In 1951 wordt te Den Haag de. Nederlander K. gearroGtesrcl,
K. is in 19^-9 tijdens zijn verblijf in Ts jccho-£lov;axi,je
gerecruteerd door de ïsjechoslov/aakse inlichtingendienst,
Ka zi'jn terugkeer in Nederland verstrekte hij gegevens
inzake de Nederlandse buitenlandse politiek aan ai in
Tsjechische opdrachtgevers. Voor het doorgeven van deze
berichten maakte hij gebruik van sgn» dody brievenbussen.
K« werd op grond van het verstrekken van geheime gegeven?
aan de -Ts j f. c ho Slowaakse inlichtingendienst veroordeeld to
anderhalf jaar gevangenisstraf.
in 1952 wordt de te Den Haag gevestigde Tass-ccrresp
'. Lev PISüABiiïV als ongewenste vreemdeling uitgeuGzan»
' PISSAREV, die in werkelijkheid een medewerker van de SovjetruscÏBche Staatsveiligheidsdienst is, benaderde velt* ?;odcr~
landers» w.o. ambtenax-en, niet.het. doel door oakopius; g e-';?.£• 3 ITK
. gegevens te verkrijgen.
In 1937 wordt de 2e secretaris van de Sovjetrussisclu' Am b r, s- •
s tul e - tevens SOVIKFO]'?lj-vertegenwoordiger - V. DRANKüV, tot
ia non grata verklaard. Ook hier was sprake van &en
«r van de Sov jetrussische staatsveilighe-idGuic-n^t,
die door middel van omkoping Nederlander?* tot het verstrekken van geholde gegevens wilde bewegen.
In 19^8 worden tot psrsona non grata verklaard: de Scvjetruofiiache Assistont-nilitair Attaché Cir.;H:;OV en do /.,<?Kif.-itc.'r.tMarine Attaché 2SJNj.i< e Tezelfdertijd v/ordt uitg«v;eüe:i de medewerker van de Marine Attaché, 3üK}iAClïiJV. Voor a] Is d.r-is rolc

de aanklacht: poging tot omkoping van Nederlandse ambtenaren,
c»(j» militairen, tot het verkrijgen van geheime gegevens.
(Koot: SUKHACHEV was na zijn uitwijzing uit Nederland een
aantal jaren APN-NOVOSÏI-=vertegenwoordiger te Cairo
en thans als sodanig werkzaam te Amman)«
Een, van de contacten van de Assistent-Militaire Attaché
i
CHKRNOVj was een in moeilijke omstandigheden terechtgekomen
musicus D., Deae had ten behoeve van CHERNOV gegevens verzameld over militaire objecten in Nederland. Ds werd in 1958
te Breda veroordeeld tot *f jaar gevangenisstraf0
In 1961 wordt de te Den Haag (studerende Sovjetrus SMIMQV
gearresteerd en korte tijd later uitgewezen, nadat uit verklaringen van een in West-Duitsland gearresteerde Oostduitser
is gebleken, dat deze in Nederland in opdracht van SMIKNQV
- en tegen betaling door SM1RNOV - contact opnam met meisjes,
werkzaam in overheidsdienst (o.a. bij de B.V,D«), met de
opzet oia hen in compromitterende situaties te brengen, waarna
Bij gechanteerd kunnen worden door de Russische inlichtingendienst.
Ia 1967 wordt de vertegenwoordiger van de Russische liichtvaartmij AEROFLQT, GLUKHOV, te Amsterdam gearresteerd en
vervolgens als ongewenste vreemdeling uitgewezen. Ook hier
was weer sprake van omkoperij ter verkrijging van geheime
gegevens.
Eveneens in 190? wordt in Luxemburg gearresteerd de medewerker van de Poolse Handelsmissie te 's~Gravenhaga,
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Stefan STASZCAK, na een ontmoeting tnet een agent, die ten
behoeve van de Poolse inlichtingendienst gegevens verzamelt
over de NAVO,
STASZCAK werd door Luxemburg als ongewenste vreemdeling uitgewesen en hij keerde terug naar de Poolse vertegenwoordiging in Nederland.
•
'
Teen over de arrestatie te Luxemburg vervolgens persberieh-1
ten verschenen - ook in Nederland ~ vertrok hij enige dagen
later naar Polen,
In. april 1970 v/erd de Pool PIETSSWAS, vertegenwoordiger te Duisburg voor de Poolse binnenscheepvaart, gearresteerd' ',;ij
de-'Nedorlands-Duitse grens, toen hij terugkeerde van e 311 cv b:
moeting in Nederland met een agent van de Poolse inlichtingendienst» '•
PIET.2RWAS was van 1967-1969 in Den Eaag werkzaam, eveneens
als vertegenwoordiger van de Poolse binnenscheepvaart.
Ü££JL:L 2owel van PI1CTJ3BWAS aio van S'JASCAK was al eerder
gebleken, dat zij zgri. "derde land" ontmoetingen h&cUV
Biet agenten. Ontmoetingen, waarbij de inlichtir_r;en»
officier, die onder dekmantel in het buitenland v.'erkjsaarn is, naar een naburig land reist om daar een c-jicnt:
te ontmoeten, die (meestal) uit v/eer een ander land
afkomstig is«,
Voorts v/erd in mei 1970 tot persona non grata verklaard de

