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.,Een grote p~ d!enst ean dit land" - zo noemde de op 5 September 1945, toen alle omataDdi~ CUJ!IItit: sellb
Konlnklijke Canac!Me Oommisr.ie van Onderzoek naar de nen, ODder een voorwendsel toegang V6l'lcllafte tot de ~ 
!3ov)ekplonnap in Cauada de moedige daad van lgor kluis op de tweede etage van de 811Jbenede, waama hU met 
Gou:zeullo, die bet bestaeD van deze sploJlll8;ge en van een de dOCUDIIlllten "die hem els lood in de züken wogen" ver
~ vijfde eoloDDe met groot levensgevaar ont- dween. Gouzeuko's relaas beeft alle kwaliteiten vaD een voor-
maskerde, door met een honderdtal :r.eer bezwarende doen- treflelijk verbaal; W boeö vaD begin tot einde en beeft èle 
IDiMI.tell te villebten uit de Sovjet-1unbassade te Ottawa. ID ~ van een goede detedive-I"'ODDUUo al gaai bet Ja tilt 
onderstaand arlncel (W&ai"VIUl de nadruk, ook biJ gedeelten, geval niet om faataale, maar om de llarèle ~ 
veriloden I&) ~ GouzeDko in zijn eigen woorden hoe Belaa8 I& bet oos niet moJ'elijk een foto van èlell ~ 
hU ~ zUD vroow tG* het besluit kwam met de Sovjets te af te clnJkken, aan~ om ~ pen foto'• 
breken en hoe hU vervolpos maandenJaag ln stilte en onder van Gouzeoko, dJe dch met sUa cerm DOf: steeds OJidiJr be
vooriclarenèle anpt voor ontdek!Jdng werkte aan de voor- &chennlng bevindt van de befaamde Boyal {lenedlg M~ed 
bereSdlng van zUu vllldlt. Verwol~ verhaalt hU hoe hU ttot Pollce, de ;KoniDJdijke CaDadelle Bereden Politie, zijD pmaald. 
de keuze van de .-t ~ datum voor het ten uitvoer Het tweede cléel van Gouzenko's boeleBde relaas wcuö p;-

SPi~~~~~~~r··v~nlJ-R-•-~ 
Deel I: - SJALIN 

liiJN VLUCHT - geocht wero •• ••m- - >ti ••- mot -~ 
VAN DE 

AMBASSADE 
~ begon eigenlijk op die avond, toen 1k thuis 

kwam en ik Anna vertel®, dat ze ons terug 
wilden sturen naar :Mioskou. Maar al lang voor die 
avond had dk met het denkbeeld rondgelopen - om 
preciea te zijn seder.t de ~te dag de beste, waarop . 
ik te Fl1mbanks Sn Alaska uit •het vliegtuig stapte 
~.n opmerkte hoe ~ onderhou&ln en goed ge
organiseerd het v11~d er uitzag in vergelijldng 

vliegveld. .dat 1k j\IMt ln Siberië had ver
hoe welwillend de Amerikanen ons behan

delden. En. boeveel alnaasappelen er- voor iedereen 
te koop waren in de winkels, verderop in de stad. 
Maar die avond begonnen al die gedachten rond te 
wentelen 1n mijn geest - en ik :begon plannen te 
maken met Anna. 
Bet W1UJ laat geworden eer tk die avond thuis was. 
Ik bad wat rondgeslenterd door ~ straten van 
ottawa, omdat ik er een hektY. aan bad het haar te 
vertellen. · 
Bij de voomeur kwam zij mij tegemoet. Ik deed de 
deur 'AChter mij dlebt en keek baar aan. 
"Sleoht nleuws", zei 1k. Zö gaf geen antwoord. 
,,Moskou zegt, dat we terug moeten komen. Er 
kwam vanmidd.ag een tdegnun binnen bij Zabotin". 
Anna. viel op haar knieën op de ,grond en tlegon te 
buDen. Zij schudde haar hoofd. 

pel'BODeel Ik had sneller voorttang gemaakt met 
mijn studie van de Engelse taal dan de meeste 
and'ere leden van de stat. Daarom besloot 1k het 
erop te wagen en ik vroeg kolonel Zabotln, die di! 
~'hef W83 van de militaire spionnage en voor wien 
1k werkte al9 code-assistent, aan Moskou te vragen 
terug te . komen op hun beslult en mij in Canada 
te laten blijven als tolk of btJ de lnllobtln~. 
Moskou ~gde mijn :verzoek om uitstel van mijn 
teru,gkeer ·~ maar slechts op conditie,. dat ik mijn 
te~e werk op de code-atdeling zou blljwn 
vernchten. Dat :wa.s een pak van mijn bart. Toen 
ik voor het eerst poorde, dat Moskou mijn terog
·keer wenste, vroeg Ut mij at of soms een lid van 
de geheime SoVjet-politie, de ·N.K. W.D., mijn ge
daehten >had gel~n en gemden had, dat 1k Sn mijn 
geest steeda vergelijkingen. maakte t\1&9en: de demo
cratie, zoalS die mij W6S a:f.geschüd.erd Sn debatten 
op de Oonun~stische Jongeren CJ~ in- :Moskou, en 

f de democratie; zoals ik die Sn dit .land had leren 
kennen. Ik was bang, dat mijn tel'llgl"'eplllg be
te~e, dat men mij wilde "liquideren" of dat men. 

,.. mil na&! de zout:mijnen wilde sturen. 
~ mön werk als oode-uslstent bestond geheel 
uit het behandelen van cebefme en belangrtfke m~ 
~- Dat is een werk, dat men aleeht.t door 
melll!leD Uta.t vemchten, die het 'VQDe vertrouwen 
:g~~ten. Het bevel v~ Moskou, dat ik door moest 
blijven gaan met dat wer.k, kon niet anders be
tnenen dan dat ik nog steeds wen~ aangesJagen 
~ een zeer trouw Sovjet--burger. 
;Heel die Winter en. de &arop volgende lente gingen 
Alma en ik door met het uitwerken van onze plan
nen. H~ W&n!n geen eenvoudige plaJmen. Wü :wi&
ten, dat ze onze ouders in ftusJa.nQ veel leed •. _. __ 
vel'OOl'Zaken. • m.....,.. 

,,Het valt zwaar, maar we moeten proberen eemt 
aan onze jongen te denken" zei Anna. W: 
.Andre! -~---• • ,. anneer ~~........ wat ouder 1.s en we moeten hem ,.:Maar we pan niet terug", zei ze. "We kunnen 

niet. We Jnmnen het ·ldnd niet iaten opgroeien in 
dat land''. 
Het was de eer:rte maal, dat we er samen over 
spraken, maar .zij wist, dat zij het mij niet h~de 
uit te leggen of er met mU over hoefde te praten. 
V\rv w1aten op dat moment !belden waf wij gingen 
doen. Ik ihielp haar op van de vloer en gaf haar een 
:r.oen, oen toen ,gingen we samen op de ·bank zitten 
en •begonnen te praten over de :kwestie hoe en wan
neer wij het zouden doen. Het duurde een hele tijd 
voordat wij ·belden merkten, dat ik nog steeds mijn 
jas aa:nhad en mljli hoe<l op. 

vertellen, dat bij geboren Werd 1n Canada, hoe 
het leven. daar was, dan zal hü ons vervloek: dat 

• w~ hem ooit naar Rusland teruggebracht h~bben 
,~ hoe zullen wij hem recht in de ogen kunne~ 

Zlen?'' 

wes in September 1944. Voor dJ! geweldige hoe
werk, die de Sovjet-ambassade .Jn otta.wa_ 

Zo werd het~ Juni. En. toen kwam Koulakov in 
Ottawa aan:., om m.tJn plaats in te nemen aJs kolonel 
Za:botin's eod~stent. En opnieuw verlangde 
Moskou mijn terugkeer. Ik :begon mij klaar te maken 
voor het uitvoeren van mijn pla.n. 
In het begin had: ,ik er alleen maar aan gedacht 
~ vrouw en zoontje mee te nemen. en te ver
d~nen, ergens te vluchten in· Canada ot naar de 
Verenigde Sta.ten en mijn naam. te veranderen. Maar 
nadatJlet voor mij eenmaal vast==""""...., 



_ - · heften en dat ik dan niet meer oo tijd zou hebben 
goed. in Amerika wilde ·blijven, begonnen de dl.nge~, ' om mij naar de geheime <:ode-kamer op de tweede 
die ik op oo Sovjet-ambassade zag en hoorde, ';l'Ü etage van de ambassade te .begeven, waar de belang
te hinderen. Ik kre~ het .gevoel, dat de beide rijlte documenten in een .k\luis opgeborgen iagen. 
Amerikaanse democratiel!n, Canada en de United Daarbij kwam Anna's zwa.ngerscha.p. September was 
St&tes, eigenlijk mijn landen waren en dat ik deze .haar zesde maand. Wij wilden 'aan de Russen ont-
l:anden trouw diende te blijven. De rapporten van .sn11.ppen voor de ba.by geboren werd. En wanneer 
2:a.botin's Canadese agenten, die mij tot dusverre wij zouden wachten tot eind September of begin 
onverschillig hadden gelaten, kregen nu een geheel OCtober· !ZOU het voor baar te beZwaarlijk zijn om 
nieuwe betekenis voor mij, wanneer ik ze in code met Andrei en mij te reizen. 
omzette voor doorzending naar Moskou. Ik moest nu de .beste dag van de week ui~en. 
Ik kon de woorden niet meer vergeten, waarme<}.e De Zatenlag zou ideaal zijn, omdat het grootste 
Pt.vlov, de tweede seeretaris en het hoofd van de gedeelte van de ambassade-staf niet op Zondag 
N.K.W.D. op de ambassade, ons op een ~kere dag werkte. Dat zou ' mij .een dag speling geven voordat 
gewaarschuwd had: .,Bedenkt, dat ge hier tn Canada mijn afWezigheid werd opgemerlá. !Mlaar ik wilde 
door vijanden omgeven zijt". met mijn ·buitgemaakte documenten reehtstreeks 
Ik lag de hele na.oht wakker, nadat ik overdag naar de kranten en naar de ~e regerin.g gaan. 
gewerkt had .aan een boodscllap voor Mos~ou, waar- En ik was bang, dat hun .kantoren op Zaterdag
in de inlichtingen: werden overgebracht, die Zabotin avond en Zondag gesloten zouden zijn. 
verkregen had van Dr. Allan Nwt May, een Engelse Ten slotte obesloot ik dat Woensdag 5 September 
geleerde, die was verbonden aan de installaties voor de obeste dsg zou zij~. 
de bestudering van de Atoomenergie in Montreal Mijn beid~ superieuren, Zaibotin en Rogov, badden 
en Chalk River. het plan de avond door te brengen met het g9&I1 

Dit gebeurde in de lente van 1945, maanden voor- zien van een film in bet theater van de Nationale 
dat de wereld iets boorde van de atoombom. De , Filmra.ad' in Ottawa.. Omdat ik een code-assistent 
booc:l:sCha.p .beschreef de hel'e Amerikaanse atoo~- was, wiens werk een zeer geheim karaleter droeg, 
bom-installaties en noemde- generaal-majoor Leslie wlsten mijn collega's van de ambassade-stat op één 
R. Groves e.ls de orga.n!sator en Oppenheimet" als uitzondering na weinig of niets van de uren, waarop 
,.de hersenen''. De boodsoha.p v.ermeldde voorts de ik verondersteld werd te werken. Die ene ultzonde
munen. wn de overige, .bij het plan >betrokken ge- ring was Koulakov, de andere cod~assistent voor 
leerden en gaf een opsomroirtg van de fabrieken de militaire spionnage die met mij samenwerkte 
en proefstations te O~k Ridge ~ ~nnessee, Los en die Zich in moest w'erlmn om voo:r zijn taak ge
Alamos in Nieuw MeXIco, ?e umvermtelt van Chi- rees. te zijn, wanneer ik naar Moskou teru.g moest. 
cag'O, en. Hwltord in Washington. De Woensdag was de dag, waarop Koula.kov 
Ik -kreeg die dag oo.k onder ogen de uitvoerige en 'a-avond& de wacht moest houden in het huis van 
zeec technische be~Jc::ihrljving ~ Dr. May over. de de militaire attaché op Ra!.ge Road, een paar hui-
wetenschappelijike methoden, die waren gebezigd zenblokken van de ambassade. Ik w.ist, dat hij daar 
om het probleem van de atoombom op te lossen. zou zijn tot Donderdagmorgen en. dat bij vervolgens 
H~t rapport nam tien blaadjes in beslag, die getikt zou slapen tot Donde:rdagmid'dag. Hij zou mijn af-
waren zonder tussenruimte tussen de regelS, en om: wezigheld met opmerken voor Donderdagmiddeg 
dat het te uitgebreid was om in code over te zetten, om een uu1;- of één. Dat zou mij in totaal ongeveer 
werd net niet naar Moskou getelegrafeerd, maar 16 uur respijt geven, .voordat de N.K. W.O. mij zou 
met de diplomatieke post verzonden. gaan achtervolgen. 
Ik hl:>oroe ZS.botin en zijn geslepen eel\Ste assistent Op die Woensdagmiddag liet ik ~n paar telegram
luitenant-kolonel Motinov discussiëren over de mon- >ne.n voor Moskou in miin ress..n•u•.r HP'.v4!n zonder 
sters wn Uranium 233 en Uranium 235, welke Dr. ze af te ma:ken, ZO<lat ik een excuus zou hebben -
M-ay ~un· had -verstrekt . .Mntinov, die naar Moskou om terug te .komen en 's-.a.vonda aan het werk te 
terugvloog, omdat hij een nieuwe spionn&g~pdracht gaan in' de geheime code-kamer. 

in Waahington•, ' nam de monsters in het vlieg- Vervolg'ens ging ik naar huis. Anna had de deur 

ik toen nog enige twijfel hebben gekoesterd 
omtrent mijn besluit om met de Sovjets te breken, 
dan werd die wel teniet .gedaan door de toon, die 1 
op de Sovjet-ambassade 'heerste op V-J-da,g. Er 

niet gesproken over de hoop, de atoombom 
internationale controle te· beteugelen. Alle 
officieren op de Amba.s;;a.de hadden het maar 

ding: "Nu de Amerikanen de •bom hebben 
uit""'''or''d"n moeten wij het geheim stelen". 

in· een vrolijke stemming was, bracht 
uit op de Ainerikanen.: ,.Gisteren -onze 

heden onze buren, morgen onze 

op slot gedaan. Ik klopte drie maal, toen twee maal 
en toen nog eens drie keer. Gedurende de &!gelopen 
maanden had zij de deur alleen geopend, wanneer 
zij alt allgesproken 'Gignaal -hoorde. Wij leefden 
immers in voortdurende angst, dat iemand wn de 
ambassade onze •bedoelingen, zou ontd!lk:klen, voor
dat wij de kans kregen ze ten uitvoer te leggen. 
Voor dat geval hadden wij onze voorzorgsmaatrege
len genomen. Twee w-eken geleden hlJ.d ik twee te~ 
grammen uit het archief genomen. Het ene was 
een verzoek van Mx:lskou om inlichtingen over de 
atoombom en het andere was een rapport van 
Zalbotin aan Moskou over de verldezlng van Fred 
Rose, communistenltlider van Montreal en geheim 

diie we.ken, welke op V-J dag volg- agent va:n: de Sovjets, tot lid van het Canadese 
maakte Ik zorgvuldige noti~es va.n de structuur parlem~nt. Ik had twee officiële routine--telegram
het spionnagenet der &>vjet-Unie en de iden- men voor Moskou geschreven, die betrekking had

van \ha.a.r vijfde colonne agenten. Uit de ge- den op technische code-.kwestlelll en die gericht waren 
telegrammen in het arohief selecteerde ik aan de chef van de code-afdeling in Moskou, en die 

1!8Jllte:kenil:age,n, en memoranda, waarin namen. wer- telegrammen ha.<) ik l.:n de :plaats gelegd. van de 
en plannen werden beschreven. De door mij ontvreemde telegrammen, zodat iemand, die 

waarvan ik gebruik wilde maken, toevalli.g een blik sloeg in het archief, niet dadelijk 
ik door de .rechter bovenhoekjes om te vou- zou merken, .oa.t er twee tel~en ontbraken. 

Dit ZIOU mij in staat steUen om ze snel uit Vervolgens haó ik de telegrammen.over Roseen de 

tv (90S ® 

.... 

archief op te vissen, zodra de ~ daartoe rijp atoombom mee naar huis genomen en ze verstopt __ '"""! ______ _ 

en ik sn~ zou moeren bandelen. • in de :keukenkast. Wle.nneer er iets mis ging ·en ik 
k had niet meer de wens om weg te sluipen en te niet in de gelegenheid' zou zijn om de door mij met 
rerdWijnen. zonder een spoor achter te laten. Ik omgekrulde hoekjes gemerkte stukken uit de kluis 

integendeel zoveel mogelijk opzien verwekken. van de ambassade te Lichten, dan bad! ik in elk geval 
en Jk gtngen 'zOllgvui<Hg na, wat de beste deze twee telegrammen om mee te ontsnappen. 

:.tuin zou zijn. Wij- kwamen tot de conclusie, Qa.t Wanneer ik zou worden vermoord of gegrepen voor
oegin September 1945 ongeveer goed zou zijn. Ik dat ik de vluc.ht kon nemen, zou Anna ze uit de 
:ad mijn vertrek naar Moskou juist zo lang weten keukenk.a.st nemen en ze aan de Canadese autori-
lt te ,stellen, dat ik nog net geen vel'denking Óp teiten overhandl.gen om voor ha&rzelf en .Andrei 
1ij geladen ~ad. Ik was nu eehter bang, dat ZabÓtin ( officillle 1beschermin:g' te v~laijgen. Bovendien had
lij ieder ogenbll.k van mijn taak kon en zou ont- den wij op een. !Plank van de keukenkast, V•la.k bij 

de telegrammen, een doosje luciters neet1gelegd. Als 
elles mi& ging en de N.K.W .D. ons huis zou om-



erop te wagen en ik vroeg koloonel Zabot:in, die d~ ndi.a 'lliet zo hard spelen, omdat hij zo dol was op 
chef W83 van de mllitaire spionnage en voor wien muziek. De bedoeling was aJJ.een, dat niemand de 
ninnen in oM tlatje. Andrei :kraaide mij toe van· gesprekken, die in zijn kamer gevoerd werden, zou 
de hoge kinders~!. die in de .keuken atond, want ~ dluisteren. 
hij waa juist aan het eben. Door het midden van de kluis liep een nauwe gang 
,.Vanavond?", Vl'<\~~ .Anna. met drie k1llllers aan elke kant. In de beide kamers 
Ik knikte. En ik .utelde haar, dat ik die middag aan het eind bevonden zich verbrandingl!.Oventjes, 
met Rogov bad gesproken en dat mij gebleken was, waarmede men documenten vernietigde. Iedereen, 
dat hij en Zabotin hun plannen niet veranderd bad- die in de kluiskamer wP.rk lhad te verrichten, had 
den en dat zij naar de film zoUden gaan. Ik vertelde toegang tot de kleine ver.brand.lngaoven in de kamer 
.haar ook, dat ~ mij weer gevraagd bad of wij linka van de gang. Slechts de chef van de COtle

nu al lamt en klaar waren om naar 'Mloskou te atdeling mocht de andere Vel'brandingöoven gebr ul
vertrekken - een vnLag. die hij mij de laatste ken, die zich in de kamer aan de rechterkant va.-, 
maanden bijna da.gelöks gesteld bad. . de gang bevond en die voorzien wu van een krach
,.Mos!tou". zei .Anna. ,,Mo~ om deze tijd ZUllen Uge veutilator, waardoor een zodanige bttte kon 
een heleboel mensen m Moakou over jou praten. En woroen ontwikkeld, dat IDeJl in die oven in korte 
zij zullen je ben.ijden." tijd gema:kkelijk een mensenifchaam kon verbran
Wij ~ .belden opg~uoht, dat het hele gedoe nu den. Zij was er groot genoeg voor en 1k veronder
over een pa;ar uur voorbij zou zijn _ hoe het dan ·atel, dat de oven ook met dat doel gebouwd was. 
ook af zou lopen, Deo 8panDing van de laatste ~en ' De màn. die die ~vond de wacht had in de kluis
had onze zenuwen geen goed gedaan. kamer, was een oude vriend van mij, Rya2'.aru)v, de 
Opnieuw besprak ik het hele plan met Anna. om code~assU!teDt van de handelsattaché. Ik merkte op, 
elk detail nog eena goed .1.n ons op te nemen, en dat hij aUeen was.... ·. · 
toen keek ik op mijn horloge, Het was pas kwart "Moet je weer overwerken?", vroeg hij. , 
voor zea. Ik was van plan eerst naar het htili! van ,,Ik maa.k het vanavond niet laat. lk wll vlug op-. 
de militaire attaché te gaan om er zeker van te achieten, dan •ben ik rvoor halt negen kla:ar en kan 
zijn, dat KlOulakov daar inderdaad aanw.ezlg waa ik de tweede avondvoorstelling van di' bioscoop 
om zijn obewaldngstaa:k te beg:innen. Vervolgens zou halen". 
ik naar de ambassade gaan. Ik wilde daar niet voor Ryazanov merkte op, dat de hele ambassade van
~~ur op 'zijn vroegat aankomen. avond ·blijkbaar naar de •btoscoop ging, behalve hU. 
Ik ~ Andre! uit zijn !hoge stoel en speelde een Ik stapte mijn kantoolltje binnen, het eerste aan 
poosj~ met hem. Ik vr<>e« mij af of ik hem en Anna mijn -rechterlland, opende mijn ibureau en nam er 
ooit terug !TJOU zien. Maar daar wilde ik nu nret aan zabotin'-a documentenzak uit, die ik daar 's-mJddagB 
denken. Ik stond op, n1llll afscheid en ging naar had neetgelegd Ik nam er de documenten met de 
buiten. Am1a grendelde de deur achter mijn rug. omgevouwen boekjes uit. En ik liep ze nog eens 
Het was een zeer warme dag geweest en de voor- door. 
avond was nog drukkend. Met de tram ging ik naar H!!t waren .bijna oondero versohUlende dooumenten, 
Range Roa.d en liep van de halte naar Zabotin's sommige waren niet meer dan kleine strookjes 
inlm. Zabotin's oUlclèle positie in Ottawa was die ·papier en andere zo groot, dat ze verscheidene grote 
van militaire attaché aan de ambassade. Zijn huia, vellen papier 'besloegm1. Ten einde de enorme om
waar ~el ott!ciëel werk werd verricht, lag een vang van Zabotin's spionnagewerk duidelijk te 
paar hwzen van dat van de Amerikaanse militaire maken, had ik ook een getikte lijst blj mijn doeu
attaché verw:ijdero. menten gevoegd, waarop elke afzonderlijke inlor

de hal liep ik Galkin en enkele andere jongelui, rnatie stond aangegeven, die van spionnen a!komstig 
OJ?. de ambassade werkten, tegen het lijf. Terwijl was en die de oogst vormde, welke in een week 
tniJ vroegen om met iben mee te gaan naar ~ tijds (in Januari 19(5) naar Moskou was gezonden. 

bioscoop, gaf ik mön ogen de kost en merkte ik Op die iijst Gtonden 109 v~rschillende onderwerpen. 
op, dat Koulakov de tpresentielijat had getekend en Zij omvatten vertrouwelijke rapporben van Dana 

dát hij 31 bad pl:aatllgenomen achter de lessenaar W:ilgress, de Canadese ambassadeur in 'Moskou, aan 
van de "nachtwacht". IJt groette hem in het voor-. minister-president Miackenzie King, welke documen
.bijgaan. ten Zabotin bad verla'8gen van Ka.thieen Wlllsher, 
,,Naar welke •bioscoop gaan jullie?", vroeg ik Gal.kin. een spionne, die een ~egering'srunctie te Ottawa be

de naam van een •bioscoop in de buurt. kleedde; voorts rapporten omtrent geheime zittingen 
stukje met hen op, ~88 Range Raad. van het Canadese parlement, afkomstig van Fred 

,,Ik geloof, dat ik dile film al gezien heb", zei i:k. Rose, die als Sovjet-spion fungeerde in lxl!t Canadese 
.,Ik pak liever een trammetje en dan ga ik naar Lagerhuis; cijf813 over de vllegtuigproductie en 
een revue in de etad." berichten over fabr:ieken van tanka en munitie. 
Ik wachtte bij de tramhalte tot zij om een hoek Er waren ·ook rapporten over spionnen en bijeelk 
verdwenen waren. Daarop wandelde ik naar de :komsten van spionnage-groepen; telegrammen met 
ambassade. En daar zat catuUJ\lglc juist de enige bet:relddng tot bet atoomonderzoek; verzoeken van 
man, die ik er liever met gezien had: Pa.vlov, de Moskou om iDliell1tingen over de bewegingen :van 
•baas van de N.K.W.D. Hij 11J&t .in de wachtkamer, Verschillende .Amerikaanse infanterie-, luchtlan
acbter de voordeur, maar hij lette niet op mij. Ik c:ling&- en tankdtvfsles; inlichtingen omtrent de 
ging naar boven naar de geheime code-kamer op Amerikaanse ,,snutfe}granaten"; instructiea betref
de tweede etage. fen~ het uitwisselen van spionnen tussen verschil
De geheime code-kamer van de Sovjet-embassade lende Sovjet-SpioDDa.gerretten in de U.s.A. en Canada 
was gebouwd als een kluisinrichting in de kelder en omtrent de timmclerln.g van het spionna.gewel'k. 
van een bank. Slechts een paar van ons, nl. de code- -~ greep al deze documenten en verborg ze in 
assistenten en de hoogste leden van de am~ \ ~ overilemd. Venvolgens g:ing ik aan mijn bureau 
stat, lmdden het recbt ihaar te betreden. De. man !Zitten en maakte de telegrammen aan Moskou af, · 
die in de Jtamer de wacht had, kon mijn klop~ die ik die ~ had laten ligg'en om als een allbt 
op de dubbele stalen deuren natuurlijk niet bm:en. te dienen voor mijn gang naar de oode-kamer in de 
Daarom moest men, om .binnen te atomen, op een avonduren. Deze. telegrammen badden betrekking op 
geheim electrisch knopje drukken, da.t . onder de doc~nten, welke waren verkregen door Emma. 
trapleuning vlak bij de kluiskamer verbol"gell zat. iWol:kin, een Sçovjet-ep!onne, die werkt~ in het Cana
Eerst drukte je op dat knopje, daarna. ging je de dese Departement van, Buitenlandse Zaken. Het 
trap op, schoof een gordijn opzij en JJ:ield dan je waren vertrouwelijke rapporten over Britse reg~-
gezlcht voor ~ ik.leine opening in de deur. ring'Saangelegenheden in de Balkan. 
Wanneer de man, dte de wacht bad, je gezicht her- Ik stapte door het gangetje en gat de telegrammen 
'kende, nam ·hij sloten en grendelis van de ee~ >voor Moskou aa.n Ryazanov. Ik veizegelde ZaboUn's 
deur, liet je •binnen en sloot de deur weer. Ver~ documenteniZak en gaf ook die e.an Ryazanov om 
volgens ontsloot .hij een tweede stalen deur en liet baar w~r op te bergen in de kltili!. 
je in de ~nlijke. :kluiBkamer., waar je altijd dans- Zover gekomen, stiert ik h8Mt van verlangen om 
muziek :kon horen van de radio in de werkkamer zo ·gauw mogelijk weg te komen uit de ambassade. 
van de chef van de eode-'&fdellnl!'. De chef tiet die Het leek mij of de documenten wet duizend k!lo 

- ~~ ~n i:k verbeel~ mij, dat ze aan alle kanten -- -



onder mijn overhemd uitpuilden. Maar ik moest een 
omrerschill:lge l.Ddruk maken. Daarom waste ik op 
1nijn gemak mijn banden en rnaakte ik grappen 
met Rya.zanov . 
.,Gooi de tent tooh dicht en .ga met mij mee naar 
de >bioscoop", zei ik. "W!at J<an het je eigenlijk 
scbelen. Niemand zal het merken." 
"0 ja, toch wel. Weet je niet meer van dat reparatie
klusje aan onze Buick, een tijdje geleden'? Het was 
een karweitje van twintig dollar. Maar diezelfde 
avond ging er een uibvoerlg rapport over naar 
Moskou." 
Ik zette mijn hoed op en vroeg hem nog eens of 
Dij echt niet meeging. Hij antwoordde van nee. Toen 
liet hij me uit, door de dubbele deuren van de kluis. 
Toen ik de ambassade uitging, zag ik, dat Pavlov 
niet meer achter zijn lessenaar zat 

FRED ROSE was communlstisch arpvaardigde in het Cana
dese ~; hiJ maakte ~eh schuldig aan hoogverraad 
door de .Russen geheime ~tingen te doen toekomen:. 

DE ,,ATOOliPOLITIE" kou indringers 
weren, maar was machteloos tegen verraad 
van rgehe1men aan de Sovjet-spiolma~ 
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.&DKOLAl ZABOTIN is de man, die in de beruchte ;~ptoD.nage..attaJre de belaQgi'Ubte rol heeft pspeelcl. 
· Bti was ehef van de spionnap-afdeling aan de Sovjet;.amblls1ade te Ottawa. werd later tei'OQ'll'GflpeJL 
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KATliLEEN 1\{ARY WILLSIIER, de vrouw, die een regeringsfunctie te Ottawa bekleedde en deze positie 
misbroikte om de Russen belangrijke inlichtingen te versehaffen over onderwerpen, die Zaboetn bijzonder 
interesseerden. Zij werd Maart 1946 door de befaamde Konink)Uke Canadese Bereden Polltie gearresteerd. 
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i 
lgor Gouzenko, de ambtei\IUU" van de Sovjet ambassade te 
Ottawa, dJe op 5 September 1945 ontvluchtte met medeuembÎg 
van een groot aantal geheime documentlen, welke het onom
stotelijk bewijs leverden van de Russl&éhe atoomspionnage en 
van het bestaan van een ultgeb.reJde eomm.nnistisehe vijfde 
colonne In Canada. e.n de Verentgele Staten, vervolgt bieronder 
het relaaS van zijn bevindingen. lp. deel I van zijn artikelten
serie ("De Beiaard der Lage Landen" no. 19 van 27 Maart j.l) 
beschreef Gouzenko hoe hU tot zijn plannen kwam en hoe hU 
ten slotte, na maandenlange voorbereidingen, erin slaagde 
meer dan honderd gehelme documenten uit de kluiskalDer 
van de ambaesade te ontvreemden. In het bieronder volgende 
tweede deel van zijn relaas besclu1Jft hU met welke moellijk
heden hU te kamD!In had om dQ l!elagntell!ng yan ners e n 

J'&jl~erlina:' te trekken - een gevolg van het felt, dat men hem 
niet Wlrtronwde. Dagenlang zwierf Gouzenko 

met vrouw en kind onder de voortdurende bedrelging van 
adltervolgtng _!loor de N.K.W.D., de Ru!i&Jsche gelleliJle poU
tieke poUtie, rond door de straten van Ottawa, terwijl perso
neel van de ambaSsade zich met geweld toegang tot zUn 
wonlog ve1'8Chafte. Xe.n slotte staap.e hU erin bescherming te 
verkrijgen van de KonlnklUke Canadese Bereden PoUtie, cUe 
een maand~ durend onderzoek Instelde naac de splon
na.ge.-netten van SovJet-'&dland, alvorens z.U zo ver was, dat 
JDÜlJ8._.pM&ldent Maclllenzle Klng zijn opzienbarende ~ 
ringen In het Oauade8é parlement kon afieggen. Ook van cUt 
tweede arUkel. waarvan de pubUcatlerechten voor NederiaDd 
berust;en bij "Ons VriJe N....,.,..land~ 18 de na.druk verboden. 

SPIONNAGE VOOR 
Deel 11 : -· 

WIJ LEUREN 
MET EEN TAS 

DOCUMENTEN 
IK nam een tram de stad in en ging naar het 

gebouw van één V"an de kranten, de Ottawa 
JoumaL Ik was zenuwachtig. Ik stond op straat 
het zweet van mijn gezicht te wissen en ik pro

'•beerde uit te vinden of ik niet achtervolgd werd. 
ging ik naar binnen en vroeg aan de 
waar ik ere hoofdredacteur kon vinden. 

,.Zesd!! verdieping", zei hij, zond~r m.ij aan te ki}ken. 
Op de. zesd"e verdieping vond ik een deur met het 
opschrift: ,.Hoofdredacteur". Ik .begon op de deur 
te kloppen. Plotseling hield ik op. ·Ik vroeg mij 
opeens at of bet wel verstandig was wat ik deed. 
Ik wlat, hoe de Russische feheime politie, d~ . 
N.K.W.D., te werk placht te gaan en ik vroeg llqJ 

at of zij niet bij elke Canadese krant minstens één 
spion zou hebben. Ik draaide mij om en ging terug 
naar de llf·t. 
De deur van de Uft ging met een smak open en ik 
stapte naar •binnen. 

1 
De .Uft za"kte een ·pa:a.r ver

diepingen en stopte toen. Er •kwamen nog meer 
mensen ·binnen. Ik keek om mij heen en ug, dat 
een vrouw mij toeknikte en tegen mij glimlachte. 
Haar gezicht kwam. mij. :bekend voor. Ik werd bijna 
misselijk van angst. Zij was een C&nadese, lha.ar 
hoewel ik mij niet te binnen kon. brengen wie ZIJ 
was, herinnerde ik mij toch, dat ik haar wel eens 
gezien had op een offlciè1e receptie In de Sovjet
ambassade. Ik .begreep, dat zij mij herkend had. 
Ik vol!làe, dat tk rood werd. Zij .boog zich nieuws· 
gierig naar mij over en zei: "wat doet u hier? 
Is er groot nieuws op de ambassade?" 
De lift stopte op de begane grond en het publiek 
drong naar bulten, waar-bij wij werden meegeduwd. 

Nee nee" zei ik Geen nieuws. Absoluut niets." 
i:>aar~p zei' zij iets. ~ers tegen mij, maar toen ze 
'haar mond nog nauwelijks had open gedaan, sta
melde Ik een goedenavond en liep zo vlug mogelijk 
naar de buitendeur om haar te ontlopen. Ik liep een 
paar hul.zlenblokken ver in een soort verdoving. Toen 

STAL-IN 
gmg ik naar huls. 
Ann·a deed de deur open, na;dat ik eerst drie keer, 
toen twee .keer en ten slotte nog eens drie ~eer had 
g eklopt. Zij staarde mij aan. 
,.io gauw al ? Is all!!s gebeurd ? 0! is er iets mis 
gegaan?" . 

\.ik vertelde haar alles wat er gebeurd was, en eUl-

digde 'mtln relaas met te vertellen van de vrouw in 
tie litt 1n dat krantengebouw. Anna hing aan mijn 
lippen. Toen ik oplüeld, ging ze achterover In haar 
stoel leunen. Ze was heel kalm. 
,.Mies is in orde", zei ze. ,.Ga meteen terug naar 
die krant. Vraa.g de hoofdredacteur te spreken en 
vertel hem alles. Als er al een N.K,W.D.-man mocht 
zitten, wat dan nog? Dat is een risico, dat je moet 
nemen. Maak je roet tbezorgd over di!! vrouw. Het 
zal wel een journaliste zijn, die voor die krant werkt. 
Daarom was ze in die Uft. En daarom heb je haar 
in de ambassade gezien. Je weet -toch wel, dat :~:e 
tijdens de oorlog vaak krantenmensen op de ambas
sade uitnodigden. Waarschijnlijk heeft ze je nu al 
weer vergeten. Je moet gewoon teruggaan en met
een met de hoofdredacteur gaan praten. Denk er aan, 
d.at je nog maar een paar uur hebt voor Za'botln 
ontdekt, dat de documenten verdwenen zijn." 

