan het MGIMO. 1958 aangesteld bij het
ministeriee van Buitenlandse Zaken en gestationeerd aan de ambassade in Pakistan.
19622 terugkeer naar Moskou en begin van studie aan de inlichtingenschool van de
KGB.. Eind 1964 door de KGB uitgezonden naar Karachi. Was begin jaren '70
werkzaamm in de Indiase hoofdstad Delhi. 1978-1983 rezident in Teheran. Herfst
19833 in Moskou aangesteld tot plaatsvervangend chef van de Dienst voor Informatie,, later het Directoraat voor Informatie en Analyse van het Eerste Hoofddirectoraat,, dat toen onder leiding stond van N.S. Leonov. April 1987 plaatsvervangend
cheff van het Eerste Hoofddirectoraat en belast met de leiding over operaties in het
Midden-Oostenn en Afrika. Januari 1989 plaatsvervangend voorzitter van de KGB
vann de USSR en chef van het Eerste Hoofddirectoraat. Na mislukte staatsgreep in
augustuss 1991 benoemd tot voorzitter a.i. van de KGB, maar verloor die functie al
weerr na één dag. 5 Nam op 18 september 1991 ontslag als chef van het Eerste
Hoofddirectoraatt en verliet de KGB. Daarna werkzaam in het particuliere bedrijfsleven.. Rang bij het verlaten van de KGB: luitenant-generaal.
Sjebarsjinn is in zijn memoires terughoudend als het op de KGB aankomt. De
hoofdstukkenn over zijn verblijf in Pakistan en India in de jaren '60 en '70 bevatten
voorall veel uitweidingen over de algemene politieke situatie in beide landen (pp. 4291).. Men zal hier geen uiteenzetting over de verschillende lijnen van de KGB
aantreffenn die vanuit een Sovjet ambassade opereerden, zoals die bijvoorbeeld in de
memoiress van Kuzichkin worden beschreven. Of Directoraat S rond 1980 inderdaad
maarr twee agenten in Iran had zoals Kuzichkin beweert, komt men bij Sjebarsjin
niett te weten, ook al was hij in diezelfde tijd rezident in Teheran.286 Slechts spaarzaamm komen KGB-operaties ter sprake zoals bij de beschrijving van de mislukte
rekruteringg van een medewerker van een Pakistaanse veiligheidsdienst in 1966. De
rekruterings-pogingg zag er aanvankelijk veelbelovend uit, maar ketste om onduidelijkee redenen toch af (pp. 57-59).
Sjebarsjinn gaat wel in op een document uit 1952 dat hem door een oudgediendee van de KGB werd toegespeeld toen hij begin jaren '80 uit Teheran was
teruggekeerd.. Het document had betrekking op het werk van een commissie van het
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Centraall Comité van de CPSU, die zich had gebogen over een hervorming van de
inlichtingen-- en contra-inlichtingendiensten van de MGB van de USSR. In novemberr en december 1952 kwam de commissie diverse malen in vergadering bijeen en
bijj een van die gelegenheden zou Stalin een aantal algemene opmerkingen hebben
gemaaktt over het werk van de inlichtingendienst. Hij zei onder andere dat de inlichtingendienstt zijn doel nooit rechtstreeks moest aanvallen. Zij moest 'tewerk gaan
viaa een omtrekkende beweging.' De hoofdvijand (glavny vrag) was weliswaar de
Verenigdee Staten, maar 'de belangrijkste aanval moet niet rechtstreeks tegen
Amerikaa zijn gericht' Illegale rezidentoera's moesten vooral in aan de Verenigde
Statenn grenzende landen worden opgebouwd. Verder: 'De eerste basis waar men zijn
mensenn diende te hebben was West-Duitsland.' (pp. 161-162) Voorzover bekend
zijnn deze uitspraken van Stalin na 1991 niet uit de Sovjet archieven boven water
gekomen.. Zij zijn echter wel kenmerkend voor zijn voorzichtige wijze van opereren
inn de buitenlandse politiek. Men zou als lezer van Roeka Moskyy wensen dat
Sjebarsjinn ook over de tijd dat hij zelf bij de KGB diende dergelijke episodes
beschrijft,, maar hij houdt zich zoals gezegd erg op de vlakte.
Hett is bij wijze van uitzondering dat hij soms ingaat op thema's die de werkwijzee van de KGB betreffen. Zo reageerde de KGB lange tijd volgens een vast
patroonn als een inlichtingenofficier in het buitenland door medewerkers van een
buitenlandsee inlichtingendienst werd benaderd en hem een rekruteringsvoorstel werd
gedaan.. Men ging ervan uit dat er dan toch 'een onuitwisbare smet' aan zo iemand
zat,, dat hij bijvoorbeeld aanleiding tot zo'n voorstel had gegeven of om een andere
gegrondee reden in het vizier van de tegenstander was geraakt. Als de KGB-officier
inn kwestie over de rekruteringspoging aan de eigen dienst rapporteerde, betekende
datt niet alleen een besmette reputatie maar ook onverbiddelijk terugkeer naar de
Sovjett Unie. Als hij een en ander niet zou rapporteren, zou hij verder leven met de
'eeuwigee angst' dat het later alsnog uit zou komen, met alle gevolgen van dien.
Dezelfdee handelwijze werd gevolgd bij een rekruteringspoging van een diplomaat of
eenn journalist (p. 76). De KGB-officier Oleg Netsjiporenko bevestigt deze praktijk
inn zijn Passport to Assassination. De tegenstander was door deze handelwijze van
dee KGB sterk in het voordeel. Hij kon op deze manier van een rekruteringspoging
alleenn maar beter worden. Als de betrokken KGB-officier niet op de rekruteringspogingg inging, betekende dat immers vrijwel automatisch dat hij werd teruggeroepen,
hetgeenn in de meeste gevallen een slag was voor de KGB-rezidentoera en voor de
mann zelf. De CIA deed daarom volgens Netsjiporenko gretig en veelvuldig rekruteringspogingen,, wat tot een verhoogde spanning en onzekerheid leidde bij medewerkerss van rezidentoera's.287
Eenn van de thema's die regelmatig terugkeren in de memoires van Sjebarsjin
iss de leidende rol van de CPSU ten aanzien van de KGB. Hij wijst erop dat de
partijorganisatiess binnen de KGB in dit opzicht geen rol van betekenis speelden. Het
Politbureauu leidde de werkzaamheden van de dienst rechtstreeks via de voorzitter
vann de KGB en een of twee van diens plaatsvervangers (p. 212). Door een 'speling
vann het lot' was het aan Sjebarsjin, op 23 augustus 1991 het decreet te ondertekenen
datt 'de activiteit van partijorganisaties binnen de organen van staatsveiligheid'
verboodd (p. 215). Op die datum fungeerde hij namelijk als voorzitter a.i. van de
KGB.. Sjebarsjin nam ontslag als chef van het Eerste Hoofddirectoraat op 18
septemberr 1991, omdat hij het niet eens was met het feit dat de KGB-voorzitter, op
datt moment Vadim Bakatin, zonder zijn toestemming iemand tot plaatsvervangend
cheff van dat directoraat benoemde. Uit de ontslagbrief die Sjebarsjin aan Bakatin
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schreeff bleek een zekere rancune ten aanzien van de dominante rol van de CPSU
overr de KGB, althans op het punt van personeelsbeleid. Hij schreef onder meer:
Inn het verleden bestond zoals u bekend is de praktijk, ook bij het PGOe [Eerstee Hoofddirectoraat] van de KGB functionarissen te benoemen onder druk
vann het CC van de CPSU of om redenen van protectie. De laatste jaren is
menn er ten koste van grote inspanningen in geslaagd deze praktijk te beëindigen.. Met bitterheid stel ik vast dat zij in grovere en meer beledigende vorm
terugkomtt (...) De ben ervan overtuigd dat deze praktijk goede hervormingen
[bijj de KGB] kan ruïneren, (p. 293)™
Hett is opvallend hoe positief en mild een overloper als Vladimir Kuzichkin over
Sjebarsjinn oordeelt. Daarbij moet men uiteraard in aanmerking nemen dat Kuzichkin
zoalss de meeste overlopers weinig enthousiasme voor de KGB kan opbrengen. Toch
zegtt hij over Sjebarsjin die hij rond 1980 als rezident in Teheran meemaakte:
Hee was youthful-looking, with an intelligent face, wise eyes, and carefully
cutt dark hair combed with a parting. Occasionally he would force a smile.
(...)) Overall he was a man of pleasant appearance and good manners.
InIn tegenstelling tot zijn voorgangers in Teheran was de persoonlijke levensstijl van
Sjebarsjinn volgens Kuzichkin bescheiden. Hij legde zich toe op het analyseren van
openn bronnen in Farsi en bracht zijn vrije tijd in zijn huis lezend door. Hij was een
verzamelaarr van zeldzame boeken.290 Zelfs Bakatin die in september 1991 met
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Sjebarsjinn in conflict kwam, roemt in zijn memoires diens vakkennis.
Sjebarsjinn schrijft dat hij in 1990 van Krjoetsjkov enkele speciale opdrachten
kreeg.. Een ervan bracht hem naar de Russische regio Krasnodar, waar hij de
verkiezingg van de ex-generaal van de KGB Oleg Kaloegin tot volksafgevaardigde
vann de USSR diende te verhinderen (p. 265). Kaloegin was op dat moment in het
nieuwss omdat hij in het openbaar stelling had genomen tegen de KGB en daarvoor
mett het verlies van zijn pensioenrechten en onderscheidingen was bestraft. Helaas
zegtt Sjebarsjin niet welke middelen hij in Krasnodar tegen Kaloegin heeft ingezet.
Err is niet veel fantasie voor nodig te vermoeden dat die het daglicht niet konden
verdragen.. Kaloegin werd in die tijd, zo beweert hij in zijn memoires, door de KGB
geschaduwd.. In Krasnodar werden allerlei weinig subtiele middelen tegen hem
ingezet,, zoals een vliegtuigje dat tijdens een verkiezingsbijeenkomst luidruchtig
bovenn het podium cirkelde om hem het spreken onmogelijk te maken. Ook Sjebarsjinn werd in die tijd in de regio Krasnodar gesignaleerd. Ondanks de pogingen
vann de KGB de verkiezingscampagne te saboteren werd Kaloegin in augustus 1990
tochh in het Congres van Volksafgevaardigden van de USSR gekozen.