:

Ie secretaris-persattaché van de Sovjetrussische ALibar.óada,
Nüï}?EBSKIY, Tezelfdertijd v/erd uitgeweken de ruedev/erlier v-sr,
de Ambassade j '3HARATÜV. Het tv/e e tal v;as enige m aan der. tovor;;
met een CD-auto van de A:r:br,Gsade te water geraakt» Bij
controle van de auto werd oen kaart gevonden van f:ederlauc;,
waarop aantekeningen \varen gemaakt r.i.b.t» geheime i^iXiti; ire
objecten„
3 novenber 1970»

.
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In Uederlartd tot per&ona non grrata verk3.a?ïrd i of uitgewezen);
1952:'PISSAR3V, Lev Konstantinovich, 24-2-1915,
Taes-correspcndent.
195?: DRAKKOV, Vasili Dmitryevich, 14-10-1923,
2e secretaris Sovjetruesische ambasoade.
1958: CHEEÏTOV, Leonid Ivenovich, 29-3-191^,
Sovjetrusaische assistent militaire attaché
ZEI-TI??, Vasili Sergeyevich, 4-4-1923,
So\'jetrussische assistent marine attaché
SUKSACHEV, Georgi Nikanorovich, 16-6-1925
Sovjstrussische medewerker marine attaché»
19oOï SMIRNOV, Petr Vassilyavich, 7-1-1928,
Sovjetruasische student.
1961:

?OnOMAKE!HCO, Panteleymon Xondratyevich, geb. 1902,
ambaoeadeur Sovjetruasische ambassade

)
)

SHIBAÏEV» Sergfli Vasilyevich t 1^-3.0-1906,
J
hoofd van de Sovjetrussische handelsvertegeawoordiging. ?
POPOV, Anatoliy Dmitriysvich, 15-6-1925»
2e aeeretaris/persattöché Sovjetruesisohe ambassade.
1966: LI En-CHïïI, geb. 1Q09,
.
Chargé d'Affaires Chinese Volksrepubliek.

)
)
)
)

196?: GLUKÜOV, nadimir Alekseyevich, 13-6-1924»
Aeroflot-vertegenwoordiger.
1970: riETRSBSKIÏ, Boris Pavlovich, 2>.1-1936,
2* secretarie/ APN-vertegenwcordiger
SHAROVATOV, Vladinlr Semyonovich, 5-9-1928,
medewerker Sovjetï'usaische asnbaösade*

5 februari

1971.

*) Uitgewezen n.a.v. hun optreden op Schiphol bij het vertrek van de
Sovjetrussische Mevr. GOLUB, wiens echtgenoot in Nederland kort tevoren om asyl had verzocht.
**) Uitgewezen op grond van de zgn. "lassers-affaire". Een Chinees delegatielid bij een internationale conferentie h.t.l. over de lastechniek, die
na een sprong uit het raam van een gebouw van de Chinese Vertegenwoordiging, zwaar gewond naar een ziekenhuis was vervoerd, werd kort daarop
door leden van dèé vertegenwoordiging daaruit ontvoerd en teruggebracht
naar de Chinese vertegenwoordiging, waar hij korte tijd later overleed.