Ik zag in, d&t zij gelijk bad. Ik maaltte d~ 1moopjel1 
van mijn overhemd los, nam de documenten eruit 
en ·bekeek ~· Zelfs wanneer het m4t mogeliJk ge
weest was om ze weer in Zabotin's documentenzak 
te stoppen in de geheime codekamer a chter de dub
bele st alen deuren van de kluis, Wu1 had ik dat 
toch. niet op dit moment .kunnen doen. Want de 
paper&s3en waren doordrenkt met zweet. 
Ik liet Anna opnieuw alll!ell. . en ging weer op weg 
n~ de krant. Dezelfde liftjongen was er nog, maar 
hij keurde mij nauwelijks zijn aandacht waardig, 
toen ik om de zesde verdieping vroeg. Ik stapte 
weer op de deur van de hoofdredactie toe, pauseerde 
even en probeerde de opwinding te laten zakken, 
die zich uitte In een prop in mljn •keel. Toen 
klopte ik. 
Er kwam g'!!en antwoord. I k klopte nog eens en 
~achttt; geduldig. Toen klopte ik nog eens, deze 



keer heel Juuo:.• Ik pakte de deurknop beet, maar 
de deur was {>p slot. Ik draaide mij om en liep de 
gang iD. Da redactiebureaux schenen allemaal leeg 
te zijn. Plotseling stond ik voor de deur van een 
vertrek waar het zeer druk en lawaaierig was. Het 
was de kamer van de stadsredactie. Het vertrek 
was vol met verslaggevers, redacteuren en rewriters. 
(Redactieleden. die over een bijzonder goede stijl 
beschikken en die tot taak hebben de bericht,en van 
de verslaggevers bij te schaven en om te werken. 
Red. O.V .N.) Niemand schonk mij ook maar de 
minste aandacht. · 
Ik hield een coplejongen tegen en vroeg hem of ik 
'oe hoofdredacteur kon spreken. 
,.Die is al naar huis", was zijn antwoord. 
Ik wou hem uitleggen, waarom ik hier was, maar 
hij verdween in de gang en ging de trappen af ·voor 
ik hem kon .tegenhouden. Daarom stapte ik de 
kamer van de chef van de stadsredactie 'binnen en 
ging op de dichtsl!bijzijnde lessenaar toe. De man, 
die daar zat, keek mij vt·agend aan. Ik legde hem 
uit, dat ik een zaak van groot gewicht te bespreken 
had met diegene, di!l op het ogenblik 'de leiding van 
de redactie had. De man stond op, ging naar de 
andere hoek van de kamer en zei 1ets tegen een 
oudere man, die een groene oogklep droeg. De man 
met de oogklep vroeg mij of ik niet wilde gaan 
zitten. 
Ik nam de documenten uit mijn overhemd en liet 
ze hem zien. Ik ze! hem wie ik was en wat dat voor 
documenten waren, en ik vertelde hem in korte 
woorden alles van de Sovjet-spionnage in verband 
met de atoombom. Hij keek wantrouwend naar de 
documenten. Zij waren in het Russisch gesteld. Ik 
merkte onmiddellijk. dat hij geen woord geloofde 
van wat ik zei. 
.,Ik kan u niet helpen". zei hij. "Waarom gaat u 
niet naar de Koninklijke Canadese Bereden Politie? 
Of, als u dat niet wilt, kom dan morgenochtend 
terug, dan kunt u met de hoofdredacteur praten.'' 
(De Koninklijke Canadese Bereden Politie is Cana
da's algemene politie; het is een keurcorps, min of 
meer te vergelijken met de Marechaussee in Neder
land. Red. O.V.N.) 
Ik probeerde de man aan het verstand te brengen 
dat ik nog maar een ·paar uur had, totdat d~ 
N.K.W.D. mij zou gaan zoeken en dat ik onmogelijk 
tot 's-morgens kon wachten. 
,.Het spijt me", was zijn antwoord. ,.Op het ogenblik 
kan ik niets d'oen." Hierop stond hij op en ging de 
kamer uit. . 
Ik verliet het gebouw, verward en ontmoedigd. Op 
straat bleef ik stilstaan, en ik probeerde te bedenken 
·wat ik nu moest doen. Ik was bang om naar de 
re?eringsbureaux te gaan, omdat ik wist, dat het 
sptannagenet van Zabotin en het algemene spion
nage-net van de Sovjets wemelde van agenten, die 
op regeringsbureaux we~kten. Ik stelde mij al voor 
dat ik. met één van zulke mensen zou zitten t~ 
praten en dat hij dan zou opstaan en naar een 
ander vertrek gaan en daar de Sovjet-ambassade 
zou opbellea. 
Ik 'begreep, dat het enige wat Ik kon.. doen was om 
te gaan praten met één van de hoogste autoriteiten 
in de stad Ottawa. Th besloot naar de minister van 
Justitie te gaan. 1k wandelde naar het ministerie 
van Justitie In Wellington Street. Ik dacht er hele
maal niet bij, dat het intussen bijna middernacht 
was geworden en dat de minister van Justitie zonder 
twijfel thuis en in bed zou zijn. 

zij onder ha.e.r hoofd
te slapen, maar wij waren 
Wij lagen wakker tot het 

tijd praatten wij en dachten Ji~~t werd tl die 

;:; ;:· Jtond ik op, scheerde mij en trok 
mijn bruine pa aan. Ik ging opnieuw proberen de 
minister van J stitle te Gpreken te krijgen, maar 
ik besloot dèze keer Anna en Andre! met mij mee 
te nemen. Over een paar uur, omstreeks 1 uur, zou 
de ambassade over mü in panlek zlin en de eerste 

'Plaats. waar Pavlov en de N.K.W.D. toli z.cu. \t·n 
gaan zoeken om de documenten op te Hp.'n··:H, 'l.<•u 
in mijn fiat zijn, Ik wilde Anna en het ldnc tiaar 
niet alleen laten. 
Wij gingen op weg naar het ministerie van Ju:t:it il:. 
Anna droeg de documenten in baar bandt&.:!. l k ,,·us 
van oordeel, dat, wanneer de N.K.W.D. ons op st.raat 
zou vinden, zij het 't eerst op mij gemunt zou lwh· 
ben, zodat Anna rriisschien zou kunnen ontsnnppw· 
met de documenten. Andre! was nog maar t'llo!<!· 

en-twintig maanden oud, maar hij kon tussen <•liH 

in lopen en onze handen vasthouden. 
In het ministerie van Justitie werden wij binm.:o · 
gebracht in het .kantoor van de secretaris van •i•J 
minister. Ik Z!li hem. dat ik mijn aangelegenheld 
niet met hem kon :bespreken en dat lk uitsluitend 
met de minister zelf w.enste te spreken. Ik was nog· 
steeds bang voor de N,K.W.D, De secretaris van de 
minister zei, dat de minister in zijn andere kantoor 
was, in het parlementsgebouw. Ik trachtte hem goed 
duidelijk te maken, dat het om een zeer belangrijke 
kwestie ging. Hij antwoordde, dat hij ons naar het 
parl~mentsgebouw zou brengen. 
Daar herhaalde zich het hele spel opnieuw, ditmaal 
met . een andere secretaris van de minister. Opnieuw 
moest ik uiteenzetten, dat ik alleen met de minister 
kon spreken ~ met niemand anders. De tweede 
secretaris .belde iemand op en sprak over mij in het 
Frans, welke taal ik niet verstond. Vervolgens wer-
den wij weer teruggebracht naar het ministerie van 
justitie en daar moesten wij twee uur wachten die 
mij twee jaren toeschenen. Andre!. die zat te dr~en 
op Alma's schoot, begon zich te vervelen en ik kon 
hem geen ongelijk geven. Het was wel een heel 
koele ontvangst. · 

Eindelijk kwam de eerste secretaris weer te voor
schijn en zei ,.het spijt ons zeer, maar de minister 
kan u niet ontvangen.". 
Ik keek naar Anna. en Anna keek mij aan. ,.Dan 
gaan we maar terug naar de .krant", zei zij. 
Er scheen niets anders op te zitten, dus gingen wij 

, maar. Deze keer was er een andere liftjongen, en 
dat ·brak de eentonigheid een ·beetje. 
Men ver telde mij, dat de hoofdredacteur er niet was 
en er verscheen. een vrouwelijke ,.reporter om met 
mij t~ praten. Het was een aantrekkelijk blond 
meisje, dat zich aan ons voorstelde als Lesley John
s~ite. 
Zij was de eerste, die enige belangstelling voor mij 
scheen te tonen, seáert ik de ambassade had ver
laten. 
Th vertelde haar het hele verhaaL Zij ging naar 
binne,n en besprak alles met de hootdredacteur, 
maar zij kwam neen-schuddend terug. 
"Het spijt mij verschrikkelijk", zei zij. ,.Zij willen 
uw verhaal hier niet hebben. Niemand wil op het 
ogenblik iets publiceren, dat tegen Stalingericht is." 
Ik legde juffrouw Johnstone uit in welk gevaar ik 
verkeerde en vroeg haar wat zij dacht, dat ik doen 
moest. 
,,Misschien zou het voor de Russen moeilijker zijn 
om u weer in hun macht te krijgen, wanneer u 
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Ik werd tegengehouden door een politieman, die op 
wacht stond. Hij droeg de laarzen en de vilten 
Stetson-hoed met de brede rand van de Koninklijke 
Canadese Bereden Politie. Canadees staatsburger was", merkte zij op. "Waar----------
Ik zei hem, dat ik de minister van Justitie moest 
spreken. ~ 

.. -q: kunt op het ogenblik noch de minist er van 
Justiti~ •. no~~ leman'd anders In dit gebouw te spre
ken krggen . zei hij. ..Kom morgenochtend terug." 
Ik probeerde hem aan het verstand te brengen, dat I 
het ging om een buitengewoon dringende aange
legenheid en vroeg hem ot Ik de minister van J usti
tie niet telefonisch kon :bereiken. .,Onmo.,.el!J"k" zei 
hij. ., . 

Ik zag in, dat er niets kon worden gedaan; daarom 
ging ik naar huls. Anna stopte de documenten irÏ 
~ -

om vragen uw vrouw en u geen naturalisatiepapleren 
aa.n.?u 
Ik was op dat moment bereid om alles te doen, wat 
dan ook. Miss J ohnstone meende, 'dat naturalisatie 
:behandeld werd door de Koninklijke Canadese Be
reden. P olitie. Dus gin•gen wij opnieuw naar het 



ministerie van Justitie, en hadden een ge.oprek met 
de Inspecteur, die beiast was met het nemen van 
vingerafdrukken voor de identificatie-afdeling van 
de politie. De inspecteur legde ons ult. dat de Be
reuen Polltie niets te maken had met naturalisatie
aanvragen en hij gaf ons de raad het te proberen 
op het bureau van de procureur-generaal. 
Wij stapten naar buiten en stonden in de brandende 
z•m in Wellington Street. Wij wachtten op een tram. 
H<lt gerechtsgebouw in Nicholas Street, waar zich 
. J~,~ kantoren van de procureur-generaal bevonden, 
was helernaalo aan de andere kant van Ottawa. Ik 
·J1·oeg Andrei in mijn armen; hij was moe en honge
rig. Anna was de uitputting nabij. Haar zwanger
!;rhap, die reedS duidelijk constateerbaar wa:;, 
wnakte het haar erg moeilijk om in de hitte van 
<Ie grote stad rond te zeulen en bovendien had zij 
·n-na.chts niet geslapen. 
Op het kantoor van de procureur-generaal hoorden 
wij, dat de vrouwelijke ambtenaar, die naturalisatie
.l!U\vragen behandelde, was gaan lunchen en dat zij 
eerst over twee uur terug zou komen. 
Dat deed ons eraan denken, dat wlj zelf sinds de 
v rnege ochtenduren nog niets gegeten hadden. Ik 
nnm Andrei en Anna mee naar een restaurant in 
Nichola.s Street en bestelde de lunch. Toen ik de 
eerste hap naar mijn mond wilde brengen. legde ik 
mijn vork plotseling terug en keek op mijn horloge. 
Het was kwart voor twee. Op dit moment waren 
Za!?,A en Koulakov vermoedelijk al~ gekJsen in 
1.1~ met het doorzoeken van het archief in de 
geheime code-kamer, op zoek naar de verdwenen 
oocumenten. Ik vroeg mij af of zij Pavlov al hadden 
verteld, dat ikzelf ook verdwenen was. En daar zat 
ik nu, heel rustig met vrouw en kind, te eten in een 
publiek restaurant, dat maar een kilometer van de 
ambassade v~rwijderd was. 
En, zo dacht ik, men gaat nu ook naar mij op 
zoek en ik ben er nog niet in geslaagd iemand te 
vinden, ·bti de regering of ·bij een krant, die bereid 
is mij aan te horen. 
Andre! was zo moe, dat ·hij aan tafel in slaap viel. 
W.ij •besloten hem naar een Engelse dame te brengen, 
die een vriendin van Anna was en die in het flat
gebouw naast ons woonde. Dat betekende weer een 
rit met de tram heen en terug naar het andere eind 
van de stad. Anna's vriendin wild~ met alle plezier 
de zorg voor Andrei op zich nemen. Wij legden haar 
uit, dat wij over een paar dagen naar Moskou terug 
moesten en dat wij nog veel inkopen moesten do-en. 
.,Maak maar .geen haast", zei zij. ,.vanmiddag, als 
hij geslapen heeft, zal ik met hem in het park gaan 

ik gingen weer .terug naar het kantoor van 
de - De ambtenares van de natu
ralisatle-afdeling was terug van de lunch en wij 
beantwoordden haar vragen en vulden allerlei for
mulieren in. 
.,Mooi zo", ~~ zij . .,Morgen kunt u terugkomen, dan 
zullen wij foto's van u laten maken." 
.. Hoe lang kan het duren voor wij Canadese staats
burgers zijn?", vr-oeg ik. 
,.Dat kan ik niet zo één-twee-drie zeggen. Als u 
geluk hebt misschien een paar maanden." 
Mll.sschien over een paar maanden. Ik begon in te 
ûen, dat ik ook op die manier mijn doel niet snel 
bereikte. Ik kreeg een wanhopig gevoel. Ik begon 
met de gedachte te spelen, dat ik liever zelfmoord 
zou plegen dan levend in handen van de N.K.W.D. 
te vallen. Ik dwong .mijzelf tot kalmte. Ik keek eens 
om mij heen in het kantoor van de 'Procureur-gene
raal en zag, dat één van de secretaressen naar mij 
zat te kijken. Het was een donkere vrouw in een 
rode japon, en het schoot mij te binnen, dat zij 
bijzonder vriendelijk was geweest tegen Anna en 
mij, toen wij voor de erste keer, voor de lunch, met 
Andre! waren binn:enge.komen, Ik kreeg het gevoel, 
dat ik tegen iemand mijn hart moest luchten en voor 
Ik goed wist wat ik deed, stond ik lblj haar lessenaar 
en legde haar uit wie ik was en wat ik probeerde 
te doen. 
.. Ga zitten", zei zij. Zij stond op en bracht een 
tweede stoel voor Anna. en beduidde haar ook bij 
haar te komen zitten. 
,:ZO", zei zij . .,Laat ik nu eens zien o! ik u niet kan 
helpen." 

Ik kon mij lf\et herinneren ooit 
dankbaarheili te hebben ~voeld. 
Zij luisterdt:aajl~htig, terwijl ik alles vertelde , 
wat in de tate twee dagen was gebeurd, en zij 
keek naar tdoqUn1enten. Zij was zeer ontstel~ " 

De hele we ld moest ihiervan op de hoogte zljn • 
~i ~. Zij ~te een telefoon van de . ha:a.k ten belde 
een krante à.cbe op. Zij legde mt, da er een 
rnan in haar aitoor was, die het materiaal bij ûch 
had voor een opzienbarend artikel van internationale 
.,betekenis en zij vroeg of.de krant een -verslaggever · 
wilde sturen om met mij te ;komen praten . 
.,Ik weet nittt; of zij iemand zullen sturen", zei zij, 
toen ze de '1:elefoon weer op de haak legde. ,;Ik · 
geloof, dat• zij dachten, dat ze voor de gek werden 
gehouden.•t.. . 
Daarom belde .zij een -andere krant op en vertelde 
betielfde verbaal. . 
.,Laten w~ maar een poosje wachten en dan zullen 
we zien wat er gebeurt", zei zij. 
Ongeveer·- twintig minuten later verscheen er een 
versla.ggever in JJ.et kantoor. De secretaresse -
haar naam was me'Vrouw Fernaude Joubarne -

1 stelde hem aan ons voor en ik vertelde hem het-
zeltde wat ik haar verteld had. I~ n~t hem ook de 

1 documenten zien en vertaalde · de berichten voor 
hem over de. e.toombon1 en ·over Sam Oarr, de be
kende leider van de Progressieve C&nadese Arbeidera 
Partij, dle als agent van Zlibotin :werkte. Dè repor
ter scheen ten hoogste verbaaSd. Maar hij was 
kennelijk bang om zich in wespennesten te steken. 
.,Bet is te geweldig'', zei bij telkens weer . .,Dit is 
te geweldig. Ga er mee naar de· politie of naar de 
regering." 
Mevrouw Jouba.rne was bijna even temeergeslagen 
als wij zelf, toen de verslaggever wegging. Ik nam 
afscheid en bedankte haar . .. 
.,H{)Ud vol", zei zij. En tegen Anna merkte .zij op: 
,.Wat er ook .gebeurt, ·la.at, mij hOren of het een 
meiSje of weer een jongen is". 
Anna en ik gingen terug naar onze woning. Zij ging 
naar het huis daarnaa.St om . .Andrei op· te halen, ter
wijl ik op mijn tenen de <trappen opliep. Ik luisterde 
aan onze buitendeur en toen ik niets hoorde, deed 
ik haar open en ging naar ·binnen. Alles in huis 
leek nog preeles zoals wij het hadden achtergelaten. 
Ik ging naar het .oo.Icon aan de achterkant van 
onze flat. Anna J(eek naar mij uit· één van de ramen 
van bet huis van haar vriendin, aan de andere kant 
10an de schei~ tussen de twee gebouwen. lk 
:beduidde haar, dat ze :binnen kon komen. Na.dat zij 
A.ndrei in onze flat had ·gebracht, .ging ik op bed 
.liggen en probeerde te rusten. 
Een kwartiS!r later stonQ. ik op en keek uit één 
van de ramen aan de voorkant. Twee mannen zaten 
op een bank in het park aan de _overzijde ~ d~ 
straat. Ik keek wat zij· deden. M en tere lieten zij 
hun •blik vallen op mijn ramen • 
Toen werd er op de deur geklopt. 
Ik draalde mij om naar Anna en legde de vinger 
op de lippen. Er werd nog eens geklopt, en daarna 
een heleboel keren, veel harder . .Anna. en ik wachtten 
zonder een geluid te maken. .J-ui.&t toen degene, è:Ue 
aan de deur was, bltf.k,baar op bet punt stond weg 
te gaan, kwam Andrei .utt de slaapkaaner en rende 
door de huiskamer op Anna toe .. Het getrippel van 
zijn schoentjes klonk mij als dondersla.gl!n in de oren. 
'Daarop begon de man, die 'Voor de deur etond, met 
zijn schoenen tegen d·e deur te ·schoppen en hij 
schreeuwde .,Gouzenko!". 
Ik maakte een gebaar naar Anna om haar duidelijk 
te maken, dat zij Andre! stil moest houden. 
,.Gouzenko!", riep hij opnieuw. 
Ik herkende de stem ogen'blikkelijk. }Iet was Lavren
tiew, een jonge luUenant, die juist uit Moskou was 
.gearrivee.rà om ·bij de ambassa.de dienst te doen, 

, als Zarbotln''3 chauffeur en als contactman. Nadat 
bij no:g een paar maal .mijn naam had geroepen, 
hoorde ik hem di! .trappen afg~Ulil. lk keek opll\euw 
uit bet raam. De belde mannen zaten nog steeds 
op bun ·bank in het parll:. · 
Ik stapte op het balcon aan de achterkant van de 
flat en klom over de leuning op het balcon van de 
flat naast ons, die werd bewoond door een sergeant 

d~ Koninklijke C~~ Luchtmacht en zijn 



vrouw. Hij heette Main. Zij zaten op ~un balcon, aanvragen en daarna tegen temana zeggen. <lat er 
in een poging wat verlichting te krijgen van de mensen •bezig waren om flat ,nummer • aan de 
drukkende hitte, Ik vroeg hun of ik met hen spre- ~omersetstraat 5lil ·binnen te dringen. 
ken Jcon en wij .gingen hun flat binnen. Ik had te Een paar minuten later verschenen dezelfde twee 
veel haast om uitvoerig mijn hele relaas af te ;politie-agenten, waar wij eerder op de avond mee 
draaien, maar ik vertelde hun, dat de N.K:W.D. mij ' hadden ~ken, in de hal. De lange, potigste 
op de hielen zat en ik vroeg of zij de zorg op zich van de twee, die Walsh heettk, wierp de deur van 
wilden nemen voor Andre!. Main en zijn v.rouw be- mijn tlat open. Het licht in mijn flat brandde. Door 
praatten onze moellijkheden met elkaar en zeiden, dat het sleutelgat zag ik, dat de politie de Russen PP 
zij bereid waren Andrei bij zich te nemen, zodra beterdaad bètrapte .. 
wij merkten, dat er iets ging gebeuren. Ik bedankte Pavlov was degene, die het woord nam. Hij :z.eide, 
hen en wilde weer teruggaan naar mijn balcon. In dat zij leden van de staf van de Russische arobas
de deuropening ·bleef ik stilstaan. Beneden mij in sade waren en dat zij hier zochten naar enkele 
de scheiding stond een man naar de achterkant van Ru..-sische documenten. Hij zei, dat de beWoner van 
ons huis te kijken. M.ain kWam naast mij staan en de flat, die ook tot de stat van de ~ be
keek ook naar de man. Na een paar minuten ging hoorde dle avond in Toronto was en dat zij zijn 
de man weg. ,.Haal je vrouw", zei Main. "Jullie to~ · hadden om zijn flat te betreden en 
drieën kunt vannacht beter bij on3 blijven. En ik ga naar de docUIXrenten te zoeken. 
de politie halen." W>alsh_ raapte· een stuk van het gebroken slot van 
Wij vonden Anna met mevrouw Elliot, de dame, de vloer op. "Gaf de bewoner u ook toestemming 
<liP. all.ll de overkant van de hall woonde in flat om met geweld 'binnen te komen?", lu~de zijn 
nummer 6. Mevrouw Elilot luisterde naar ons· V·raag. Daarop wees hij naar de sporen van een 
gesprek. breekijzer op de rand van de deur en vroeg: "Deed 
,,Waarom komen jul11e niet bij mij, in plaats van u dat allemaal met uw vingers?". 
naar de Ma.ins te gaan?", ttnÓeg zij . .,'Mijn man en P avlov mompelde iets over de sleutel en dat hij 
mijn zoon zijn fJr niet en il!: heb meer dan genoeg, die verloren had, werd toen verontwaardigd en zei 
ruimte voor jullie!' tegen de agenten, dat de deur Russisch staatsei~en
.Anna en An~i en ik g!ng'en 1n de flat van me\rrouw dom was en dat hij er mee kon doen wat hij wilde. 
Elliot en Ma1n ging de trap af om zijn fiets te halen Ve:rvolgens gaf hij de agenten bevel de flat te ver
en naar .de politiepost te rijden. Ik zat in de eet- laten. 
kamer van mevrouw Elliot en vroeg mij af wat er .,Niet voordat-de inspecteur komt", zei Waish. ,,Laat 
verder zou gaan gebeuren. Even Jater kwam Ma1n mij intussen. uw identiteltsbew:ijs zien." 
terug met :twee agenten van de gemeentepolitie van Daarop kwam een man naar boven, die kenneltik 
ottaws.. Ik vertelde wie ik was en 'legde alles uit de inspecteur was - ik hoorde eerst later, dat ·hij 
van die twee mannen àn het park en de man achter M:acdonald heette. Hij luisterde aandachtig toe, ter
het flatgebouw. Eén van di! agenten :z.ei, dat een wijl Pavlov verklaarde te weigeren mee te gaan naar 
patro~e-auto van de politie het gebouw gedurende het 'POlitiebureau, en dat hier sprake was van aan
de rest van de avond en de nacht onder obsel-vatie tasting van de diplomatieke onschendbaarheid van 
zou houden. · de Russen. 
.,Laten we zo afspreken", zei hij tegen m.ewrouw De inspecteur ging weg, nadat hij de mannen ge
Elliot. ,,Het licl\t van uw badkamer is aan de voor- vraagd had in de flat te -blijven tot hij terqJgk.wam. 
zijde van bet gebouw zichtbaar. Laat dat licht de Een paar .minuten later gingen de Russen ook weg. 
hele nacht branden. Als er iets sèbeet gaat, 9ra:ai De twee agenten Jdopten op de deur van mevrouw 
het licht dan uit. Als wtl bet uit zien gaan, komen Elliot en wij lieten ze binnen. Zij bleven de rest 
w:ij naar boven." . • van de" nacht bij ons. Omstreeks vier uur in de 
Mevrouw Elliot maakte een bed gereed voor .A.nna. morgen hoorden wij, dat er weer iemand in de hal 
en mij en w:ij legden Andrei in een ander bed te was, die op mijn deur klopte. Maar hij ging on
slapen. Anna. legde de tas met de documenten onder middellijk weer weg. 
haar kusaen. Toen het donker werd, probeerden w:ij In de ochtend kwam er een inspecteur van de stede-
te slapen, maar zonder veel succes. .. 
.Omstreeks middernacht hoorden wij, dat er iemand lijke .politie aan de deur van meM"ou.w Elllot. HU 

had een agent van de Koninklijke C&nadese Bereden 
in de hal 1bezig was op de deur van mijn flat te Politie 'bij zich, die tot taa.k kreeg te waken ovexr 
:}doppen. Mevrouw Elliot, A:nn:a en ik gingen naar 
.de voordeur van anfJvrouw Elllot's flat en ik keek Anna en Andre!. De in.èpecteur van de stedelfjke 

politie deelde mede, dat hij opdracht had mij naar 
door het sleutelgat. Door dat sleutelgat had ik een h~t gerechtshof te ·brengen. Hij ze!, dat de Konink-
uitstekend uitzicht op de hal en de deur van mijn lijke Canadese Bereden PoHt!e, die evenals het 
flat, die zich recht tegenover die van mevrouw A 
Elilot bevond. merikaa.nse F.B.I. belast is met de handhavdn·g 
Er stonden vier mannen voor ~wn deur. Ik her- van de wet, hem had laten weten, dat zij mij wenste 

.. .., te spreken. 
kende Pavlov, de chef van de N.K.W.D., en Rogov, 
de luchtvaartattaché van het Rode Leger 'bg" de .,Elindel~k" • zei Anna. .,Eindelijk zal er iemand naar 

je luisteren." 
ambassade, die één van Zabotln's assistenten was 1 
bij het Bplonnagewerk. Rogov droeg de uniform van Ik zette mijn hol!d op en vroeg haar hoe zij de 
luitenant-kolonel.. De derde man wa.s .Angelov, die ocl:rtend dacht door te .brengen. 
ook tot Zabotin's staf behoorde, en de vierde was .,O", was haar antwoord, "ik ga de grote was doen". 
Pavlov's code-assistent, Fara:tontov. Zij gingen door Meer dan vier uur lang sprak ik met de reeher
met kloppen en toen hoorden wij, dat Ma.in zijn cheurs van de Koninklijke Canadese Bereden Politie. 
deur uitkwam en milt de mannen begon te praten. Ik overhandigde de documenten. Toen ik verietde 
Hij zei, dat er bij mij niemand thuis was. Pavlov hoeveel moeite ik had gedaan om de krantén: voor 
bedankte hem heel ibeleefd en zij gingen alle vier mijn geval te interesseren, kon één van de detectives 
met Neel lawaai de trappen af. • niet nalaten te g11mlachen. 
Wij ·blev.en achter de deur van mevrouw Elliot staan "Het heldere licht 'Van de waarheld werkt soms 
luisteren. Plotseling greep Anna. die op haar beurt verblindend", zei hij. 

LV. 

door het sleutelgat keek, mij bij de hanrl en trok Ik hoo.rde van de K.C.B.P., dat mijn rondzwervingen ________ _ 
mij op de knieën naast haar. Ik keek door het sleu- door Ottawa op de voorafgaande dag toch niet zo 
telgat en zag, dat ze de trap weer op kwamen, · door de Canadese regering genegeerd waren als ik 
zonder geluid te maken. Fa.rafontov en Rogov be- dacht. In die twee uur, dat ik met A·nna en Andrei 
gonnen met een of ander instrume.nt aan mijn deur 1n de wachtkamer van de minister ;van Justitie had 
te prutsen en eindelijk Wisten zij haar open te krij- gezeten, hadden het departement van Buitenlandse 

l .g.en. De vier mannen gingen naar ·binnen en deden Zaken en de K.C.B.P. overleg gepleegd over de 
de deur achter zich dicht. "W'S.ag wat: men met mij aan moest en men had Zelfs 
Anna was al die tijd in de badkamer bezig geweest minister-president M,a.ckenzie lQng van mijn geval 
in grote opwinding het Hoht aan en uit te knippen, op de hoogte gebracht. De K.C.BlP. had het besluit 
maar er lowam .geen politie opdagen. Ik fluisterde genomen mij te schaduwen en vast te ~Stellen CYf ik 
mevrouw Elilot toe, dat zij de politie moest opbellen. · werkelijk de Sovjet-a.gent was: waarvoor ik mij uit
Terwijl Ik weer door het sleutelgat keek, hoorde ik ga!, en o!_ik werkelijk een belangrijke mededeling 
haar het _nummer van het hoofdbureau van polltie 



ruut te dben. Eeroer wllde men mij niet te wooro 
staan. Zij waren bang. dat ik misschien een' zwen
delaar was ot een zonderling, wien het erom te doen 
was onnodige moeilijkheden te veroorzaken tussen 
Canada en de Sovjet-Unie. 
De recherche had dag en nacht mijn gangen ge
tvolgd. De mannen. die ik op de bank in het park 
had zien zitten, waren Canadezen en helemaal geen 
spionnen van de N.K.W.D. En toen Pavlov en de 
andere Sovjet-agenten in mijn huis binnendrongen, 
was de K.C.B.P. overtuigd, dat Ik iets te zeggen 
'had wat wel de moeite waard was. 

EMMA WOIKIN, de vrouw, dle In het 
Dep. van Buiten!. Zaken voor de Sovjet$ splonneenle. 

,\IlKOLAi ZABOTIN, chet van de mllltairè spionna
ge-afdeling van de ambassade der Sovjets te Ottawa. 
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DR. NUN MAY 
EN HET 

URANIUM 
WANNEER het ontstaan was in het brein van 

Alfred Hltchcock of E. Pblllps Oppenheim, dan 
had het spionnage melodrama, dat leidde tot het 
blootleggen van de Russische geheime activiteit in 
Noord-Amerika, in totaal met meer dan 48 uur in 
beslàg genomen. Het zou begonnen zijn met de 
avond waarop ik de Sovjet-ambassade te Ottawa 
ontvlu~htte met de geheime documenten, die de 
onthulllng brachten van Stalin's spionnage-netten 
in Canada en de Verenigde Staten en van zijn pogin
gen in het bezit te komen van het geheim van de 
atoombom, 
Vervolgens zou de spanning %\jn opgebouwd_ met 
~ ·beSCiu1jviDg van mijn -rondzwervingen door 

-. ~'-W"a op de volgende dag, met mij~ vrou~ en 
mun zoon van twee jaar, en van mljn pogmgen 
mijn wetenschap door te laten dringen tot de kran
ten en de Ce.nadese regering, terwijl de Russische 
geheime politie de achtervolging begon. En ten 
~lotte zou het verhaal na een besclu1jving van de 
wijze, waarop de Russische agenten zich met ge
weld toegang verschaft badden tot mijn woning, 
terwijl ik door het sleutelgat van een ·buurman aan 

' de overzijde van de hal toekeek, uitgelopen zijn op 
een onverwacht en adembenemend, maar volledig 
en gelukkig slot met mijn inlichtingen veilig In_ de 
handen van minister-president Mac:kenzie King, 
president· Truman en minister-president Attlee, ter
wijl Anna en ik en onze kleine jongen eindelijk 
veilig zouden zijn ónder de vriendelijke bescherming 
van de Koninklijke Canadese Bereden Politie. 
Maar helaas Is er in het werkelijke leven een veel 
Jangere tijd nodig dan twee dagen om een inte~
nationale spionnage-atfaire op te helderen, waann 
zulke grootmachten betrokken zijn als de Verenigde 
Staten. Engeland, Qmada en Rusland. Het was 
7 September 1945, toen ik de geheime documenten 
van de Sovjet-a.mb~de aan de Canadese regering 
overhandigde en toen ilt de Koninklijke Bereden 
Politie de feiten mededeelde, welke te :mijner kennis 
waren gekomen met betrekking tot de Russische 

' 

spi~nnage-activiteit in de twee )aren, welke ik als • 
code-assistent bad doorgebracht in de ambassade, 
waar ik militaire informaties hielp uitwisselen tus
sen Ottawa en Moskou, Het was echter eerst op 
16 Februari 1946, meer dan vijf maanden later dus, 
dat de Canadese regering e$e overging de Cana
dese burgers, die in de documenten als Sovjet
agenten waren genoemd, te arresteren en de h!lle 
zaak publiek te ~en. . 
Gedurende deze vijf maanden won de Bereden Politie 
zor.gvuldig inllchtlngen.in om alles gereed te maken 
voor oe ontmaskering van het splonnage;complot, 
terwijl hogere autoriteiten overleg pleegden met de 
Engelse en Amerikaanse regeringen over de diplo-

matieke complicaties van het geval. Al die tijd 
moesten Anna en ik in volslagen geheimzinnigheid 
leven in een schuilplaats in de provincie onder de 
hoede ván een lid van de Bereden Polltie met zijn 
vrouw. De held In. een spionnagefilm van Altred 
Hitchcock mag zich verheugen in een vtil en zorge
loos :bestaan, wanneer hij e.enmaal in de laatste acte 
de vijandelijke agenten heeft ontmaskerd. Maar de 
N.K.W.D., de geheime polltie van de Sovjets, gaat 
niet te werk volgens ee.n scenario van Hitcbeockt 
Zij beschouwt een :z.aak nooit als afgedaan totda 
haar vijand is gevonden, omsing~~ó en gedood. 
Er was nog een verschil tussen lDlJ en de gemiddelde 
'-"IA v~n Hltcl!<'n<'lc 't'n .. n ~1< de Russen. ontvluchtte. 
had ik 'lliet alleen een zoon van twee· jaar bij mij, 
maar ook een vrouw, die in haar· zesde maand was. 
In een vorig artikel heb ik uiteengezet, dat Vitall 
Pa.vlov, de chef van de N.K.W.D. in Canada, dat 
ook wist, zodat wij bijzondere veiligheidsmaatrege
len moesten nemen om onze identiteit niet te ver- , 
rade01, wanneer de baby geboren werd. Anna werd 
naar een ziekenhuis in een naburige stad gebracht; 
een politie-agent fungeerde als ,.gelukkige vader" 
en allea zou goed gegaan zijn, wanneer niet plotse
ling een nieuwe vèrpleegster Anna.'s ziekenkamer 

~ was binnengekomen, die hair onmiddellijk herkende 
van de geboorte van haar eerste baby in Ottawa .. 
Anna, die zich ~ verpleegster maar al te goed 
herinnerde, wachtte doodsbenauwd en zwijgend of 
zij zich misschien ook de naam Gouzenko zou her- · 
inneren, en of ze misschien zou vragen ot wij nog r 
deel uitn'làa:kten van de staf van àe Sovjet.:a.mbas
sade. 

/

,,Weet u wel zeker, dat u mij niet herkent?", vroeg 
de verpleegster. "Mlaar dat moet toch. Daarnet her
kende ik uw man ook, hij ging net' de kamer ult. 
Hij is helemaal niet veranderd, hè?". 

• Alyla slaakte een zucht van verlichting. Want deze 
.. echtgenoot", die zo juist de kamer had verlaten, 
was diep in de veertig, en hij was een magere, grijze 
man, die ongeveer 1 meter 90 lang was. Maar de 
echtgenoot, die Anna twee jaar geleden In het 
ziekenhuis van ottawahad bezocht, was toen 26 jaar 
oud; hij had bruin haar, was solide gebouwd en 
niet al te groot van gestalte. Wanneer het geheugen 
van de verpleegster zo slecht was, dan was er piet • 
veel om zich b!:'ZOrgd over te maken. Anna maakte 
haar In gebroken Engels wijs, dat zij de vrouw yan 
een Poolse boer was en dat ze nooit in Ottawa 
geweest was. 
.,Dan heb Ik mij zeker vergist", zei de verpleegster. 
En zij moet werkelijk .zelf gedacht hebben, dat zij 
zich vergiste, want voor zover wij weten heeft nie
mand in het hospitaal ooit gehoord, dat Anna in 
~rkelijkheid mevrouw Igor Gouzenko 



Gedurende die vtft maanden, dle v~e·e!fn tussen 
het moment, waarop ik mijn inlicht gr aan de 
Canadezen had verstrekt en het og bil , waarop 
men tot massale arrestatle van de s io en over
ging, werd er tussen Canada en Rusland'een vreemd
soortig raadselspelletje gespeeld, terwijl Engeland 
en de Verenigde Staten zenuwechtig- OOekeken. 
Toen minister-president Ma<: kenzie Klng van Canada 
van zijn betroleken ambtenaren de inlichtingen door
gezonden kreeg, w~Jke ik aan de Ber~eru Politie 
haà verstrekt, ging hij eerst naar Washington en 
vertelde president Truman alles wat hij wist; ver
volgens ging hij naar Londen, waar hij minister
president Attlee op de hoogte stelde. En terwijl de 
drie regeringen besprekingen voerden over een ge
meenschappelijk plan van actie, stond de Bereden 
Politie 1n ottawa voor de vraag hoe zij op moest 
treden tegen het spionnagenet der Sovjets in Canada. 
De politie was In een zeer moeilijke positie. Zij kon 
niets doen tegen de Russen en hun handlangers tot 
de C&nadelte, Britse en Amerikaanse regeringen het 
eens waren geworden. over d~ te volgen. gedragalijn. 
De Bereden Politie moest In de tussen.tijd de status 
quo handhaven of althans de schijn daarvàn op
houden. ZÖ onwaarschijnlijk als het thans moge 
klinken, moest zij vijf maanden lang volhouden., dat 
zij niets wist omtrent mijn verbltffplaats en. dat zij 
niet op de hoogte was van de spionnage der Sovjets. 
De dag, volgende op die, waarop Pa.vlov en drie 
andere Russen in m.ijn woning waren binnengedron
gen, stelde de Sovjet-ambassade het Canadese 
Departement van Buitenlandse Zaken. offlciëel op 
de hoogte van het teit, dat ik vermist werd en dat 
ik .. g~ van de ambassade gestolen had". Dat stelen 
van geld was voor mij een nieuwtje.. De ambassade 
verzocht de cana.d.ese autoriteiten bovendien mij te 
arresteren en mij ter beschikking te stellen. van de 
Sovjet~Russische regering, opdat ik naar Rusland 
kon worden teruggezonden als misdadiger. De cana
dezen gaven ten antwoord, dat iemand, die aan de 
•beschrijving van mijn persoon beantwoordde, ge
poogd had inlichtingen te verstrekken aan de politie, 
maar dat niemand hem te woord had gestaan en 
daf hij sindsdien niet weer gezien was. De Bereden 
Politie stuurde zelfs arrestatle-v~rzoeken door heel 
Canada en do Verenigde Staten. 
Of de Russen al ot niet op een dwaa.Ispoor werden 
gebracht door dit rookgordijn, weten zij alleen zelf. 
Mogelijk Wisten zij niet zeker ot ik de verdwenen 
documenten aan de Canadezen. had overhandigd, Ik 
:ben er echter zeker van, dat zij sedert het ogenbfik, 
waarop Ik de ambassade had verlaten; hun spion
nagesyste~m wtfztgden, om zich te beschermen tegen 
de mogelijkheid, dat de documenten zich in handen. 
non AAn Vt"bAl"'ndA 'N:'O"A,..I"'O" Mvnnden. 