Vjatsjeslavv Sjironin, Pod kolpakom kontrrazvedki. Tajnaja podopleka perestrojki.
('Achterr de coulissen van de contra-inlichtingendienst. De geheime werkelijkheid
vann de perestrojka.') Moskou, 1996.
Biografie: :
Geborenn in 1939. In 1964 gevraagd toe te treden tot de KGB. In de eerste maanden
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naa december 1979 werkzaam in Afghanistan, assisteerde bij de opbouw van de
Afghaansee veiligheidsdienst Chad. Na terugkeer uit Afghanistan benoemd tot
plaatsvervangendd chef van de afdeling van het Vijfde Directoraat die zich richtte op
NTS,, Radio Free Europe en Radio Liberty. Na terugtrekking van Sovjet troepen uit
Afghanistann in 1989 hield hij zich met 'analytisch werk' bezig, dat onder meer
bestondd uit de bestudering van dreigingen voor de interne veiligheid van de USSR.
Wass begin 1990 plaatsvervangend chef van het Tweede Hoofddirectoraat. In 199019911 enige tijd gestationeerd in Nachitsjevan in de Transkaukasus, onder andere om
daarr ondermijnende activiteiten van 'westerse centra' tegen te gaan. Vervulde in
1990-19911 dienstopdrachten in de Baltische republieken. Ging waarschijnlijk in
19966 met pensioen. Sjironins KGB-TsROe. Sekretnye proezjiny perestrojki ('KGBCIA.. De geheime krachten van de perestrojka.') uit 1997 is een tweede versie van
zijnn boek met twee toegevoegde hoofdstukken. Hoogste rang bij de KGB: generaalmajoor. .
Sjironinn geeft slechts zeer summiere informatie over zijn carrière bij de KGB. Hij
geeftt vooral zijn zienswijze op de periode van de perestrojka en op de vraag welke
krachtenn er in belangrijke mate toe hebben bijgedragen dat de USSR van de aardbodemm verdween.293 Hij wijdt bijvoorbeeld een heel hoofdstuk aan de kwestie Afghanistan,, maar gaat daarbij nauwelijks in op wat hij daar zelf gedaan heeft. Wel
beweertt hij over de Afghaanse leider Hafizullah Amin, die in december 1979 bij de
Sovjett inval werd vermoord, dat hij in verbinding stond met de CIA (pp. 128-129).
Sjironinss zienswijze is sterk conspiratief van aard. Zo is hij onder meer van mening
'datt de ondergang van de USSR in het buitenland is gepland en dat bepaalde
buitenlandsee kringen zeer krachtig hebben bijgedragen tot een verscherping van
onzee economische problemen' (p. 73). Dat in de jaren van de perestrojka een deel
vann de massamedia in de USSR ook nog eens de aanval opende op de 'diensten van
staatsveiligheid'' is in zijn ogen 'geen toeval'. Dergelijke politieke campagnes in de
perss 'dragen altijd een georganiseerd karakter en de personen die zo'n politieke
opdrachtt uitvoeren worden altijd goed betaald.' (p. 74) Na dergelijke uitspraken kan
hethet niet meer verbazen wat Sjironin zegt over politici als Sjevardnadze en Kozyrev.
Hijj beweert namelijk dat zij erop uit waren dat Rusland 'in de internationale arena
zijnn zelfstandigheid zou verliezen en in alle sleutelvragen zou optreden als een
gehoorzamee satelliet van de Verenigde Staten.' Hij verwijst instemmend naar de
vroegeree DDR-leider Erich Honecker. Die zou hebben gezegd dat de totstandkoming
vann de Duitse eenheid in 1990 en het einde van het communisme in de USSR 'al bij
dee "dageraad van de perestrojka" was gepland in Washington na geheime gesprekkenn van Gorbatsjov en Sjevardnadze met de leiders van de VS.' (p. 169) Voor
Gorbatsjovv heeft Sjironin uiteraard geen goed woord over. Hij suggereert zelfs dat
dee Sovjet leider een Amerikaanse agent was. (p.61). Andere boosdoeners naast
Gorbatsjovv zijn, zoals te verwachten, de ex-generaal van de KGB Oleg Kaloegin en
Gorbatsjovss naaste medewerker tijdens de perestrojka Alexander Jakovlev. Sjironin
beweertt dat van Jakovlev vaststaat dat hij 'over een periode van dertig jaar met de
CIAA heeft samengewerkt.' (p. 202) De suggestie is dat Jakovlev net als Kaloegin
tijdenss zijn studie aan Columbia University op het eind van de jaren '50 is gerekruteerdd (pp. 198, 313).
***** *
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Pavell Sudoplatov and Anatoli Sudoplatov with Jerrold L. and Leona P. Schecter,
SpecialSpecial Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness-A Soviet Spymaster. Boston
etc.,, 1994.
Biografie: :
Geborenn op 7 juli 1907 als Pavel Anatolevitsj Soedoplatov in Melitopol, Oekraïne,
inn het gezin van een molenaar. 1921 in Oekraïne tijdens de burgeroorlog toegevoegd
aann de veiligheidsafdeling van een divisie van het Rode Leger als telefonist en
vercijferaar.. 1927 overgeplaatst naar de NKVD in Charkov. 1933 overplaatsing naar
dee buitenlandse afdeling van de OGPOe in Moskou, waar hij zich vooral bezighield
mett de Oekraïense nationalistische beweging OOeN. Maakte in die functie onder
valsee identiteit diverse reizen naar West-Europa. Verbleef in september-november
19355 naar eigen zeggen op een nazi-partij school in Leipzig waar hij de elite van de
OOeNN leerde kennen. Vermoordde op 23 mei 1938 in Rotterdam de leider van de
OOeNN Jevhen Konovalets door middel van een bom. Van december 1938 tot maart
19399 liep er een interne procedure die tot zijn uitstoting uit de partij moest leiden,
maarr niet ten uitvoer werd gebracht. Vanaf maart 1939 vanuit Moskou belast met de
operatiee die leidde tot de liquidatie van Trotski in Mexico in augustus 1940. 5 juli
19411 benoemd tot chef van het Directoraat voor Bijzondere Opdrachten, belast met
spionage-- en sabotageoperaties tegen Duitsland en zijn bondgenoten. Van februari
