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Deze rubricering te

31 December 1954

Ik heb de eer Uwe Excellentie hierbij ter
kennisneming aan té bieden een beschouwing over

In dit verband moge in herinnering worden
gebracht, dat ook de bekende in Februari 1954
naar de Amerikaanse bezettingsautoriteiten in
Frankfurt overgelopen stafofficier van de M.Y.D.
Khokhlow inlichtingen heeft verstrekt over de
toepassing van het instituut van de "illegal
resident"«

Ook bij gelegenheid van een bespreking met
de Directeur-Generaal van Politie in het bijzijn
van ambtenaren van de Mjks Vreemdelingendienst
op 13 September j.l. werd de aandacht op het
instituut van de "illegal resident" gevestigd en
hetzelfde vond plaats op een omstreeks dezelfde
tijd gehouden bijeenkomst met de hoofden van de
inlichtingendiensten van de politie der voor-
naamste gemeenten.

Aan de Minister-President en Uw Ambtgenoot
van Justitie heb ik rechtstreeks een exemplaar
van de bijlage dezes doen toekomen*

Het Hoofd wan de Dienst
voor deze/

Aan i
Zijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse
te ' s-GR&VMHAGE,

Mr A. van Maanen

Zaken



Het ie altijd gevaarlijk op grond van een bepaald geval

algemene conclusies te trekken en dit geldt temeer in een geval

aoals dat v**- ĵ—— ? dat nog van vrij recente datum ie en waar-

van het niet wel mogelijk is reeds nu alle simden bezonnen te

beoordelen* Toch is er een element in doze zaak, dat - vanwege

aija mogelijk grote betekenis voor de toekomst - waard is tot

onderwerp van speciale belangstelling gemaakt te worden, temeer

nu uit een geheel andere bron, a.l. een Bus die naar de Ameri-

kanen is overgelopen, een soortgelijke mededeling ia ontvangen.

Waarneming van hst Russische auioanage apparaat gedurende

enkele tientallen jaren heeft ©en methodiek van werken aan het

licht gebracht, die Bich la hoofdaaak op de volgende wijze laat

onderscheiden!

1. De leiding van het epioanagsnet berust bij iemand di© in

het Russisch wordt aangeduid els eem "legslny rezident", ia het

Engels vertaald met "legal resident". Eea dergelijke functionaris

verblijft legaal in het gebied waar hij opereert of van waaruit

hij opereert en gebruikt eijn officiële beroep als dekmantel

voor subversieve activiteiten. Ala sodaalg kunnen dus optreden

diplosaten, handelevertegenwoordigers, Taae agenten ena. In de

verschillende spionnagegevallen welke na de oorlog bekend gewer-

den eijn waa er vrijwel steeds sprake van een "legalny razidesit".

JÏ-~* valt ook onder deze categorie, andere voorbeelden sijn te

vinden in de Japanse „JU 'aaak en de Zweedae " —L— en

~T~~ zaak.

2. De leiding van het spionnagenet berust bij een "nelegalay

resident" (in het Engels "illegal resident")• De werksaamheden

komen overeen met die van een "legalny r-aeident". In tegenstel-

ling tot deze is hun verblijf echter illegaal, Bij leven onder

valee voorwendsels, terwijl ee vrfeinig of geen contact onderhouden

met de officiële Eueeieche ver-1 agenwoordigiagen in het betrokken.

gebied. Ale voorbeelden van een "nelegalny rezidentT1 kunnen hier

genoemd worden»

De Rus Walter Krivüsky, die tot 1937 in Den Haag, Celebee-

atraat 32, als Oostenrijks antiquair, onder de naam Martin Lesener,



woonachtig ia geweest. In werkelijkheid waa hij esn belangrijk

functionaris van de Busaieehe Militaire Spionnagedienst, die oude?

d© dekmantel van antiquair - waardoor hij isich geheel onopvallend

in alle landen kon bewegen - als leider optrad van een militair

spionnageagtwerk ia West— Europa.

Functionarissen van ds vooral g-edurende do oorlog in West

en Midden Europa «erkearae sgn. "Rote K&pelle". Bsze apionnage

organisatie had in haur gelederen onder meer lieden van

eationaliteit, die onder een valse identiteit, met paspoorten

uit verschillende landen, hun werkaaiunhaden uitvoerden.

Ha de oorlog <aoM jat het dat de Kussen de voorkeur ge ten oan

het werken met de "legalny ressident". Dit geeft aanleiding tot

tweeërlei opvatting over de "nelegalny resident". Enereijde

meent men dat de Russen van oordeel aijn dat de huidige offi-

ciële vertegenv/oordigingen voldoende mogelijkheden Meden. Ander-

aijds gelooft mon dat de "nelegalny reaident" nog wel degelijk

bostaat, Eaar door doeltreffende beveiliging aioh aan de opapo-

door veiligheidsdiensten weet te onttrekken.
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Ao üiogs»li^sli«i<i V3ü oaa
het oude etyst^ea, op degelftle wiógo «m oat dosaliMe?

, kar. liet ooi. so al^s d&t do b-sttkesile van het^e-on ia d©
j' 'ïe.'A ten óese aua^ \"ören ie gekc-mss Riet verder f^.at

J*-"
e vöort^Taidi&g tst ces tsogam&asicte "eloepes-orgaïiisatioa'

die ds subversieve ts*k van het lt*g&l« appaya&t
sodra dit aiet meei- tot cark-ÊB iet etaut ie» docy

V--.Q öe diploa.'iliic^Q v€;i-te^öÊTïüos?4igiEg of £miossaslss,
E« ïi,g,oaFlo,ges sltaatis is MjsoncUrr bovoï'fierli ft Töor hst

l&atltuut VÖB ^slsfüla^ rasi<i@£t*! ©B In dit verteiftd dient
claal gedacht t© u-orden sj&a d® *'dl*splaced pe3?soas"« BI 3 elke
Vi'eeffidelinj tilt O-^B land va» ecïrt&r b«t ijaerois gordijn aal aas
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reelSta^H esa eucfreraieve taak te