Mlet het oogmerk de onnozele o~chuld te spelen. 
besloot de Bereden Polltie •bovendien de spionnen 
der Sovjets en hun Canadese agenten gedurende <Ue 
wachtperiode van vijf maanden niet te bespieden.. 
Wanneer de Russen of hun spionnen ontdekt hadden, 
dat zij werden gadegeslagen door Canadese detec
ti~es •. zouden zij onmiddellijk begrepen. hebben, dat 
mijn informaties In het bezit waren gekomen van de 
Canadese regering. ~ meeste Canadezen die als 
Russl.sche spionnen werkten, hadden verazdwoorde
lijke posities In de regeringsbureaux, zoals de Natio
nale Raad van Wetenschappeltfk Onderzoek, het 
Departement van Buitenlandse ~en en bet bureau 
van de Hoge Commissaris ln Canada. voor het 
Verenigd: Koninkrijk. De Bilreden Polltie Wist echter 
in vertrouwelijke besprekingen gedaan te krijgen 
dat zij ander werk te doen kregen; waarin zij gee~ 
toegang zouden hebben tot geheime inlichtingen. 
Er was echter een Sovjet-agent, wiens spoor on
middellijk gevolgd moest worden, en waarbij de 
vraag ot de verdenking der •Russen zou worden 
opgewekt, g~n rol mocht spelen. De Bereden. Politie 
hoorde van mij omtrent deze man op de morgen 

, van de 7de September, de eerste morgen, waarop 
!~ met haar sprak. Reeds diezelfde midtlaç- werden 
zijn gangen gevolgd, zelfs nog voor de documenten 
van de Sovjet-ambassade, die zijn spionnagewerk 
beschreven, van het Russisch In het Engels vertaald 
waren. Die man Wa!f Dr . .AJJan Nun May, een Engelse 
geleerde, die destijds in Canada gestationneerd was. 

~ was de man, die 
, strekt omtrent de atoombom. 

Het grote publiek raakte eerst na het bombardement 
van Hiroshima, op 6 Augustus 1945, vertrouwd met ~lttingsdien.st 
zulke termen als .,atoomenergie", ,.kernphyslca", 

wan.ium" en ,.kettingreactie". Op da.t tijdstip waren 
I die begrippen echter reedS gemeengoed geworden me 0 ta tie 

voor elke Sovjet-spion ter wereld. Want jarenlang 
was het verkrijgen van Inlichtingen over atoom-
energie de belangrijkste opdracht geweest van de f 0 0 H 
RussL>che spionnagenetten In Europa en Amerika. • en aag 
Het was dan ook zo, dat b.v. het woord ,.uranium" 

, tot de veel gebruikte woorden behoorde van het -------
.e:eheime codeboek op het hoofdkwartier van de 

directeur van Militaire Spionnage-Atdeling te 
Moskou, en dat was reeds zo, toen ik daar in 19~ 
op de communieatle-afdeling begon te werken. Mln-
stens één- of tweemaal per week werd het woord 
gen~d In berichten, die wij in Moskou ontvingen 

, van de Sovjet-agenten In New York en Washington. 
{ Omdat het Amerikaanse, Britse en. Canadese atoom

onderzoek zo zorgvuldig tegen onbescheiden buiten
staanders werd beschermd• en omdat de technische 
details voor lelren buitengewoon moeiltfk te begrijpen 
en te omschrijven waren, konden nauWikeurige In
lichtingen omtrent de vorderingen van. dit onder-
zoek slechts uit één bron worden verkregen, nl. van 
d atoomgeleerden zelf. 

n aantal van die geleerden stond 1n Moskou be
nd als leden van de Communistische Partij, of als 
n.sen, die sympathie <koesterden voor het com

mUn.iSJ'Ile. Van elk dezer geleerden werd in Moskou 
op hef nootakwartier van de Komintern, van. de 
N~W.D. en van de ll!!ilitalre Spionnage, een vol
ledig dossier bijgehouden. 
Elk dossier werd voortdurend up to date gehouden. 
Het vermeldde de tegenwoordige taak waaraan de 
geleerde 1n kwesti~ werkzaam was, zij~ persoo~e 
hou~g ~n opzichte van Rusland en ten opziohte 
van zgn elgen regering (de Verenigde Staten, Canada 
of ~eland'), zijn gevoelens ten opzichte van zijn 
~upeneuren in het laboratorium, zijn financiële om
standigheden en of hij al dan niet geld ikon- ge
bruiken en of hij bereid zou zijn het aan te nemen. 
V~rts lag~~ in ~e dossiers beschrijvingen over zijn 
vnenden, zgn tanulie, zijn huiselijk leven, zijn smaak 
ten opzichte van kleding en ontspe.nnlng en zijn 
verhouding tot de andere geleerden. 
Evenals dat het geval was met de dossiers van aJie 
vreemdelingen, die in aanmerking kwamen voor 
spionnagewerk voor de Sovjets, werd: in de dossiers 
over de atoomgeleerden zeer bijzondere a.andaóht 
besteed aan reputatie. Iedereen, die onder zijn vrien• 
den en zakenrelaties algemeen bekend stond als 
.,rood", ot zelfs als iemand, die enige sympathie 
had voor de Sovjets, was In de ogen. van Moskou 
B!echt te gebruiken als spion. Wanneer een .cune
rikaan of een Canadees erin toestemde als agent 
voor de ~vjets te werken, kreeg hij altijd de op- .....J 

·dracht Zich In de toekomst verre te houden van 
communistische verga.d~eo en niet deel te nemen 
aan linkse politieke bewegingen. 
De atoomgeleerden op M:oskou's Itfst van Sovjet
vrienden werden zorgvuldig In de gaten gehouden 
door Russische agenten. Wanneer !Moskou van ~e
ning was, dat één hunner op een bepaald ogenblik 
waardevolle Inlichtingen zou kunnen verstrekken, 
gaf het de dichtstbijzijnde spionn.a.ge-organisatie 
opdracht toenadering tot hem te zoeken en een 
voorstel te doen. In vele gevallen. was de mededeling 
dat de ·betrokken .geleerde vatbaar was voor toe
nadering en dat hij een commUnist was ot met het 
communisme sympathiseerde, dan ook een volkomen 
v~rassing voor de betrokken spionnage-afdel1ng, 
die de opdracht kreeg eontact met hem te zoekell!. 
Kolonel Nikolai Zabotin, de chef van de militaire 
spionnage der Sovjets op de Sovjet-ambassade te 
Ottawa, voor Wien. ik al3 code-assistent wellkte ' 
stond voor een dergelijke verrassing in April 1945: 
.t?OD de directeur van de Militaire Spionnage-Atde
ling te Moskou hem instructies telegrafeerde om 
in contact, te treden met Dr. ÁlJan Nun Ma.y, die 
op dat ogenblik werkte In het larboratorium voor 
atoomondel'20ek te Montreal. 



"May is een zeer waardevolle inlichtiDgenbron; daar- Zabotln voelde zich toen gedrongep ~tn jêt(kele ver
om moet hier met de grootst mogelijke voorzichtig- beteringen aan te brengen in Mosko~· plan om 
beid worden opgetreden", meldde het telegram. ,,Hij contact te krijgen met Dr. May. Bij ~e het voor
is een corporant en zijn schuilnaam is AJek. Het stel, Dr. May te benaderen door middA, één van 
komt mij het beste voor contact met hem te zoeken de Russische officieren van de ambassade, in plaats 
door :bemiddeling van Saan: Carr. Laat mij onmid- van door middel van Carr. "Kunnen wij Sam meer 
de1lijk weten, wanneer het gelukt- is met hem in vertrouwen dan één van onze eigen mensen?", vroeg 
vel'binding te treden." hij Moskou. Moskou stemde toe en Zabotin ver
,.Corporant" was het geheime militaire codewoord strekte de opdracht aan luitenant Angelov, één van 
voor een lid van de communistische partij. Het feit, de jongere leden van de staf. Angelov ging naar 
dat Dr. M'ay reeds een schui.lnaam had, waarmede Montreal en vond naam en adres van Dr. Mllly in 
hij in boodschappen voor Moskou werd aangeduid, de telefoongids. In plaats van hem op te .bellen en 
wees erop, dat hij reeds eerder voor de directeur een afspraak te maken in een klein restaurant of 
gewerkt had. Alle ge~ime agenten badden nl. der- op de hoek van een straat, prentte Angelov het 
gelijke schuilnamen. Sa.m Carr, de contactman, die adres in zijn .geheugen en ging rechtstreeks naar 
ons door Moskou werd aangeraden, was één van de de woning van Dr. Nun May. 
voornaamste tandwielen in Zabotin's spionÏiag~ Nadat hij had aangebeld, werd de deur opengedaan 
machine. Hij had in de twintiger jaren gestudeerd door een man met een zachtmoedig, schooljongens
aan de Lenin-school m MoSkou. Gedurende de oorlog achtig gezicht. Hij was kaal en had een typisch 
was hij uitvoerend secretaris geweest vàn de Cana- Engels snorretje. Over de rand van Zijn brilleglazen 
dese Communistische Partij en hij had een actieve; keek hij Angelov aan. 
rol gespeeld in het àanwerven van, en het contact .,Doctor AJ~ May?" 
zoeken met SoVjet-agenten. Tussen twee haakjea: · "Dat ben ik. Wilt u niet ·binnen komen?" 
·bij een verhoor voor een officll!le commissie van, Nadat de deur achter hem was dichtgeslagen, stak 
onderzoek in Washington kwam :paar voren, dat Angelov ZUn hand uit en zei: ,.Harteltjke groeten 
Catt's werk in Canada grotendeels gefinancrerd was van Michael". 
geworden door Earl Bowder en zijn Communistisch•" Later, toen hij mij het hele verhaal deed, vertelde 
Partij van de Verenl.gde Staten, en dat hij daarvO'o Angelov mij', dat Dr. May's gezichtsuitdrukking en 
soms betaald was naar een tarief van 1000 do..:..._ zijn hele houding plotseling veranderden, toen hij 
in de maand. het bekende wachtwoord hoorde. Moskou bad Zabo

was min ot meer ontstemd en verbaa&d over tin laten wet~n. dat een vroeger contact met Dr. 
dat Moskou Zlfn aandacht moest vestigen May plotseling was ~ebrok~, ,.om zeer bepaalde 

op :be~taan van een man, die geachikt was voor redenen". Klaarblijkelijk had deze vroegere connectie 
spionnage in een atoomlaboratorium en dat nog wel met dl! Sovjet-Unie ~ met de Communistische Partij 
in Zlfn eigen territoir. -zabotin had- nl. zijn uiterste Dr. May/mets anders .gebl'acht dan gevaar en miSère, 
best gedaan om door middel van zijn eigen agenten, en blijkbaar hoopte hij, dat Moskou hem vergeten 
zonder de hulp van Moskou, inlichtingen te ver- had. 
la1}gen over de Canadese en Amerikaanse atoom- "Hij deed net als iemand, die in. een val is gelopen:•, 
installaties, maar die pogingen waren niet met zei Angelov. ,.Hij was bang voor mij en bang voor 
succes bekroond geworden. alles wat ik hem zou kunnen vragen voor ons te 
Enige weken ti' voren had Zabotln .bericht ont- doen. Ik begreep, dat ik de laatste in de wereld was, 
vangen van DWÏford' Smith, een spion, die voor hem die hij wilde zien en m-et wie hij wilde spreken". 
werkte in de N'ationale &ad voor Wetenschappelijk Dr. Mlay ·begon met Angelov te ver.tellen, dat hij 
Onderzoek. Dat bericht meldde, dat een geheim onder toezicht atond. Hij deed een verhaal over een 
onderzoek met ·betrekking tot de kernphyaica werd verhoor, waaraan .hij bij het ~tz-.eden van .Canadese 
uitgevoerd aan de Universiteit van Montreal en aan •bodem door agenten van de Canadese contra-spion
de Universiteit MeMaster in Ha.milton. ,.Dit is een na.ge zou zijn onderworpen. .Hij zei, dat ze hem 
nog grotere geheimzinnigdoenerij dan Radar", ver- verteld hadden, dat ze op de hoogte waren van %ijn 
volgde het rapport (een manier van uitdrukken, die communistische achtergrond. Later bleek, dat hij 
getuigde van grote onderschatting). Op zijn beurt loog en dat geen enkele Canadese autoriteit op dat 
vroeg Zabotin of Smith hem, door middel van de moment zijn trouw in ~tel trok. Hlj had dan ook 
Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek, slechts geprobeerd de Sovjet-agent af te schrikken. 
aan een monster Uranium 235 kon helpen. Smith Hij wilde met rust gelaten worden. Maar hij be
antwoordde, dat hij er niet aan kon komen. Hij bood merkte, dat hij .geen succes had. 
S!}~-~~ten overgeplaatst te worden van ZUn ,.Gojld dan", zei hij eindelijk. ,.Wat wilt u van mij?" 
ono · erk naar de uraniumtabriek van de Angelov vertelde hem daarop, dat Moskou een rap
regering in Chalk River, met het oogmerk om i'Qrt wenste over het onrlerzoek, dat met betrekking 
dichter .bij de bron te zitten voor inlichtingen om- tot de atoombom verricht werd in canada en de 
trent de atoombom. Maar Z&botin en zijn assistent Verenigde Staten. Dr. Mày verJtla.arde zich bereid· 
op de ambasaade, luitenant-kolonel MPtjnov, beslla- een zodanl..g rapport tie achrijven en het op de vol
ten, dat Smith 1b~angrijker werk kon doen in ~ijn gende bijeenkomst met Angelov te overhandigen. 
huidige positie. Die :bijeenkol113t werd vastgesteld op een week later, 

in Dr. May's flat. Daarna zouden hun ontmoetingen 
Toen ZabotiD opdracht kreeg om Dr. Nun May te ergens andera plaats moeten vinden, zei Dr. May, 
polaen, beSloot hij eerst nog een poging te doen om omdat hij gehoord had, dat de beambten van de 
ergens anders een moMter Uranium 235 tè krijgen Canadese veiligheidsdienst de woningen van de 
met de bedoeling Moskou daardoor te bewtjzen, dat atoomgeleerden 1n de gaten hielden. Toen hij op
zijn eigen agenten in Canada even .goed waren ala stond om te vertrekken, gat Angelov Dr. May twee
die van Moskou. Daarom pf'9beerde hij het deze honderd dollar en een .fles whiskey. Dr. May nam 
keer met Iara.el Halperin, een majoor in het Oana- het geld en de drank aan. 
dese Leger, d1" de taak had onderzoekingawerk .te ·rn rul>l voor tweehonderd dollar en een fles whiskey 
verrichten voor het directoraat-generaal van de :kwam Za.botin in het bezit van een rapport over 
Artille.rie. de voortgang van het atoomonderzoek in de Ver
Het verzoek om Uranium ter beachikking te stenen 
deed Halperin geweldig acbrlk.ken. Door middel van enigde Staten en Canada, een rapport, dat op dat 
een contactman, liet htl weten, dat deze opdracht ogenblik, i. -de lente van 1945, toen dit alles nog 
voor hem onuitvoerbaar was. KlaarbJUkelijk wist zeer geheim was, Z&botin en zijn medewerkers in 
Halperin wel iets over de atoombom en was hij ook de ambassade als een document van oruich&tbare 
bereid er met de tussenpersoon Över te praten, maar waa,rde voorkwam. Er waren maar weinig mensen 
hij .was kennelijk 1bang om iets op schrift te stellen. in Ame.rika, die in een betere positie warel). dan 
De tussenpersoon, DaVid G. Lunan, was een jour- Dr. May, om zulk een rapport te schrijven. In .Juli 
nalist, die niets wi.at omtrent de meer ingeWikkelde 19« was Dr. .John Douglas Cockrott, een geleerde 
natuurkundige problemen. Toen hij probeerd d van internationale bekendheid, die de leerstoel van 
Russen over te .brengen, wat Halperin hem ov:r d: (}e natuurwetenschappen aan de universiteit van 
versebillende atoo""'"'llts'-+"--n·-"- had . t ld Cambridge in Engeland bezette, benoemd tot direc--.- ~6'"'""""' """'"" ver e , - . _ -
liet Zlfn .gehe!l8'ell hem in de ateek. 



van de atoominstallaties te Montrea.I en Chalk 
River in canada. Dr. Mlay was één van de geleerden, 
~e Cock:rott uit Engeland had meegebracht om aan 
het atoomproject <te werken. Als leider van een 
onderzoeldngsgroep In het laboratorium van Mon
treal had Dr. Ma.y toegang tot alle geheime docu
menten. Hij werkte ook ten nauwste samen met 
Amerikaanse geieerden van het ,.Ma.nhattan Pro
ject" in de Verenigde staten. Hij bracht zelfs ver
schillende bezoeken aan het laboratorium van het 
,,Ya.nhatt.an Project" in de universiteit van Chicago, 
wanneer daar belangrijke proeven werden gedaan. 
Het rapport van Dr. May, dat Angelov aan Zabotin • 
bracht, was uitvoerig, gedetailleerd en compleet. Het 
bestond uit twee delen. Het eerste deel was een 
algemene beschrijving van de omvang van de atoom
bominstallaties in Amerika, de structuur van het 
Manhattan Project, en de namen van de geieerden 
en autoriteiten van het Departement van Oorlog, 
die leiding gaven aan de werkzaamheden. Het 
noemde de namen van generaal-majoor Leslie R. 
Groves, Brigade--generaal Thomas Farrell, en ge
leerden als Oppenheimer, Compton, Conant en 
Ferm.t. Het .beschreef ook de aard van het werk, 
dat verricht werd in Oak Ridge (Tennessee), Los 
Alamos (Nieuw Mexico), de Universiteit van 
Chicago en in Hantord, in de staat Washington. 
Het tweede deel van het rapport bestond uit tien 
dicht-betikte vellen, die een beschrijving gaven van 
de techniache procédé's, die gevolgd werden bij de 
constructie van de atoombom. Zabotin gat mij het 
eerste deel van het rápport om het om te zetten 
in code en het naar Moskou door te telegraferen. 
Het tweede deel werd met de diplomatieke post .._ 
verzonden. Zabotin was nl. van mening, dat de 
technische bijzonderheden te ingewikkeld waren om 
ze in code over te brengen. 
Na het bombardement van Hiroshima, toen de offi
ciële berichten over de atoombom in de kranten 
verschenen, vergeleek ik die met het rapport, dat 
Dr. M:ay in het daaraan vooratgaande voorjaar aan 
Za.botin had verstrekt. De informaties van Dr. Mll.y 
bleken merkwaardig nauwkeurig te zijn, speciaal 
wat betrof zijn Voorspellingen omtrent de verwoes
tende uitwerkingen van de bom. Hij had slechts één 
vergissing •gemaakt. Hij had nl. beweerd; dat de 
bom wel niet voor gebruik gereed zou zijn voor het 
einde van 1945. Op het ogenblik, waarop hij zijn 
rapport schreef, was er echter niemand, die aan het 
Manhattan Project werkte, die met zekerheid kon 
zeggen, wanneer de eerste bom gereed zou zgn. 
Gedurende de rest van de lente en de hele zomer 
van 1945 had .Angelov in het geheim ontmoetingen 
met Dr. Ma.y in Montrea.l . Sommige van de vragen 
en verzoeken om inlichtingen, dle Angeiov van 
Zabotin meebracht, kwamen de geleerde kinder
achtig en dom voor. .,Het antwoord op die vraag 
werd al zes jaar geleden gepubliceerd", gat hij soms 
ten antwoord, terwijl hij zich boos maakte. ,.U kunt 
die feiten vinden ln iedere wetenschappelijke biblio
theek". Een andere keer deelde hij Angelov mede, 
in antwoord op een desbetreffende vraag van 
Zabot:in, dat de wetenschap over driehonderd jaar 
de oploeslng van bet probleem In kwestie nog niet 
zou weten. 
Moskou was er zeer op gebrand monsters van het 
uranium in. handen te krijgen, dat werd geprodu
ceerd in de fabriek van· Chalk River. Dr. Ma.y 
voelde er niets voor bet risico te nemen uranium 
uit bet laboratorium te stelen, maar Zabotin dwong 
hem bet toch te doen. Ik was op een avond met 
Zabotin in de geheime codekamer op de ambassade 
bezig met het uitwerken van telegrammen voor 
Moskou. toen Angelov de monsters Uranium mee
bracht uit Montreal. 
Zabotin was in de wolken. IHij riep zij~ assistenten 
binnen., luitenant-kolonel Mötlnov en majoor Rogov, 
en toonde hun vol trots de beide monsters. Het ene 
was Uranium 235 in een klein glazen buisje, met 
een etiket met het opschrift ,.verrijkt". Het andere 
monster bestond uit een dun laagje Uranium 233 
op een blaadje platina, verpakt in papier. Za.botin 
sloeg Angelov op de schouder en riep .,goed zo!". 
Met Jl.f,otinov en Rogov sprak hij over de veiligste 
manier om de monsters naar Moskou te sturen. 

Zij kwamen tot de conclusie, dat bet uranium te 
belançijk was om met de diplomatieke postzak te 
sturen. Motinov zou binnenkort naar Moskou ver-
trekken om instructies te balen voor zijn nieuwe cltfillgsdieltst 
betrekking un de Sovjet-ambSBSade te Wuhington, 
waar hij militair spionnagewerk moest gaan doen 
van dezelfde soort als het wellk, dat hij in Ottawa m ent at ie 
had gedaan. Daarom gat Zabotin hem opdracht. de 
monsters met zich mee te nemen. 
Nu was het Motinov's beurt om verheugd te zijn. O Den Haag 
Voor de leden van de staf der ambassade was het 

PROF. J. D. OOCKROFI', •chef van de atoomlnstal
latiel> te Montreal en Ohalk Rlver, was onbekend 
met het verraad van zUn assistent Dr Non May . . 

altijd· een zeer onaangename seDB&tie om naar 
Moskou te worden teruggeroepen, zelfs wanneer het, 
zoals in het gevai-Motinov, ging om een terug-
roeping, die een promotie moest inluiden. Er keer-



den t~ veel Russen van bUitenlandse posten naar 
Moskou terug, om da.ar te worden beschuldigd van 
wangedrag of ontrouw. :Motinov was daarom van 
mening, da.t hij een zeer goede kans iha.d op het 
ibootdkWa.rtler van de Spiollll8ge-Afdeling van het 
Rode Leger met open armen te worden ontvangen, 
wanneer hij de brenger zou zijn van eDkele monster3 
uranium. · 
Omstreeks dezelfde tijd, in Juni 1945, zocht een 
andere geleerde, die verbonden was aan het atoom-

öomproject, conta.ct met Sam Carr. Het was een 
Engelsman, Norman Veall geheten, die zijn dieDSten 
aan de Russen aanbood. Hij vertelde Carr, da.t hij 
lid was van de Communistische Partq en hij toonde 
hem een aanbevelingsbrief, ondertekend door een 
Engelse communist, die in dat land g~eateerd 
was. Carr bracht Rogov verslag Uit van Veall's 
bereidwilligheld om voor de Russen te werken en 
Rogov ·gat Carr opdracht, Uit te vissen wat Veall's 
"11-Chtergrond" was en te proberen de naam van de 
Engelse communistènleider aan de weet te komen; 
die Veall zou hebben geadviseerd contact te zoeken 
met de Canadese communisten. Rogov Wat\l'Schuwde 
Ca.rr echter ,.geen materiaal van Veall alpl te nemen 
en in het geheel geen belangstelling te tonen voor 
inlichtingen, van welke aard ook". Zo gebrand als 
de Russen waren op het verkrijgen van informaties 
met betrekking tot de atoombom, zo voorzicJ-+oe: 
waren zij ook met het uitkiezen van hun iJtJ...-

Dr. May van de Cambridge Universiteit 
en had onder May's lelding gewerkt aan de 
unlveraiteit van Londen. Op een avond, enkele 
maanden nadat hij met Carr had gesproken, invi
teerden V'eall en zijn vrouw Dr. May op een dinertje 
in hun huls in Montreal. Bij die gelegenheid stelden 
zij Dr. May de vraag of hij het de moeite Waard 
achtte inlichtingen over de atoombom aan Rusland 
te doen toekomen. 
Dr. Hay wist, da.t Zabotin reeds over meer infor
maties beschikte dan Veall hem zou kunnen ver
strekken en aangezien hij van mening was, dat te 
veel communlatlache koka in de keuken van Moo
treal's laboratorium de soep zouden kunnen be
derven, moedigde hij Veall niet aan. Dr. Ma.y gat 
hem ook de raad om op het latboratorium wat nûn
der welsprekerul te zijn over zijn uiterst linkse 
Sympathièën. 
Zabotin zond de volg;ende dag een ultyoerig rapport 
over het onderhoud tU83en Veall en Dr. May naar 
Moskou. ,.AJ.ek (schUilnaam voor Dr. Mlay) - deelde 
mede, dat Veal een zeer ondergeschikte posltie 
inn~t en dat hij heel weinig weet", telegrafeerde 

naar Moskou, waarbij hij Dr. M:ay, zoals 
zijn schullnas.m aanduidde. De R~,.,.

geen schullnas.m voor Veall, omdat hij 6 
vaste agent was, en zij spelden zijn naam altijd 

• Vel'keerd, met één 1 inpls.ats vs.n twee. Het rapport 
vervolgde: .,hti heeft nelging om roekeloos te zijn, 
aangezien hij het gesprek -begon in tegenwoordig
heid van zijn vrouw. In het laboratorium la hij 
algemeen bekend als .,een rode". Daarom gaven 
wij Alek geen be_paalde opdrachten met betrekkiiÎg 
tot Veai. De mogelijkheld la niet ultgealoten, da.t hij 
reeds in conta.ct staat m~t de buurman. Ik acht 
het noodzakelijk de buurman te waarschuwen. S.v.p. 
nieuwe instructies". 
.,De buurman" ws.s een schUilnaam v.oor het spion
nage-netwerk van de N.K.W.D. in Canada, dat vol
komen onafbankelijk werkte van het netwerk van 
de militaire spionnage. Door zijn vermelding van 
.,de buurman" in het telegram, wilde Zabotin Moskou 
aan het versta.nd: brengen, dat Veall mogelijk dO<',. 
de N.K.W.D. ws.s geaccepteerd als agent te Montr' 
En Zabotin wild~ Moskou's toestemming om Ps.i.. 
- de man, die voor de N.K.W.D. hetzelfde werk 
deed als ~botin voor de militaire. spionnage, te 
waarschuwen en hem te laten weten, dat Veall 
onbetrouwbaar waa. Pavlov had een kantoor in de 
ambs.sss.de, geen 15 meter vs.n Zabotin's buréau 
verwijderd. Maar Zs.botin kon niet met Pavlov over 
Ves.ll sp~ken, zonder eerst de toestemming van 
Moskou te hebben - 4510 mijl van Ottawa ver
wijderd. De directeur van de Militaire Spionns.ge-

_-!!~•mn.g te M,oakou se~ Zabotin. ~g_:__ _ 

.. w~ hebben hier geen bezwarend materiaal tegen 
Veal. Aangezien hU ecbter een aanbevelingsbrief in 
zijn beZit heeft van een corporant (schUilnas.m voor 
lid van de communlstiscl\e partij), die in Engeland 
gearresteerd werd, en aangezien V eal desondanks 
geen maatregelen nam om de aanbevelingsbrlef te 
vernietigen, zien wij ons gedwongen elk conta.ct met 
hem te vermijden, ook omdat bij reeds bekend staat 
als .,een rode". Het la stellig noodzakelijk, da.t de 
ibuurman hiervan op d~ hoogte is; wanneer da.t nog 
niet het geval is, stel hem dan op de hoogte vs.n 
de wij::-iging ln mijn instructies. Waarschuw Alek, 
dat hij in het geheel niet met Veal moet spreken 
·over ons werk." 
:Met andere woorden: hier was een man (Veall), die 
openlijk blijk gat vs.n zijn communlatlache over
tuigiug en van zijn beWondering voor de Sovjet
Unie. Met z6 iemand wenste Moskou zich niet !;t 
te Jaten. ..... 

KAPITEIN GORDON LUNAN, Oanad,ees journalist, 
was lid van de communlstisclae partij, trad op als 
a.geDt van Moskou, werd in MaaJ.1; '46 gearresteerd. 





LUITENANT-KOLONEL P. MOTINOV was een van de assistenten van Allkol.a:i Zabotin, den chef van 
de mllltalre splonnage-atdeUng in de Sovjet ambassade te Ottawa.. Motlnov moest de monsters Uranimn, 
verkregen van den Engelsen communistischen geleerde Dr NW1 May, per vllegtlilg naar MOSkou brengeu. 
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·Deer IV: 

DR. NUN MAY 
WORDT 

, GEGREPEN 
fOEN . het -bomba1·dement van Hiroshima werd 

bekendgem~kt, verdubbelde Moskou zijn pogin
om inlichtingen te verkrijgen over de Ameri

installaties voor atoomenergie. Zabotin (chef 
spionna.~re-afdeling aan de Sovjet

te Ottawa) en, daarvan ben ik overtuigd, 
chefs van alle andere spionnagenetten der 
in het buitenland, ontvingen een boodschap 
directeur der atdeling militalre spionnage 

nu,.,,.·uu, welke boodschap als vol'gt luidde: 
maatregelen tot het verkrijgen van doeu

met betrekking tot de atoom
werkwijze, tekeningen en be-

speelde het klaar om uitgenodigd te wor
een weekend in het buitenverblijf van een 

die in de buurt van de uraniumfabriek 
Ch&lk- River woonde. Uit een motorbootje op 

rivier nam hij foto's van het .gebouw en hij 
de directeur in Moskou een uitvoerige ·be

van wat hij gezien had. Alle Russen in 
ambassade schenen beuten door het- denk.be.eld. 
.geheim van de atoombom te stelen. In d!! debat

ten, welke ik op de ambassade hoorde, •bracht nie
mand het denkbeeld naar voren, dat de ·bom buiten 
de wet gesteld diende te worden of. dat er de een 
of andere internationale controle ingesteld moest 
worden om te verhinderen, dat de bom de mensheid 

,De Russen ·hielden zich nooit met ' 
bezi•g. Hun gevoelens kunnen .het

samengevat in een opmer.king, welke 
(assistent van Zabotln; Red. O.V.N.) maakte, 
hij een krant zat te lezen met een verslag 

het bombardement van Hiroshima: 
. ,Onze oude geleerden, zoals Yoffe, hebben hun leven 
lang aan dit probleem gewerkt en zij hebben niets 
uitgevonden. Als we maar gezond verstand genoeg 
badden om ons atoomonderzoek op te dragen aan 
een paar .brillante jonge geleerden, zouden wij nu 
)Ok iets dergelijks hebben". 
In plaats van geschokt te zijn door de atoombom 
of verontwaardigd, omdat de Amerikanen haar ge
bruikten, voelden de Rus:;en slechts afgunst over 
het feit, dat de Sovjet-Unie het geheim niet het.. 
eerst ontdekt had. En in elke gedachte, welke op de 
ambassade werd uitgesproken, weerspiegelde zich 
Moskou's wens om in het bezit van het geheim' te 
komen voor toekomstig gebruik, 
Omstreeks die tijd deelde Angelov (één van de jon
gere leden van de ambassade-staf; Red. O.V.N.) 
aan Zabotin med~, dat Dr. A:llan Nun Me.y (de 
Engelse geleerde, die in het atoomlaboratorium Vl:" 
Mlontreal werkte en die Za'botin een uitvoerig ra1 
port over het atoomonderzo~k had verstrekt; Red. 
O.V.N.) In \September naar Engeland zou vertrekken, 

om redenen, welke samenhingen met zijn regerings
opdra.cht. Toen Zabotin dit aan Moskou .rappor
teerde, waa de directeur niet bijzonder in zijn schik . 
.... .... Probeer voor zijn vertrek van Dr. May ge
detailleerde inlichtingen los te krijgen over de voort
gang van het -UraJlium-onderzoek", zo luidde het 
telegrafische antwoord van Moskou. ,.Ga. met hem 
praten; acht hij h~t voor ons doel noodzakelijk, dat 
hij blijft, waar hij nu i&? En js hij in staat om te 
hli;jven, of is het voor hem nuttiger of noodzakelijk 
om n·aar Londen te vertrekken?" 
Dr. May was klaarblijkelijk niet van zins om in 
Canada te blijven, of dat nu al of niet beter was 
voor .het doel van de Sovjets, en dat zei hij ook 
tegen Angelov. Wanneer hij zich echter verbeeldde, 
dat Moskou van plan was afstand te doen van zijn 
diensten als spion, alleen omdat hij naar Engeland 
moest;, dan vet·giste hij zich. Er ontstond een drukke 
telegramwisseling tussen Ottawa en Moskou en 
Moskou en Londen, en één van de spionnagenetten 
der Sovjets in Engeland nam op zich Dr. May na 
zijn aankomst in Engeland als spion ,.over te nemen" 
en hem te blijven gebruiken als een inlichtingenbron 
op h!!t gebied· van atoomenergie. Moskou gaf Zabotin 
dan ook opdracht om een afspraak met Dr. Mlay 
te maken voor een ontmoeting met een contactman 
der Sovjets In Londen en Zllibotin zond het volgende 
antwoordtelegram: 
.,Wij hebben de condities uitgewerkt voor een ont
moeting in Londen met Alek. (Schuilnaam voor Dr. 
May; Red. O.V.N.) Alek verricht zijn werk In Londen 
op het King's College, gelegen aan de straat ge
naamd Strand. Zijn juiste adres kan men vinden in 
het telefoonboek". 
,.Ontmoetingen vastgesteld op 7, 17 en 27 October 
op straat tegenover het British Museum. Tijd: 11 uur 
's-avonds. Herkenningsteken: een krant onder de 
linkerarm .• Het wachtwoord: de groeten aan Mi kei 
(Maiki). Hij kan niet In Canada bl:ljven. Begin 
September moet bij naar Londen, per vliegtuig. Voor 
zijn vertrek zal hij de uraniumfabriek in het district 
Pentawawa. bezoeken, waar hij on.geveer twee Wj!ken 
zal verblijven. Hij beloofde zo mogelijk voor zijn 
vertrek een afspraak met ons te zullen maken. Hij 
zei, 'dat hij volgend jaar weer voor een maand naar 
Canada komt. Wij gaven hem 500 dollar." 
Za.botin's plan voor de ontmoeting in Londen was 
veel te simpel en te weinig Ingewikkeld om in de 
ogen van Moskou genade te kunnen vinden. De 
directeur telegrafeerde Za.botln dan ook terug: 
.,De afspraak met .betrekking tot de ontmoetingen 
is niet bevredigend. Wij geven u hierbij nieuwe 
instructi~s: 
Plaats: voor het Britlsh Museum in \Londen, in Great 
Russell .Street, aan de overkant van de straat, ter 
hoogte van Museum Street, gerekend vanaf Totten
ham Court Road, herhaal Tottenham Court Road. 
Alek komt aangewandeld van de kant van Totten
ham Court Road, de tussenpersoon van de tegen
overgestelde kant - Southampton Road . 
Tijd: zoals door u aangegeven; het zou echter beter 
zijn de ontmoeting te doen plaats vinden om 20 uur 
's-avonds, als dat Alek schikt, omdat het om 23 uur 
te donker is. Maak omtrent de tijd een afspraak 
met Alek en breng mij op de hoogte van het resul
taat. In geval de ontmoeting niet in October dient 
plaats te hebben, zullen tijdstiP en dag in de 
komende maanden aisnog worden opgegeven. 
Herkenningstekens: Alek zal het dagblad The Times 
onder zijn linkerarm h'ouden, de tussenpersoon zal 
het weekblad Picture Post in zijn linkerhand houden. 
We.t •betreft het wachtwoord: ~ tussenpersoon zal 
·vragen: .,Wat is de :kortste weg naar het Strand?". 
Alek: ,.K~mt u maar mee, Ik ga zelf die kant op". 
Aan het begin van het gesprek zegt Alek dan: ,.de 
.groeten van Miichel". Laat ons weten of deze instruc
ties aan Alek zijn over.gebracht". 
Toen ik op 5 September !1945 de Sovjet-ambassade 
te Ottawa ontvluchtte, &-oeg ik afschriften van die 
telegrammen met ·betrekking tot D1·. May onder 
mijn overhemd, samen met de andere geheime docu
menten, die een licht wierpen op de operaties van 
Zabotin's spionnage-net. En op 7 September deelde 
ik de Koninklijke Canadese Bereden Politie mede, 
dat Dr. May van plan was de volgende maand naar 
L'on(ien te vliegen. 