19444 tot september 1946 chef van de zelfstandige Afdeling S, die toezicht moest
houdenn op de atoomspionage door de GROe en de NKGB. September 1946 benoemdd tot chef van Speciaal Bureau Nummer Een voor Sabotage en Inlichtingen. In
19488 kort voor de communistische omwenteling in Praag. 1953 na Stalins dood
benoemdd tot chef van de Negende Afdeling van de MVD, die onder meer belast was
mett sabotage-operaties in het buitenland. 21 augustus 1953 gearresteerd als uitvloeisell van de val van Lavrenti Beria. September 1958 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf.. 21 augustus 1968 vrijgelaten. Hoogste rang bij de KGB: luitenant-generaal.
Memoiress Special Tasks in april 1994 gepubliceerd. Russische edities: Razvedka i
Kreml.Kreml. Zapiski nezjelatnogo svidetelja ('De inlichtingendienst en het Kremlin:
Aantekeningenn van een ongewenste getuige') uit 1996 en Spetsoperatsii. Loebjanka
ii Kreml 1930-1950 god ('Speciale operaties: de Loebjanka en het Kremlin 19301950')) uit 1997.295 Overleden in Moskou op 24 september 1996.
Soedoplatovss memoires verschillen opvallend van die welke door andere exKGB'erss in Rusland zijn geschreven. Ze zijn onderhoudend en levendig, geven tal
vann bijzonderheden over de protagonisten die erin voorkomen en gaan zelfs de vraag
niett uit de weg wie er in de tijd dat Soedoplatov bij de KGB diende, als agent voor
diee organisatie hebben gewerkt. Soedoplatovs memoires zijn echter juist vanwege
datdat laatste punt van diverse kanten scherp bekritiseerd. Direct bij verschijnen in de
Verenigdee Staten kreeg Special Tasks veel aandacht vanwege Soedoplatovs beweringring dat de bekende natuurkundigen Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Leo Szilard
enn Niels Bohr tijdens en na de Tweede Wereldoorlog bewust westerse atoomgeheimenn aan de USSR hebben doorgegeven. In de proloog tot de Engelse editie van
SpecialSpecial Tasks zei Soedoplatov daarover: 'I set up a network of illegals who convincedd Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Leo Szilard, Bruno Pontecorvo, Alan
Nunnn May, Klaus Fuchs, and other scientists in America and Great Britain to share
atomicc secrets with us.' (p. 3) (Een dergelijke opmerking ontbreekt merkwaardig
genoegg in de inleiding tot de Russische editie van Special Tasks.296) Ook zouden
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Oppenheimer,, Fermi en Szilard bewust 'mollen' in hun laboratoria hebben toegelatenn die daardoor de gelegenheid kregen informatie aan Moskou door te geven
(pp.. 190, 192). In een andere passage zegt Soedoplatov er het volgende over:
Wee received reports on the progress of the Manhattan Project from Oppenheimerr and his friends in oral form, through comments and asides, and from
documentss transferred through clandestine methods with their full knowledgee that the information they were sharing would be passed on. In all, there
weree five classified reports made available by Oppenheimer describing the
progresss of work on the atomic bomb (p. 194).
Dee zaak wordt er niet duidelijker op door een interview met Soedoplatov in Nezavisimajasimaja gazeta dat twee dagen na zijn dood in 1996 verscheen. Hij liet daarin weten
datt 'Robert Oppenheimer, Niels Bohr en anderen bronnen van informatie waren,
maarr nooit agenten van de Sovjet inlichtingendienst'. De beweringen van Soedoplatovv over de vier natuurkundigen in Special Tasks zijn van diverse kanten fel bekritiseerdd en als niet overtuigend van de hand gewezen door het merendeel van de recensenten.2988 Ook de twee ontmoetingen die Bohr eind 1945 in Kopenhagen had met
eenn door Beria gestuurde Sovjet inlichtingenofficier hebben volgens critici nauwelijkss waardevolle informatie voor het nucleaire programma van de Sovjet Unie
opgeleverdd zoals Soedoplatov in zijn memoires beweert. De critici baseren zich
daarbijj onder andere op Russische archiefstukken over de ontmoetingen met Bohr
diee na publicatie van Special Tasks in Moskou zijn vrijgegeven. Een van hen spreekt
inn dit verband zelfs over Soedoplatovs 'fantasieën over zijn ontmoeting met
Bohr.'2999 De officiële woordvoerder van de Russische buitenlandse inlichtingendienstt SVR Joeri Kobaladze mengde zich in juli 1994 ook in de discussie door onder
meerr te verklaren:
Afgaandee op materiaal in de archieven van de SVR kan men stellen dat het
boekk Special Tasks van Soedoplatov bestaat uit een rijk geschakeerd mozaiekk van ware gebeurtenissen, halve waarheden en regelrechte verzinsels. (...)
Geheimee diensten vermijden het gewoonlijk te spreken over hun werkmethodenn en concrete bronnen van informatie. In het onderhavige geval
kunnenn wij echter verklaren dat de beweringen in het boek dat de Sovjet inlichtingendienstt informatie over de atoombom rechtstreeks ontvangen heeft
vann bekende geleerden als Fermi, Szilard, Oppenheimer en sommige anderen
niett in overeenstemming zijn met de werkelijkheid.300
Dee voormalige hoge KGB-officier Vadim Kirpitsjenko is al even vernietigend in
zijnn kritiek op Special Tasks in de tweede, uitgebreidere versie van zijn memoires.
Dee feiten in het boek van Soedoplatov zijn volgens hem voor een derde overeenkomstigg de waarheid, een derde bestond uit halve waarheden en het laatste deel uit
'verzinselss van het zuiverste water'. Tot de verzinsels behoren volgens Kirpitsjenko
ookk Soedoplatovs beweringen over Oppenheimer, de andere atoomgeleerden en
'velee anderen', dat zij agenten van de Sovjet inlichtingendienst zouden zijn ge.. 301