Het geval-Dr. szt~~de de Ber~d~n Politiet voor het niet gedaan om financiëel gewin." ö gaven hem 500 dollar.'' 
een moeilijke pUZZle. IJ wilde op a momen geen In weerwil van Dr. Ms.y's verklaring van het tegen- 10r de ontmoeting in Londen was 
argwaan wekken bij de Sovjet-ambassade door haar deel, ben ik geneigd te geloven, dat de werkelijke 1 te weinig ingewikkeld bm in de 
agenten te schaduwen. Maar evenmin wenste zij, reden voor het zich niet houden aan ,zijn afspraak u genade te kunnen Vinden. De 
dat Dr. M.ay nog meer inlichtingen over de atoom- bij het 'British Museum, was gelegen in het feit, dat "'Ult ~eerde Zabotin dan ook terug·. 
bom aan Moskou zou verstrekken en zij was bang 
dat, wanneer zij hem toestond het land te verlaten, ·een telegram v~ Moskou met instructies voor die t .betrekking tot de ontmoetingen 

'T afspraak voor zijn vertrek naar Engeland van de D liL .__nd. Wij geven u hierbij nieuwe 
hij wel eens naar de Sovjet-Unie zou kunnen gaan, Sovjet-ambassade verdween. En hij moet een tip "'J..E -

waar hij de R.ussen onschatbare diensten zou kunnen "._." ·otw 1 z hij' 
bewijzen en waar h.ij absoluut veUig zou zijn tegen hebben ge~.....,en, e van abotln, toen nog lritish Museum in Londen, in Great 

in Canada was, of door middel van een telefoontje ~ de overkant van de straat ter 
achtervolging. Daar stond tegenover dat, wanneer na zijn aankomst in Londen. rlsd~m Street, gerekend vanaf Totten-
de Bereden Politie Dr. May voor zijn vertrek naar h .. Nadat Dr. May verzoc t 1uad om berechting van ---1 herhaal Tottenham Court Road. 
Engeland zou arresteren, zij de Russen daarmede zijn geval door een Londense jury-rechtbank, ver• .wandeld van de kant van Totten-
een zo duidelijke aanwijzing zou geven, ds:t zij ge- klaarde hij' op de o""'~'~""'"'ag van het proces zich- 40 
dw 

;; t lijk t''d k all d .. ~..........,.~ . de tussenpersoon van de tegen-
.ongen zou zun ege er IJ 00 e an ere ze1! schuldig te achten aan het ten laste gelegde. : _ Southampton Road. 

spionnen te arreste~en. En dat zou de hele bom doen ZIJ"n verdedi"'er dronj!' aan op clementie op grond · . h t te 
1 

blik d _ ., "' • ___. aangegeven, e zou ech r beter 
barst l~dsn tio.p een ongde egBen edogenp lit'. md~·-en "V_

00

1
dr van het feit, dat Dr. M.ay, door in!ormaties over g te doen ;plaats vinden om 20 uur 

he • .., p, waarop e er en o Ie e uvm Wl e atoom.enetgie aan de Russen te verstrek'ken g - chikt d t h l11.ten -barsten • e Alek s , om a et om. 23 uur 
· . .. . . hanàeld had als een man van eer, die gedaan had wat mk omtrent de tijd een afspraak 

-De Bereden 'Politie won onmiddellijk inlichtingen m zijn geweten hem voorschreef .. d h "'"' 
te Montreal en zij vernam, dat Dr. May het labora- Ik kan. die zienswijze van u. helemaal niet accep lg ~J ~~. e ~ó;e ~an het resul-
torium daar nog niet had v~rlaten om naar Chalk teren'' antwoordde de president Ik ben v~ on moe I~~:~P n 'Ctober dient 
River te gaan. Zodoende had de Bereden Politie mening' dat u .niAt h"~deJ<i" als e~n ·~an van ee ' zullen IJ d en dag in de 

· k 11 1 t mak • "' .... " r, n alsnog wor en opgegeven 
rm:nsdtensDtwe .. e .. .:'e en speLo ndg om P annen De 1.et~· m.aar als een eerloze. Ik ben van oordeel, dat gij o,p .s: Alek zal het dagblad The ·Times 
voor at r. m 4 Y naar n en zou gaan. e po I le -minderwaardige wijze hebt gehandeld Dit is en • d 
'b 1 t éé h d t u t h t lfd 11 · e U"m houden, e tussenpersoon zal 

es oo n van aar e ec ves me e ze e v eg- zee.r ernstig geval. Ik veroordeel u tot tien jaren .ure Post in zijn linkerhand houden 
tuig als Dr. Mlay naar Engeland te ·laten reizen, dwanga.r.oei<\''. . ,vachtwoord: ~ tussenpersoon za.i 
met de opdracht hem zorgvuldig in 'de gaten te Toen Zabotin Dr. May'G inlichtingen over atoom- de kortste weg naar het strand?". 
houden en hem te arresteren, wanneer hij zou pro- energie en de van hem verkregen monsters Uranium u~&r mee, ik ga zelf die kant op". 
beren zich bulten Londen te begeven. Voorts werd ' naar Moskou zond, meende hij .per omgaande geluk- n het gespre.k zegt Alek dan: ,.de 
een afspraak gemaakt met de Britse autoriteiten wensen te mogen verwachten en grote waardering •1". Laat ons weten of deze instruc-
om Dr. May in Londen te doen schaduwen, maar voor zijn prachtig werk te zullen krtjgen. Maar hij overgebracht". . 
niet dan in geval van uiterste no'>dzaak tot arres- kreeg zelfs geen bevestiging van ontvangst - men .tember !1945 de Sovjet-ambassade 
tatle over te gaan. deed hem die eerst toekomen, nadat hij vérschillende :htte, droeg ik afschriften van die 
Het bleek al spoedig, dat dit .plan prachtig werkte. malen had geïnformeerd of het materiaal wel in be~kking tot Dr. May onder 
Toen Dr. May eind September aan boord stapte Mbskou aan-gekomen was. Mo.skou was in het geheel men met de andere geheime doeu-
van het traD.>-atlantische vliegtuig nàar Engeland, niet in d.e wolken over de inlichtingen van Dr. May. icht wierpen op de o.peraties van 
ozat er op de stoel voor hem een detective van de Piegenen van on.s die, zoals ikzelf, op het hoofd- ~e-net. En op 7 September deelde 
Bereden Politie, vermomd als koerier van het gou- kwartier van de militaire spionnage-afdeling van Canadese Bereden Politie mede, 
vernement. Bij aankomst van het vliegtuig in Enge- het Rode Leger in Moskou hadden gewerk~, en die plan was de volgende maand naar 
tand wees de detective van de Bereden Politie Dr. dus besef hadden van de enorme omvang en de 
May aan een Engelse detective, die .op het vliegveld ingewikkelde opzet van het Sovjet-spionnagesysteem 
wachtte, aan. Tot de maand Februari werd Dr. M.ay in Noord-Amerika, begrepen echter wel, waarom 
dag en nacht geschaduwd. En ten slotte, op het- Moskou niet in de wolken was. Want de inlichtingen 
zelfde o.genblik, waarop de Bereden Polltie overging van Dr. May waren niet meer dan een klein stUkje 
tot de massale arrestatie van Zabotin's spionnen in in de grote legpu.r.zle van feiten omtrent de atoom
Canada, werd Dr. M.ay In Londen gearresteerd. Aan enérgie, welke men in :Moskou in elkaar poogde 
de afspraak met de tussenpersoon der 'Sovjets voor te zetten. Andere stukjes werden voortdurend ge
het Britlsh :Museum had hij zich nooit gehouden. 1ev~rd door andere spioÏlnage-netwerken, die. op de 
Dr. May legde een volledige bekentenis af. In de , -wijze van Zaibotin's organisatie In andere delen van 
door hem geschreven en ondertekende verklaring gaf Canada en de Vereni-gde Staten werkten. Moskou 
hij zijn ontmoetingen met A:ngelov in Montreal toe; vergeleek al die stukjes en probeerde ze aan elkaar 
hij ontkende ook niet, dat hij hem monsters uranium te voegen ·tot een lltluitend geheel. 
had verstrekt en rapporten in zake het atoom.onder- Ik twijfel er geen o.genbllk aan, dat de toevloed van 
zoek. Hij weigerde echter Angelov te identificeren feitenmateriaal, welke Moskou met betrekking tot 

of te verklaren, dat Angelov als vertegenwoordiger 
van Sovjet-Rusland op was getreden. In plaats daar
van sprak Dr. M.ay in zijn verklaring op die punten 
waar het over Angelov ging, slechts van ,.een ze'ker _ 
iemand". 
Dr. Mlay's bekentenis vervolgde: "Ik heb lang en 
zeer zorgvuldig nagedacht over de vraag of het juist 
was, dat de ontwikkeling van de atoomenergie be
perkt bleef tot de U.S.A. Ik kwam tot het zeer 
pijnlijke besluit, dat het noodzakelijk was om alge
mene kennis omtrent de atoomenergie te verbreiden 
en er voor zorg te dragen, dat men deze kennis au 
serieux nam. Dit ia de reden, waarom ik besloot 
in te gaan op de voorstellen, die mij door .,zeker 
iemand" werden gedaan, toen hij mij een bezoek 
bracht". 
,.Voor ik Canada verliet", aldus vervolgt Dr. May, 
,.werd afgesproken, dat ik te Londen een ontmoeting 
zou hebben met Iemand, die ik niet kende...... Ik 
heb deze afspraak ·ni~t gehouden, omdat ik tot de 
conclusie was gekomen, dat .deze clandestiene gang 
van zaken niet meer wenselijk was· met het oog 
op het van officiële zijde vrij geven van informaties 
en met het oog op de mogelijkheld van doeltref
fende internationale contröle op de atoomenergie. 
De hele aangelegenheid was voor mij zeer pijnlijk, 
en ik heb er mij uitsluitend mee ingelaten, omdat 
i'k voelde, dat ik op deze wijze kon bijdragen tot 
de veiligheid van de mensheid. Zeer stellig heb ik 

de atoombom bereikte van Sovjet-splonn~n in d'e 
Verenigde Staten in de laatste jaren ontzaglijk was 
geweest. Terwijl ik tussen 1943 en 1945 op de Sovjet
ambassade -te Ottawa werkte, was Ik op de hoogte 
van het •bestaan van .negen verschlllende Russische 
spionnage-netten in Canada, en elk van die orga
nisaties werkte volkomen onafhankelijk van de 
andere, onder rechtstreeks bevel van Moskou. Wan
neer er in een land van de afmetingen van Canada 
negen spionnage-organisaties werkzaam waren, dan 
kan men zicli voorstellen hoeveel van die netten er 
wel over de Verenigde Staten zijn .gespannen. Het 
werkterrein en het personeel van elke organisatie is 
een geheim van de hoogste orde, maar uit de be
richten, welke door mijn handen .gingen, toen Ik nog 
te Mbskou werkte, kon ik o.pmaken, dat steden, 
zoals New York, Chicago en San Francisco elk 
minstens twee of drie Sovjet-splonnage-orgánisaties 
telden; in Washington zijn er natuurlijk nog veel 
meer. En wanneer men de afmetingen van de liltoom
bominstallaties in de Verenigde Staten in aanmer
Jting neemt, met de reusachtige fabrieken in Ten
nessee, Nieuw Mexico en Washington, dan is het 
duidelijk, dat de waarsc'hljnlijkheld om onder het 
personeel van die installaties geleerden aan te tref
fen, die sym.pa;thiek staan tegenover de Sovjet-Unie, 
beel .groot is. 
Moskou probeert elke Russische spionnage-organi
satie in Amerika en Canada onkundig te laten van 
liet bestaan van andere Sovjet-spionnagenetten in 
die .Jand~n. zekere dag ontdekte Zabotin bij_ toe-
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zou verstrekken en zij was bang 
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!l1 onschatbare diensten zou kunnen 
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houden en hem te arrester~wdig 10 d~- gaten te 
beren zich buiten Londen t • anneer hij zou pro
een afSpraak e begeven. Voorts werd 

D .gemaakt met de Britse autoriteite 
o~ r. May m Londen te doen schadu n 
met dan in geval van uiterste nobdzaak '7:,~· maar 
tatle over te gaan. arres-

Het bleek al spoed' d t dit T tg, a plan prachtig werkte 
oen Dr. M.ay eind September aan boord sta . 
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Bereden Politie, vermomd als koerier van het .gou~ 



Het geval-Dr. stelde 
een moeilijke puzzle. Zlj 
argwaan wekken bij de 
agenten te schaduwen. 
dat Dr. May nog meer 
bom aan Moskou zou 
dat, wanneer zij hem toe~ 
hij wel eens naar de Sovj 
waar bij de Russen onschs 
bewijzen en waar hij abSl 
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de Bereden Politie Dr. M 
Engeland zou arresteren 
een zo duidelijke aanwljz 
dwongen zou zjjn tegel! 
spionnen te arresteren. El 
barsten op een ongelege 
het ~dstip, waarop de .S. 
laten .barsten. 
De Bereden 'Politie won • 
te Montreal en :!lij vemax 
toriurn daar nog niet ha 
River te gaan. Zodoenq 
minstens twee weken SI>( 
voordat Dr. May naar i 
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Bereden Politie. vermol 
vernement. Bij aankom: 
land wees de detective 
May aan een Engelse d 
wachtte, aan. Tot de mt 
dag en nacht geschadl 
zelfde ogenblik, waarop 
tot de massale arrestat 
Canada, werd Dr. Ma.y 
de afsp~:aak m!!t de tur DRdJ AL~AN :UN MAY, die de Rossen belangrijke inllcht:lngen deed toekomen over het atoomoDderzoek 
het British Museum I' en e un 00 enkele monsters uranium ter bescb.Jkking stelde, werd 5 maanden lang door de Canadese 
Dr. May legde een vo en Engelse polltie geschaduwd, ten slotte te Londen ,gearresteerd en veroordeeld tot 10 jaar dwangarbeid. 
door hem geschreven eL_ 
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hij ontkende ook niet, dat hij hem monsters uranium ie voegen tot een Sluitend geheel. 
had verstrekt en rapporten in z111ke het atoomonder- Ik twijfel er geen ogenblik aan, dat de toevloed van 
zoek. Hij weigerde echter Angelov te identificeren feltenma.teria.a.l, welke Moskou met betrek,lting tot 

de atoombom bereikte van Sovjet-spionnen in d'e 
of te verklaren, dat Angelov als vertegenwoordiger Verenigde staten in de laatste jaren ontzaglijk was 
van Sovjet.Jtusl!lnd op was getreden. In plaats daar- geweest. Terwijl ik tussen 1943 en 194:5 op de Sovjet
van sprak Dr. May In zijn verklaring op die punten ambassade te Ottawa werkte, was ik op de hoogte 
waar het over Angelov ging, slechts van ,.een zeker..., van het ·bestaan van negen verschillende Russische 
iemand". spionnage-netten in Canada., en elk van die orga
Dr. Mlay's bekentenis vervolgde: ,.Ik heb lang en nisaties werkte volkomen onafhankelijk van de 
zeer zorgvuldig nagedacht over de vraag of het juist andere, onder rechtstreeks bevel van Moskou. Wan
was, dat de ontwikkeling van de atoomenergie be- neer er in e~n land van de afmetingen van Canada 
perkt bleef tot de U.S.A.. Ik kwam tot het zeer negen spionnage-organisaties werkzaam waren, dan 
pijnlijke besluit, dat het noodzakelijk was om alge- kan men zich voorstellen hoeveel van die netten er 
mene kennis omtrent de atoomenergie te verbreiden wel over de Verenigde Staten zijn gespannen. Het 
en er voor zorg te dragen, dat men deze kennis au werkterrein en het personeel van elke organisatie is 
serieux nam. Dit is de reden, waarom ik besloot een geheim van de hoogste orde, maar uit de be
in te gaan op de voorstellen, die mij door .,zeker richten, welke door mijn handen gingen, toen ik nog 
iemand" werden gedaan, toen hij mij een bezoek te Mbskou werkte, kon ik opmaken, dat steden, 
bracht". zoals New Yoi1k, Chicago en San F'ra.neisco elk 
,.Voor ik canada verliet", aldus vervolgt Dr. May, minstens twee of drie Sovjet-spionnage-orgánisaties 
,.werd afgesproken, dat ik te Londen een ontmoeting telden; In Washington zijn er natuurlijk nog veel 
zou hebben met Iemand, die ik niet kende...... Ik m.eer. En wanneer men de afmetingen van de atoom
heb de:ze afs,praak ni~t gehouden, omdat ik tot de bominstallaties in de Verenigde Staten in aa.nmer
conclusie was ·gekomen, dat .deze clandestiene gang king neemt, met de Teusaçhtige fabrieken In Ten
van zaken niet meer wenselijk was· met het oog nessee, Nieuw Mexico en Washington, dan is het 
op bet van officii!le zijde vrij geven van informaties duidelijk, dat de waa.rsc'hijnl.ijkheid om onder het 
en met het oog op de mogelijkheld van doeltref- personeel van die installaties geleerden aan te tref
fende internationale contröle op de atoomenergie. fen, die ~ymp81thiek staan tegenover de Sovjet-Unie, 
De hele aangelegenheld was voor mij zeer pijnlijk, b~el .groot is. 
en ik heb er mij uitsluitend mee ingelaten, omdat Moskou probeert elke Russische splonnage-orga.ni
i'k voelde, dat Ik op deze wijze kon bijdragen tot satie in Amerika. en Canada onkundig te laten van 
de velligheld van de mensheid. Zeer stellig heb ik liet bestaan van andere Sovjet-spionnagenetten in 

~e J.and~ Op zekere dag ontdekte Z&botin bij toe-



val, dat er een andere spionna.ge-organisatie .in In Mei 194:> .){reeg Zabotin 
Ottawa werkte, welke, zoals zijn eigen organisatie, Rose opdr~cht te geven zljn aanwerftalenten te 
geleid werd door het Hoofdkwartier van de Militaire beproe!Ven op Arthur Steinberg, een Amerikaanse 
Spionnage-Aideling van het Rode Leger in Moskou. geleerde, dat op dat moment bezig was met bet 
Hij mocht met die organisatie geen contact onder- onderzoekingswerk voor de A!lllerikaanse vloot in 
houden. Washington. RoBe had met Stemberg vriendschap 
Zabotin's zoontje ging op een school in de buurt gesloten gedurende de daaraan voorafgaande twee 
van Washington en die zoon gebruikte hij dfkwUls jaren, toen Steinberg onderwijs gaf in Montreal. 
als voorwendsel om Ottawa te verlaten en reisjes Rose rapporteerde 1UU1 Zabotin, dat Stelnberg sym
te maken naar de Amerlkaanse hoofdstad. Zonder pathiek stond tegenover de communistische zaak 
voorkennis van Moskou en met het risico van be- en dat het werk van deze geleerde in Washington 
stratfing, brac;ht hij dikwijls bezoeken aan Sarayev, hem mogelijk in contact zou brengen met vraag
de militaire attaché aan de Sovjet-ambassade te stukken aangaande de atoomenergie. 
Washington, die aan het hoofd stond van een spion- Toen !labotin dit n.leuws naar Moskou doorgaf, kreeg 
na-ge-netwerk, dat gelijksoortig was aan dat van hij opdracht ·Rose instructie te geven Stelnberg te 
Zabotin in Ottawa. Bij die ·gelegenheden placht bij introduceren bij een tussenpersoon van het militaire 
met Sarayev gegevens uit te wisselen. Sarayev's spionnage-net der Sovjets te Washington. Rose was 
spionnen opereerden op grote schaal. Zabotin be- 1n die tijd niet In staat naar Washington te reizen. 
klaagde zich eens tegenover hem over de hoeveel- Daarom werd die taak opgedragen aan Frieda 
held werk, die zijn staf moest verzetten in Canada. Linton, een agente van Zabotin, die in verband met 
Sarayev lachte hem uit, . .haar werk voor de Canadese Nationale Filmraad 
.,Waar maak je je druk over?", vroeg hij. ,.Weet je naar Wlll.Shington moest. Maar .tot grote verbazing 
wel, d&t elk van mijn tussenpersonen hier met ~ien van on5 allen was het Gpionnage-net, waarmede miss 
geheime agenten werkt? En oommigen hebben er Linton opdracht •kreeg contact <te zoeken, niet dat 
nog meer d'an tien." Ivan :saraye:v. Het bleek een antler netwerk te. zljn, 
Toen Koulakov in, 1945 in Canada arriveerde om dat werd geleid door . Sorvin, het hoofd van het 
mijn plaats in ,te nemen a:l!f code-assistent: van Bureau voor Teçhnische Intorma.ties van de Inkoop
Zabotin, •klaagde jk over de omvang van het mate- commissie der Sovjets. (Van deze Inkoopcommissie, 
rlaal, dat Ik naar Moskou moest overseinen. Koula- de ,,Sovjet Purchaslng Comrnlssion", maakte ook de 
kov had aan de ontvanger gewerkt op het hoofd- thans · .zo 'bekende Victor Kravchenko deel uit; ook 

van de spionnage-afdeling "8.1\ het Rode hij nam de vlucht, stelde zijn ervaringen ten dienste 
Moskou en hij ve11telde mij, dat onze rap- van Amerika en· schreef het thans zo veel geleZen 

porten uit Canada, wat hoeveelheid ;l)etreft, niet te boek .,lk verkoos de Vrijheid". Red. O.V.N.) Dit was 
vergelijken waren met die, welke dagelijks binnen- de eerste maal, dat wij hoorden, dat Sorvin con
kwamen uit de U.S.A.. Tot ·mijn grote verbazing neeties had met de militaire spionnage der Sovjets. 
deelde hij mij mede, dat het spionnagewerk van Juffrouw LiDton had een ontmoeting met Sorvin'-e 
Sarayev in Washington zo omvangrijk was, dat er agent, en introduceerde hem bij Steinberg, die zij 
vijf code.assistenten nodig waren om zijn materiaal kende van uiterst linkse politieke bijeenkomsten in 
elke dag naar Moskou over te seinen, terwijl wlj Montreal. Een paar weken Ia~r beklaagde Moskou 
met slechts één assistent wel'kten. Sarayev's vijf zich bij Zabotin, dat zijn ,.aanbevolen tussenpersoon" 
assiste?ten hielden zich uitsluitend met telegram- helemaal niet ?A> goed was als men gedacht had. 
men bezig. Maar Koulakav zeide, dat het overgrot~ ,.Sorvin's agent had de leiding van de eerste ont
deel van het materiaal, dat uit Washington naar moeting met Bei'ger", telegrafeerde Moskou, het 
Mbakou werd verzonden, per diplomatieke postzak woord .,Berger" gebruikende als een schuilnaam 
werd verstuurd en dat de hoeveelheid on~aglijk was. voor Steinberg . .,'Berger zegt, dat hij maar ~n heel 
Zabotin ver.telde mij zelfs, dat de ambassade te gewone constructeur is. Wij hebben het gevoel, dat 
Washington eens een compleet Amerikaans ma.chi- hij bang is en dat hij liever niets met ons te maken 
negeweer met de postzak naar Moskou had v.er- beeft. Wat i9 hij voof iemand? Tijdens het gesprek 
zonden. (Diplomatieke postzakken zijn vet·zegeld en zei hij voortdurend: Maar Amerika en Rusland zijn 
worden onderweg nimmer geopend; men kan er dus toch ·bÓndgenoten!" .,Dit", zo vervolgde Moskou, 
mee verzenden wat men wil, zonder het risico van .,is gevaarlijke praat!''. 
contróle t e lopen. Red. O.V.N.) .I k herinner mij, <l'at Zabotln woedend werd, toen 
Het gebeurt heel dikwijls, dat de verschillende spion- hij dit telegram las . .,Bondgenoten", zei hij . .,Bond-

ganisaties van de Russen in Amerika elataar genoten. Wat is dat. voor een sentimentele druif, die 
m elen lijden. Eén van de meest voorkomende we hier hebben?" Hij gaf Rose opdracht een vol-

ac is, dart: een spionnage-organisatie een ge- ledig ;rapport op t;e stellen over alles wat hij -van 
heiroe agent aan zich tracht te binden, die reeds Stein:bet<g wist. Wij boorden niet$ meer over de 
de aandacht geniet van een andere spionnage-<>rga- vorderingen, welke Sorvin's spionnage-organisatie. 
nisatie. Pavlov, de chef van het Canadese spionnage- in Washington mèt ·steinberg maakte, maar ik heb 
netwerk van de Russische gebeim_e politieke politie, zo het vermo~en. dat hij niet bleek te behoren tot 
tie NK.W.D., probeerde eens Sam C&rr aan zijn de grote spionnen ·van dezè moderne tijd. 
organisatie te verbinden (Carr was de secretaris van Dipll)maten vai:t andere landen hebben zich dikwijls 
de Canadese communistische partij; Red. O.V.N.). afge;,raagq, met welk doel de Russen er in hun 
Maar C&rr was op dat moment bezig agenten te ambassades in het bultenland zo'n uitgebreide eigen 
vinden voor Zabotin. Zabotin wendde zich met een staf op na houden. Gedeeltelijk vindt dit feit zijn 
klacht tot zijn directeur in Moskou, die op zijn beurt oorzaak in .de omstandigheid, dat de Russen er nietS 
ging klagen ·bij het hoofdkwartier van de l:i.K.W.D. voor voele~ ,gebruik te maken van personeel, ·dat 
Bijgevolg ontving Pavlov een boOd:llchap van zijn de nationaliteit heeft van het land, waar zij gast-

s~,:~ren in Moskou met <ie med!!deling; "Bf'tl~ vrijheid genieten, omda.t zij dat ~soneel niet ver
va!r""Sam Carr af" trouwen, zelfs nlet voor de eenvouq1gste .karweitjes. 
De spio~e-nette~ der Sovjets mogen slechts con- De voornaamste oorzaak ~huilt echter in de kolos
tact met elkaar onderhouden, wanneer het (wat sale omvang van het sp1onnag~-werk, dat op en 
zelden voorkomt) in Moskou n<X>dza.kelijk wordt ge- door hun ambassades wordt verncht. Om _een IVOOr
acht een agent van het ene netwerk naar het andere' ~eeld te _noemen: de portiers van de Russ1sche ~
over te plaatsen. Ma..a:r zelfs dan rd d lij'k bassade. te Ottawa waren officieren van de sp10n-

wo en erge e nag afd Hn.a h t Rod Le t :M k dl 
overeenkomsten in de meeste gevallen goedgekeurd . e- e.~"ó . van e e ger e ~s ou, e 
én uitgevoerd door het hoofdkantoor in Moskou, m werkeliJkheld tot taak hadden Zabotin m Canada 
zoals b.v. in het geval van de ovéTplaatsing van te assisteren ·bij zijn spionnagewerk. De vrouw van 
Dr. May van bet militaire spionnage-net in Ottawa màjoor Rogov (één van Zabotin's asiHstenten; l,ted. 
naar het overeenkomsttge net in Londen. O.V.N.) stond officiiiel geboekt als kamermeisje op 
Fred Rose, een vooraanstaande Canadese commu- de ambassade. In werkelijkheid was zij een kapitein 
nist, die lid was 'IUil1 het Parlement te Ottawa. en van de Genie van bet Rode Leger. Tijdens haar 
die a ls tussenpersoon voor het .aanwerven van spion- verblijf in Canada werd zij bevorderd tot de rà.ng 

-voor Zabotin .Amgeerde, was oorspronkelijk een van majoor, op grond van de voortreffelijke kwali-
van de -N.K. W.D. _ ~it van haar ~tonnage-werk. · 
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geheime agenten werkt? En 
nog meer dan tien." 
Toen Koula.kov lrt 1945 in < 
mijn p laats in te nemen a) 
Zabotin, •klaagde ik over de c 
riaal, dat Ik naar Moskou me • 
kov had aa.n de ontvanger @ 

van de spionnage-a 
Moskou en hij vente. 

porten uit Canada, wat hoevt 
vergelijken waren met die, w 
kwamen uit de U.S.A. Tot 
deelde hij mij mede; dat he 
Sarayev in Wa.shington zo or 
vijf code-assistenten nodig wa 
elke dag naar Moskou over 
met slechts één assistent wE 
assistenten hielden zich uitsl· 
men bèzig. Maar KoulakO!V ze 
deel van het materiaal, dat 
Mbskou werd verzonden, per 
werd verstuurd en dat de hoev· 
Zabotin vertelde mij zelfs, d 
Washington eens een compie( 
negeweer met de postzak m • 
zonden. (Diplomatieke postzal 
worden onderweg nimmer geo. 
mee verzenden wat men wil, 
controle te lopen. Red. O.V.N 
Het gebeurt heel dlkw(jls, dat ' 
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de Canadese communistische 
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klacht tot zijn directeur in Mo ~!k'~~ ;t ~kou, waarin 1'7'truclics gegc\"cn werden \'OOr dt" ontmoeting te Londen tus;,en 
ging klagen ·bij het boofdkw~e d r.te elk unlg YJo en een SovJetragent. De uitgewerkte tekst van dit telegram behoorde tot 
Bijgevolg ontving Pavlov eeJ ooumen n, w e or uzenko van de ambassade- stal en als bewijsstuk a.a.n de polltie Óverbandigde. 

su~~~ren in Moskou met de mededeling': , Blij! vrijheid genieten, omdat zij dat personeel niet ver-
v~Sa!n Carr af". ' trouwen, zelfs niet voor de eenvou<tigste .karweitjes. 
De spionn.a.ge-netten der Sovjets mogen slechts con- De voornaamste oorzaak schuilt echter in de kolos-
tact met elkaar onderhouden, wanneer het (wat sale omvang van het spionna.8'e-werk, dat op en 
zelden voorkomt) in Moskou noodzakelijk wordt ge- door hun ambassades wordt verricht. Om een IVOOr-
acht een agent van het ene netwerk naar het andere beeld te .noemen: de portiers van de Russische am-
over te plaatsen. Mair zelfs dan worden dergelijke ilassade. te ottawa waren officieren va.n de spion-
<;vereenkornsten in tie meeste gevallen goedgekeurd na.ge-afdelmg van het Rode Leger te Moskou die 
en uitgevoerd door het hoofdkantoor in Moskou ln werkelij·kheid tot taak hadden Zabotin in Ca~ada 
zoals b.v. in het .geval van de ovéi'plaatsing va~ te_ ass!:;teren ·bij zijn spionnagewerk. De vrouw van 

May van het militaire spionnage-net in Ottawa majoor ft<?gov (één van Zabotin's asatstenten; Red. 
naar he-t OVI!reenkomsttge net in Londen. O.V.N.) stond officiëel geboekt als kamermeisj~ op 
Fred Rose, een vooraanstaande Canadese commu- de ambassade. In werkelijkheid was zij een kapitein 
nist, die lid was van het Parlement te Ottawa. en van de Genie van het Rode Leger. Tijdens haar 

als tussenpersoon voor het .aanwerven v11-n spion- verblijf in Canada. werd zij bevorderd tot de ráng 
voor Za.botln :fungeerde. was oorspronkelijk een van majoor, op grond van de voorbreffelijke kwali-
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Evenzeer belast met splonnagewerk, dat vrijwel hun 
hele werktijd in beslag nam, waren de beide assi
stenten van de militaire attaché, de correspondent 
van het Russische persbureau Tass, de eerste secre
taris van de am'bassade, de handelsraad en ver
schillende leden van zijn staf, de secretaris van de 
militaire attachê, een tolk, twee chauffeurs en drie 
vrouwen ..van leden van de ambassadestaf. 
(Het is niet met zekerheid te zeggen, hoe de "toe
stand in dat opzicht in Nederland is. Slechts enkele 
Nederlanders, zoaia de minister-president en de chef 
van de generale staf, zijn ambtshalve op de hoogte 
met het bestaan van spionnage-activiteit door 
vceemde mogendheden. Men neemt echter in diplo
matieke 'kringen algemeen aan, dat de toestand in 
Nederland en andere Westeuropese landen weinig 
verschllt van die in landen zoals Canada en .Mnerika 
en dat de Russen, dank zij hun zeer omvangrijke 
amb8ssades en consulaten, en mogelijk door de hulp 
van binnenlá.ndse geestverwanten, zeer goed ge
ïnformeerd zijn over -alles Wllit voor hen van belang . 
·kan ztjn; Red. O.V.N.) 
De opsomming, die i-k hier-boven heb gegeven, heeft 
alleen betrekking op Zabotin's militaire spionnage
net. Behalive dat, z~n er dan nog de spionnage- ' 
systemen van de NK.W.D. en van de Vloot. Er 
werkte in óttawa bovendien nog een andere spion
nage-organisatie, di!l ook van de am'bassade uit 
geleid werd, maar welks leden ik nie't kende. Nie
msp<l 'iron met stelligheid zeggen wie en wat de 
leden van het personeel van de Russische ambas
sades, legaties en consulaten preeles waren. Op een 
Sovjet-ambassade in het Midden-Oosten is de Rus
sische ambassadeur zelf een spion. Zijn opdrachten 
ontvangt hij van zijn chauffeur, die de eh~ is .van 
de !RusSische spionnage in dat land. 
Ik herinner mij, dat ik op zekere dag in de Sovjet
ambassade gedineerd had en dat ik na afloop van 
het diner de trap opwandelde met lultenant-kolonel 
Motinov, die op het punt stond naar Moskou te 
vertrekken met de monsters Uranium van Dr. May. 
Wij gingen naar de geheime codekamer op de tweede 
etage om enkele rapporten voor ·Moskou op te stel
len. De geheime codekamer is, zoals men zich her
inneren zal, slechts toeganke'lijk voor enkele code
assistenten en .geheime spionnage-agenten, die het 
bijzondere vertrouwen genieten en zij Jean slechts 
worden geopend, nadat men verbot<gen -bel 
heeft gedrukt. Toen · 
waren t oegelaten, wierpen 
één ván de kleine kan~ 
gang, die door de kluis li; 
een man, die druk bezig 
rapport aan Moskou te I 
BorSikov, de kok van de-~ 
.. ~ede hemel", mompel; 
niemand in dit huis, die niE 
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Deel v: 
EEN VROUW 

WORDT 

"BEWERKT" 

,,U kunt mJj gelukwensen met .mijn schitterende buit, 
kameraad kolonel", zei hij, waarbij hij verscheidene 
kaarten en blauwdrukken op de ta!el uitspreidde. 
Het waren gedetailleerde kaarten van de haven van 
Halifax, waarop ieder havenbassin en teder gebouw 
stond aangegeven. Aan de bovenzijde van elk vel 
was met onui~bare Inkt het opschrift .,Ver
t rou we lijk" of .,Geheim" gestempeld. 
Zabotin bestudeerde de kaarten nauwkeurig en wan
trouwend. ,.W-acht eens even" , zei hij . .,Je moet niet 
de eerste keer de beste, da't je die stad bezoekt, 
beginnen met de boel te stelen". 
,.Ik heb ze helemaal niet gestolen", zei Romanov. 
.. Ik kreeg ze heel gewoon van een officier. Maar ik 
moest natuurlijk beloven, ze terug te geven." 
.,Maar misschien zijn dit vervalste kaarten." 
.,Aan die mogelijkheid dacht ik ook", zei Romanov. 
,.Maar die officier en ik zijn samen de hele haven 
rondgewandeld. Hij wees mJj elk gebouw aan, terwijl 
ik op de •kaart nakeek of he't klopte." 
Zabotin was stomv~rbaasd. .,Die Cana.dezen en 
Amerikanen toch", zei hlj. ,.Zij behandelen ons alsof 
we landgenoten waren." En die opmerking hoorde 
ik . .hem nog dikwijls maken in de twee jaar, waarin 
ik na djt voorval nog als zijn code-assistent werkte 
op de Sovjet-ambassade in Ottawa. 
Reeds de volgende dag werden fotografische repro-

WANNEER de Verenigde Staten morgen aan de 
dag het hele geheim van de atoombom aan de 

wereld prijs zouden geven, zou niemand daar meer 
geschokt en verbaasd over zijn dan de Russen: Want duetles naar Moskou gezonden, en de directeur van 
dat is wel het laatste wat zij .~erwachten dat temand de Militaire Spionnage Afdeling in Moskou ant-
z~n. woordde met een telegram, waarin hij Romanov's 
In~ openbaar zouden de Russen Zich baasten materiial ,.waardevol" noemde. Zabotin, een lange, 
warme gelukwensen aan het Witte Huis te zenden knappe man, die zich gemakkelijk in gezelschap 
en te v~rklaren, dat Amerika eens te meer de mens- bewoog, stond er op, dat van dat moment at vriend
beid een grote dienst had ~wezen. De rest van de schappelijke relaties werden aangeknoopt met cana
wereld, aldus zouden zij verklaren, had vol ver- dese en Amerikaanse oftlcle.ren bij gelegenheid van 
trouwen op dit nieuws gewacht, wetende, dat het verschillende diplomatieke recepties en cocktail 
eens zou komen, en dit vertrouwen van de _rest van parties. Hij paste er echter zorgvuldig voor op, dat 
de wereld in de Verenigde Staten zou op schitterende er geen misbruik werd gemaakt van hun vertrau
wijze beloond zijn geworden. (Het staat ons inzi:ru" welijkheid. 
te beZien of deze zienswijze van Gouzenko, ge:z1en. ,.Hoe minder je ze vraagt, hoe meer ze je vertellen". 
de jongste politieke spanningen op dit ogenblik nog merkte hij eens tegen mij op. ,.Je hoeft alleen maar 
wel zou opgaan. Red. ,.De Beiaard".) te gaan Zitten en te luisteren en ze vertellen je 
Mia.ar onder elkaar zouden StaJin en zijn onderge- alles". 
schikten elkaar stom verbaasd aanstaren. 'Vervol- De opvatting In kringen van het Rode Leger, dat 
gens zouden zij droevig het h:oofd schudden en -~ hun mili~e .bQndgenoten in de afgelopen oorlog 
zouden Zich afvragen hoe iemand zo stonf kon Z!JD. naïef, praatziek en openhartig zijn tot de greru van 
Ik zeg dit, omdat ~k in de tijd, waarin ik in dienst zwakheid, wordt door de regerlngsautoriteiten van 
was van de spionnage-afdeling van het Rode Leger, de .Sovjets gedeeld, bij het beoordelen van de dipla
eerst in Moskou en later in Canada, VO}OP g_elegen- ·matieke vertegenwoordigers van de Westelijke demo
held had om uit de eerste hand kenrus te nemen cratieën. De toenmalige Sovjet-ambassadeur 1n 
van de officiële houding der Sovjets ten opZichte Canada, Georgi. Zaroubin, werkte ten nauwste 
van de ui~sseling van ·belangrijke militaire lnlich- met. Molotov samen bij de eerste conferentie van 

~
. n met !(ie Amerikanen, de ~eisen, de Ca.na- de United Nations in San Franclsco. Toen hij uit 

a en met elk ander Jand. Zelf& op het hoogte- San F-rancisco te Ottawa terugkwam, riep ~oubin 
·pUI van de oorlog, toeil' de vriendschap .met hun (die thans benoemd is t~t ambassadeur der Sovjets 
bondgenoten voor de Russen bijzonder belangrijk te Londen)· de staf van de ambassade bijeen. Ik 
was vertelden zij die .bondgenoten zo weinig moge- woonde deze ·bijeenkom;;t bij. Zaroubin vertelde ons, 
lijk.' Omgekeerd verwachtten zij op dezelfde geheim- wat er achter de schermen In San Francisco gebeurd 
zinnige en achterdochtige wijze te worden behandeld. was. En hij ·beschreef deze conferentie ,als een triomf 
Toen zij in plaats daarvan volledig op de hoogte van de Sovjet-Unie over de democratieën. 
werden gesteld, .maakte dat op hen geen gunStige ,.Wij kregen wat wij wensten met de huip van de 
indruk. Zij maakten ~baar van de informaties Engelsen en de Amerikanen", zei Zaroubin. ~,Zij 
gebruik, maar de edelmoedigheid van de gever boe- hadden het veel te druk met het houden van bloem
zoemde hun slechts spot en hoon in. Zij vonden nl. rijke toespraken. om Zich te interesseren voor het 
deze vorm van samenwerking bijzonder kinderlijk. maken van zoveel mogelijk Winstpunten." 

Het was inderdaad zo, dat de openhartigheid van 
de Amerikanen en de Canadezen met betrekking 
tot militaire geheimen niet a!liet de Russen te ver
bazen. Ik herinner m.ij, om een voor.beeld te noemen, 
de tijd In Juli 1943, toen kolonel Nikolaï Zabotin. 
de chef van de .militaire spionnage van het Rode 
Leger in Canada, zijn secretaris, majoor Romanov, 
naar Hallfax zond met de bedoeling inlichtingen te 
verkrijgen omtrent de lnscheplngshaven van die 
atad. Moskou was altijd geïnteresseerd in wat er 
omging In de Canadese en Amerikaanse inschepings
havens. Deze belangstelling nam nog toe, .toen de 
Westelijke geallieerden na V.-E.-dag een aanvang 
:maakten met de herdistributie van hun troepen. 
Een paar dagen later kwam Rom.anov uit Balifax 
terug, stralend van vold~enlng. Hij kon nauwelijks 
wachten met het openen van zijn actetas in Za;botin's 

Zaroubin vervolgde, dat de Amerikanen en de Engel
sen met een verkeerde geesteshouding naar de 
United Nations waren gekomen: zij waren in het 
geheel niet voorbereid op het leveren van een ge
vecht. En hij wees erop, dat daartegenover StaJin 
~e Sovjet-gedelegeerden instructie had gegeven, om 
teder van hun voorstellen tot het uiterste door te 

drijven, zelfs als dat zou neerkomen op het doen 
mislukken van de conferentie. 
.. Niettemin heeft Rusland in San Francisco veel 
geleerd", merkte Zaroubin verder op. ,.Eén van die 
dingen is het grote belang van de Zuid~Amerikaanse 
landen. Wij hebben een fout gemaakt door ze jaren
lang te verwaarlozen. Sommige Amerikaanse lega-
ties in die landen wel'ken met een staf van enige 
honderde~ mensen. Rusland moet dezelfde tactiek. 
gaan volgen, zodat we te zijner tijd in staat zullen 
zijn deze troefkaart uit de handen van de Ameri
kanen te trekken._" __ 



En zoals vele waarnemers hebben opgemerkt, heeft " 
Rusland zicll in de twee jaren, welke sinds de con
ferentie zijn verlopen, geconcentreerd op het aan
lmopen van sterke banden m!!t de Zuidamerikaanse 
republieken. Stalin staat nu op vriendschappelijke 
voet met Peron, de Argentijnsche dictator, die hij 
eens aanviel en beschreef e.ls een pro-JHitler fascist. 

communist is. 
En dat is de reden, waarom de Sovjet~Unie heden 
ten dage in Canada en de Verenigde Staten zoveel 
spionnage-organisaties handhaaft. Volkomen afzon- t 
dering is in de hedendaagse wereld onmogelijk. Ieder JU# 
groot land, zoals Rusland, moet op de hoogte zijn 
V~ de economische, regerings- en militaire activi- tl. e ft t a t l e 
tett van de andere grote landen. Maar het volkomen 

De communisten in Centraal- en Zuidamerika nemen 
snel in kracht toe. zonder twijfel met de financiële 
steun van Moskou. 
Zaroubin sprak met grote bewondering over de poli
tieke tactiek, welke in San Franclsco was gebezigd 
door Manoellsky, de lelder van de UJtrainse delegatie 
bij de Verenigde Naties. Gebruik makend van de 
omstandigheid, da.t de vertegenwoorigers van kleine 
landen belast werden met het voorzitterschap van 
afdelingen, wist M•anoellsky het zo te draaien, da.t 
hij in San Francisco belast werd met het voorzitter
schap van de ·belangrijke afdeling voor politiek en 
veiligheid. Hoewel de Ukrain!! in de vergaderingen 
der Verenigde Natles de status .geniet van een onaf
hankelijke republiek, is het, zoals iedereen begrijpt, 
in werkelijkheid· ongeveet· even onafhankelijk ;van 
Rusland als de staat Alabama het Is van de U.S.A. 
En deze Manoellsky, woordvoerder van deze !T.oge
naamd onafh~kelljke regering, is toevallig een 
persoonlijke vriend en raadsman van Ste.lin. Het is 
zelfs zo, da.t Manoellsk:y, in de tijd, dat hij niet de 
vergaderingen van de United Natloos bijwoont, 
woont en werkt in een eigen kantoor in het Kremlin. 
En hij heeft nooit veel tijd om een bezoek te brengen 
aan het Ukrainse volk, dat hij heet te vertegen
woordigen. 

,Manoeilsky stemde op ondergescbikte punten tegen 
Rusland", aldus vertelde Zaroubin glimlachend, "en 
:laardoor kregen sommige afgevaardigden het ge
voel, dat de Ukraïners werkelijk ona.fha.nkelijk 
waren. Maar in zaken van groot belang stemde hij 
ütijd met Rusland mee". 
f!lvenals Zabotln op de mllitaire bijeenkomsten, vond 
Manoeilsky het voordeltg-er om kalm te zitten luis
teren, terwijl de anderen praatten. 
,Hij maakte er een systeem van niet in het debat 
;e treden, zo lang de Britse en Amerikaanse rede
laars de zaal op hun hand hadden", zei Zaroubin. 
,Hij wachtte af tot deze sprekers en de and~re 
5edelegeerden hopeloos va.stliepen op een of ander 
)mstreden punt. Wanneer het dan laat werd, en men 
.ritgeput raa.kte door de vermoeiende discussies, 
wendde men zich steeds tot Manoellsky, om zijn 
oordeel te vragen. En dan bood Manoeilsky kalm 
an bedaard een oplossing aan. Gewoonlijk kwam hij 
beter voorbereid en ,beter .geïnformeerd over het · 
onderwerp dan i-emand anders naar de vergaderin
gen, en zijn denkbeelden, die naar voren gebracht 
werden op een moment, waarop alle andere denk
beelden al uren lang waren afgezaagd, maakten 
altijd een gezonde en verfrissende indruk. Op dat 
moment waren de andere at!gevaardigden doodmoe 
en verlangden zij alleen maar naar een voorstel, dat 
een eind zou maken aan de vergadering. Op die 
wijze werden Manoeilsky's voorstellen bijna steeds 
geaccepteerd en door iedereen toegejuicht." 
Tussen twee haakjes: dit is dezelfde Ma.noeilsky, die 
trachtte te beweren, dat de zenuwachtige bandiet, 
die de vorige zomer één van de Ukrainse afgevaar
digden per ongeluk neerschoot tijdens een roofover
ve.l op een delicatessenwinkel in New York, de agent 
was van een anti-Russ!sche regering. 
Deze achterdocht jegens de democratische landen 
en deze onverzettelijke weigering om samen te wer-
ken en inlichtingen uit te wisselen, zelfs tijdens de 
gemeenschappelijke oorlog tegen 't Fascisme, sprui
ten voort uit een eenvoudig feit met .betrekking ·tot 
Rusland, dat de meeste Amerikanen niet begrijpen. 
Dit is het feit, dat het voor een echte, ,1gelovige" 
communist absoluut onmogelijk is vertrouwen en 
goloo! t1- :schenken aan iemand, die niet ook een 

ontbreken van vertrouwen in niet-communistlsc.lle 
landen, maakt het de Sovjet-Uni6 onmogelijk een ---------.) 
normale, wederzijdse uitwisseling van inlichtingen l,sdeele·n 
tot stand te brengen, zoals bes taat tussen zulke -
landen als de Verenigde Sta ten en Groot-Brittannië. 
In plaats daarvan geeft Rusland er de voorkeur 40, Den Haag 
aan zijn inlichtingen t-e verkrijgen van buitenlandse 

, spionnen. En men heeft voorkeur voor die buiten- -------
landse spionnen, omdat ze, hoewel buitenlanders, 
altijd: trouwe communisten zijn. De Sovjets weten, 
dat iedere communist, of hij nu F.ransman is, 

, Italiaan, Pool, Ämerikaan of Engelsman, altijd in 
de eer~te plaats trouw as aan Moskou. 
Deze klakkeloze gehoorzaamheid aan Stalin heeft 
de Sovjets in staat ,gesteld in het bultenland vijfde 
colonnes te vestigen, die volkomen verschillend zijn 
van alle ·andere buitenlandse spionnagesystemen in 
de gesc'hiedenis. De traditionele buitenlandse spion 
- de Duitser, die voor de Engelsen werkte, de 
Chinees, die voor de Jappen werkte - deed het 
altijd alleen voor geld. Maar in !bet geval van de 
Amerikanen en de Canadezen, die voor Rusland 
werken als geheim agent, speelt het motief om zich
zelf te• verrijken, ofwel een zeer ondergeschikte rol, 
o~el het bestaat in h!!t g~heel niet. 
David G. Lunan, een Canadees, die als tussenpersoon 
fungeerde tussen de Rode Leger-officieren van 
Zabotln en diûe Canadese spionnen, verklaarde voor 
de Koninklijke Canadese Commissie van Onderzoek 
in zake de spionnage-affaire, dat de Sovjets hem 
dikwijls geld hadden aangeboden, maar dat hij dat 
nooit 'had aangenomen. Lunan en de Canadezen, die 
anet hem samenwerkten, hadden er zelfs een hekel 
aan, dat de Russen hun taxi's betaalden. 
"Uit wat u zegt, krijg ik de óndl'Uk, dat zij beslist 
geen geld wilden ontvangen", aldus ~eg één der 
'l'8.'8.dsheren van de commissie, met betrekking tot 

de Canadezen, welke van Lunan's spionnage-groep 
deel uitmaakten. ,.Ook niet als het ging om de ver
goeding van onkosten of iets dergelijks?'' 
,.Dat is julist", antwoordde Lunan. 
,.Waarom deden zij dan, y.-at zij deden?", vroeg de 
raadsheer. 

• 

"Men zou nun motieven idealistisch of politiek 
kunnen noemen." · 
"Wat verstaat u onder politieke motieven? Dát zij. 
net gevoel hadden een belangrijk politiek doel te 
dienen met hun handelingen?" 
"Ik kan niet zeggen wat zij voor motieven hebben 
gehad - dat kmmen zij alleen zelf doen". ant
woordde Lunan, in overeenstemming met de uit
wijktactiek, welke elk van de beschuldigde spionnen 
steeds volgde, wanneer de commissie probeerde hen 
vast te leggen op de werkelijke reden van ontrouw 
aan llun land. Op de een of andere manier hebben 
de meeste Amerikaanse en Canadese commudisten 
er een hekel aan, met betrekking tot zichzelf het 
woord "communist" te gebruiken. 
"Wat denkt u, dat zij verstonden onder politieke 
motieven?", drong d!! raadsheer aan. 
"Ik heb dat woord zelf gebruikt." 
"Waarom gebruikte u het dan?" 
.,Er moet stellig een motief geweest zijn voor hun 
handelingen en dat kan alleen een motlief geweest 
zijn, dat gebaseerd was op ideaJen." 
"Sympathie voor een partij?" 
"Ja, zo zou men het kunnen noemen." 
"Wanneer wij spreken over .,partij", kan dat slechts 
één ?artij 'betekenen: de Communi.stlsche Partij. Is 
dat Juist?" 
Eindelijk gaf Lunan toe. Hij knikte· spijtig. 
,.Dat is zo", luidde zijn antwoord. 
!Het was in· dit opl!iicht veelbetekenend, dat één van 
de m~est toegewijde agenten in Zabotin's splonnage
o:.ganlsatle, ~en man, die bovendien uiterst bela.ng-
11)ke en gehetme inlichtingen had verstrekt, zoals de 
formule voor d_e springstof RIDX, jul~t één 



meest welgestelde mensen van Montreal was, en wel 
Dr. Raymond Boyer. Deze Dr. Boyer, een bekend 
.scheikundige, hoefde niet te werken om te kunnen 
leven - laat staan, dat hij daartoe hoefde te spion
neren. Bij de ondervraging van Dr. Boyer omtrent 
diens relaties met Fred Rose, het communistfische 
canadese parlementslid, die als tussenpersoon van 
Zabotin optrad, Gtelde de raadSheer de vraag: ,,is 
het een juiste veronderstelling, dat u Rose inlich
tingen gat, omdat u belden dezelfde ill8tell:ing ten 
opzichte van het communisme, of dezelfde sympathie 
daarvoor had?". Boyer antwoordde: .. Ja, dat is een 
juiste manier om het uit te drukken" .• 
Natuurlijk gaven de Russen wel geld aan hun 
canadese agenten, maar het was steeds in kleine 
bedragen, die op Zichzelf niet van veel betekenis 
waren - vijf-en-twintig dollar hier en honderd 
dollar daar. De trouw aan de communistische partij 
was altijd de beSlissende factor .bij het aanwerven 
van spionnen. Een goed voorbeeld is de manier, 
waarop de diensten werden verkregen van Emma 
Woik!n. 
Mevrouw Wo'lkin was in Canada geboren uit Russi
sche ouders, die behoorden tot de godsdienstige 
secte van Doukhober. Toen zij in 1944 als weduwe 
wel'kte voor de Canadese .regering, in de functie 
van code-assistente .tn het Departement van Buiten
landse Za.ken, maakt~ zij kennis met de echtgenote 
van majoor Sokolov, de assistent van de handels
r~ van de Sovjet"8Jnbassade. Dat was ten minste 

·~ov's officiële titel. In werkelijkheid bracht hij 
al Zijn tijd door met het verrichten van spionnage
werk voor Zabotin. Mevrouw Sokolov vertelde aan 
haar man, dat mevrouw Wolkin een toegewijde 
communiste was. 
Het Vinden van een bewonderaarster van Stalin in 
de code-afd~ng van het Departement van Buiten

·landse Zaken, waar men dagelijks omging met de 
allergeheimste ûanadese staatsdocumenten, had voor 
Sokolov ongeveer de betekenis van het zeldzaam 
voorkomende trekken van de ontbrekende kaart voor 
het maken van een ,.royal straight flush" in een 
spelletje poker. Zelfs nog meer. Hij maakte onmid
dellijk kennis met mevrouw Wolkin en ging zelfs 
zo ver een intieme vriendschap te sluiten. Een paar 
maanden later was zij al zo op hem gesteld, dat zij 
speciaal voor hem aquarellen vervaardigde. Als zij 
dat kon, zag Sokolov geen reden waarom zij ook 
niet copielm voor hem zou kunnen tekenen van de 
vertrouwelijke boodschappen, welke weroen gewis
seld tussen minister•president Mackenzie King en 
zijn ambassades in het buitenland. Dà.arom kwam 
hij naar Zabot!n, om vergunning te vragen haar in 
-hakelen in het apionnagenet. 
~J..: 111g, waarop zij het samen over mevrouw Woikin· 
hadden, zat ik toevallig bij Zabotin op kantoor. 
Kolonel Milstein was er ook. Milstein, een hoogge
nt .... t ... t.• autorite1t in het hoofdkwartier van do 
apionna.ge-.afdellng van het Rode Leger in Moskou, 
was juist aan het eind gekamen van een inspectie
reis langs de spionnage-organisaties van de Sovjets 
in canada en de Verenigde Staten. 
Zabot!n zei tegen Sokolov, dat hij een telegram zou 
sturen naar de directeur van de spionnage-afdeling 
te Moskou, met verzoek om toestemming in contact 
te treden met mevrouw Woikin. Milstein deed het 
voorstel, dat Sokolov intussen zou doorgaan met 
het .,opbouwen van vriendschap". "Ga. haar maar 
vaak thuis opzoeken", zei hij. Sokolov herinnerde 
hem eraan, dat Moskou er bezwaar tegen had, dat 
Sovjet-ambtenaren spionnen ~n opzoeken in hun 
eigen huis. De officiiile ge,dragslijn was hen te ont
moeten in restaurants ot in publieke gelegenheden. 
,,Dat is onzin", zei Milstein. ,.Ga haar thuis op
zoeken en vraag haar op gezellige avondjes in je 
eigen huls. Geef haar cadeautjes." Za.botin was het 
daarmee eens. 
Zabotin telegrafeerde het nieuws omtrent mevrouw 
Wolkin naar Moskou, waar.blj hij uitlegde, dat 
Sokolov haar reed& goed kende en dat men zich 
daarom onmiddellijk met een spionnage-aan·bod tot 
h&alr zou kunnen wenden. Maar in plaats van een 
beslissing te nemen omtrent mevrouw Woik!n, 
wenste Moskou eerst te weten hoe Sokolow het klaar 
gespeeld had met haar op zo'n vriendschappelijke 
voet te komen . .,Waarom hebt u mH destijds niet 

direct medegedeeld, dat hti het voornemen ha.d 
Vl'iendschappelijke relaties met haar aan te Jmopen", 
vroeg de directeur. ,.Dergelijke dingen moeten niet 
gebeuren zonder toestemming van hier uit." 
Later telegrateeroe de directeur, dat Sokolov .,de 
mogelijkheden van Wolkin moest bestuderen", maar 
dat hij ,.ni~t verder mocht gaan zonder mijn toe
stemming". 
Zabotin liet dit telegram aan zijn assistent, luite
nant-kolonel Mot.tnov zien. "Laat ze maar pnl.ten'', 
zei Motinov. .,Ze is gereed om geplukt te woroen. 
Het ma.teria.a.l. dat zij voor ons kan krijgen op het 
departement van Buitenlandse Zaken, zal een veer
tje in onze hoed zijn. Laat Sokolov haar maar in 
de geheimen inwijden." 
Er was weinig v:riendschap in deze raad van 
MotinO'V aan Zabotin. Motinov spoorde hem aan, 
het bevel van de directeur niet te gehoorzamen, 
omdat ·hij daar een goede reden voor had, Want 
Motinov hoopte, dat mevrouw Woi·kin de Sovjets 
moeilijkheden zou bezorgen. Dan zou Zabotin de 
schuld krijgen in Moskou. 
Motinov en Zabotin gingen met het teleg-ram naar 
Milstein en lleten het hem zien. Milstein las het met 
het gezicht van iemand, die voor een raadsel staat. 
,.Bestudeer de mogelijkheden van Wolkin, maar ga 
niet verder", zei ih.ij, opkijkend naar Zabotin. ,.Wat is 
het verschil tussen ,.mogelijkheden bestuderen" en 
,.verder gaan"? Zabotln glimlacht~ tegen Motinov. 
En·kele maanden geleden waren zij voor een raad.sel 
geplaatst door een telegram van Moskou in zake 
een andere moge
lijke spion. Dat 
telegram was in 
dezelfde ~woor
dingen gesteld als 
dit. En het was 
ondertekend door 
Milstein. 
,.Welke maand 
hebben we nu? 
Augustus?", zei 
Milstein. ,.Nou, eh 
- ik geloof, dat 
de directeur be
doelt, dat zij niet 
moet worden be
werkt voor, laten 
we zeggen, Octo
ber. Laat Sokolov 
intussen doorgaan 
met het verstevi
gen van de vrlend

El\J:i\IA WOIKIN, alias "Nora", 
do vrouw, die titans in Canada 
wegeas spionnage 2 Yz jaar ge
vangenisstraf moet uitzitten. 

GC"ha.psbanden. Maar laat haar niet merken, wat 
hij Wil." 
Mevrouw Woikin nam de za.ken echter zelf in han
den en stuurd~ zonder opzet zelf op een beslissing 
aan. Zij kwam Sokolov opzoeken en vertelde hem, 
dat zij voor de Russische zaak Wilde werken. Zij 
gaf als uitlegging van haar gedrag, dat zij goed 
op de hoogte was met de Russische taal. 
"En daarom••, besloot zij, ,.zal ik je zeggen wat 1k 
van plan ben. lk Wil mijn 'baantje bij de canactese 

- regering' eraan geven. Ik zou graag voor de Sovjet:-_ 
ambassade .wellken - bijvoorbeeld als se.cretares.se 
van de handelsra.a.d.. Ik geloof, dat ik mijzelf op die 
manier voor Rusland zeer nuttig zou kunnen maken". 
Sokolov keek of hij het in Keulen hooroe donderen. 
Daar zag hij zijn zorgvuldige plannen in duigen 
vallen. Hij kon maar één ding zeggen en hij moest 
het vlug zeggen. Hij keek mevrouw Woikin zo 
smekend mogelijk aan. 
.,Doe het niet", zei hij. ,.Je kunt in je tegenwoordige 
baan veel belangrijker werk voor Rusland doen." 
Mevrouw Woildn dacht enkele minuten ;ta. ,.Ik be
grijp het", zei zij ten slotte. .,Maar Spl'eek hier met 
niemand over." ' 

· Zo kwam het, dat zij ermee accoord ging een Sovjet
spion te worden, voordat dat woord van vijf letters 
ook maar was genoemd en voorda.t er ook maar 
was gesproken over voorstellen, die .In die richting 
.gingen. De hemel waa nu opgeklaard, en Sokolov 
begon haar te vet:tellen, welk soort materiaal 111an 
het Departement van Bu1tenland3e 121a.ken door 
Moskou werd gewenst. En zij ging er mee accoord 
het te verwerven. 



Zabotln telegrafeerde 'Moskou: 
W.oi1dn voorstellen gedaan en zij verklaarde .zich 
bereid voor ons te werken. Op hun eerstvolgende 
bijeenkomst zal zij d~ eerste telegrammen mee
brengen". Tei'IW'ijl ik ,bezig was het telegram in de geheime &geel-illgtnJoorlicldiugsdient~t 
codekamer van de ambassade in code om te zetten 
wendde zabotm .zich tot Milstein, die aan het v1a.k zicht 1 
naast hem staande bureau zat te werken, en zei: van te afd. Doenmentatle 
.,wat voor schuilnaam zullen wij voor haar be-
denken? Margaret ?" f .,. J!:~e:," Milstein. .. we hebben a1 ve~ te veel \__O"er_z~eR~h~ -G_eb~e!!stleel'!_'l0 
....... _.? .. 

u.U'LICWo.;! • 183830, Toestel 903, Wassenaarscheweg 40, Oen Haag 
,.We hebben al meer Mary's dan we aan kunnen. 
Laten we haar liever Nora noemen" . 
.,Geen slechte naam", zei Z&botin . .,En ten minste--------------------------------
kort." . 
En van dat ogenblik af ging veel materiaal, dat 
aan Nora werd toege3chreven, naar Moskou. De 
directeur was echter woedend, omdat Nora was aan
geworven, voordat hij zijn toestemming gegeven 
had. Hij waarschuwde Za;botln, dat aan niemand 
meer voorstellen mochten worden. gedaan, tenzij de 
betreffende eerst op zijn antecedenten was onder
woht door het hoofókwartler te Moskou. En wan
neet· Nora niet een .betrolliWba.re en energieke spionne 
was gebleken, had het er voor Za'b<>tin en Sokolov 
slecht ultge.zien. 
Eind September 1946, nadat ik het bewijsmateriaal, 
dat de spionnen opsomde, welke voor Zabotin's 
spionnage-organisatie werkten, aan de Ca.nades 

ONTHULLINGEN 
. regering had overgedragen, werd Nora heel onoJ; 

vallend overgeplaatst van de code. -afdeling van~ 
!Departement van Buitenlandse Zaken. naar de P 
poorten-Afdeling, waar zij niet meer in con 
kwam met geheime documenten. Enkele dagen voo1 
dat zij en de andere Canadese spionnen in JanuaJ 
1946 werden gearresteerd, stapte zij naar de SQWjel 
ambaSSade en diende daar een verzoek tot natura! 
satie als <Sovjet--RussiSch staatsburgeres in. Tijde); 
de gerechtelijke behandeling van haar zaak legó 
zij een volledige bekentenis af ten aan.zien van twE 
overtredingen van de Canadese ,.officiële gebeimet 
wet"; op het ogenblik is ze bezig 2% jaar gevang\ 
nis3traf uit te zitten. 

in dit artikel hoe de Sovjet-spionnage leder mlddel te baat 
neemt om haar doel te bereiken, zoals in het geval van 
mevrouw Woikin, een ambtenares van het Departement van 
Buitenlandse Zaken te Ottawa, die daar belast was met zeer 
geheime werkzaamheden en die met zeer ver gaande vrien
delijkheden werd ingepalmd. Onder de schul.lDaam ,,Nora" 
bewees zij de Sovjets van dat ogenblik at belangrijke diensten. 
Gouzenko's boeiende artikelen worden wekelijks gepubliceerd. 
afwisselend in .,Ons Vrije Nederland" en "De ·Beiaard der 
Lage Landen". Het exclusieve publlcaUerooht voor Nederland 
berust bij de Uitgever s-Mij. "Ons Vrije Nederland''; de na
druk van d~ artikelen, ook bij ·gedeelten, Is niet toegestaan. 

(Wordt vervolgd in "Ons V~ Nederland 
No. 22 d.d. 1 Mei a.s.) 

rDDR STALIN 



Zabotln telegrafeerde Moskou: 
Woikln voorstellen gedaan en zij verklaarde zich 
bereid voor ons te werken. Op hun eerstvolgende 
bijeenkomst .zal zlj ~ eerste telegrammen mee
brengen". 
Tel?Nijl ik bezig was het telegram in de geheime 
codekamer van de ambassade in code om te zetten, 
wendde Zabotin zich tot Milstein, die aan het vlak 
naast hem staande bureau zat te werken, en zei: 
.. wat voor schuilnaam zullen wij voor haar be
denken? Margaret ?" 
,.Nee", zei Mllstein. ,.We hebben al ve~ te veel 
Margarets." 

.Mlary"'' 
"we h~ben al meer Mary's dan we aan kunnen. 
Laten we baar liever No ra noemen". 
,.Geen &lechte naam", zei Zabotin. ,,En ten minste 
.kort." • 
En van dat ogenblik af ging veel materiaal, dat 
aan Nora. werd toegeschreven, naar Moskou. De 
directeur was echter woedend; omdat Nora was aan
geworven, voordat hij .zijn toestemming gegeven 
had. Hij waarschuwde Zllibotin, dat aan niemand 
meer vooratellen mochten worden gedaan, tenzij de 
betreffende eerst op .zijn antecedenten was onder
zocht door het hoofd·kwarlier te Moskou. En wan
neet· Nora niet een betrou;wbare en energieke spionne 
was gebleken, had het er voor Zabotin en: Sokolov 
slecht uitg~zlen. .. . 
Eind September 1945, nadat ik het be'Wijsmatenaal, 

. ... , ~~~n nnanmil... welke voor Zabotin's 

RegeeringsvoorliclltiugsdicnHt 

,. ieht van de afd. Documentatie 

( O"er__zeescl1e Gebi;dHdcelen) 

183830, Toestel 903, Wassenaarscheweg 40, Den Haag 

.. 

DlT DOCU;\IENT verkregen (le Russen door bemiddellog van mevrouw Wol.kln. 
Het is een brief van de Staatsseeretaris voor de Dominions te Londen aan 
zijn collega van Buitenlandse Zaken te ottawa. Het stuk heeft betrekking 
op vertrouwelijke ·Britse inllchtingen over de politieke sltua.tie In Bongatije. 



Deel VI: 

HET GEHEIM 
VAN DE 

,,OU BOKS'' 
Z ABOTIN, de chef van de militaire spionn8.ge rvan 

de Sovjet-ambassade te Ottawa, kreeg, zoals 
men in mij:n vorige artikel heeft kunnen lezen, -een 
scherpe terecbtlwijzing van Moskou, omdat hij 
mevrouw Woildn·, een ambtenares van )let Canadese 
:M;IIj~erie van Buitenlandse Zaken, zonder Moskou's 
~· nnis als Sovjet-spion had aangesteld. Deze 
terechtwijzing toont duidelijk aan, welk een nauwe 
relatie er bestaat tussen de Communistische Partij 
en de Sovjet-spionnage .dn het buitenland. 
Voordat de directeur van de militaire spionn.age
a.fdellng tt~ Moskou een Amerikaan of een C&nadees 
als spion kan aanstellen, moet hij eerst de goed
keuring hebben rvan de Komintern, dat wil zeggen 
van het Moskouse hoofdkwartier van de Commu
nistische Internationale. 
Op voorstel van Franktin D. Roosevelt en Harry 
Hopkins kondigde StaJin in 1943 aan, dat Rusland 
de Komintern oou opheffen en dus afstand zou doen 
:van de rechtstreekse contröle van de Sovjet-Unie 
over de verschillende Communistische partijen in 
andere landen. 
Deze aankondiging was, zoals iedere Rus weet, puur 
boerenbedrog. Di! Komlintern is in werkelijkheid 
nooit opgeheven. Zij bestuurt nog steeds de Com
muniBtische Partijen van de Verenigde Statev-. 
Canada, BraziiHî, Fran'krijk, Enge!Mld, Italië en alle 
andere Communistische ;partijen overal elders. En 
zij oestuurt deze partijen met ijzeren Jland. 
;:.~mintern werkt hand in hand met de •buiten
la& spionnagenetten van de Sovjets. Twee jaar 
na de officiële opheffing van d!! Komintern, in het 
jaar 1946 dus, Jron men b.v. in het ·bij de ambassade 
berustende dossier over Sam Carr (leider van de 
communistische partij in Canada en tussenpersoon 
van ZS.botin) de volgende aantekening lezen: .,Een 
uitvoerige levensbeschrijving is beschil!Jbaar in het 
hoofdkwartier van de Komintern". 
De bemoeiïngen van de Komintern met de Sovjet
spionnage bleken reeds in. h~ jaar 1938, toen een 
geheime agent der Sovjets op een Canadees pas-

poort de Verenigde Staten binnenkwam. Dit pas
<'001-t. was tijdens de •burgeroorlog in Spanje door 
rommunisten gestolen van een Canadees, die deel 
uitmaakte van de Internationale Brigade. 
De voornaamste taak van de Komintern op het 
terrein van de spionnage is echter het verschaffen 
van inlichtingen omtrent de betrouwbaa:Meid van 
mensen, die als spion in aanmerking ·komen. I.n 
het hoofdkwartier van KomintJam in Moskou be· 
schikt men over een uitgebreid archief, waarin zich 
\'olledige beschrijvingen !bevinden van ieder lid van 
ledere communistische partij in de wereld, en van 
de meeste mensen, wier communi.stische sympathieën 
als onverdaoht worden aangenomen. En aangezien 
de communisten over de gehele wereld in: de eerste 
plaats gehoorzaamheld verschuldigd zijn aan Moskou, 
kan de Komintern altijd van de lijsten in haar 
arehief gebruf,k maken voor het aanstellen van 
>buitenlanders tot leden van vijfde colonnes. 