weest. .
Geeftt Soedoplatov in het geval van de genoemde atoomgeleerden wellicht
bewustt de feiten verkeerd weer, in andere gevallen lijkt hij simpelweg een vergissingg te maken. Zo noemt hij de codenaam Mlad en verbindt die aan de atoomgeleer367 7

dee Bruno Pontecorvo, die verdacht werd van spionage en in 1950 de wijk nam naar
dee Sovjet Unie (p. 188). Mlad was inderdaad de codenaam van een belangrijke agent
diee atoomgeheimen leverde, maar een latere publicatie zou aantonen dat daarmee de
jongee Amerikaanse wetenschapper Theodore Hall werd aangeduid. Een belangrijk
puntt van kritiek op Soedoplatovs beweringen over Oppenheimer c.s. is naar voren
gebrachtt door de Amerikaanse historicus Thomas Powers. Hij wijst erop dat details
overr de omstandigheden waaronder Oppenheimer c.s. hun informatie doorgaven
vrijwell volledig in Special Tasks ontbreken. Daarbij gaat het om omstandigheden
diee essentieel zijn voor spionagezaken zoals de wijze waarop de verbinding met de
Sovjett inlichtingendienst tot stand kwam, op welke manier zij werd onderhouden en
anderee details.3 Het is inderdaad opvallend dat Soedoplatov op dit punt geen enkel
aanknopingspuntt biedt. Zijn beweringen over wie een Sovjet agent was en wie niet
moetenn met grote voorzichtigheid worden bezien. Zo beweert hij over de Amerikaansee diplomaat Alger Hiss dat hij in de jaren '30 en '40 geen 'paid or controlled
agent'' is geweest. Voorts verwijst hij naar een onderhoud dat hij in 1993 heeft gehad
mett een voormalige rezident van de GROe in New York en Londen. Volgens deze
mann was Hiss een 'source of agent information for the Silvermaster spy cell in Washingtonn in the early and middle thirties.'(pp. 227-228) Een dergelijke formulering
zouu erop duiden dat Hiss geen volwaardige agent is geweest. Dat hij echter een
GROe-agentt is geweest en bewust geheime documenten heeft doorgegeven staat
inmiddelss vrijwel vast. Wel is het juist dat hij voor zijn werk voor de Sovjet Unie
niett is betaald en geen agent van de NKVD/MGB was. Soedoplatov beweert ook dat
dee Tsjechoslo waakse president tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog, Eduard
BeneS,, een NKVD-agent was. Hij komt met soortgelijke beschuldigingen aan het
adress van Frantisek Moravec, die onder meer tijdens de Tweede Wereldoorlog de
cheff van de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst in Londen was (pp. 198, 223). Het
iss mogelijk dat zowel BeneS als Moravec weliswaar in verbinding heeft gestaan met
dee NKVD, maar niet als volwaardige agenten alle informatie heeft doorgegeven
waarr de Sovjet dienst om vroeg.305
Eenn ander punt van kritiek op Soedoplatovs memoires is dat het volkomen
onduidelijkk is wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor welke uitspraak in Special
Tasks,Tasks, Die verwarring komt vooral voort uit het feit dat het boek vier auteurs van
zeerr uiteenlopende achtergrond heeft: Soedoplatov, diens zoon en het echtpaar
Schecter.. Soedoplatov is het meest betrouwbaar als hij aan het woord is over zaken
waarr hij zelf rechtstreeks bij betrokken was, zoals de operatie die leidde tot de
moordd op Trotski. Die werd door hem vanuit Moskou geleid. Ook zijn relaas van de
doorr hem persoonlijk uitgevoerde bomaanslag op de Oekraïense nationalistische
leiderr Jevhen Konovalets in Rotterdam in mei 1938 is opvallend accuraat. Zijn versiee daarvan stemt grotendeels overeen, soms zelfs tot in allerlei kleine details, met
watt destijds onder meer uit het Nederlandse politieonderzoek naar de moord bekend
iss geworden.
Dee memoires van Soedoplatov geven wel een goed zicht op de mentaliteit en
dee denkwijze van een persoon die onder Stalin belangrijke functies binnen de
NKVD/MGBB heeft bekleed. Zoals hij in zijn laatste interview heeft gezegd, beschouwdee hij zichzelf niet als een tenorist, maar als iemand die juist had gestreden
'mett gevaar voor eigen leven tegen de leiders van de fascistische terroristische
organisatiee OOeN in Europa en West-Oekraïne'.
***** *
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Viktorr Suvorov, Inside the Aquarium: The Making of a Top Soviet Spy. New York,
19877 (oorspr. 1986).
Biografie:308 8
Geborenn als Vladimir Bogdanovitsj Rezoen in 1947 bij Vladivostok, waar zijn vader
toenn als beroepsofficier diende. 1958-1965 studie aan de Soevorov Militaire
Academie,, aanvankelijk in Voronezj en later in Kalinin. 1965-1968 voortgezette
opleidingg aan Hogere Militaire School, aanvankelijk in Odessa, later in Kiev. Lid
CPSUU begin 1968. Nam als compagniescommandant in augustus 1968 deel aan de
invasiee van Tsjechoslowakije. Daarna een jaar bij de inlichtingenstaf van het
militairee district Wolga, die ook spetsnaz-eevheden onder zich had. Vervolgens
driejarigee opleiding aan de Militair-Diplomatieke Academie in Moskou. In 1974 na
afsluitingg van die opleiding overgeplaatst naar GROe-rezidentoera in Genève.309
Legdee in juli 1977 contact met de Britse inlichtingendienst. Werd in juni 1978 met
zijnn vrouw en twee kinderen overgevlogen naar Londen en kreeg daar politiek asiel.
Hoogstee rang bij de GROe: kapitein. Na aankomst in het Westen schreef hij naast
InsideInside the Aquarium nog diverse andere boeken: Inside Soviet Military Intelligence
(1984),, The Liberators (1981), Inside the Soviet Army (1982), Spetsnaz: The Story
BehindBehind the Soviet SAS (1987) en Ledokol: Kto natsjal vtoroejoe mirovoejoe vojnoe?
('Dee ijsbreker: Wie ontketende de Tweede Wereldoorlog') (1988). Dit laatste werk
iss in het Engels verschenen onder de titel: Ice-Breaker: Who Started the Second
WorldWorld War? (1990). Hij werkte zijn in dit boek ontwikkelde these verder uit in de
Russischtaligee boeken Den-M('Dag-M', 1994), Poslednaja respoeblika ('De laatste
republiek',, 1997) en Samoöebijstvo ('Zelfmoord', 2000).
Vann de boeken die Suvorov heeft geschreven is Inside the Aquarium het meest
uitgesprokenn voorbeeld van memoires. In The Liberators en Spetsnaz figureert
'Viktorr Suvorov' ook, maar in heel veel passages niet. The Liberators is een
beschrijvingg van zijn tijd bij het leger, toen hij nog niet tot de GROe was toegetreden.. Tal van wezenlijke gegevens over zijn levensloop laat hij in zijn boeken
achterwege.. Slechts door The Storm Birds van Brook-Shepherd, die uitvoerig met
Suvorovv sprak, zijn die bekend geworden. Een aantal belangrijke elementen uit
Suvorovss verhaal over zijn verblijf in het Westen als GROe-officier blijkt niet te
kloppenn als we althans Brook-Shepherd mogen geloven. Suvorov was in de jaren
'700 niet in Wenen gestationeerd zoals hij de lezer van Inside the Aquarium wil doen
geloven,, maar in Genève. Vanuit die stad werd hij ook in opdracht van de Britse
overheidd naar Londen overgevlogen. Inderdaad wekt Suvorov in Inside the Aquariumum de indruk Genève redelijk te kennen (pp. 201-207). Zijn stationering in Wenen
waaroverr hij in dat boek schrijft, blijkt echter geheel verzonnen. Hij suggereert dat
hijj overliep naar het Westen, omdat gevaar voor zijn leven dreigde van de zijde van
dee GROe (pp. 327-337). Ook dat was blijkbaar niet juist. Het feit dat hij al bijna een