De mogelijkheden, welike door deze opzet worden 
geboden, zijn enorm. Een zeer sprekend voorbe!!ld 
daarvan vormt de toestand in de Panama-kanaal
zóne. (De Panama-kanaal-zOne is een strook Ame· 
rikaans grondgebled ter weerszijden van het 
Panama-kanaal. Deze strook >geeft Amerika de con
trple over het .kanaal. Op deze strook won-en en 
werken de duizenden ambtenaren, die aan de kanaal
administratie .zijn verbonden. Het Is een onafhanke· 
lijke gemeensch&jp, die over S!igen kerken, scholen, 
winkels, woonhuizen, dokters enz. beschikt. Red. 
O.V.N.) In deze zOne oefent de vakvereniging 
C.I.O. door middel van de .,United Pubtic Workers 
of America" een ;grote invloed uit. De leden 'Van 
deze organisatie van staats-, pro~nc!ale en ge
meente-employé's zijn over het algemeen geen com
munisten, maar de leiding bestaat uit communisten 
of uit mensen, die sympathie hebben voor het com
munisme. Deze vakvereniging, welks leiders onder 
het toezicht staan van MoSkou, controleert op haar 
beurt zeventienduizend gouvernements-employé's in 
de Panama-kanaal-zOne. Op die wijze zijn de Sovjets 
erin geslaagd een potentil!le vijfde colonne ,te or.ga
niseren op het 'belangrijkste strategische (punt van 
het gehele W!!stel.ijke halfrond. (Mlen •kan ve!llg aan
nemen, dat de toestand in de Panama-kanaal..,zöne 
wat dit betreft de lll&tste tijd wel enigszins ver
anderd is, sedert de verscherping van de verhouding 
tussen Sovjet-Rusland en de Verenigde Staten de 
laatste heeft gedwongen tot een krachtige "zuive
ringsactie". Red. O.V.N.) 
De interne wertlcwijze van vijfde colonne-organisaties 
is aan weinig mensen buiten de Komintern bekend. 
Het is zelfs w, dat weinig Amerikaanse commu
nistJen op de hoogte zijn met de identiteit van d e 
leider van hun partij in Noord-Amerika, die het 
nauwste contact ondel'houdt met de Komintern en 
die dientengevolge de machtigste communist in dit 
werelddeel is. Hij is van geboorte een Fin, genaamd 
Charles Dirba, die gedurende de !aatste twaalf jaren 
aan het hoofd gestaan heeft van de controle-com
missie van de Communistische Partij .van de Ver
eil'igde Staten. Rij heeft de bevoegdheid elke Ame
rikaanse communist zonder vorm van proces uit de 
partij te stoten. Deze Dirba treedt op als tussen
persoon tussen de Komintern en de \I)artijleden, die 
een rol vervullen in communistische frontorganisa
ties en in door communisten beheerste vakbonden, 
welke aangesloten zijn bij de C.I.O. (De c.r.o. is 
één van de beide grote Ameri'kaanse vakveren~gin
gen. De naam bet!!kent ,.Committee for Iudustrial 
Or.gan.i.zation" en zij staat onder leiding van de be
kende mijnwerkersleider John L. Lewis. Red. O.V.N.) 
Tot 'die onder communistische invloed staande en 
hij <ie C.I.O. aangesloten vakbonden 'behoren -bij
voorbeeld de Internationale Unie van Havenarbei
ders en Pakhuisarbeiders van Ha.rry Bridges, voorts 
de ,.United Electrical, Radio and Machine Workers 
of America" en de .,National Mantime Union". 
De mogelijklheid om .zich op deze wijze van buiten
landse spionnen .te voorzien, maakt weer i~ts goed, 
wat anders een zwancke plek in !let spionnagesysteem 
der Sovjets zou zi;in. Die zwakke plek is de moei
lijkheid om in Rusland mensen op te leiden tot 
goede buitenlandse agenten. 
Voor de U.S.A. bestaat die moeilijkheid niet. Ge
durende de oorlog konden de Amerikanen altijd in · 
hun eigen land .genoeg mannen en vrouwen vinden, 
die de capaciteiten ~ten om militair spionnage
werk in vijandelijke landen te verrichten voor de 
organisatie, die bekendheld heeft verworven onder 
de naam OSS (Office of Strategie Service) . (Men 
zal zich herinneren, dat deze OSS in de ·bezette 
gebieden van Eurqpa vele stoute stukjes uithaalde; 
Red. O.V.N.) Er wa.s altijd wel een Amerikaan te 
vinden, die op rvoor-oorlogse reizen voldoende kennis 
Yan de taal en de toestanden van de door de vijand 
hezette gebieden bezat om ais spion te kunnen op-
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treden, zonder zloh zelf op een presenteerblaadje 
aan te bieden aan de -eerste de beste Gestapo-agent, 
die hij tegeD'kwarn. 
In Rusland is dat allemaal heel anders. Het stelsel 
der Sovjets om haar eigen ·bevolking systematisc!h 
te verbieden naar het bultenland te relzen en om 
haar in volslagen onwetendheid' te houden van de 
levenswijze in de z.g . .,kapitalistische landen", maakt 
het het Rode Leger nlet eenvoudig om Russen te 
vinden, die zich plotseling czouden ~n voordoen 
als geboren New Yorkers. 
Het werk, dat door Zabotin's spionnage-organisatlie 
in Canada verricht werd, werd door Moskou •be
schouwd als werk van zeer grote betekenis. Het 
bevel om Zabotin naar Ottawa te zenden, was recht
streeks van Stalin afkomstig, Voord&t Z8.botin 
Moskou verliet, had hij zijn laatste Instructies ge
kregen van M.a.lenkov, één van de Ieden van het 
oppermachtige Politburo. Ma.lenlkov bracht IZ&botin 
de drin~nde noodzaak van accurate militaire spion
nage in Noordamerika onder het oog. ,.De bood
schappen, die gij ons van uw agenten stuurt, .z;ullen 
door Stalin persoonlijk worden .gelezen", 2ei Malen
lkov. Maar de officier van het Rode Leger in Moskou, 
die tot taak kreeg die~nen van ons, die naar 
Canada. zouden gaan, over dat ·land in .te lichten, 
kon niet anders dan toegwen, dat ·hij van dat land· 
in het gehe!ll niets wist. ,.Ik ben alleen in d~ Ver
enigde Staten geweest", zei lhij. ,.En daar ben ik 
maar kort geweest. Van Canada weet ik absoluut 

"ft'P""'"T'n~ werk Maar .\ie tra.ining van voor .. 
. b t bui.tenland •blijft desondanks moeiliJK. :-oor
m ~ .. h gebrek aan een cosmopolitische namelijk wegens un ---'l .. k 

. an doen en vooral ook door hun mv= IJ • 
man1er •V • 0 d t · Rusland 
1:1 den met vreemde talen. m a er rn 
n~uwelijks jongemensen te vinden zijn, die ooit in 
het buitenland zijn .geweest, zijn er maar heel weim_g 
Russen die vloeiend een vreemde taal spreken. Dlt 
. de r~n waarom men op de spionnage-scholen te 
~ k zulk een groot aantal buitenlandse studen-

s ou treft die daar lijdelijk verblijven, om na vol
~n ;an stuài~ naar .hun eigen land terug te keren 
e':

1

~ op te treden als Sovjet-agenten, 

Toen ik mijn werk verrichtte in het reusachtige 
gebouw aan de Znamenskystra.at 19 in Mo-.kou, 
zag ik op .zekere dag in de eetzaal een leuk blond 
meisje met een aardig flg:uurtje, dat buitengewoon 
goed gekleed ging. Zij spralk. ateel slecht Russisch. 
Ik vroeg ·Wie dat meisje was en men vertelde mij, 
dat zij een geheime agent~ wa.s uit de Verenigde 
Staten. Zij gaf zich uit 'Voor bibliothecaresse. Na 
een paar •maanden was zi:J ér Op!!Cns niet meer; zij 
wa.s weer terug naar Amerika om daar spionnage
opdracht~n van de Sovjets uLt ·te voeren. 
Er tbevonden zich op het hoofd'k.wartier in Moskou 
ook een aantal •buitenlanders - Engelsen, Ameri
kanen, Chinezen, Italianen en Fransen - die daar 
Jtet grootste deel van de tijd doorbraohten, maar die 
zich met niemand anders bemoeiden en die klaar
blijkelijk geen werk te doen ihadden. Ik merkte op, 
dat zij soms voor een maand of twee, drie of nog 
langer verdwenen. Plots~g zag men ze dan weer 
op het lhoofdkwartier, waar ze weer een tijdje rond-

de meeste buitenlandse spionnen van de Russen het hingen. Ec kwam te weten, dat deze mensen deel 
veel te drnk, om nog ~le~nheid te vinden Moskou uitmaakten van -de afdeling ,.Speciale Opdrachten", 
nauwOreurige l:nllclrtin~n over de toestanden in het welke toen werd geleld door kolonel Golubev. Zij 
buitenland te verstrekken, die zouden kunnen wor- war.en experts in het uitvoeren van ta'ken, die men 
den gebruikt als matel11aal voor de opleidingsscholen op het hoofdkwartier als .,nattigheid" karakteri-
in MoSkou. Sedertdien heett Rusland zijn spionnage- seerde, en <iie bestonden uit het .,liquideren" van 
organisaties en zijn handleldingen voor de spionnage ontrouwe Sovjet-agenten in het buitenland, en in 
echter aanzienlijk uitgebreid. De gegevens over het algemeen het uitvoeren van die opdrachten in 
Canada en de Verenigde Staten, welke verzameld het buitenland, die voor het vaste personeel 'Van de 
zijn door Sovjet-agenten in Noordamerika, en welke Sovjets in het betreffende land te gevaarlijk ~,~;ouden 
nu gebruikt worden op de <trainingssc:hool voor de zijn geweest. 
spionn.a.ge-organisaties van het Rode Leger, geven De bui.tenlanders, die als Sovjet-spion werkten, stu-
een 'Vl'ijwel volledig antwoord op alle dingen, die <ieerden ook in de leer van het Communisme, in de 
men zou moeten weten om in Aanerika te :kunnen heroerode Lenin-school te Moskou. Sa.m Carr, het 
leven zond~r genoodzaakt te zijn voortdurend vragen Canadese parlementslid, dat als Z81botin's tussen-
te stellen. persoon In Canada optrad, was bijvoorbeeld afge-
Het lesmateriaal omvat b.v. zulke feiten als de prijs studeerd aan dat instituut. (Ook de meeste bulten-
van een ritje met de tram in verschillende steden, ' !andse oommunistisohe leldera:, die In de laatste tijd 
de ligging van <ie tolletten in de ~ekendete hotels zich zulk een grote invJo~ In oeen hele reek$ Zuid-
en restaurants, de bedragen van de fooien, welke en Oosteuropese landen hebben weten te verwerven 
men verondersteld wordt aan ·kellners en liftjongens ontvingen hun opleiding In Mo"Skou; men denke a~ 
te geven, de betekenis van versc!hillende nationale figuren als Rakosl in Holl'garije, Togllatti m ItaJië 
feestda~n en godsdienstige gebruiken en ibeschrij- Dimitroff in Bulgarije enz. Red. o.v .N.) ' 
vingen van de werkwij~e van de bestuurslichamen Op zekere dag waren Majoor Rogov en lk in de 
van d~ steden en de provincies. ambassade ·bezig het dossier van Sam Ca.rr te be
Motinov, één van de Jma,pste koppen in de spion- s~uderen. Rogov, dle nooit goed begree,p wat Ame
nage-afdellng ~ het Rlode Leger, .bracht ee.n heel n kanen of Canadezen eigenlijk hadden te Winnen 
jaar door met het schrijven van een dergelijk leer- met hun werk voor Rusland, wees op een :kant
boek over Canada. .,Motlnov's rapport moet niet tekening: ,,iheett gestudeerd aan de Lenin Sohool". 
een dorre opsomming :van feiten worden", telegra- .. Wat zou hij daar gestudeerd hebben", merkte 
teerde Moskou aan Zabotin. ,,Het moet levendig en Rogov op. ,.Hoe men moet stelen?" 
boeiend zijn." Motinov volg~ d:ab bevel op en hij Tot de afgestudeerden van de Lenin School be
schreef het Tapport zo, dat het, zoals hij zelf zei, honen ook Amerikanen zoals Morria Ohilds, .hoofd
was ,.als een brief van een stadsmens, die voor een r edacte'?' ~ het communistische dagblad ,,[)aily 
vriend een beschrijVing geeft van zijn vacantiever- Worker'; Pbîl F'rank:feld, die Jange tijd lelder waa 
blijf in de provincie". van <ie Communistische Partij 1n Illinois, en Willlam 
Motinov had ook tot taak voor de Russen, die deel L. Patterson Uit Clûcago. Volgens één van de alge
uitmaakten van Zabotin's sj:af op de 8.tn'bassade, de studeerdea. die er nu aan twijfelt ot de op de Lenin 
puntjes te zetten op de d's van de spionnage. Hij School doorgebrachte lijd wel erg nuttig besteed 
gat hun bijvoorbeeld de opdracht de lengte van was, l~dde één van de valkken van net lesrooster: 
bepaalde straten in voetstappen af te meten, zodat .. ;:vor~g doo:. middel yan een planosnaar". 
zij in staat waren op de seconde af een ontmoeting :'<hettemm schijnt Rusland's spionnage-stelsel opge
met een tUBSenpersoon op een bepaalde plaats te bouwd op de enel'lgie en het ·talent van bulte~andse 
arrangeren. Hij leerde hun Amerikaanse en Canadese communisten, zeer goede resultaten af te werpen 
kaartspelletjes en tafelmanieren, en senreef een De hoeveelheid .materiaal, ver.za.meld en naar Rus: 
handleiding voor het testen van voor spionnagewerk land gezonden door s.plonnage-organtsatles in A.m _ 
in aanmerking !komende lieden, met vragen omtrent ri'ka, Is ontstellend. Zatbotln•s spionnage-net : 
hun financiële pos1tie, hun zakelijke ambities, hun Canada was op geen stUkken na één van de grootst n 
gevoelens ten opzichte van •hun vrouwen en .hun naa_r de ~aatstaven van Moskou. Zoals ik in -ee~ 
neiging om met andere 'Vrouwen ~ te pa~en, vong arbkel op~~rkte, was ik de enige code-assls· 
~· belangstelling voor boeken en lhun llethebbe!:!)en. tent, waarover hij beschikte om zijn geheime tele-

i!.nst 
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!l'Tammen te maar .,..~,,. ... v .. v 

van één van de militaire spionnagenetten der Sovjets 
In Washington, bedlende zioh van de hulp van v1jf 
code-assistenten. Ik kan mij nog goed herinneren. 
lat ik in Augustus 1945 een boodschap van Zabotln 

moest sturen aan de directeur van de spionnage
tldeling van bet Rode Leger in Moskou, welke als 
volgt luidde: 

"Wij nebben van Badeau 17 geheime docu
menten ontvangen (Engels, Amerikaans en 
Canadees) over het onderwerp "magnicous
tics", dat zijn radio- plaatsbepalingsinstru
menten voor veldartillerie. Het zijn drie ge
heime wetenschappelijke journalen uit het 
j aar 1945. Tezamen beslaan zij 700 bladzijden. 
In de loop van Un dag konden wij al deze 
bladzijden fotograferen met behulp van de 
Leica. In de komende dagen zulten wij drie 
tot vijf uren de beschikking hebben over 
nieuw materiaal van vrijwel dezelfde om
vang, maar met één film tegelijk zullen wij 
het niet aankunnen. En ik acht het noodza
kelijk de hele bibliotheek van de Raad van 
Wetenschappelijk Onderzoek te doen onder
zoeken." 

Met deze !boodschap. trachtte Zabotin Mloskou aan 
het verstand te brengen, dat zijn fotografische uit
rusting niet voldoende was om het wei'k aan .te 
ku,men, dat verricht moest worden. De Nationale 
Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek was het 
regeringslichaam, dat leiding gaf aan al het weten
s;h, lijke militaire onderzoek, dat in Canada werd 
' . Russische agenten namen de geheime 
4 ,té. chappelijke rappor.ten, uit de bibliotheek van 
de Raad, brachten ze voor een paar uur naar de 
Sovjet-ambassa7ie om ze daar te doen fotograferen 
en brachten ze vervolgens weer terug naar de biblio
theek, voordat hun verdwijn1ng werd opgemerk<t. 
Zabotin wilde alle Canadese wetenschappelijke vond
sten In foto-copielm laten vastleggen - en niet 
alleen maar een paar van de belangrijkste - maar 
hij waarschuwde Moskou, dat zijn trouwe kleine 
Leica wel eens niet in staat kon bltf"ken om dat 
allemaal te verwerken. 
Zoals dit tele.gram aantoont, bestonden de inlich
tingen, welke Zabotin en de dhefs van andere mili
·taire spionnagenetten In Noordamerika naar Moskou 
stuurden, heus niet alleen uit opmerkingen. die in 
restaurants waren afgeluisterd. Sokolov, di~ als 
tussenpersoon van Zabotin in Montrea.J optrad, en 
die met ·vijf en soms wel met zes Canadese spionnen 
werkte, bracht tweemaal per week een enveloppe 
naar de annbassade, die gevuld was met drie- of 
vierhonderd tekeningen, sohetsen en :blauwdrukken. 
Moskou gaf Zabotln eens opdracht, één van de 
11pi~ te instrueren, .zijn inJlchtlngen over de pro
duc~n de verscheping van militair materiaal te 

tot driemaandeltj'kse in plaats ·van weke-
rap:porten. "Wij sneeuwen hier in" klaagde 

.,Hij stuurt ons meer details dan wij hier 
kunnen verwerken". 

wij bJeronder afdrukken, 
lbtenaar, die met mede
~ documenten de ambas
feit, dat de Komintern, 
wedaaamheden achter 
lr Is een nauw verband 
ge-systeem der Sovjets. 
t men in l\loskou over 
nmunisten (partijleden) 
& colonnes verpmakke
jn beschrijving van de 
vele bultenJanders tot 
wijst Gouzenko op de 

l{e-werk der Sovjets; 

6E VOO 



o.F: A.RRE~T.'\TIE van Edward Wilfred lin2Cr:l.ll (rerh tll). De foto toont- hem bU nanlmm5t In het Huis 
,.n 11 ""'' '\riiiJ:" van Ottawa. ~·f112eraU ''as een C'an.1 dN'~. dil' \ N'l yoor 7:.h~Un wl'rlrr" a,b tt•~""lllJ~'""ovn. 

r 

• e.9::cAf ~ ~ Qfl&tl~ 
1 Taotical and t echnical racts of the neval and coastal hydro-~~tla.s 
w~rkiq in ultra-sound ciiape.son. Common r eview on the "Caproni"~ stal)ilit.J.· · 
ot the u.s.A. and Creat ·Britain. 
2 . stability, type of "Asdic" which iu used in a new submarines ~d other 1 
ships • ki h . i . , ·~ . 3. sets r>f the ljO.P!f'Ltype, wor ng on t e radio d reetion tinàiq prinol,ille ,· 
so-called hydro ~a!Ltm f~ndill8 sets. . 
4 • Situation of bydrophonio sets in the ships of different classes. 
5. Plante, workshops, Sçientitic Research Institutes and laboratorles ia 
Eqland and in the U .s .'A. which are making an!1 planning the hydrophon1o . 
·.pparatus. . 6. Passing of the plan~1ng and the test of . examples ot new typee of 
nydrophonic apparatus. 
7. Knowledge of the battle util1zat1on of the bydrophonio meane. 

Ul'l' '.l'J!;LEGi tA.\1 van Moskou, Gonzt'nl;o llifg'I'Wert-t C'll Yan de So\·jeL-ambn",..ldP gr~wlen als bcwijo;· 
stuit, 00,·at een verzoek om UlllCIIUJigt:n over militaire gebetmen ln Engeland en~ ~renigde Staten. 
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-. 1... ,Tbe aoheme ot )'Our group will be approxilrAtely such as ft i s ahOWD belOW:1 

Iaiclor 
Halper in 

nickname-(Bicon) 

Ned Mazerall 
{Bägley) .. n{clma.Jr.e 

a rth .· 
h 

u) -nickname 
' I 

You only will know me (as Jan) out nooody eloe~ · 
a:. i\ bat.· we woulei Hke you to clo: ; . 

a .'l.'o cbaracterize t he soales àod worlts carrti ng ou.t at National Reaearo'-.t 
and also the aobeme ot tbis Department , · I 
o.'l'o conduct t.be work or "Bacon", "Badeau" ,and "Basley".. . 

·It 13 adviaable to put the tollow1ng taska t o tbem separatelJ': t 
Ba~lel- to give tbe moeiels ot developed radio-sets , l t s pbotograpba,téo r r ta raots and tor wbat purpose 1t la intended. Once in t bree aonth to • 
the report» in wblch t.o cbaraoterise the work ot Radio Department , to 1 
about tbe rortboom1ng taslts and wbat new kiDda or the moelels are golng 
to be developect. . · . ~· 
Bacon- to give the organization and cbaraoters ot Valcartier JZploaivea ~ 
!atebllsbment 's Dlreotion. To write tbe report on suojeot: ~bat kind or tbe 
work ia tbls organizetion en88@ed in?" It posslble to pass op tbe preaorip\lon 
(rormulaa) or exploaives and lts samples. 
Badeau- t o wrlt e the report: ~bat kind of the work is hls Department engased 
ln end wha t DepartJDenta 1 t 1s in contact w1 tb ( by work). 

All the materlala an4 documents to be passed by Bagley , Bacon, and Bacteau 
have to be sl~ned by their nickDames as stated above . 

Ir your ~roup have tbe doouments which you wil l not be a ble to gl ve ua 
l rrevocably, we 'sball phot~raph tbem and return back to yen. 

I oee you to instruct every man separateiy abo.ut oonapiraoy in our work. 
I n order not to k~ep their ~terials (doouments) at your plaoe , ~t 1• 

advisable th~t you recei ve all their materlala (cloc~ents) tbe aame day yoa 
nave t he meet ing with me. 

To anawer all tbe a bove questions we sball have the meeting on Karcb ia,. 

J. .. 
p .s. Arter s it. 

I 

------"---] 
DIT SCBE:\1/\ van een 11plouuagc-s-rot>J) der Sovjet:. in Cau.allu b t•(lJI 

authentiek document, dat behoorde tot de vele, welke Gouzenko van de 
ambassade wegnam. Het ls de groep van majoor Bogov (zie de foto 
reehts), die werkte onder de schuilnaam Jan. Hij stond aan h et h oofd 
van zijn groep; Lunan, Halperln, ~lazerall en Doruforth Smlth zijn 
Canadezen, die hem behulpzaam waren bij het verkrijgen van informati6l4 
over alle werkzaamheden, welke werden verricht door Canada's Nationale 
Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ook deze mannen hadden schull
namen, "Bagiey" moest elke drie maanden een rapport schrijven over 
het weTk van de ra.dlo-afdeling. "B~Won" moest inlichtingen verstrekken 
over het werk van de Valcartier-fabriek van ontploffingsmlddelen. 
"Badeau" kreeg tot taak meer a.I.gemene inlichtingen te verstrekken.. De 
documenten, waarop de groep beslag wist te leggen, werden voor het 
grootste deel op de Sovjet-ambassade gefotografeerd en daarna ter ug
gelegd op de plaats waar ze "geleend" waren. De groep vergaderde regel
matig; bo\·enstaande "convocatie" moest na lezing verbrand worden. 
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Ook door mlddel van de diplomatieke postzakken 
tond Zabotin een overweldigende hoeveelheld . weten
schappelijke en politieke inlichtingen naar Moskou. 
Die politieke Informaties wa.ren afkomstig van 
mevrouw Wol3dn van lhet Canadese departement van 
Buitenlandse Zaken en van Kathleen Willsher, de 
vrouw, die een functie vervulde in 'het bureau. van 
de Hoge Corom.l:3sarls van het Verenigd Koninkrijk 
in Ottawa. Het materiaal omvatte vertrouwelijke 
rapporten van de Canadese ambassadeur in Moskou 
aan minister--president Mackenzie King en vertrou
welijke rapporten aan de Britse regering van baar 
vertegenwoordigers in de door de Russen bezette 
!Balkan-landen. 
De militaire inlichtingen, welke Za.'botin na.a.r Moskou 
stuurde, bestonden niet all~n uit gedetailleerde rap
porten over de atoominstallaties in Canada en de 
Verenigde Staten, maar ook uit plannen en formules 
van .AJmerikaans en Canadees Radar-onderzoek, de 
springstof RDX en de z.g. .,snuftelgranaten"; niet
temin was Moskou nooit helemaal tevreden. Moskou 
wilde altijd uitvoeriger worden ingelicht omtrent 
de sterkte va.n de in Noordamerika aanwezige troe
pen en omtrent de juiste ~sitie van speciale, met 
name genoemde Canadese en Ameri·kaanse gevechto
eenheden. Na V.E.-dag 'bijvool'beeld, toen de troepen 
werden gedemobiliseerd of omgegroepeerd, telegra
feerde Moskou het <Volgende aan Za:botill: 

"Het is voor ons van groot belang inlich
tingen te ontvangen over de volgende 

4 westies: 
ra) De officiële data waarop Amerikaanse 

tToepen uit Europa naar de U.S.A. zullen 
wOTden overgebracht; voOTts de verblijf
plaats van het hoofdkwartier van het 
9de Leger en de tigging van het 3de, 5de, 
7de en !3de pantsercorps, 18 A.D.K., de 
2de, 4de, 8ste, 28ste, 30ste, 44ste, 45ste 
en !04de Infanterie Divisies en de !3de 
Tank Divisie. De data van hun over
brenging moeten worden vastgesteld. 

directeur antwoordde ZaboUn: 

"We ~ebben grote belangstelling voor het 
verkrvgen van de diensten van mensen in 
de doOT ons genoemde departementen. Laat 
Frank, ~adat de staven in hun definitieve 
vorm Z\1n opgezet, één of twee candidaten 
aanbevelen, die wij kunnen "bestuderen". 

Hoewel de Sovjets de Westelijke democratieën 
gaarne 1lls kinderlijk en naïef beschouwen in de 
manier, waarop zij de dingen doen, zouden de vellig
heidspolitie-a.ppa.ra.ten van Almerika (F.B.I.), Enge
land (Scotiand Yard) of Canada (de Koninklijke 
Canadese Bereden Politie) zich toch nooit schuldig 
maken aan Z<Ulke belachelijk melodramatische 
methoden als m de Russische spionnage heel ge
woon zijn. 
Om een voorbeeld te noemen: de beambten van de 
spionnage-organiaaties vhn het Rode Leger zullen 
het niet in hun hoofd halen ooit een afspraak met 
een tussenpersoon te malten in een schone helder 
verlichte bar, wanneer zij die ontmoeting ~k kun
nen doen plaats 'Vinden ergens op een koude, donkere 
straathoek in het holst van de nacht. Zabotin had 
in mijn tegenwoordigheid u;elfs eens een heel ernstig 
ge~rek met Motinov over de mogelijkheid een ge
heime agent in een diploma.tieke postzak van Moskou 
.na.a.r Amerika over te brengen. Even melodrama
tisch 2ijn de z.g. "duboks". 
Wat een . .,du,bak" is, zal uit .het volgende duidelijk 
worden: ledere buitenlands~ .spionnage-agent va.n het 
Rode ~er iheeft tot taak in de stad, waar hij is 
gestabonneerd, voortdurend .te speuren nMr tluhnlc" 

Zo'n dubok is een geheime bergplaats voor allerlei 
voor.werpen, die bij het spionnagewerk.moeten wor
den uitgewisseld tussen een tussenpersoon en een 
~ion, zoals geb.el!m.e boodschappen, geld, codeboeken, 
wa.j>ens, of zulke dingen als onderdelen van nlda.r
installaties of van bomrichters. De l~en van 
Zabotin's staf op de ambasSade te Ottawa moesten 
twee soorten d1rl)Oks .:proberen te vinden: een kleine 
voor gescbreven boodSchappen en een grote, die 
groot genoeg was om er een koffer of een actetas (b) De verplaatsing van de hoofdkwartieren 

van het 8ste en !6de Pantsercorps, de 
29ste (75ste) en 89ste Infanterie Divi
sies, benevens 13 en 17 A.D.D. Boven
dien de verplaatsing van de Braziliaanse 
Infanterie Divisie. 

in te verbergen. 
· wanneer men meende een gof!(ie dubok -te hebben 
gevonden, en deze was door ZS.botin goedgekeurd, 
da.n werd een nauwkeurige beschrijving va.n zo'n 
bergplaatsje en .van de jui&te ligging ervan, naa.r 
Moskou gestuurd. !Daar .werden die gegevens op
geborgen voor eJs het eens nodig mociht zijn er 
gebru±k van te maken. Hoewel men het nauwelijks 

(c) Bevinden de 6de en de 12de Legergroe
pen zich in Europa; hoe is hun samen
stelling, waar liggen zij, wat zijn de data 
en de richting van hun overbrenging? 

(d) Is er een hoofdkwartier van de Ameri
kaanse Bezettingstroepen in Duitsland 'I 
vastgesteld, waar ligt het en wie is tot 
commandant benoemd? · 

. ( e) De plaats van het eerste Lucht landings
leger, en de plannen voOT het gebruik 
van dit teger in de toekomst. 
Hier is haast bij.'' · 

Zabotin legde aan Mosk.ou uit, dat de hergroepering 
van troepen ook hem zwaar getroffen .had. De 
demobilisatie ha.d verschillende van zijn inlidhtingen
bronnen weggevaagd, en wél' die bronnen, die .be
stonden uit Canadese militairen, di~ bureau-arbeid 
verrichtten. Omstreeks deze tijd schreef .hij aan sam 
ea.rr: 

zal kunnen geloven, maakt Moskou vaak .gebruik 
van dUJboks in steden, zoals Washington·, Londen 
en Parijs; :bijvoorbeeld een &loge plank in een tele-
fooncel va.n een "drUgstore". (Het 'b~ ,.drug
store" kent .men niet in Nederland; een .,drugstore" 
is een: soort combinatie va.n drogisterij, apotheek, 
cafetaria., snuisterijenwinkel en ijssaJ.on. Red. O.V.N.) 
Soms ook bestaat de uubok uit een spleet achter 
een heiligenbeeld in een kerk; zo'n ruimte dient 
dan om informaties over te brengen aan een .geheime 
agent, die onbekend is aan de leden .va.n de spion
nage-ol'g8.Ilisa.tie in een .t>we.alde '!Jta.d. 

,,Ziet u kans 'Uitbreiding te geven aan ons 
werk in het Ministerie van Nationale De
fensie, het Ministerie van L'UChtvaart, het 
Ministerie van Marine, of anders in de mili
taire staven van deze ministeries? Op het 
ogenblik zijn deze arbeidsterreinen voor ons 
van de grootste betekenis, en wij wensen, 
dat u op dit gebied zo groot mogelijke in-
spanning ontplooit." 

:Mlevrouw Wbikin bad weer een andere dubo'k; zij 
ma.a.kte gebruik. van een verborgen hoekje in de 
W .C. van ha.ar tandarts, om langs die weg infor
maties van het Canadese Parlement van BulteDr 
Iandse Zaken aan de Russen te doen toekomen. 
Iedere keer als ze naar de tandarts moest om zich 
te laten ·behandelen, ging~ even naar de W.C. en 
liet haar geschreven boodsoha.p achtt~r onder het 
deksel ovan het waterreservoir. Gourshkov, een kapi
tein van ZS.botin'G staf, die mevrouw Wolkin niet 
kende en die zij ook nooit gezien had, .ging dan later 
op de dag naar dezelfde tandarts, ging van de wacht
·kamer naM de W.C. en pa.'kte het briefje weg. 
Toen ik nog op het hoofdkwartier van de ~ionna.ge
afdeling in Moskou werkte, was er een Sovjet-agent 
in Berlijn, die er van verdacht werd een z.g. ,.dub
bele" agent te zijn, dat wdl zeggen een spion, die 
zow~l voor de Rlussen als voor de Duitsers werkte. 
Eén van zijn opJracihten bestond in het rapporteren 
van de soha.de, welke in een bepa.aJ.d stadsdeel door 
luohtbombardementen werd aangericht. Zijn rappor
ten waren altijd ongunstig; volgens hem werd het 
bewuste stadsdeel van Ber'lijn nooit getroffen door 

Nadat hij antwoord van Sam carr had ontvangen, 
telegrafeerde Zabotin naar Moskou: 

"Sam heeft ons beloofd ons de beschikking 
te geven over verscheidene officieren van de 
centrale administratie van de in werkelijke 
dienst zijnde t'Toepen. Op het ogenblik is dit 
echter zeer moeitijk uitvoerbaar in verband 
met het feit, dat tal van plaatsen in de staf 
worden opgevuLd met officieren, die zijn 
teruggekeerd van overzee." 

4{eauJLeeJrne lbombardementen. 



.,Om hem op de proef te stellen, .kwam zijn opdracht-
• gever op de gedachte, hem het hem toekomende 

bedrag van zijn laatste onkostennota zelf 'llit de in 
dat stadsdeel gelegen dubok te laten halen. Het 

_ gevolg was een wanhopig verzoek van de agent om 
hem een andere dubok aan te wijzen. Hij viel door 
de mand ~n was gedwongen uit te leggen, dat bet 
gebouw, waarin de door Moskou aangewezen dubok 
zich bevond, reeds enkele weken geleden wegge
bombardeerd was. 
Andere .,strategische middelen", welke door de 
Sovjets worden aangewend, maken de indruk alsof 
zij ontleend waren aan de fantastische ver.halen van 
boulevard-.weekblaa.djes. De Russische agenten in 
bet ·buitenland bewerken voortdurend de diploma
tieke vertegenwoordigers van. andere lànden voor 
het verkrijgen van politieke inlichtingen. Eén van 
de Russl.sche agenten in de Verenigde Staten sloot 
en:kele jaren geleden vriendschap met een kOilrler 
van ee~ andere ambassade. De Rus probeerde de 
koorler om te kopen, om zo in het bezit te komen 
van de diplomatieke postzak van die ambassade. 
De .koerier zei, dat hij dit onmogelijk kon doen. Er 
was geen enkele manier om de verzegelde postzak 
ongemerkt te openen, legde thij uit en bij kon de 
!Russen evenmln toestaan de zak te beschadigen. 
,,Oh, heb daar maar .geen zorgen over", zei de Rus. 
En vol bluf voegde hij eraan toe: .. w~ hebben~ 
geheim ultra-geluidstoestel, dat in staat dB alles wat 
in de postzak zit door de za3t heen te fotograferen. 
Dat laat geen enkel spoo~; na." 
De 'koerier liet zich deze •bombast op de mouw spel
den en hij stemde erin toe, het experiment te wagen. 
De Russen leenden de zak voor een uur of drie. 
Zij gaven de zak daarna onbeschadigd .terug, !be
dankten de man uitbundig en betaalden hem hon
derd dollar. De koerier was diep onder de indruk. 
De volgende week ~haastte hij zich de zak weer af 
te leveren aan de Russische ambassade. 
Maar deze keer gaven de '$ovjets de zak terug 
met een groot gat in de .zijkant ...... 

.... ' 

van 8 1\fel a.s.) .. 

(Slot van Gouzenko's onthnllingen in / 
"De Beiaard der Lage Landen" no.ï 2 
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RUSLAND 
EN HET 

WESTEN 
~ is het alot van lgor Gouzeako's . relaa8. 
· In cUt laatste deel trekt btJ een bulten
gewoon belallgwekkende vergeiöking tussen 
de democrattscbe .levenswijze, zoals btJ cUe 
in Cauada beeft leren kennen en de 24 levens
jaren, welke hij voor dJe 1itjd 1n Rusland door
bracht - jaren, dle hem tbaDs voorkomeJt als 
jaren .,in een geva.ngenls". Bij wijst in cUt 
artikel op het lage levenspell in de Sovjet
Unie in vergeJljldng met landen als Canada 
en de Verenigde staten, en op bet feit, dat 
de communisten. be:dg zijn de kerk in Rusland 
te gebrulken als een mlddel om bet volk onder 

dnlm te houden. Bij besebrijft voorlil de 
etoze hardheld van de Sovjet,.\vefit:eving 

a wijst op de gevaarlijke, (en systematlBch 
eroorzaakte) onwetendheid van het Russlsche 

rolk, dat ervan overtuigd is, dat bulten de 
Bovjet-Unie aJecht8 chaos en ellende beel1!eD 
en dat dit land een pal'8dijs is van vrijbetd en 
welvaal't. ,.Terreur en vervolging hebbeo in 
Rusland de plaats ingenomen van de demo
cratie. Maar de IDI8Il8eD in Rusland hebben 
dea.elfde Datuurlijke honger naar vrijheld als 
alle andere menselijke we.zens. Houdt ze die 
vrijbeid voor ogen, en zij mllen er naar 
grijpen" - dat is Gouzenko's overtuiging. 

y<:EN kownel Nikolai Zabotin in 1943 :Moskou 
verliet om de leiding op zich te nemen van één 

van de militaire IJPionnage-netten der' .SOvjets in 
Canada, braebt hij als zijn secretaris met àcb mee 
een majoor van bet Rode Leger, genaamd Romanov. 
Za.botin was zeer gesteld op Romanov en hij be
handelde hem welbaast als een eigen liJIOOJl.. Niemand 
andem van de staf der militaire sp!onn:ag~deling 
van de 'Sovjet-ambassade, wa&I'88Jl ik verbonden 

als code-assistent, kon Romanov uitstaan. J 

...._ r hij nuchter was, was hij wreed en ver-
ra ijk. En wanneer hij gedronken bad - en dat 
gebeurde iedere avond - werd hij een ruwe en 
gevaarlijke sadist. 
Op zekere avond, toen wij overgewe11kt hadden. om 
materiaal van Canadese communisten, die voor ons 
spionneeroen, na:ar Moakou door te geven, nodigde 
Zabotln Romanov, mijzelf en enkele a.nd!lre officieren 
van zijn stat uit, bem te helpen met het keuren 
van een Dieuwe fles Schotse whiskY ili zijn woning, 
die een .paar hu:izenrblokken van de am.basBade was 
gelegen. Terwijl wij zaten .te drinken, ttina" de con
versatie m de richting van de oorlog - wat ge
woonlijk gebeurde. WeldÎ:a voerde Romanov alleen 
het woqrd - roalB hij meestal deed - en hij ver
telde van zijn ervaringen in Stalingrad, waar hij 
gediend hadJ a.1B officier bij \de militaire spionnage 
t~ velde. 
In het eerst schonk ik weinig aandacht aan wat 
Romanov zei, omdat ik Romanov•s Sta.lingrad-ver
ha.len al ettelijke malen gehoord had. Maar na een 
poosje spitste ik mijn oren, .en toen het tot mij door 
begon te dringen, waar hij het eigenlijk ov& hàd, 
boog ik mij. voorover in mijn stoel om nleb te 
missen. Want l;tomanov wa& bezig met 7maak en 
enthousiasme het verhaal te doen, hoe hij persoon
lijk VUftig soldaten van het Rode Leger had dood
g eschoten. 
,.Ik had verschillende bijzonder moeilijke opdrachten, 
die uitgevoerd moesten worden", vertelde hij . .,Dat 
betekende, dat lik soldaten achter de Duitse linies 
moest zenden om inlicht:I.DJ!".en te verkrijgen over-00. 

Duitse posities en hun troepenopstellingen. Het 
waren eigenlijk zelfmoord-expedities, maar iemand 
moest ze uitvoeren. Eén voor één riep ik de namen 
af van de soldaten, die ik voor dit werk uitgekozen 
had, terwijl de andere soldaten. toekeken. Ik vertelde 
hun, w&t zij te doen. hadden en terwijl ik dat deed, 
hield ik mijn pistool in de hand. Wanneer zij ook 
maar het minste spoor van ~TZeling of zenuw
achtigheid vertoonden, schoot ik hen neer en ge
lastte ik de andere soldaten de lijken weg te slepen 
en een andere soldaat te ·roepen. Wanneer de troep 
t wee of drie mensen. op die manier had zlen dood
schieten, was de rest onmiddellijk ~d vrijwillig 
alles te doen wat ik ook maar vroeg, dat verzek& 
Ik jullie. Ik ·hiJ!ld e.antekening van de mannen, die 
i·k had neergeachoten. iHet waren. er precies vijftig, 
In mlnder dan een week." 
Romanov zweeg even en. nam een lange teug uit 
zijn glas. ,.Voor zover ik mij herinner, waren er 
43 Jbden bij", zei hij glimlachend. ,;De andere zeven 
waren Russen .. Ik koos ook Russen uit, omdat ik 
niemand de indruk wilde geven, dat ik een prin
cipiële anti-Semiet was." 
We.t Romanov vervolgens zei, was voor mijn gevoel 
nog schokken4er. Hij beschreef, dat de jongere o!fi
cieren van zijn afdeling een radiogram stuurden 
naar het hoofdkwartier van de spionnage-atdeling 
van het Rode Leger, waarin: zij melding maakten 
van de schietpartijen. Zij waren nl. van mening, dat 
Romanov wat ·minder ·hard van stapel diende te 
lopen. Het antwoord van het hoofdkwartier was in 
rustige, zakelijke bewoordingen gesteld. M.en. wilde 
alleen weten, of de ech.~tpartijen werkelijk nood-
zakelijk waren. geweest,/ • 
Roma.nov's ondergeschikte jonge officieren, die 
!bang voor hem waren, en die uit de toon van het 
antwoord op hun telegram hadden begrepen, <la.t 
het hoofdkwartier tot elke prijs onenigheid in de 
staf van een gevechtseenheid: wilde voorkomen,· tele
grafe~rden. de commandant in antwoord op zijn 
vraag terug, dat de actie Wll.&rSChijnlijk wel nodig 
geweest was voor de h.andbaving van het moreel. 
In antwoord op die mededeling kregen zij· opdracht 
zich niet te bemoeien met wat Romanov deed. 
Toen Romanov dit verha:a:l. met kennelijke trots be
eindigd had, voelde zelfs 2la.'botin - een man met 
sterke renuwen - zich min ot m-eer onbeh.aaiglijk. 
.,Laten. we het OVflr ~ets andere hebben", zei hij. 
,.Bijvoorbeeld over vrouwen." 
Toen ik die avond Za.botinls huls verliet, vroeg ik 
mij a.t ' ot er wel veel·verscbll was tussen. de con
vernatie, welke i.k zojuist had aangehoord, en de 
gesprekken, die men zou kunnen horen op een bij·een
•komst van 'S.A.-mannen. Ik was niet zozeer onder de 
indruk van het soort mens, dat Romanov was. In 
ieder volk schuilen wrede en gedegenereerde ele
menten. Maar wat mij ten diepste verontrustte, was 
het feit, dat Rom.anov•s wreedheid: de officiële goed
keuring van de Sovjets l1'ad ontvangen, Hier was nu 
weer een staaltje van precies datzelfde volslagen 
gebrek ean respect voor de r-echten van de enkeling, 
dat ik mUru ~Ie leven als ibul1g'er van de Sovjet
Unie had moeten ondervinden. 
Wanneer men mij vandaag den dag vraagt, wat nu 
eigenlijk de werkelijke -aanleiding was voor mijn 
breuk met de Sovjet-aanba,o/"..ade te Ottawa (waar
door ik de Sovjet--sptonnage in Noord-Amerika aan 
d~ kaak kon stellen en waardoor ik de veiligheid van 
mijzelf, mijn vrouw en mijn Jdnderen voor de rest 
van ons leven vrijwillig op het spel had gezet), dan 
denk ' 'ik i.n de eerste pla:ats aan dingen zoals dat 
pistool in db hand van Romanov in Stalingrad . . 
Dingen zoals deze, vooral wanneer ik ze v&geleek 
met wat ik aan 8lle kanten om mij heen. zag, nadat 
ik in Canada. was gekomen, gaven mij de overtui
ging, dat de vrijheid• van het individu, zoals die in 
de Amerikaanse democratieën bestaat, In Rusland 
""'" onlbekend iets is. 
Wie zijn hele leven in vrijheid heeft geleefd, kan dat 
misschien niet zo ~grijpen en waaroeren a.W ik 
dát •kan. (De !Nederlanders, die onder de Duitse 
bezetting leefden, kunnen het zich maar al te goed 
voorstellen; Red. .,De Beiaard".) Wanneer je, zoals 
ik, op je 24Bte. jaar voor het eerst met die vrûlteid 
kennisma.e.kt, nadat je het je hele leven zonder die 
vrijbeid hebt móeten doen. dan wekt de vrijheid sen 

in je op, zoals grote voor een 



·vrouw. Men zou dat gevoel ook kunnen vergelijken 
met de uitwerking van een krachtig opwekkend 
middel. En men is bereid alles te doen om dat 
gevoel te behouden. . 
wanneer ik nu terugzie op mijn leven in de SoVJet-

allereerste levensbehoeften zijn, zoals medicijnen en 
kleren. Het enige min of meer behoorl\jke costuum, 
dat ik ooit in Rusland heb gehad, was een costuum, 
dat mij op h!lt hoofdkwartder van de Militaire Splon
nage-Afdeüng in Mloskou werd uitgereikt, kort voor
dat ik naar Canada zou vertrekken. De bedoeling 
was, dat ik dat costuum In Canada. zou dragen, 
maar ik maakte de fout om het al in Moskou aan 
te tr.ekken en er mee de straat op te gaan - ik 
had nl. een afspraakje met Anna. 

nst 
U~ dan ts het mij alsof ik al die jaren in een 
ge~enis geleefd• heb. Stelt u zich eens voor, dat 

bol'lm was in een gevangenl.9cet En da<t u uw 
~eld en uw eerste jaren van man-zijn in die 
cel had &oorgebracht. Het W83 een taanelijk com
fortabele cel, en de behandeling was niet slllCht. 
De bewa.kers hebben u steeds verteld, dat u het 
veel beter had ln deze cel met haar vier grauwe 
muren, d1ln overal elders bulten d-e gevang~. ~ 
aangezien u de wereld· buiten de gevan:gentB nooit 
aanschouwd hebt, neemt u zonder meer aan dat de 
bewaker de waarheid spreekt. 
:MJaar op zekere dag is er e_en 3tarWeitje op te kn&~ 
pen !buiten de gevan:genis, en de !bewaker waagt u 
om uw cel te verlaten en -dat karweitje voor hem 
te gaan opkiUI.ppen. U .gaat Jll9..8.r buiten, en voor 
de eerste maal in uw !even ziet u dè .blauwe hemel 
en de bloemen in het veld. En u ontdelrt ook, wat 
het beteken.t te gaan leven op een pluts, waar u 
met ingesloten bent door vier grauwe mu~n, een 
plekje, dat overstraald: wordt door uitbundtg zon-. 

~~t· u dan dit alles weer opgeven en vrijwillig 
terugkeren naar de gevangeniscel? 
Dat was hoe Anna (mijn vrouw) en ikzelf er over 
dachten in die zomer ve.n 1945, toen wij bevel kregen 
naar Moskou terug te keren. nadat wij twee jaren 
in Canada .geleefd hadden. Meer dan eena had ik 
Z&botin horen zeggen, dat het leven in het buiten
land de Russen bedierf. Vest en zeker had het Anna 
en mij bedorven. . 
In Ottawa hadden wij een geriefelijk flatje voor 

Dt had met haar afgesproken bij de ingang van een 
station van de metro, en zij liet een poosje op zich 
wachten. Toen ik daar even had gestaan, begoJIIlen 
de mensen in de straat naar mij te kijken; sommigen 
bleven stilstaan en zij gaapten mij aan alsof ik een 

, bezienswaardigheid was. Het duurde niet lang of 
ik merkte, dat Ik in de gaten werd gehouden door 
drie mannen, die niet anders konden zijn dan agen, 
ten van de geheime politie. 
Toen i:k wilde weglopen, IWerd Ik aangehou{)en. Zij 
vroegen mij, waar ik die kleren vandaan had. En 
ik moest ai mijn identiteitapapieren laten zien, om 
niet gearresteerd' te worden. 
Het oostuum 'in kwestie was niet In Rusland ge
maakt. De textieltabrieken in Rusland hebben geen 
toesteiillDing om zich met de fabricage van zulke 
,.luxe artikelen" ·bezig te ~ouden.. Het costuum kwam 
llit Estland, waar het oilwel gekocht, ofwel gecon
fiskeerd was door agenten van de SoVjet-spionnage, 
die het met de diplomatieke post naar Moskou had
den gezonden. 
Hoewel dat pak mij in Moskou iets prachtigs had 
toegeschenen, zag Ik, dat het helemaal geen mooi 
pak was, toen ik iil A:rnerika kwam. Ik vond het 
opeens goedkoop en ik merkte, dat het een slechte 
pasvorm had. Toen ik, op weg naar canada, . te 
Fairbanks in Alaska aankwam, en ik zag hoe de 
mensen daar gekleed gingen, Jrocht ik onmiddellijk 
een nieuw pak en gooide het oude weg. 
Het was voor mij een sensatie om daar In Fairbanks 
zo maar een winkel binnen te kunnen stappen om 
een pak naar mijn el6en smaak te kopen. Ik zal het 
nooit vergeten. De overvloed van allerlei dingen, 
die wij graag hadden willen hebben, maar die wij 
in Rusland zelden of nooit hadden gezien, gaven 
ons de indruk alsof wij in een droolll wandelden 
en alsof Noord-Ame11ika een soort luilekkerland was. - . ~ 

onszelf. In Moskou zou een tlat van dezeltde af
meUDgen <roor Vler ox vur mnuties bewoond worden. 
Gemeten naar C8.ml.dese of Amerikaanse ma.atstaf· 
was ons tlatje een .goedkope en bescheiden wonillg, 
maar zij was verre superieur aan de drie-kamer-tlat, 
die Anna.'s tamilie 1n Moakou had bewoond, tOien 
haac vader - een vooraa.nstaand ingenieur - nog 
belast was met de leiding van de bouw van een 
nieuwe ondergrondse spoorweg. De regering bad 
hem dat tlatje gegeven, wegens de belangrijkheid 
van zijn wel'k aan die ondergrondse. Çie flat werd 
in Moskou beechouwd als het toppunt van luxe. Om In Edmonton. onze volgende landingsp~aa.ts op weg 
in die flat te mogen blijven: wonen, moest ,A,nna's naar Ottawa, waren wij zo ondersteboven van het 
vader een zeer verantwoordel\jke positie op zich feit, dat men daar zo maar een :fles Cognac kon 
nemen, welke hem zoveel werk bezorgde, dat ~ kopen, dat wij een kellner 35 dollar voor die :fles 
de hele week practisch dag en nacht door moest :gaven. Wij waren zo In onze schik, dat wij hem nog 
werken. tien dollar fooi gaven en dat wij hem vroegen een 
Maar Anns.'s V'S.der was niet zo jong meer. De 'in7 glaasje met ons te dr!Dkten. 
spanning was fnuikend voor zijn gezondheid. Daar- Maar afgezien van al deze wel belangrijke, maar 
om stond de ng.ering hem toi\, ·een minder inspan- toch eerst in d'e tweede plaats komende materiële 
noende betrekking te vervullen bij betzelfd~ bouw- overwegingen, warei1 Anna en ik bang om naar 
werk - maar dat hield In, dat ~ de !lat moest Moskou terug te keren, omdat wij wisten, dat dat 
opgeven. Het gezin moest verhuizen: A:nna., haar gelijk zou staan met het volledige verlies van onze 
ouders, haar broers en zusjes kregen tezamen een persoonlijke vrijheid, zowel van onszelf als van onze 
flat toegewezen van twee kleine kamers-- zonder kinderen. 
badkamer of toilet. · Er .bestaat ln het huidige Rusland niet eens gods
Maar de geda.chte om het enige comfortabele ~ {lienstvrijheid, hoewel Stalin In de laatste jaren ~n 
dat wij ooit in ons leven hadden bewoond, op te hele comedie op touw heeft gezet om .,de kerken 
moeten geven, was nog niet zo erg ~ de gedachte aan het volk terug te geven". Toen Koulakov, de 
om het ~ op te geven, dat wij in ~ oode-a.s.."istent, die mij In otta.wa zou moeten op
hadden kuluren kopen. Onze kleine jongen, Andre~, volgen, in 1945 in die stad amveerde, vertelde hij 
begon juist te lopen.. Wij waren dankbaar, dat hij mij, dat hij tijdens zijn reis door Siberië een trein
in Canada gemren had mogen worden. Anna ~ coupé had gedeeld met drie jonge kerels, die hij 
in blijde verwachting van ons tweede kind. En ~ kende uit de Bond van Communistische .Tongeren. 
dachtJen met e.tglilzen. aan het soort voedsel. dat de Zij droegen •baarden en ckleedij van orthodoxe Rus
nieuwe balby in Moskou zou moeten eten. sische monniken, maar toen zij met Koulakov a.lleen 
Omstreeks diezelfde tijd was er een ander lid van de in de coupé W'aftn, haalden zij een fles wijn te voor
ambassa.destaf, die ook 'bevel had gekregen: ~ schijn en hielden zij zelfs niet meer de schijn op van 
~kou terug te keren. Zijn vrouw maakte ach ~vruéhtig te zijn. Zij vertelden, dat zij in opdracht 
ongerust over de gezondheidstoestand van hun doch- van de regering .. ondergronds :werk" verrichtten. 
tertje. Zij vertelde Anna, dat het meisje in -tranen Na de revolutie schaften de communisten In Rus
was uitgeba.r8ten, toen zij voorbereidingen begonnen land de kerk af, omdat zij beweerden, dat de kerk 
te treffen voor het vertrek. , door de arlstoor.atie gebruik·t werd als een middel 
Dt wil niet naar Rusland teru;g", huiilde het kind. om het volk eronder te houden. En tegenwoordig ::Daar k.rijg je alleen ma;a.r a:a.rdappeien. en brood te zijn het de communl3ten, die de kerk gebruiken, 

eten. En nog niet eens genoeg!" voor precies hetzelfde doel. . 
Mimsen, die nooit in de SoVjet-Unie gewoond hebben, Het duurde niet lang of iKoulakov werd In Canada 
hebben er geen benul van Ö>e schaara d'aar zelfs de_e_v_en_o_vert~d va.n. ~rloriteit van de d_e_m.o_ -_ 
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cratlsche ~eriD,gsvorm, met zijn vrije ondeme
mingsgeest en zijn eerbied voor de rechten van de 
enkeling, als hl< zelf. Niet lang na zijn aankomst 
in Ottawa zat ik eens met hem op een bank in een 
park te praten. Er waren arbeiders bezig met gras
snijden en bomen snoeien. Toen hun schaftuurtje 
was aangebroken, reden ze naar huis - elk in hun 
e~n auto. 
"Wat zeg je me daarvan?", zei Koulakov. "Zelfs 
eenvoudlee arbeiders, die in Rusland E7n hele toeT 

zouden hebben om droog brood te verdienen, rijden 
hier in auto's rond alsof het hoge ambtenaren 
waren. Dt snap er niets van." 
,.Er zijn hier een heleboel dingen, die wij moeilijk 
kunnen begrijpen", gat Ik ten antwoord. 
,.Dit land is heel anders dan ik het mij had voor
gesteld", vervolgde Koulakov. ,.Alles Is zindelijk en 
ordelijk en alles schijnt hier goed georganiseerd· te 
zijn. ;Lk ben hier pas een maand en ik draag hier 
kleren, die een vooraanstaand Ingenieur in Rusland 
nog niet zou kunnen kopen als hij tien jaren hard 
gewerkt en vlijtig gespaard had." 
Hij wees naar de overkant van de weg. Een "W"acht
auto van een bakkerij was bezl.g brood a.f te leveren 
aan een winkel. ,.Er is maar één man bij die 
vrachtauto", zel Koulakov. ,.In Rusland zouden het 
er minstens drie zijn: één om de wagen te besturen, 
één om hem te commanderen en één om het brood 
binnen te brengen - en misschien nog wel een 
vierde om het ·brood met een ·pistool te beschermen. 

het, dat dat hier allemaal zo gemakkelijk 
gaat? Wat zou het geheim daar-

.,Voor die mensen is het helemaal geen geheim", 
antwoordde ik. ,,.Het Is, wat ze bier noemen het 
systeem van vrije ondermeming." 
KouJakov keek schichtig In mijn richting; hlj voelde, 
d~t de conversatie een verboden wending nam. ,..T.ü 
denkt te veel na", zei hij. _ 
Het vermogen om de kennelijke voordelen van de 
democratie op te merken, blijft geenszins beperkt 
tot code-assistenten, zoals KouJakov en mijzelf. Dt 
ben <lrvan overtuigd, dat practisch iedere Rus, die 
in Amerika. bij de diploma~ke dienst werkt, er 
precies zo over denkt - maar de meesten hunner 
zijn veel te voorzichtig om dat te laten merken. 
Zelfs een man als Romanov hoorde ik eens mom
pelen: ,.Die Cainadezen hebben toch m.aar geluk". 
En Rogov, de officier van het Rode Leger, die 
Zabotin's rechterhand was, merkte eens tegen mij 
op, dat hij niet begreep, waarom er Canadese com
munisten waren, die als spion voor de Sovjets w:n
den werken. "Als je toch in zo'n land woont, hoe 
kan je dan nog ontrouw aan dat land zijn?", 
~hij 
. l\,.heeft ~ hier .lal Canada gevraagd, of de oor-
zaak van ~n afkeer om naar Moskou terug te 
keren misschien gelegen was in het feit, dat ik daar 
voor het een of andere feit gestraft zou wo1"den. 
De meeste Russen, die in het ·buitenland dieD3t ver
richten, zijn geneigd te veronderstellen, dat ~n 
terugroeping naar de Sovjet-Unie ge'M)()nlijk het 
begin •betekent van een disciplinaire straf. Ik her
inner mij een lid VM de ambassade-staf in Ottawa, 
die plotseling naar Mloskou werd teruggeroepen, 
zonder enige voorafgaande waarschuwing en b~"k
baar zonder enige reden. Rij kreeg niet eens vol
doende tijd om zijn vrouw mee te nemen. 
De enige Canadees, die zijn vrouw Jl:ende, was liaar 
kruidenier in de Rideaustraat, waar zij dagelijks 
haar boodschappen deed. In paaliek rende zij naar 
hem toe. 
"Ze willen mijn man doodschieten", huilde zij. "Wat 
zal er van ~ en van ons kind terecht komen?" 
De kruidenier was zeer verontrust. Hij stapte naar 
de Sovjet-ambassade en deed. daar zijn ibeklag ov.er 
de manier, waarop de echtgenoot van zijn k:lant 
behandeld werd. IPavlov, het hoofd' van de N.K. W.D. 
(de Russische geheime etaatspolltle) op de ambas
sade, wiens taak het was te zorgen voor de inteme , 
vet.Ugbeid, en die nauw.keurig moest letten op de 
trouw van de Sovjet-burgers In Canada, stond de 
kruidenier <te woord en wist hem ervan te over:. 
tuigen, dat de vrouw in kwestie aan een geestes
stoornis leed. De kruidenier vloog erin, ging we_!. 

en verontschuldigde .zich voor de 
oorzaakt had. Toen de deur achter hem dicht was, 
kreeg Pavlov een aanval van razernij. .,Bren:g dat 
stomme wijf onmiddellijk hier", schreeuwde hij. 
Toen zij kwam opdagen, schreeuwde hij haar toe: 
"Morgen gaat u naar de Sovjet-Unie terug!". 
In tegenstelling met de echtgenoot van deze vrouw 
en met de meeste Sovjet-diplomaten, die worden 
teruggeroepen, hoefde Ik mij geen zorgen te malren 
over de ontvangst, welke ~ bij terugkeer naar 
Moskou te >beurt zou vallen. Mijn terugkomst was 
voor de eerste maal verzocht door het hoofdkwartier 
van de spionna.ge-1Lfdellng van het Rode Leger, in 
het jaar 19«. Toen ik dat destijds hoorde, was ik 
zeer ~nuwachtig. "en ik vroeg zabotln of i'k nog 
niet wat in Canada .mocht blijven, voor het ver
richten van informatief wel"k. De ambassade was 
iin die tijd onderbezet. lk wees Zabotln erop, dat ik 
de Engelse taal veel !beter ibe.heerste dan wie ook 
van de andere jongelui van de staf. ,Zabotln stuurde 
mijn verzoek door naar Moskou. Hij kreeg ten ant
woord, dat ik in ottawa mocli.t ·blijven, maar dat 
men mij geen ude:r werk moest geven; ik moest 

mijn werk als code-assistent blijven verrichten -
een werk, dat tbestond uit het lbehandelen va.n zeer 
'Vertrouwelijke en geheime iln.lichtlngen. Toen wist ik 
zeker, dat Moskou niet de minste twijfel koesterde 
omtrent mijn trouw, 
Tot de laatste da.g, waarop lJc op de ambassade 
werkte, moet ik op de lijst hebben gestaan va.n die 
Sovjet-a.mbten&1"en, wier trouw boven alle verden
~ was verheven. Ware het niet zo, dan zou ik 
noo1t de gelegenheid hebben gehad om mijn laatste 
daad op de ambassade te verrichten: het wegnemen 
van de geheime documenten, welke de Canadese 
~"egering de draden ln handen gaven van het mili
taire spionnage-netwerk der Soyjets. 
:aet was dan ook zo, dat de vrees, welke Anna en 
ik voor terugkeer naar Moskou koesterden, stellig 
geen vrees was voor de Sovjet--regering. Het was 
de vr~ om en voor onze eigen kinderen. 
"Wanneer wij nu naar Rusland terugkeren, hoe 
~~ wij onze kinderen dan later in de ogen 
ZJ.en · , vroeg Anna mij met tranen In de ogen. ,,zij 
zullen ons vragen, hoe het leven in Canada was. 
Dan kunnen wij onze kinderen geen.. leugens op de 
mouw spelden. Wij moeten dan de waarheid ver
tellen over ,dit land en over de Verenigde Staten 
~ Amerika.. En dan zullen zij ons vragen, waarom 
Wij ~n dan naar Rusland hebben teruggebracht. 
En zij zullen ons er om haten". 
Deze gedacht e was ons onverdraaglijk. Maar de ge
dachte· aan wat er met onze ouders en onze broers 
en zusters in Moskou zou gebeuren, als wij niet 
t erugkeerden, was evenzeer ondragelijk. De wet
geving tler Sovjets op dit punt (de ,.gijzeüngswet") 
is even genadeloo~ als onrechtva.ardlg. Dergelijke 
wetten zouden door ere Or.ganisa.tle der Verenigde 
Volken:~ bestreden en uitgeband moeten worden. 
Deze guzelingswet der Sovjets eist gevangenisstraf 
en zelfs de doodstraf voor de verwanten van Sovjet
but-ge~, die zijn afgeweken van de toegelaten ge
dragslijnen. 
Anna en ~ Wisten, dat onze familieleden vijf jaar 
concentra.t:tekamp zouden krijgen, WBll.neer wij ons 
plan om m Noord-Amerika te blijven ten uitvoer 
legden. En niemand houdt het in een concentratie
~P van de Sovjets veel langer dan drie jaar uit. 
":"U wogen onze kinderen tegen onze ouders af. Onze 
kinderen hadden hun hele leven nog voor Zich. Onze 
ouders waren niet oud, maar zij waren afgeleefd 
voor hun jaren. Zolang zij in Rusland woonden -
hadden zij niets goeds meer van het leven te ver~ 
wachten, Het was· een moeilijk besluit, dat Anna 
en ik moesten nemen, maa,r w,ij namen bet ten bate 
van onze kinderen 
Toen ik op de ochtend van de 7de September 19i5 
met j!en detective van de Koninklijke Canadese 
Bereden :Politie zat te praten, nadat Ik de geheime 
documenten over de Sovjet...spionnage aan de Cana
dese ·regering overhandigd had· (twee dagen na mijn 
vlu~~ ~t d'e ambassade), vroeg hij mij of Ik mijn 
f~~ m Rusland geen narigheid bezorgde. nc keek 
op ~n armbandhorloge en relrende snel het tijds
versohiJ tussen Ottawa en Moskou uit. 
.. ~ dit ogenblik zijn zijo al in handen van de ge
~une politie", zei ik. 



Ik had op kalme toon gesproken. De detective moet 
wel gedacht hebben, d&t ik de koudste en meest 
harteloze mens was, die hij ooit gezien had. Hij wist 
niet, dat lk op dat ogenblik het miserabelste moment 
V'8ll mijn leven door.maakte. 
Wanneer ik zonder opzl1!n te wekken en met lege 
banden van de Sovjet-ambassade was heengegaan, 
en wanneer ik vervolgens met Anna en Andrei naar 
een ot ander ver verwijderd hoekje van Csna.da. of 
de Verenigde Staten waa geslopen, zonder iemand 
iets te laten blijken van wat ik wist over de spil:>n
nage-actlviteit van de Russen in deze land1!n, dan 
zouden wij nu veiliger en in grotere rust kunnen 
leven. De N.K.W.D. zou natuurlijk wel naar mij op 
zoek zijn. De Sovjilt-regerl.ng zou immers nooit toe
staan, dat iemand, die zelts maar de geringste notié 
had van haar spionna.ge-operaties, onbespied en on
vervol!gd buiten Rusland zou rondlopen. Aan de 
andere k'll.nt zouden in dat geval mijn kansen om 
mijn identiteit van .mij at te schudden en een nieuw 
leven te 'beginnen in een democratisch land, beter 
geweest zijn. 
Ik heb die meer gemakkelijke weg niet gekozen. 
En wel om een reden, die ten nauwste verband: 
houdt met de oorsprónkell:lke reden, waarom ik niet 
naar Moskou terug wilde. 
Ik wUde niet terug naar Mi>skou, omdat ik verliefd 
was geworden op de vrUheld van de democratie, en 
omdat ik wUde, dat mijn kinderen in die vrijheid 
opgrod.den.. 
Daar komt nog iets bij. Op grond van mijn erva
ring, opgedaa,n, in dienst van de spionnage-atdeling 
van het Rode Leger,· lben ik er ten diepste van over
tuigd, dat de leiders van de Sovjet-Unie uit zijn op 

de verovering van de wereld. Zij zijn met hart en 
ziel het communistische ideaal toegedaan~ een 
wereld, zonder kapitalistlsche democratie. Toen ik 
de Sovjet-Unie verloochende, met de bedoeling mijn 
kinderen de kans te geven als vrije mensen in een 
democratie te leven, voelde· ik daardoor tevens de 
morele v~liohting om alles te doen wat in mijn 
ve~ lag om die democratie te waarschuwen 
voor het gewar, waarmede zij bedreigd werd. Daar
om vluchtte ik van de ambassade met de bewijs
stukken van Sovjet-Rusland's geheime machinaties 
tegell' Cs.nada. Groot-Brlttanniö en de Verenigde 
Staten onder. mijn overhem4. 
Naar mijn mening kan er niet de geringste 
1:1\Vijfel bestaan omtrent de vraag of de regering van• 
de Sovjet-Unie naar een derde wereldoorlog &treeft. 
Die oorlog kan nog vele jaren lang uitblijven, maar 
tenzli er een dralitlsche en fundamentele :wijZiging 
plaats heeft in de d'enkw:ijze van het Politburo, de 
kleine raad van conmwnistische leiders, die de poli
tiek van de Sovjet-Unie ·bepaalt, zal die oorlog 
komen. 
Iedere st&p van de Sovjets wijst in die richting. 
Iedere Sovjet-diplomaat ln d'e bul.tenlandse dienst 
verwacht het. :Diegenen ODider hen, die geen over
tuigde coJlllllWiisten zijn - en zulke Russen zijn 
er heel veel - vrezen het en bopen, dat het uit zal 
blijven. De overi~n beschouwen het als de gewoon
ste zaak van de wereld, omdat zij van mening zijn, 
dat hier sprake is van een onvennijdelijk gebeuren 

in de ontwikkelingagang van het menselük ras. Zij 
zijn van mening, d'at een commun.lstische were!A
orde onverm.ijdelijk komen moet. 
De kolommen van dit weekblad bieden mij onvol
doende ruimte om alle dingen te 111;pporteren, die 
mij dwingen tot deze conclu.oie, nl. die dingen, die 
ik gezien en gehoord heb in dl~ van de·miJitaire • 
spionnage der Sovjets . .Ik zal er enkele noemen: ; 
In de eerste plaats is er de verhoogde activiteit 
van de Komintern, de CommunisU.sche Internatio
nale. ~ vertergenwOOl"digt die ta.k van de Sovjet-• 
Regering, die de communistische activiteit in 
vreel'l'l'de landen ondersteunt, met het doel de grond
slagen .te legtgen voor de wereldrevolutie tegen het 
kapitalisme. Hoewei Sbal.ln gedurende de oorlog de 
oph~g van de Komintern !bekend ma&kte, weet 
elke Rus, dllit z\:1 in werkelijkheid nooit werd opge
heven. Integendeel, zij werd aa.nzlenlijk uitgebreid. 
(De oprichting en de geweldige a~tiviteit van de 
.,Kominform" te Belgrado stelt Gou.zeiÎko in dit 
opzicht volkomen in het geltik; Red~De ~~~ 

Vervolgens is er het sterk ·~enomen gebruik\... . 
de Communistische Partij-organisaties 1n landen ·~ 
als de Verenigde Staten, Canada, Engeland, Frank
rijk, China, Austra.Iiä en de Zuidamerikaanse ~
bliëke~. en wel door middel van vijfde colonnes. 
(De gebeurtenissen van de afgelopen maanden be
wij-zen, dat Gouzenko het ook ln dit opzicht bij het 
rechte eind heeft gehaó; Red, .,De Beiaard".) 
De spionnag~netten der Sovjets in bet buitenland 
brengen eveneens nauwe contacten tot stand met de 
diplomatieke vertegenwoordigers van landen, die 
thans binnen de invloedssfeer der Sovjets in D.lropa 
zijn gekomen, zoals Oostenrijk, Yougoslaviö en 
Tsjecho-Slowakije. (Gouzenko's artikelen werden ge
schreven voor de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowa-

enta, --.e 
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Kije; ook deze bewering is dus uitgekomen; Red .. _ ______ _ 
.,De Beiaard".) 
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In de Verenigde Staten en canada heóben de agen
ten van de mi.Mtaire spionnatge der Sovj!!ts opdracht 
ontvangen van Moskou om contact te zoeken met 
voormallge spiozmen, die in deze landen tijdens de 
oorlog hebben gewerkt voor Duitsland', Japan en 
I talië. Reeds in he~ voorjaar van 1945 zag ik ,een 
telegram van Moskou aan Ottawa, wa.ari:n geV'I:'aagd 
werd 'Om. de namen van Duitsers, die voor de oorlog 
gewerkt hadden op de staven van de Duitse sm'ba:s
sa.des en conkilaten in Amerika. De Sovjets waren 
van plan deze mensen in ;Duitsland op te sporen 
en ben te àwingen hun kennis IVBn geheime Ame
rikaanse en Canadese militaire plannen, welke zij 
i!t deze landen mochten hebben verkregen, te hnnner 
beschikking te stelfun. 
En wanneer ik nog mocht hebben getwijfeld aan 
de plamlen der Sovjets om de wereld te veroveren, 
dan zou die twijfel wel verdwenen zijn door da.tgene, 
wat onze superleuren op de Sovjet-ambassade te 
Ottawa steedEi weer in onze bootden poogden te 
hameren. 
Er was bijvoorbeeld na de dag van de over.tinning 
op Japan d09r ~abotin een btfeenkomst belegd van 
de st:at van de militaire spionll'age-atdeling. Op die 
dag ha'd hlj een lbelangrijke boodschap van Moskou 
ontvangen, welke richtlijnen bevatte voor zijn werk· 
zaamheden gedurende de rest van het jaar. 
,.'De oorlog Is voorbij", zei Zabotin. ,.Maar wij moeten 
niet vergeten, dat er voor ons een per.manente oor
logstoestand .bestaat. Zolang het Vn!de Is, moeten 
wij ónze waakza.a.mheid verhogen, onze actiViteit 
uitbreiden en onze specialdteiten tot ontwikkeling 
·bren~n. Het kOliJlt mij voor, dat sommigen UMTer 

in de laatste tijd genelgd waren bet theater van 
samenwerking met onze geallieerden ernstig op te 
va~ten aas iets blijvends, als een const:ante factor. 
Gij hebt dan vergeten, dat het bondgenootschap 
tussen de Sovjet-Unie en de kapitanstische staten 

slechts van tijdelijke aard u~~-f;·····~:~m~az~ vergeten. Gisteren waren i 
daag· zijn zij onze buren, 
vijanden zijn. Niemand weet, 
kan brengen." 
Een ander onmiskenbaar 
van de Sovjets om oorlog 
cratische landen, wordt 
waarop de regering van 
steiillD.Ï.Dg van de bevollcing 
zodanig conflice. 
Wanneer er oorlog komt, rij 
lijk de sohuMvraag en, zoa1a 
Duitsland, zijn er altijd s~ul 
hoeveel van de JVerantwoorde 
neerkomt op de hoofden vs 
agressieve regering onderste 
vallen is het volk mede vera 
Maar de .toestand, waarin het 

· bevindt, !s, met betrekking t 
de rest van de werelld, een ~ 
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DE UNIVERSITEITE..."'l van l\Ioskoo worden 
weer druk bezocht; de Bussen verwerpen de 
slagen van de Westerse wetenschap, 
er een. onathank'elijke "Sovjet-wetenscba.p" 
(zoals zij ook spreken van een ,.Sovjet-klm&t'' 

·' "Sovjet-mudek"), die niet gebaseerd Is op .,burger
lijke ultgangspunten". De meeste Europese en Ame
rlka.aDse geleerden noemen dit in één woord 



Ik geloof niet, dat het R'U8813che volk in zijn geheel 
verantwoordelijk gesteld zou kunnen worden voor 
een oor.log der Sovjets, omdat dat volk geen- notie 
bee:1't van wereldaang'elegenheden in het a.lgemeen, 
en m.aer heel weinlg tweet van de aangelegenheden 
van zijn eigen regering. 
Voor een Amerikaan iB dit een niet gemakkelijk te 
begrijpen bewering. De gemiddelde Amerikaan, die 
zich heel zijn leven volkomen vrij oop de hoogte 
~ Jcun.oon stenen van de toestanden in de rest 
van tle wereld, en 'die de vrl,je keuze heeft tussen 
vele opinies van 'Vele verschillende schakeringen, kan 
nooit heleJll.ll84 begTijpen hoe een bele natie of een 
heel volk volkomen atgesloten kan worden van~ 

nieuws en feiten over vreemde landen en hoe zo'n~ 
volk gedwongen kan worden slechts één gezlch~ 
punt .te accepteren. 
Maar dat ia mogeJ.Uk. De weet het, omdat ik de 
eerste 24 jaren van mijn leven in ~·n land gewoond · 
heb. In die 24 ja.a.r was Ik er 'Vast van overtuigd, 
dat in de democratische !landen slechts chaos en 
ellende heerste, dat de Sovjet-Unie het enige vrije · 
en welvs.rende land Jn de wereld. was en dat de 
volkel,'en. van a.lle andere landen daarom vijandig 
stonden ~nover·Rusland. .Het was heel natuurlijk, 
dat ik van deze dingen overtuigd was. Er bestond 
voor mij geen mogelijkheid om i~ts anders te weten. 
Wanneer men tracht te• lbegrljpen hoe het mogelijk 
is, dat een dergelijke toestand van vo1slagen on
wetendheid in het hedendaagse Rusl.aDd kan bestaan, 
dan moet men één feit goed in gedachten houden. 
illr... dat i& h~t feit, dat bet beschermende ,.ijzeren 

<9ün" niet eerst een paar ja.a.r langs Rusla.nd's 
grenzen hangt, maar óat het er al 'Vele jaren iB en 
dat in die jaren een hele generatie in Rusland de 
volwassen leeftijd heeft bereikt. 
De mannen en vrouwen van Rusland, die nu .een 

leeftijd hebben van omstreeks dertlg ja.a.r, w~rden 
geboren onder het Socvjet-regiem. En zel:fs die 
RUBSen, die nu omstreeks veertig jaar zijn, hebben 
sinds hun prille jeugd nooit de mogelijkheid gehad 
kennis te vergaren omtrent de wereld buiten Rua
la.nd. Dat iB heel iets anders dan wanneer zij op 
rijpere leeft:!jd plotseling zouden zijn afgesneden van 
de rest van ·Europa en van Amepka. (Zij, die in de 
!bezettingstijd in Nederland leefden, weten maar a.l 
te goed welk een Invloed zelfs die vijf jaren van 
afsluiting op het weten van de mensen in ons land 
hebben gehad. En dan ging het hier nog om mensen, 
die, met uitzon'dering van kleine kinderen, allen hun 
hele leven in een vrije wereld ~dden geleefd en die 
bovendien, door hun veel grotere talenkemlis, door 
middel van de radio toch nog contact met het bulten
lan'd k®iden h~bben. Er is dBJl' ook weinig fantasie 

nodig om zich voor .te stellen welk een funeste 
dertig jaren van systematiache afsluiting 

éénzijdl.ge propaganda op de geestesgesteldheid 
van een volk moeten hebben; Red. ,,iDe Beiaard"). 
In weerwil echter van hun •beperkte kennis van 
zaken, hebben de mensen in Rusland ~de natuur
lijke bonger naar vrijheid als alle andere menselijke 
wezens. 'Houd ze die vrijheid voor ogen, zoals met 
mij gebeurde op mijn 24.ste ja.a.r, en ze zullen er 
onmiddellijk na.a.r grijpen. WaJ!Deer de Sovjet-rege
ring de diverse belemmeringen van de pel'S(V\t>lii'-~ 

vrijheld in !Wsland wil goedpraten, zoals een ge
~eerde pers en de atwezlgheict van oppositie
partijen e.n van vrije verkiC"zingen, dan. beweé:l't zij 
gewoonlijk, dat het Ruasische volk een opvatting 
van vrijheid en democratie heeft, welke versc.billend 
iB van !die van de Amerikanen en de Engelsen. 
Dit Is een ape~ leugen. Het Russische volk heeft 
preeles hetzelfde begrip van vrijheld a.1s alle andere 
volkeren ter wereld.. Ma.a.r terreur en vervolging 
hebben in Rusland de ~aats ingenomen van de 
.persoonlijke vrijheid en de democratie. 
Nu .tk dit alles zit neer te schrijvenl in ·.mijn ge
riefelijke (huls in Canada, wa.a.r ik nu leef met Anna 
en met ~ "lze twee ·klm1eren, die groeien als kool 
- het klelml meisje, dat nog niet geboren was toon 
ik van de ambassade vluchtte, ·kan nu al J:"Oed lopen 
- en nu Ik terugzie op wat 11k deed, heb ik eJen( 
~evoel van trotse voldoening_,_. ------

..x wilde de hele wereld vertellen van de Sovjet
spionnage In Noord-Amerika. Te oordelen naar mijn 
knipsels van krantenverslagen met lbet;rek]dng tot 
de internationale <terugslag, welke het gevolg was 
van mijn inlichtingen, en te oordelen naar de pro
cessen tegen de Canadese communistische spionnen, 
heb ik het gevoel, dat Ik in mijn opzet geslaagd ben. 
Ik wUde de ogen van soi'IUIII€e .lieden in de Ver
enigde staten en canada openen voor het gevaar 
van agressie va.n de kant der Sovjets. Ik hoop, dat 
ik ook da.a.rin geslaagd -ben. Er is één ding, dat ~ 
de overtulging geeft, dat het levensgevaar, w~ 
Anna. Andre! en ik ona ha<}den begeven, bet ns1co 

WII.8.T'd was .. En dat Is een verldarlng, welke werd 
neergelegd m het tapport van de Konlnklljke cana-
dese Commissie, welke een offlcU!el onderzoek in
stelde naar dil spionnage, zoals die ibeschreven werd 
in de documenten, welke ik stal van de Sovjet
ambaasade. Die verkilaring zegt: "Naar onze menmg 
heeft Gouzenko, door wat ·hij gedaan heeft een grote 
publieke dienst bewezen aan lwt volk ~ dit land· 
daarvoor Is Canada hem veel verschuJdlgd;'. ' 
Omgekeerd zal ik Canada altiJd dank verschuldigd 
>blijven voor het .grote geschenk van de democrati
sche Vrijheid, dat het Anna en de kinderen en mij 
,heeft gegeven. Wij zij.n nog steeds onder de be
echel'l'D.ing van. de Koninlclijke C&nadese Bereden 
Politie. De voort.durende bedreigdng van de agenten 

lbes
van de RUBSlsche geheime politie, de N.IK.W.D., blijft 

!laan. 
Mogelijk zullen deze .regelen gelezen worden door 
een ho~eplaatst Sovjet-ambtena.a.r, die nog veel 
belangrijker inlichtingen tot zijn beschikking heeft 
dan die, waarover ik kon öeschikken, en die slechU: 
door zijn Vl'eeS voor de N.K.W.D. weerhouden wordt 
om mijn. voorbeeld te volgen. 
Laat deze man zl.~lf dan deze vraag stenen: of 
!het met beter Is met enlg gevaar te leven in een 
vrije democratie, dan in volstrekte veiligheid te 
leven ·!binnen de vier grauwe wanden van een ge
vangenisoel. 
Voor mij is dat geen vraag: ik kies de democratie. 