jaarr met de Britten in contact stond voordat hij asiel in Groot-Brittannië kreeg - dat
iss althans de versie die hij aan Brook-Shepherd heeft verteld - verzwijgt hij volledig.
Volgenss Brook-Shepherd had hij al in een eerder stadium geprobeerd contact te
leggenn met de Amerikanen, maar was dat op niets uitgelopen.31 Zijn ervaringen in
datt opzicht waren identiek met die van de GROe-officier Oleg Penkovski, die begin
jarenn '60 ook vergeefs eerst de Amerikanen benaderde, voordat hij zich tot de
Brittenn wendde.311
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InsideInside the Aquarium bevat diverse episodes die onaannemelijk zijn en niet
doorr andere bronnen worden bevestigd. Hard maken dat een en ander niet klopt, is
zoalss zo vaak in dergelijke gevallen niet mogelijk. Het meest extreme voorbeeld is
Suvorovss bewering dat hij bij zijn toetreding tot de GROe een film te zien kreeg van
eenn man die vastgebonden op een brancard levend in een brandende oven werd
geschoven.. Dat zou Oleg Penkovski zijn geweest, die in 1963 door een Sovjet
rechtbankk wegens spionage ter dood werd veroordeeld (pp. 2-4, 134, 227). Dergelijkee geruchten over het einde van Penkovski zijn er wel vaker geweest, maar ze zijn
nooitt bevestigd. In 1989 en 1990 werd de versie van de levende verbranding
tegenoverr Jerrold L. Schecter, samen met Peter Deriabin de auteur van de meest
completee studie van de Penkovski-affaire, door hoge KGB-officieren in Moskou
ontkend.3122 Volgens een officiële verklaring in de Pravda van mei 1963 was
Penkovskii doodgeschoten.
Al even onwaarschijnlijk en fantastisch lijkt de
passagee bij Suvorov waarin sprake is van een westerse agent die werd ontmaskerd
enn vervolgens bij wijze van 'clementie' niet werd geëxecuteerd, maar levend
begravenn (pp. 227-228). Niet overtuigend is ook het verhaal dat Suvorov en zijn
jaargenotenn tijdens hun opleiding bij de GROe les krijgen van een docent vanachter
eenn soort gordijn dat hem slecht zichtbaar maakt, waardoor zijn identiteit geheim
blijft.. De docent was ook niet in de gelegenheid zijn toehoorders goed waar te
nemenn (p. 143). Volgens een ander verhaal werden bij de -spettwaz-opleiding van de
GROee soms ter dood veroordeelde jonge gevangenen gebruikt voor trainingsgevechten.. Suvorov schrijft dat bij gevechten bij deze gevangenen geen botten mochten
wordenn gebroken. Of dat betekende dat zij niet mochten worden gedood, is onduidelijk.. Ook zegt hij niet of er bij dergelijke confrontaties wel eens spetsnaz-peisonoGl
werdd gedood (pp. 89-90).
Sommigee westerse auteurs hebben zich nogal negatief over Suvorovs
publicatiess uitgelaten. Een van hen typeerde zijn boeken als 'largely anecdotes,
philosophicall monologues, and diatribes that do not attribute facts appearing in
open-sourcee Soviet publications.' Dmitri Simes heeft Inside The Aquarium zelfs
gekarakteriseerdd als 'the functional equivalent of consumer fraud'. Weer een andere
auteurr merkte op: 'There is no need for the paranoia that a literal acceptance of
Suvorov'ss anecdotally supported analysis would engender.'315 Wat Suvorov over
spetsnazspetsnaz heeft geschreven viel in westerse landen in de jaren '80 bij velen in
vruchtbaree aarde omdat er toen enige bezorgdheid was ontstaan over de capaciteit
waarr de Sovjet Unie op dat punt over beschikte. Volgens een auteur werd er daarbij
doorr Suvorov te sterk de nadruk gelegd op de sabotageonderdelen van de missie van
spetsnazspetsnaz en veel te weinig op de primaire missies van 'target acquisition and
informationn collection'. x
Bijj Brook-Shepherd is van een negatieve teneur over Suvorov weinig te
merken.. Hij meent dat Suvorov het Westen belangrijke informatie heeft geleverd
overr spetsnaz en over de inrichting en opzet van het hoofdkwartier van de GROe in
Moskou,, het zogeheten 'Aquarium'. En verder:
Hee gave a general description of the GRU's technical espionage work for the
mightyy Military Industrial Commission (VPK in the Russian initials); he
broughtt the West up to date both on the structure of GRU Residencies within
foreignn embassies and on the networks of agents and undercover 'illegals'
workingg for them. He had much of interest to say about GRU 'field-craft' itss methods of controlling and communicating with these networks.317
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Brook-Shepherdd verwijst daarbij naar Inside Soviet Military Intelligence, waarin de
meestee van deze onderwerpen aan de orde komen. Dat boek geeft een uiteenzetting
overr de GROe en laat de lotgevallen van Suvorov zelf buiten beschouwing. Het
wordtt echter ontsierd door een hele reeks zeer onwaarschijnlijke beweringen. Zo
steltt hij bijvoorbeeld dat het budget van de GROe vele malen groter is dan dat van
dee KGB. Dat zou volgens Suvorov worden bereikt doordat de GROe voor elke
opdrachtt op het gebied van industriële spionage bovenop zijn begroting extra gelden
ontvangtt van de wapenindustrie. De KGB moet het om onduidelijke redenen doet
mett zijn feitelijke begroting (pp. 43-44). Suvorov zegt dat de begroting van de
GROee ook in het begin van de jaren '30 al diverse malen groter was dan die voor de
buitenlandsee activiteiten van de OGPOe (p. 20). Men zou graag wat meer argumentenn voor dergelijke stellingen willen zien en willen weten wat Suvorovs bronnen
voorr dergelijke informatie zijn geweest.
Eenn andere onwaarschijnlijke bewering betreft de executie van Duitse communistenn door de Gestapo, die in de periode 1939-1941 in de buurt van Moskou zou
hebbenn plaatsgevonden. Daarmee zou Stalin hebben ingestemd in ruil voor de
leveringg van moderne Duitse jachtvliegtuigen. In een gezamenlijke operatie van de
GROe,, het Centraal Comité van de CPSU (!) en de Gestapo zouden de lijken van de
geëxecuteerdee Duitse communisten vervolgens zijn verbrand (p. 23). Het is echter
zeerr onaannemelijk dat Stalin de Gestapo op zijn grondgebied op een dergelijke
manierr de vrije hand zou geven en er is uit andere bronnen ook helemaal niets van
bekend.. Ook is het niet goed voorstelbaar dat het Centraal Comité bij de uitvoering
vann deze operatie betrokken zou zijn geweest. Een eerder aangehaalde bewering van
Suvorovv is dat er binnen de GROe geen 'speciale afdelingen' van de KGB actief
zijn.. De veiligheid binnen de GROe zou volgens Suvorov gegarandeerd worden
doorr eigen mensen (p. 55). Dit wordt door tal van memoires en andere bronnen
tegengesproken.318 8
Suvorovv is vooral bekend geworden door zijn boek Icebreaker. Hij stelt
daarinn dat Stalin zich in 1941 voorbereidde op een aanvalsoorlog op Centraal- en
West-Europaa ter verspreiding van het communisme en dat operatie Barbarossa niets
anderss was dan een defensieve reactie van de zijde van nazi-Duitsland op die
dreiging.. Suvorov acht het zelfs waarschijnlijk dat Stalin van plan was zijn aanval
opp 6 juli 1941 te lanceren en dat Hitler hem dus slechts enkele weken voor is
geweest..
Beide delen van de stelling hebben slechts bij weinige historici in
Ruslandd en het Westen serieuze weerklank gevonden, zeker niet bij historici van
naam.320 0
11