(SLOT) 
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f iGOR GOUZENKO* 
Harder dan de Zuidwesterstorm, die nu het land injaagt, was de schreeuw 
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van Vildor Kravchenko. In hem zocht het naar een uitweg, het leed van 
milJioenen mensen en zijn woord werd zwaar van opstand en pijn. Om de 
tyrannie, die zijn land en volk in bedwang houdt door spionage en ter
reur, om de gevangenissen en concentratiekampen. Hun namen klinken 
vreemd in ons oor, maar achter deze namen doemt het leed op van Vught 
en Amersfoort. Om het meedogenloze spelen met recht en menselijkheid. 
Kravchenko brak met zijn verleden, ten koste van zichzelf, maar zijn 
woord dringt dieper, nu hij als een stuk opgejaagd wild door Amerika 
trekken moet, want tot daar reikt het netwerk van de Russische geheime 
politie in het buitenland. - Kravchenko. Bij zijn naam voegen zich de 
andere: Koriakof, Budenz, Gouzenko. ,. 
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gelijkh~id en broédersch~p, !gor Gouzenko De talloze pogingen van ·Moskou. om achter J
1
et geheinl. van de atoom-bom te l 

tien jaar nog deel uitm4akte van de com- komen, zijn begonnen fn Canada. Onder lruding van de us n1co at a. o n, 
toen hij in Rusland als ;;,ongen van zeven- · · R ... ,. I · Z b ti I 
m~nist~sche jeugdbond, ae Komsomol? Hij I militair attaché in Canada, werd In Ottawa, in de Russische llmbassa.de, een 
Wist ~et •. welke leen:westers hij diend.e,l wijdvertakt spionnare-~toysteem opgebouwd. Dit kwam aan 't licht door IGOR 
toen hij m. een . gehetme sch~ol opgeleid GOUZENKO lid van deze ambassade. Waarom Gouzenko de l'eheime docu-Wet·d tot telegraftst en na een Jaar aan het ' . - t d arlik 1 
f1-ont te zijn geweest, bestemd werd voor menten aan de Canadese polltie over hand1gde, wordt m bovens aan e 
de buitenlandse dienst. beschreven. De gegeycns van dit en de volgende artikelen zijn ontleend aan de 

In Ju.ni 1~43 werd hij naar. Canada ge- ~ officiële process~en. Deze worden verzameld en uitgegeven In Canada. I 
stuurd 1n dienst van de Russ1sche ambas- V t ·'d 1. ·a• d ,.,_, dit hoo.,.st b lan"...u.- bo•kw•rk: uet Rapport van sade te Ottawa. Daar kreeg hij tot taak er a... w • e • ...,. van " e ... ".... ~ ~ ,,... . 

tussen de militaire attaché Nikola Zabo~ i onderzoeken de feiten en omstandigheden met betrekking iot he~ doorgeven 
met Moskou en omgekeerd. Als zodanig : van geheime informaties aan a~enteu van een vreemde :mogendheid door pu-

voor de telegrafische verbinding te zorgen de Koninklijke Commissie, ingesteld bij besluit van 5 Februan 1946 om te ~ 

had hij de beschikking over een safe in • . .. d. s c 
zijn \o.•erkka:mer, waarin de stukken van de i blieke en andere vertrouwenspersonen - R~ . . / ! 
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p,;..,,~w:P 1~'' ·~~. "z.botm U m,.:j" ~· in Rwland d~hb "" ."'?'""''' "'l<ld dl:•::,-::;,:;:: ,':;:,'.!.,",:, w,::'':,.::;,:::•.;:;l 
branden. . . wordt, zodat vrue verkieZingen o~oge- de doorvoering van dit ideaal aan millioe· 

Op 7 September 1945 over.~digde Geu- lijk zijn, spreekt voor zichzeU. TerwlJl de nen Russen het leven zal kosten, zaaien de 
zcnkod aan de. Canades,-:, pOlitie ,:_;_n aantal Sovjet~regerillg een valse voorstelling van Communisten baat in het Russische volk 
van eze papieren en .... ermee Awam voor 

1 
t dl t u t 't het buitenland komt 

het eerst het groot atoomspionnageschan- zaken geeft omtrent de even;;oms an g- egen. a es wa U: . " ., 
daal aan het licht, dat weldra zulke vor- heden in deze landen, neemt zij zel! tege- ~et ~s de ov~rtmgm., van veel 'R=~ 
D?~n aannam en zo wijd ~et;takt ble~k te lijleertijd alle mogelijke maatregelen om te ~~~~:UP~~:ij b:t~!a.nd~m~~tra~~c~oe~nllen 
ZIJn, da~ dt; Canadese. miDISter-president vo0orkomen, dat de volkeren van deze de- sinds lang in plaats van een politieke par-I 
Mackenzte K1!'1g er speelaal voor naar Lon- c. tische landen iets te horen krijgen tij veranderd is in een hard werkend net· den en Washmgton vloog, om met Attlee mo ra . . 
en Truman de reactie te bespreken. over .<Ie levensomstandigheden 1n Rusland. 

Gouzenko vertelt 
Waarom Gou:c:enko tot deze stap over

ging en de geheime papieren overhandigde? 
Temidden van het vele ambtelijke mate

l'iaal, dat over dit Russische spionagepro
ces verzameld is, staat de heldere verkla
ring van !got· Gouzenko, die in al haar 
rust een felle aanklacht is: 

werk van de Sovjet-regering, in een vijfde 
colonne, om in deze l~Wden een oorlog voor Dat er b.v. geen Vl'ijheid van gesproken te bereiden, in een instrument in üe ban-

woord is, .dat met de echte godsdienstige den der Sovjet-regering om kunstmatige 
gevoelens van het volk gespot wordt, al onrust te verwekken, provocatie, enz. enz. deze feiten kunnen niet tot de democra-
tische landen doordringen. De Sovjet-regering gebruikt talloze 

Na het communistische regiem opgelegd partij-agitatoren om bet Russische volk op 
te hebben aan het Russische volk beweert te zetten - op alle mogelijke manieren 
de regering der Sovjet-Unie dat het Rus- - tegen de volkeren der democratische 
sisclle volk als het ware een eigen opvat- landen, aldus de grondslag leggend voor ; 
ting heeft over de vrijheid en democratie, een derde wereldoorlog. 

"Toen ik twee jaar geleden in Canada gjilie"'l verschillend van die der Wes~rse Gedurende mijn verblijf in Canada heb 
aankwam, stond ik er de eerste dagen al democratieën. ik gezien, hoe het Canadese volk en zijn 

Dit is een leugen. Het Russische volk regering, met oprechte bedoeling het Rusvan te kijken, dat iedereen in Canada zulk heeft dezelfde opvattingen over vrijheid en sische volk helpen, de Sowjet-Unie onder-ik 
-·h 'd t · ts t - . M steunde, geld verzamelde voor het wel- I een vo omen Vl'IJ e1 genoo , te wa m democra~e als alle andere ::olk~ren. aanr zijn van het Rusissche volk, terw.ijl zij de 

Rusland niet voorkomt. he~ ~us.stsche volk .kan ZIJn 1de~al va levens van hun zonen offerden om ver
De valse voorstellingen over de demo- Vrijheld en democratisch bestuur nLet ver- lossing te brengen aan gene zijde van de 

cratische landen, zoals deze onophoudelijk wezenlijken, tengevolge van een VCI·schrilc-1 o~eaan - en in plaats van dankbaar te 
in Rusland gegeven worden, werden hier kelijke terreur en vervolging. ZIJn voor de geboden hulp, bouwt de Sov-

Terwijl de Sovjet-regering deelneemt aan ' jet-regering haar spionagesysteem verder iedere dag door feiten gelogenstraft. de internationale vredesconferenties en uit in Canada en bereidt zo het ogenblik 
Gedurende de twee jaren in Canada is hanteerbare bepalingen mee helpt opstellen \'oor, waarop zij Canada een trap in de 

het nûj volkomen duidelijk geworden, voor vrede en vrijheid, bereidt zij zich te- rug kan geven - en dit gebeurt alli&naal 
waartoe een vrij volk in staat is. Wat het gelijkertijd in het geheim voor op een derde zonder dat het Russische volk er iets van ~ 

wereldoorlog. Om aan deze bet hoofd te af weet. 
Canadese volk bereikt heeft en nog bereikt, kunnen bieden is de Sovjet-regering druk Er van overtuigd, dat deze dubbelhartige 
terwijl het zo'n volledige vrijheid geniet, doende in de democratische landen een politiek van de Sovjet-regering ten op
kan het Russische volk niet bereiken onder / vijfd_e colon~e op te richten, w!laraan zelfs zichte van d~ democratische ·landen niet 
het Russisch regiem van geweld en onde _ de ~p1omati~e vertegenwoordigers van de over~enlrornstig met de belangen van het 

. . . r SoV)et-regermg meedoen. Russtsehe volk en een gevaa.r inhoudt 
1 

di tt_klun~: zel!s met ten koste van ver- De aankondiging van de ophei!ing der voor de veiligheid d,er mensell;J'ke samen-sch~kkcl.ijke ot!crs, blóed en tranen. Komintern in 1943 was waarschijnl.i,jk de leving heb ik besloten met het Sovjet- j 
Vooral de laatste verkiezingen, die on. sinisters!e grap! die de Communisten de regiem je breken en mijn stap openl!Jlt 

langs in Canada hebben plaats gehad, hèb- laatste Jat•en .mthaalden. ~Ueen de naa:m ! bekend te maken. i 
b ij b d H' verdween met de bedoeling om de pu- Th ben blij dat ik de kraeht heb kun-e~ m zeer ver ~as · tet•mce vergeleken blieke opinie in de democratische landen nen opbreng~n deze ~ap te doen en Ca-
drJ,Jven de .~erklezl.ngen in Rusla~d de spot gerust t~ stellen. In wet:kclijkhei~ besta?t nada te we.arschtjwen.' en de andere demo
met de VrJJe verkiezmg. Het frut b.v. dat de Kommtern nog steeds en WCl kt voo1 t, cratische landen; vocfr het gevaar dat 

cmdat de Sovjet-leiders nooit hun ideaal boven hun hoofd ha.
1

gt. 
nriisl!el!evoen om de communistische 

w.g. Gouzenko 
Gouzenko deed dèze ~ op 7 Septem

ber 19·15 en stelde <te we~ld in kennis van 
het wijdvertakte Russische spionage
systeem in Canada. Met welke moellijk
heden hij te kampen had, wordt in een 
v (J.!nd artikel beschreven. "' 

-~: " .., (Wordt vervo!Jflf) .. 
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Jagers azen op hun ]Jrooi. . . 
(!I) 

De spoed, waarmee de Russische spionnagedienst in Canada !gor Gou7.enko en zijn 
gezln onschadelljk probeerde te maken, toen hij '& avonds op 5 September 1945 rond 
acht uur de eerste pogingen deed om de geheime Russische doeurnenten rum de Cana
dezen ter .hlmd .t.e stelhm, getuigt van de vaardigheid en het rafllnement, waarmee 

0 deze geheame dzenst zijn netwerk gespannen had. Deze spoed getuigt ook van het 
grote ~rewlcht, dat de leiders van de geheime dienst aan de documenten hechtten. 
Een gemeen spel van spionnage, veinzerij en intrigue is er door aan het licht ge
komen. 

DE LAATSTE WEKEN VOOlt ZJffl 
VLUCHT uit het Russische ambassadege
bouw in Ota.wa, veua.mclde Gouzcnko een 
aantal documenten, waarover hij, als hoofd 
van de telegrafische dienst de beschikking 
had, om zo snel ~ee te kunnen nemen, 
als het ogenbllk er W:ll! om te vluchten. 

Op 5 September •s avonds rond acht uur, 
verliet hij de ambassade. Bij ging orunid
delltlk de stad in naar een der dagblad
bureanx, om zijn vlucht en de redenen 
ervoor bekend te maken. ~laar ze bekeken 
hem daar alleen maar nieuwsgierig en er 
werd }Vat gegrinnikt om Z\in vreemd ac
cent. 

Die nacht, achter de gesloten deuren. 
van zijn kleine appartementen, vertelde 
Gouzenko aan zijn jonge vrouw, die 
met hem meegekomen was uit Rusland, 
van zijn besluit, een einde te maken aan 
de Russische spionnage. Maar tenslotte 
knikte hij met zijn hoofd in de richting 
van de kamez:, waar hun driejarig kind 
sliep: ,.Ik ben bang voor jou en oll5 
].dnd, we moeten zeer voorzichtig te 
werk gaan". 

De volgende morgen trok hij met vrouw 
en kind de stad wee~: in, maar klopte heel 
de dag tevergeefs aan bij de officiële in
stanties. Toen hij •s avonds tussen 6 en '1 
uur thuiskwam (zo vertelde Gouzenko 
officieel voor het Canadese gerechtshof) 
zag hij aan de ove1:kant van de straat twee 
mannen staan, die no. 4 van de flat in de 
gawn hielden. Nog hadden zij de deur pas 

•achter zich dicht gedaan, of er werd ge
ls:lopt en iemapd 1·iep: ,.Gouzenko". Gou
zenlc~ hçrkende (Je stem v. sergeant La
vrenttev, cha~Ueur van de Sovjet-attaché 
Zabotin, hoofd van de geheime diepst. FW 
gaf geen antwoord, maar zij werden ver
raden, doordat bun kind aan het huilen 
sloeg. 

Wat ez: toen gebeurde, wordt officieel in 
de processtukken verteld door Gouzenk.o's 
buurm;~n, een officier buiten dienst van 
de R.C.A.F. (Royal Canadian Air Fo~:ces). 

Tet·stond bood zi~ aan. Gouzcnko met 
'lrouw en kind die nacht bij zich in te 
nemen. De officîer gin!{ op eigen initiatief 
hulp balen bij de politie. 

Twee agenten, Walsh en Me. Cullogh 
werden naar de flat g~,stuurd en kwamen 
evèn na zeven uur aan. Zij ondervroegen 
Gouzenko in de apartementen van no. 6, 
waar hij vertelde, verbonden te zijn aan de 
Russische ambassade en waa1·devolle in
lichtingen te hebben voor de Cal)adese re
gering. Nu was zijn leven in gevaar en 
vroeg hij om bescherming, De agenten trof
fen maatregelen, da~ zij de flat onder be
waltin~ hielden en zij spraken af1 dat het 
licht m de badkamer op no. 6 uit zou 
worden gedraaid, wanneer hvn hulp nodig 
was. In mindêr aan geen tijd was de zaak 
voor elkaar. 

Tilsen half twaalf en twaalf uur kwamen 
vier mannen de flat binnen en klopten op 

opnieuw, forceerden toen de deur en 
gen naar binnen. 

OgenblikkeJI.jlc: werd 
gewaarschuwd door 

spróken telc:en. 

Omdat de deur niet goed J:esloten was, 
konden de agenten direct er m en vonden 
alle lichten aan en de vier mannen, die 
heel de woning overhoop haalden. Een van 
hen, die Vitali Pavlov bleek te zijn, tweede 
S!!cretaris en Consul van de eigenlijke am
bassade. tevens hoofd van de N.K.V.D. (ge
heime Russische politie) in Canada, was in 
een kleerkast bezig. Een andere, in uniform, 
luitenant-kolonel Rogov, militair-attaché 
van de Russische luchtmacht, onderzocht 
een klein zijkamertje even buiten de kamer 
waardoor twee agenten naar binnen kwa
men. 

Agent Walsh vroeg de mannen wat zij 
daar uitvoerden. Pavlov, die practisch al
tijd het woord deed, antwoordde, dat zij 
Russen waren en naar pQpieren zochten 
van de Russische ambassade: dat de eige
n~ar der appartementen buiten de stad was 
naar Toronto en zij vel"lof hadden om bin
nen te .saan en te zoeken wat zij nodig 
hadden. Welsh merkte op, dat het vreemd 
was dat zij het slot geforceerd had
den, als zij toch verlof hadden om~ 
binnen te gaan en hij raapte de plaat 
van het slot van de grond op: "Zo 
te zien, is het niet met een sleutel 
gebeurd. U moet een beetje geweld ge
bruikt hebben om er in te komen en aan 
de deur te oordelen hebt u dat niet met 
Uw vinger gedaan. u Agent Me. Culioch ver
klaarde voor het gerecht, dat Pavlov hier
op antwoordde, dat zij de sleutel verloren 
waren, en dat zij beslist in de kamer moes-

,.Wij zaten met ons gezin op het balkon, 
toen Gouzenko over zijn eigen balkon naar 
ons toe klom en vroeg of hij mij kon spre
ken. Hij verzocht mij voor zijn kind te 
zorgen, als er iets met hem en zijn vrouw 
gebeuren zou. Ik stelde toen, geloof ik voor 
om de kamer in te gaan, waarna Gouzeriko 
ons vertelde, dat de Russen van plan waren 
hem en zijn vrouw van kant te muen en 
dat hij eerst graag zekerheid had, dat er 
voor zijn kind zou worden· gezorgd, als 

Het RU8sische Ambassadegebouw te Ottawa, zetel van dé atoomspion
nagedienst onder leiding van Nikolai Za'botin, waar Gouzenko 5 Sept. 
1945 Js avonds om 8 uur met zijn. documenten vandaan vlu{;htte. 

hun iets overkwam". de deur van apartement no. 4,. de aparte-
De oUicier beloofde dit en zij gingen menten van Gouzenko. De officter der Ca

daarna gezamelijk het balkon weer op. Daar nadese luchtmacht (de . bewoner van no. 
zagen ze aan de achterkant van ag flat ook 5) kw;up de gang opl m de mening, dat 
el(!n maq.lopen, die Gouzenko's woliing van de agenten terugkeeraen. 
dtc ka~ bewaakte. Gouzenko .schrok er I Een van de vier vroeg hem. ot hij wist 
zo van, dat hij voor zich~elf en ~j~ vrouw waar Gouzenko was, maar hij zei er niets 
om onde1·dak vr~eg ~IJ de officter der vanaf te weten. De mannen gingen door 
l~chtmacht. TegelukerbJd kwam een dame, \met klo. ppen, maar liepen weer de trap 
dte op no. 6 van. dezelfd~ flat woonde haar af, daar ze geen antwoord kregen, also! 
balkon op en ziJ werd tn het gespr~. pe- z.é van plan waren weg t~ gaan. In pl11-ats 
trokken. daarvan keerden z.ij zachtJeS terug, klopten 

I 



I ten deden geen pogingen om ben vast te 
houden. 

Pavlov nam een gewone sleutel uit zijn 
zak en stak deze in het normale sleutel
gat; (bet Yaleslot was natuurlijk buiten 
werking gesteld) .... 

Gouzenko bleef voor de rest van de 
nacht met zijn vrouw en kind op no. 6, 
onder besc}).erming van de stadpolitie. La· 
ter in de nacht kwam er nog iemand op 
no. 4 kijken, maar nq korte tijd ging hij 
weer terug, zonder dat er iets voorylel. 

De volgende morgen, '1 Septembl!r, werd 
Gouzenko naar het hoo!dbureau van de 
R.C.M.P. (Royal Çanadian Mountain Po
lice> overgebracht, waar hij de documenten 
overhandigde, zijn bevindingen vertelde en 
verzocht om onder bescherming te worden 
gesteld, daar zijn eigen leven en dat van 
vrouw en kind in gevaar was. 

Op 8 September 's morgens lag er een 
sclu:ijven van de Russische ambassade op 
het Departement van Buitenlandse Zaken, 

I waarin de nachtelijke geschiedenis in de 
woning van Gouzenko"totaàl was verdraaid 
en waarin met parlemeniaire beleefdheid 

1 werd verzocht om uitlevering van Igor 
1 Gouzenko aan de Sovjet-Unie, als hoofd· 

I 
schuldige, daar hii een belangrijke som 
gelds van de Russische ambassade zou beb· 
ben verduisterd, en om de bestraffing van 
de brutale inspecteur en agenten. 

Er kwam nooit enig antwoord op het ver
zoek van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken om meer bijzonderheden over het 
gestolen geld. De Commissie van Onder
zoek verklaarde officieel over Gouzenko, 
dat hij door zijn optreden een grote wel
daad bewezen had aan het Canadese volk 
en het tot zijn schuldenaar had gemaakt. 

Helaas moet de 
J?rooi no~ ,steeds 
Jagers. 

l 

Canadese regering de 
beschermen tegen de , 

<Slot volgÖ. 
_......,-
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Vijf Russische spionnagediensten ondergraven Canada .•.• 
m <Slot> 

C! .. .s. 
CWT.~ 
"~JtD:'t: ~~. J.. . .. 'rtd. 
., .. ~ 

Vijf Bussisdle spionnagediensten ondergraven Canada ••••• 
Det liJh.-t een rustige, onschuldige villa, No. ~85 in de Charlottestra.at te Ottawa, 

waarin de Jtusslsdle ambassade is ondergebracht. Zoals het van bulten allemaal 
neutraio gebouwen Z\jn, de Russische ambassades, niet onderschelden van de 
a.mbassndegebouwen van andere mogen<lheden. En van binnen Y Wat Canada 
betr~>ft, hooft Gou.zenl<o de deuren van allo Immers wijd open gezet en een nest 
van viJf Russische spionnagediensten uitgebezemd: 

De N.K.V.D. (geheime Russische politie voor het buitenland); do eigenlijlee 
a.mbassa<lo; do Polltlelte afdeling; de Handets afdeUng en de Militaire afdellng . 
.Allemaal ondergebracht in het gebouw der Russische ambassade voor Canada. 
De N.K.V.D. stuurde bericht:ell door naar .het hoofdkwartier van de N.K.V.D. 
In 1\losltou; do ambassade na.ar Jtét Commi!:lsarla.at van Buitenlandse Zaken; 
do Politieke afdeling, onder lelding van Goussarov, stond rechtstreeks tn ver
blnill.ng met het Centrale Comlt~ van de CommunlsUscbe PartU in de Sovjet
linie; de llandelsafdeling, bestuurd door Krotov, onderhield direct contact met 
het Comm.lssarla.at van Buitenlandse Bandel en de MUltalre afdeling, onder 
leiding ,·an Kolonel Zabotln, met het Hoofd van de lntelUgonce Servlee te )loskou. 

Iedere nfdellng had weer aparte telegrafisten, die onafhankeliJk van elkaar 
werkten met leder een aparte code, onbekend aan de overlgen. 

V ooronderzoek in Moskou 1 

Moskou hecht veel belang aan zijn bui
tenlandse emJ?loyé's. Voordat ze naar het 
buitenland worden gestuurd, wordt hun 
leven zoveel mogelijk door de. geheime 
Russische politie nagegaan. In het geval 
:van Gou.zenko nam dit onderzoek zes 
maanden in beslag. Teuslotte moet het 
Hoofd van de Buitenlandse Dienst van 
het Centrale Comité der Communistische 
Partij, of één van diens assistenten goed
keuren, dat de bewuste persoon na.ar het 
bultenland wordt gestuurd. Gouzenko 
;vertelt, dat alle buitenlandse employé's 1 een "legende" meekrijgen, om te camou
fleren, dat zij ingeschakeld zijn in de 
splonnagedienst. 

Deze "legende" is een verzonnen le
vensloop, die zij van buiten moeten le
ren. Zodoende kunnen vertegenwoordi
gers van buitenlandse mogendheden met 
geen mogelfjkheid de levensbij.zonder
heden van Russische employé's in Mos
kou naga.an. liun wordt altijd de ver
zonnen levensloop meegedeeld. 

Schuilnamen 

De militaire spioiJDa.gedienst 1' 

van Zabotin 
Zo was het ambassadegebouw in de 

Charlottestra.at een actlef middelpunt 
;voor intensieve spionnage .De stukken 
;van bet atoom-spionnageproces zijn 
samengebracht in een lijvig boelcdeet en 
toch beperken ztt zich tot de spionnage
wenst van de militair-attaché Zabotin 
alleen. Zabotln betrok bij zijn spionnage 
niet alleon ambassadepersoneel. zijn agen
ten· doorkrulsten heel het leven in Ca
llada, tot zelfs de Canadese regering toe. 

De Canadese politie arresteerde een 
Pools emigrant, Fred Rosenberr, die na 
pasvervalsing Canada was binnengesmok
keld en in 1943 onder de naam van Fred 
lR011e tot parlementslid was gekozen. Hij 
had een werkzaam aandoel in de splon
Jlagedienst, evenels een andere Poolse 
emigrant, die op bet moznent van zijn 
arrestatle secretaris d~ cunun. partij in 
Canada was. Deze werll"llb onder drie ver
ISchlllende namen. Schmill Kogan, Sam 
!Cohen en Sam carr. 

·----

De nltersté geheimhouding, waarmee 
de documenten der verschillende spion
nagodieusten in het ambassadegebouw 
werden opgeborgen, gold ook voor de 
Russen met betrekking tot hun agenten 
en voor hun agenten onderling. ,,Na door
le:tlng, verbranden" was één van de 
kenmerkende instructies van Kolonel 
Zabotln en zijn helpers en agenten, wan
neer hij hun schriftelijke opdrachten gaf. 
Kenmerkend voor de geheimhouding 
waren ook de ontmoetingen der agenten 
's nach ts op een hoek van de straat of 
in auto's en het gebmik van schuilnamen 
en tussenverbindingen. 

I ..... Fred Rose(nberg) 

Do spionnageleiders hadden niet alleen 
schuilnamen voor :zichzelf (Kolonel Za
botin heette bUvoorbeeld "Grant"), hun 
)lelpers en agenten, ma.ar ook voor plaat
sen organisaties en voorwerpen. 

éanada werd aangeduid met ,,Leso
vla''; de Russische ambassade met .,m?; 
tro"; de N.K.V.D. met .,de buun:nan ; 
paspoorten waren "schoenen"; de Com
munistische Partij in Canada en ande-re 
landen, behalve die van Rusland, noem
den ze Vennootschap en de leden ven
llOton; een legaal "front" voor illegaal 
werk was een dak en de militaire spion
nagedienst zelf heette Gl~. 

• 



, •.. dr. Ravm.onà Bover, de "professor''··· ·I 
Verschillende universiteitsprofessoren 

en studenten, zoals Raymond Boyer, lid 
van de staf van de universiteit Me. Gill 
waren agenten van Zabotin. 

1\Iisschlen wekt dit nog wel de meeste 
verbazing van bet Vijfde Colonne-netwerk 
in Canada, klaagt het officiële rapport, 
dat de Sovjet-agenten met zoveel gemak 
Canadezen vonden, die hun land \~ilden 
verraden en aan ~genten van een 
vreemde mogemlheld geheime Informaties 
verstrekten, waarmee zij ''anwege hun 
werk op de hoogte waren, ofschoon z\1 
toch de eed van trouw en gebel.mbouding 
hadden afgelegd. 

OVer heel Canada. werden deze agen
ten gevonden, speciaal belast met het on
derzoek naar radar en atoomsplitsing. 

ParalleDe spionnagediensten 
Gou~ vertelt, dat de Sovjetrege

ring druk-bezig was een Vijfde Colonne 
in Canada op te bouwen. Wat er door 
z.lïn onthullingen aan het licht kwam, is 
slechts een klein gedeelte. Men mag na 
dit proces een vijftien mensen ontmas
kerd heben, toch blijft de toestand In 
Canada gevallrl\lk, want andere orga.ni
:;;atles en andere mensen werken, waar 
een ambassade of consulaat is. Het zijn 
allemaàl kleine centra. Er bestäan andere 
parallelle systemen, spionnen of mach-
ti;te invloedriJke agenten. > 

Het laatste telegram, dat Gouzenko 
ontcijferde, vroeg nog inlichtingen over 
de mobilisatie of hulpbronnen in Cana
da. Ze proberen alles, wat met Canada 
verband houdt, te weten te komen. zo 
trachten ze achter de natuurlijke hulp
bronnen van Canada te 'komen, waar
over het in oorlogstijd kan beschikken, 
zijn steenkool, olie, zeldzame metalen, 
enzovoorts. 

Vijf spionnagediensten zaten in het 
ambassadegebouw. Elke dienst zond zijn 
eigen mensen uit en trachtte meer uit 
zijn eigen mensen te halen. 

Naast de dienst van Kolonel Zabotin• 
werkte in Canada een tweede spionnage
dienst, ook onder lelding van de Intel
ligence Service te Moskou, maar onaf
hankelijk van Zabotin. Heel toevallig 
kwam Zabotin dit te weten. Het verhaal 
wordt weergegeven in een vraag-en
antwoord-gesprek van het Canadese ge
rechtshof met Gouzenko. 

\ 

Ju•n•r(}{]>rn: Dan was er nog een ander 
geval, toen twee leden van bet Ad
viesbureau voor de Handel naar bet 
Canadese patentenbureau gingen voor 
informaties omtrent de geheime uitvin
ding van radar. Ze spraken slecht En
gels. De Canadese autoriteiten waar
schuwden de politie, daar ze dachten, 
dat het Duitsers waren. Ze werden 
gearresteerd, maar d.uama weer vrij
gelaten. 

Vraag: Wie gingen er naar het Cana
dese patentenbureau? 

Antwoord: Twee employé's van het Ad· 
viesbureau voor de Handel. 

Vraag: Wat was hun bedoeling? 
Antwoord: Ze vroegen inlicht!ngen over 

bet uitvinden van radar en werden 
daarom verdacht. Ze werden gearres-
teerd, maar weer onmiddellijk vrijge
laten. Natuurlijk kwam dit Solokow 
ter ore en hij vertelde het aan mijn 
chef Zabotin. Zabotin werd kwaad en 
stuurde een lang telegram naar Mos
kou, waarin hij verzocht, da: de "buur
man» <N.K. V.D.) voortaan niet met 
zulke onbeholpen methodes zou werken. 

Later werden nog verschillende tele-

De Marine Inlichtingendienst 
Deze dienst was nog volop in opbouw. 

VerschUlende malen maakte Q{)uzenko 
het mee, dat Marine-officieren contact 
zochten met Zabotin en niet geïnteres
seerd waren in het zeewezen vanwege 
de Handel, maar vanwege de spionnage. 

De politieke afdeling 
Aan het hoofd van de Politieke Afde

ling der Russische ambassade stond 
Goussa:F?v• met als officiële functie: 2de 
Secretaris van de Ambassade. Hij was 
de medewerlter geweest van Georgi Ma
lenkov. Hoofd van de Buitenlandse dienst 
van het Centraal-Comité der Commu
nistische Partij in Moskou, de laatste 
~ljd bekend om de organisatie der Kom
Inform. 

Officieel had Goussarov gewerkt In 
de textlelbranche, las Gouzenko eens in 

I 
een Canadees magazine .Daarna kwam 
hij naar Canada. GQussarov heeft recht
streeks contact met het Centraal-Comité 
In Moskou. -STaromen tussen Zabotin en Moskou hier

over uitgewisseld, waaruit Zabotin te we
ten kwam, dat er nog een ander net
werk in Canada was, p..rallel met het 
zijne, maar wel onder dezelfde leiding 
van de Intelligence Service te Moskou. 

Zijn med?werker was Patonya, de 
portier. O!ftcièel was hij één der vele 

• portiers der ambassade. Gouzenko zag 
hem tot zijn grote verwondering op een • 

De N.K.V.D. 
Ofschoon de documenten, waarover 

Gouzenko beschikte, zonneklaar bet be
staan van de N.K.V.D. bewijzen, heeft 
het Canadese gerechtshof nog niet kun
nen achterhalen hoever de geheime Rus
sische pontie zich uitstrekte, wel, dat 
deze organisatie weer geheel onafhanke
liJk van de spionnagedienst van Za
botln werkte. 

Het Cánadese gerechtshof vroeg Gou
zenko, wat de N.K. V.D. betekende. 
Vraag: Wat is de N.K.V.D.? 
Antwoord: Het is het Departement van 

Biilnenlandse zaken; vroeger heette 
het O.G.P.U., nu N.K.V.D. 

Vraag: +s het heel het Departement van 
Binnenlandse Zaken of slechts een deel 
ervan? 1 

Antwoord: Neen, h,eel het Departement.J 
Zij zijn doorgedrongen in iedere dienst, 
nederzetting, in elk regiment van het 
Rode Leger, op elk bureau van het 
Rode Leger, in iedere civiele school. 
De vertegenwoordigers van de N.K. 
V.D. heben wat men noemt een geheim 
kabinet. 

Vraag: Zijn zij een geheime politie? 

Antwoord; Ja, zij b~horen tot de poll
tie...... ... Iedere ir stelling, school, ne
de.rzetting, fabriek~het Rode Leger en 
zelfs regeringsir. tanties tellen een 
officiële verteg~ oordiger van de 
N.K. V.D. in hun organisaties. ~ heeft 
een speelaal vertrek, een geheime ka
mer, voor zijn bezigheden. Hij heeft 
ook zijn geheime agenten onder de 
arbeiders, studenten, universiteitsstu
denten, schoolkinderen, onder de em
ployé's der regeringsinstanties en on
der de gewone bur~erij. 

In Canada heeft de N.K.V.D. speelaal 
de opdracht de gangen van de Russlsçh.e 
employé's na te gaan en daarnaast een 
spionnagedienst ,parallel met de andere. 

Toen Gouzenko nog als leerling-tele
grafist in Moskou werkte, kwam ~ voor 
de eerste keer de term "buurman" te
gen. Hij begreep wel, dat het een schuli
naam van een spionnagedienst was, maar 
bemerkte na zijn aankomst in Canada, 
dat de N.K.V.D. hiermee bedoeld was, 
waarvan Pavlov, 2de Secretaris, aan het 
hoofd stond. 

avond in zijn kamer werken, toen ..hif 
terugkwam, om onverwachts voor Zabo- - - 
tin een telegram te versturen. Niemand 
in de ambassade wist, dat Patonya bij 
een geheime dienst was. Overdag werkte 
hiJ daar nooit, alleen maar des nachts, 
als ledereen naar buis was. 

Goussarov had als speciale taak om 
de richtlijnen van Moskou door te geven 
aan de leden van de Communistische 
Partij In Canada. Niet alleen algemene 
richtlijnen voor de te volgen politiek, 
maar ook om inlichtingen in te winnen. 

Door al deze splonna.gedlensten werd 
Canada ondergraven. In dit !Jeht wordt 
het duldelljJc, waarom Gonzenko zijn 
verklaring aflegde en tcltelijk brak met 
bot Sovjet-regiem. Hij verzekert daarbij, 
dat dit spionnage-netwerk niet beperkt 
blijft tot Canada alleen. Anderen, die als 
hij de moed badden om met de Sovjet
Unie te breken, h ebben hetzelfde ver
klaard. Laat dit tot meer stemmen dan 

, nadenken alleen. 
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