Zie ook Rahr (1990), pp. 18-19.
Krjoetsjkov (1996,1), pp. 340-341.
33
Leonov (1994), pp. 361-362.
44
Groesjko (1997), p. 188; Kirpitsjenko (1993), p. 228; Krjoetsjkov (1996, II), p. 242; Oedilov
(1994),, pp. 200-201.
ss
Pavlov (1999), p. 38.
** Primakov (1999), p. 114.
77
Zie ook Rahr (1990), pp. 29-30.
8
Remnick(1997),pp.. 186,195.
99
Novosti razvedki i kontrrazvedh, 1998, nr. 4.
l0l0
Izvestia,Izvestia, 17 april 1996.

22

371 1

111

Andrew & Mitrokhin (1999), pp. 400-438.
Andrew & Mitrokhin (1999), pp. 634-661.
133
Andrew & Mitrokhin (1999), pp. 660-661.
144
Medeling per email van Tennent H. Bagley, 13 december 2000.
155
Fricke (1996a en 1996b).
166
Sudoplatov (1994), pp. 270, 278-284; Bobrenjow & Rjasanzew (1993), passim.
177
Kolpakidi & Prochorov (2001a), pp. 226-227.
188
Mitrokhin (2002a), p. 92; Drozdov (1999), pp. 175-256, passim.
199
Andrew & Gordievsky (1990), p. 334. De toegang tot Britse krijgsgevangenen resulteerde onder
anderee in de rekrutering van de MI6-medewerker George Blake.
200
Kuzichkin (1990), pp. 79, 105.
2!
Sheymov(1993),p.. 227.
22
Sheymov(1993),p.. 240.
23
Sheymov(1993),p.. 225.
244
Andrew & Gordievsky (1991), pp. 208-209; zie ook ibid., p. 184 voor een opmerking over het
moeizamee inlichtingenwerk in China ten tijde van de Culturele Revolutie. Zie ook Andrew &
Gordievskyy (1990), pp. 408-409.
25
Leonov(1994),p.. 238.
26
Leonov(1994),p.. 238.
277
Kuzichkin (1990), p. 308.
288
Kalugin (1994), pp. 212-213.
299
Kirpitsjenko (1998), p. 354.
300
Drozdov (1999), p. 212.
311
Schecter & Deriabin (1992), pp. 51, 57.
322
Petrov & Skorkin (1999), p. 381.
333
Costello & Tsarev (1993), pp. 36-40.
344
Grig (1997), p. 399.
355
Shevchenko (1985), pp. 311-312.
366
Barron (1974), p. 518.
377
Zie ook Kolpakidi & Prochorov (2001a), pp. 378-379; Novosti razvedki i kontrrazvedki, nr. 14,
1996,, p.3.
388
Lamphere & Shachtman (1986), pp. 134, 149-151; Haynes & Klehr (1999), p. 305.
3939
Haynes & Klehr (1999), passim.
InternationalInternational Herald Tribune, 17 maart 1997.
411
Albright & Kunstel (1997), pp. 49-50.
422
Novosti razvedki i kontrrazvedki, nr. 19, 1996, p. 4.
433
Albright & Kunstel (1997), pp. 271, 363.
"BamfordfmSJ.pp.. 194-196.
455
Fursenko & Naftali (1995); Fursenko & Naftali (1997), pp. 263-265, 270-271, 291.
466
Zie hoofdstuk 1.
477
Golitsyn (1984), pp. xiii-xiv; zie ook Mangold (1991), pp. 50-51.
488
Zie bijvoorbeeld Mangold (1991).
499
Mangold (1991), pp. 89-91.
500
Zie Bittman (1981), pp. 112-113,153-154 en Bittman (1985), passim.
511
Zie de bespreking van Groesjko's memoires in deze bijlage.
522
Zie ook Andrew & Gordievsky (1990), pp. xx-xxi.
533
Andrew & Gordievsky (1990), p. xx.
544
Dobrynin (1995), pp. 522-526.
555
Fischer (1999); zie ook Wolf (1997), pp. 331-332 en Grofimann (2001), pp. 137-140.
566
Andrew & Gordievsky (1990), p. 233.
ï7
Schlesinger(1991),p.. 128.
588
Weinstein & Vassiliev (1999).
599
Haynes & Klehr (1999), pp. 205-206. Zie ook Mark (1998), passim.
60 0
Kirpitsjenkoo (1993), p. 245.
Ziee bijvoorbeeld Crozier (1993), pp. 1-2, 11.
122

372 2

622

Schlesinger (1991), p. 127; Andrew & Gordievsky (1990), pp. 183-184, 227-228.
Weinstein & Vassiliev (1999), passim; Haynes & Klehr (1999), passim.
644
Andrew & Gordievsky (1990), pp. 231-232.
655
Haynes & Klehr (1999), pp. 170-173.
666
Kuzichkin (1990), pp. 85, 79.
67
Karagin(1994),p.. 149.
68
Sudoplatov(1994),p.26. .
699
Kalugin (1994), p. 135.
700
Pavlov (1998), pp. 8, 9, 38, 392; Pavlov (1999), pp. 21-22.
711
Groesjko (1997), p. 121. Zie ook p. 124.
72
Bakatin(1993),p.. 155.
733
Bobkov (1995), passim.
744
Zie ook Kolpakidi & Prochorov (2001a), p. 215.
755
Novoje vremja, nr. 14, april 1993.
766
Kolpakidi & Prochorov (2001a), p. 423.
777
Voor het onderscheid tussen een 'agent' en een 'vertrouwelijk contact' zie hoofdstuk 4.
788
Barron (1974), pp. 170-192; zie ook voor de uitvoerige versie Krotkov (1969 & 1970).
799
Andrew & Gordievsky (1990), pp. 475-478.
800
De foto is onder meer afgedrukt in Andrew & Gordievsky (1990).
811
Zie ook Mangold (1991), pp. 116, 127-128.
822
Pavlov (1999), p. 260.
833
Andrew & Gordievsky (1990), pp. xxv-xxvii; Gordievsky (1995), pp. 322-325.
844
Andrew & Gordievsky (1990), pp. xxvii-xxix; Gordievsky (1995), pp. 329-332.
855
Mitrokhin (2002b), pp. 34-35; Mitrokhin (2002a), pp. 33-34.
866
Zie bijvoorbeeld Andrew & Gordievsky (1990), pp. 358-360. De karakterisering van Kekkonen
staatt op p. 360. In zijn memoires gaat Gordievsky niet op Kekkonen in: Gordievsky (1995).
877
Gordievsky (1995).
88
Sinitsyn(1996),p.267. .
899
Izvestia, 24 maart 2000.

633

900

The Russia Journal, 7 augustus 2003, http://wwwmssiajoiirna1 roTn/nEws/rmews-

articleshtml?nfl=3Q832,, geraadpleegd op 7 augustus 2003.
911
Johnson (1996-97), p. 187.
922
Sjironin (1996), pp. 312-316.
933
Zie o.a. Moskovski Komsomolets, 13 maart 1996.
944
Pavlov (1999), p. 513.
933
'FBI Arrests '60s Army Clerk as Spy,' Associated Press, 24 februari 1996.
966
Literatoernaja gazeta, 1 mei 1996, nr. 18.
977
Andrew & Mitrokhin (1999), p. 23.
988
Andrew & Mitrokhin (1999), p. 370-371.
999
Kirpitsjenko (1998), pp. 331-332.
100
Kirpitsjenkoo (1998), p. 324.
Philby,, Lyubimov & Peake (1999), pp. 41-42.
102 2
RFE/RLRFE/RL Newsline, Vol. 2, No. 204, Part II, 21 October 1998 en RFE/RL Newsline, Vol. 2,
No.. 205, Part II, 22 October 1998.
1033
Gordievsky (1995), p. 172.
1044
Kommersant, 10 maart 2000.
,oss
Izvestia, 24 maart 2000.
1066
RFE/RL Security and Terrorism Watch, Vol. 3, No. 12, 8 April 2002.
1077
Zie ook Die Zeit, 24 februari 1995, nr. 9; Bahr (1996), pp. 264, 293, 335.
1088
Dzhirkvelov (1989), pp. 196,197, 309-310.
1099
Razvedka i kontrrazvedka v litsach (2002), p. 223
nc
Falin(1993),p.. 124.
1111
Bahr (1996), p. 383.
112
Wolf(1997),p.261. .
1133
New Times, juni 1992, nr. 24.
373 3

144

Jansen & De Jong (1994), pp. 680-681.
Kirpitsjenko (1993), p. 136.
166
Izvestia TsKKPSS, 1991, nr. 1, p. 213.
177
Izvestia TsKKPSS, 1991, nr. 2, pp. 200-208.
188
Sudoplatov (1994), pp. 246-248.
199
Sudoplatov (1994), p. 248; New Times, juni 1992, nr. 24.
200
Kolpakidi & Prochorov (2001a), pp. 137-138.
211
Sakharov (1981), pp. 241-243.
222
Philby, Lyubimov & Peake (1999), passim.
233
Pavlov (1999), p. 347-348.
244
Kuzichkin (1990), pp. 88-89.
255
Andrew & Gordievsky (1990), pp. 413-416; Barron (1974), pp. 69-73; Sakharov (1981), p. 193.
266
Kirpitsjenko (1998), pp. 153-154.
277
Kirpitsjenko (1998), p. 156.
28
Dzhirkvelov(1989),pp.. 146-147.
299
Kirpitsjenko (1998), p. 175; Pavlov (1996), p. 259.
300
Pavlov (1998), p. 349.
311
Kirpitsjenko (1998), p. 176.
322
Wheeler (1972), p. 757.
333
Pavlov (1996), p. 260; Leonov (1994), pp. 261-262.
34
Groesjko(1997),p.. 183.
355
Kirpitsjenko (1998), p. 349.
36
Mitrokhin(2002b),p.95. .
377
Kirpitsjenko (1998), p. 349.
388
Kirpitsjenko (1998), pp. 352-353.
399
Kirpitsjenko (1998), p. 354; Drozdov (1994).
400
Drozdov (1999), pp. 205-256.
411
Waller (1994), pp. 70,273.
422
Voor Primakovs levensloop zie bijvoorbeeld Segodnja, 11 september 1998.
433
Kuzichkin (1990), p. 117.
444
Krasnaja zvezda, 12 november 2002.
45
Kalugin(1994),p.34. .
466
Dzhirkvelov (1989), p. 180.
477
Kirpitsjenko (1998), p. 282.
488
Andrew & Mitrokhin (1999), p. 612.
499
Zie Politbjoero. Orgbjoero (1990), p. 143; Rahr (1990), pp. 86-87; Kolpakidi & Prochorov
(2001a),, pp. 136-137.
500
Zie bijvoorbeeld Gibianskii (1998), pp. 142-143.
511
Granville (1995), pp. 28, 34-37.
522
Pavlov (1998), p. 132.
533
Zie de bespreking van de memoires van Oleg Kaloegin in deze bijlage.
544
Kalugin (1994), pp. 178-180.
555
Keworkow (1995), passim.
566
Wise (1995), p. 114.
577
Wise (1995), p. 119.
588
Kirpitsjenko (1998), p. 350.
59
Sjironin(1996),p.. 120.
600
Mitrokhin (2002b), pp. 120,133.
611
Sjebarsjin(1993),pp. 197-202.
622
Sovetskaja Rossia, 13 februari 1993.
633
Bakatin (1993), p. 56.
M
Bakatin(1993),pp.. 151-152.
655
Stepankow (1992), pp. 221-222.
6666
Kirpitsjenko (1993), pp. 139-147.
67
Akhmedov(1984),p.83. .
155

374 4

lM

Deriabin(1960),p.. 116.
Sheymov(1993),p.. 171.
1700
Gordievsky (1995), p. 2.
1711
Drozdov (1994), p. 53; Andrew & Gordievsky (1990), pp. 334, 408-409; Andrew & Gordievsky
(1991),, pp. 208-210; Sheymov (1993), pp. 225,227. Voor de resultaten van de KGB in de Volksrepubliekk China zie de bespreking van de memoires van Joeri Drozdov in deze bijlage.
,72
Sjebarsjin(1993),p.43. .
733
Gordievsky (1995), p. 155.
744
Sjebarsjin (1993), pp. 57-58.
7575
Kirpitsjenko (1993), p. 242.
766
Sjebarsjin (1993), p. 156.
777
Moscow News, nr. 41,13-20 oktober 1991.
788
Moscow News, nr. 46,17-24 november 1991.
799
Moscow News, nr. 45,10-17 november 1991.
800
Kolpakidi & Prochorov (2001a), 273-274.
81
Orlov(1963),p.. 187.
822
Kalugin (1994), pp. 235, 239 en 242.
833
Zie ook Brook-Shepherd (1988), pp. 238-250; Barron (1984), pp. 48-194.
844
Razvedka i kontrrazvedka v litsach (2002), p. 282.
855
Barron (1984), p. 52.
866
Barron (1984), p. 189.
877
Barron (1984), pp. 173-174, 139.
888
Pavlov (1998) en Pavlov (1999), passim.
899
Leonov (1994), pp. 192-193.
900
Fricke & Marquardt (1995), pp. 115-127.
911
Zie bijvoorbeeld Kalugin (1994), p. 208; Knight (1988), pp. 249-275.
9292
Zie bijvoorbeeld Pinkus (1988), 229-241 en passim; Juchneva (1993), pp. 3-10.
"" Dzhirkvelov (1989), pp. 250-251,257-258.
944
Deriabin (1959), p. 100; Penkovskiy (1982), p. 259.
9595
Gouzenko (1948), pp. 157-158.
9696
Vaksberg (1994), p. 83.
977
Dzhirkvelov (1989), pp. 250-251, 257-258.
988
Feklisov (1994), p. 57.
999
Leonov (1994), p. 249.
2000
Bobkov (1995), p. 350.
2011
Kolpakidi & Prochorov (2001a), p. 306 wijkt in sommige details af van wat Netsjiporenko in zijn
boekk zelf over zijn carrière zegt.
2022
Suvorov (1987), pp. 2-4, 134, 227.
2033
Kolpakidi & Prochorov (2001b), pp. 251-256.
Trepperr (1976), pp. 153-156,163. Sommige westerse auteurs zijn dezelfde mening over Jefremov
toegedaan.. Zie Tarrant (1996), pp. 42-47,107-108.
205 5
Hoodd (1983), pp. 5-19 en passim.
2066
Kolpakidi & Prochorov (2001b), p. 163.
2077
Oedilov (1998) is een tweede versie met een extra hoofdstuk.
2088
Vaksberg (1991), pp. 59-60.
2099
Een meer gedetailleerde en soms enigszins afwijkende biografie is te vinden bij Kolpakidi &
Prochorovv (2001a), pp. 316-317.
2100
Zie o.a. Pavlov (1999), p. 347.
21
'' Andrew & Gordievsky (1990), p. 232.
2122
Weinstein & Vassiliev (1999), p. 79-80.
2133
Weinstein & Vassiliev (1999), passim; Haynes & Klehr (1999), passim.
2144
Feklisov (1994), p. 106.
2,55
Schecter & Schecter (2002), pp. 22-45.
2166
Haynes & Klehr (1999), p. 139.
2177
Weinstein & Vassiliev (1999), p. 163.
1M

375 5

2188

Haynes & Klehr (1999), p. 138.
Zie bijvoorbeeld Brook-Shepherd (1988), pp. 8-23.
2200
Brook-Shepherd (1988), pp. 22-23; Albright & Kunstel (1997), pp. 179-180.
2211
Albright &, Kunstel (1997), passim.
2222
Murphy, Kondrashev & Bailey (1997), pp. 248-251.
2233
Oedilov (1994), pp. 202-204.
2244
Kessler (1991), p. 206 en passim.
2255
Kalugin (1994), pp. 206-208.
2266
Earley (1997), pp. 190-191.
2277
Levchenko (1988), passim.
2288
Murphy, Kondrashev & Bailey (1997), pp. 215-216.
2299
Murphy, Kondrashev & Bailey (1997), p. 218.
2300
Pavlov (1999), pp. 360-361.
2311
Reese (1992), p. 228; Murphy, Kondrashev & Bailey (1997), p. 346.
2322
Pavlov (1999), p. 520.
2333
Sheymov (1993), pp. 71-72.
2344
Pavlov (1999), p. 313-314.
2355
Voor een meer uitvoerige beschrijving van de informatiepositie van Pavlov tijdens zijn verblijf in
Warschauu zie hoofdstuk 4.
236
Checinski(1989),p.45. .
2377
Leonov (1994), p. 212.
2388
Kramer (1998), pp. 6-8.
2399
Barron (1984), pp. 196-204; Barron (1974), pp. 270-311.
2400
Voor een verdere beschrijving van wat Pavlov zegt over de relaties met de Poolse dienst zie
hoofdstukk 4.
2411
Albright & Kunstel (1997), pp. 319, 363; Weinstein & Vassiliev (1999), pp. 190-192.
2422
In Albright & Kunstel (1997), passim.
2433
Zie bijvoorbeeld Albright & Kunstel (1997), pp. 267-277.
2444
Earley (1997), p. 146.
2455
Earley (1997), p. 234.
2466
Earley (1997), pp. 81-83; Wise (1994), pp. 167-169.
2477
Earley (1997), pp. 145-146.
2488
Penkovskiy (1982), pp. 26-29; zie ook Schecter & Deriabin (1992), pp. 50-65 en passim.
249
Garthoff(2001),p.. 117.
2500
Schecter & Deriabin (1992), pp. 51-52, 57, 59.
2511
Schecter & Deriabin (1992), p. 383.
2522
Schecter & Deriabin (1992), pp. 384-385.
253
Golitsyn(1984),p.54. .
2544
Zie ook Manne (1987), pp. 3-8 en passim.
2555
The Guardian, 27 juli 2002.
2566
Zie ook Manne (1987), pp. 3-8 en passim.
2577
The Guardian, 27 juli 2002.
2588
Thwaites (1980), passim en Manne (1987), p. 3.
2599
Manne (1987), pp. 257-258.
2600
Thwaites (1980), p. 142.
2611
Manne (1987), pp. 256-257.
2622
Knight (1993), p. 226-227 en passim.
2633
Knight (1993), pp. 97, 160.
2644
Troed, 11 maart 2000.
2655
Thwaites (1980), p. 131.
2666
Manne (1987), pp. 219 e.v.
2677
Manne (1987), p. 220.
2688
Zie ook Kolpakidi & Serjakov (2002), pp. 507-509.
2699
Van de Berg (1991, II), p. 841.
2700
Zie ook bijvoorbeeld Sakharov (1981), p. 191 en passim.
2199

376 6

2711

Andrew & Mitrokhin (1999), hoofdstuk 16 en 17, pp. 322-382.
Zie hoofdstuk 5, in het bijzonder paragraaf 5.15 en passim.
2733
Zie bijvoorbeeld Grigorenko (1976) en Grigorenko (1981).
2744
Gordievsky (1995), pp. 1-24.
2755
Krjoetsjkov (1996,1), pp. 349-352.
2766
Krjoetsjkov (1996,1), p. 353.
2777
Dat is ook de strekking van een recensie van Tower of Secrets in Intelligence and National
Security,Security, Vol. 9, Number 4, October 1994, pp. 776-777.
2788
Pavlov (1999), p. 312.
2799
Persico (1990), pp. 286-288.
2800
Voor een verdere bespreking van dit thema zie hoofdstuk 5.
2811
Kalugin (1994), pp. 197-198.
2822
Andrew & Mitrokhin (1999), pp. 634-661.
2833
Onder andere door Kuzichkin (1990), pp. 79,105; Drozdov (1994), pp. 53-54. Zie verder voor dit
themaa de bespreking van de memoires van Drozdov in deze bijlage.
2844
Biografische informatie over Sjebarsjin is ook te vinden bij Kuzichkin (1990), pp. 280-284. Voor
eenn langere en soms enigszins afwijkende biografie zie Kolpakidi & Prochorov (2001a), pp. 138-139.
sss
Knight (1996), p. 96.
866
Kuzichkin (1990), p. 104.
2877
Nechiporenko (1993), p. 267.
888
Voor het aftreden van Sjebarsjin zie ook Bakatin (1993), pp. 85-86.
Kuzichkinn (1990), p. 280.
"Kuzichkinn (1990), pp. 283-284.
911
Bakatin (1993), p. 85.
2922
Kalugin (1994), pp. 336-344.
Voorr een bespreking van Sjironins memoires zie ook hoofdstuk 1.
944
Voor een meer uitvoerige en in sommige details afwijkende biografie zie Kolpakidi & Prochorov
(2001a),, pp. 107-111.
955
De drie medeauteurs van Pavel Soedoplatov worden in deze Russische editie helemaal niet
vermeld. .
Soedoplatovv (1997), pp. 5-14.
NezavisimajaNezavisimaja gazeta, 26 september 1996.
2988
Zie vooral Powers (2002), pp. 59-79 en Holloway (1994).
"Hollowayy (1994) en Smirnov (1994). De karakterisering is van Smirnov. Zie Smirnov (1994), p.
56. .
000
Literatoernaja gazeta, 27 juli 1994, nr. 30.
Kirpitsjenkoo (1998), pp. 242-243. Vitali Pavlov spreekt in verband met Soedoplatovs beweringen
overr atoomspionage over 'leugenachtige informatie'. Pavlov (1999), p. 38.
"" Albright & Kunstel (1997), passim.
1033
Powers (2002), pp. 67-68.
1044
Zie o.a. Weinstein (1997), passim.
Ziee hoofdstuk IV voor een uitvoeriger behandeling van dit thema.
1066
Jansen & De Jong (1994), passim.
1077
Nezavisimaja gazeta, 26 september 1996.
088
Zie voor biografische bijzonderheden Brook-Shepherd (1988), pp. 225-237, vooral pp. 229 e.v.
099
Brook-Shepherd (1988), p. 234.
100
Brook-Shepherd (1988), pp. 234-235.
111
Schecter & Deriabin (1992), pp. 5-45.
122
Schecter & Deriabin (1992), pp. 403, 413-414.
111
Schecter & Deriabin (1992), p. 373.
144
Smith (1990), p. 23.
155
Zoals geciteerd bij Smith (1990), p. 23.
166
Smith (1990), p. 21.
177
Brook-Shepherd (1988), p. 236.
188
Zie ook hoofdstuk III.
2722

377 7

3199
3200

Suvorov (1990), pp. 344-345; Uldricks (1999), passim.
Zie Uldricks (1999), passim.

378 8

