Maritieme Inlichtingenoperaties
tijdens de Koude Oorlog

Wies Platje

In dit artikel wil ik mij beperken tot een aantal aspecten van de Koude Oorlog die, naar
ik aanneem, voor de bezoeker van deze website het meest aansprekend zijn en behandel
ik met name de rol van het vliegtuig als maritiem verkenningsvliegtuig,
informatieplatform en onderzeebootbestrijdingsvliegtuig.
Omdat recente ontwikkelingen in de wereld duidelijk wijzen op een opvallende toename
van militair machtsvertoon van de kant van Rusland, met name op dit moment in en
rond Syrië, en soms al geluiden worden gehoord van een nieuwe militaire confrontatie
tussen oost en west, treft u aan het einde van dit artikel een overzicht aan van de
belangrijkste actuele ontwikkelingen bij de Russische zeestrijdkrachten.

Het begin
Toen op 1e Kerstdag, 25 december 1991 de Koude Oorlog een formeel einde kreeg
met het neerhalen van de Sovjetvlag op het Kremlin was dat een rustig einde van een periode
van langdurige militaire confrontatie. Sommige historici hebben de Koude Oorlog
omschreven als een echte oorlog die in slow motion werd uitgevochten.
Met name waren er in de jaren vijftig en zestig periodes van acute oorlogsdreiging, een
situatie die zich wederom aandiende in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw.
De Koude Oorlog begon vrijwel onmiddellijk na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog
toen het duidelijk dat in tegenstelling tot de westerse geallieerden, Sovjetleider Stalin zijn
strijdkrachten niet demobiliseerde en dat hij bereid en in staat was zijn invloed in Europa ook
met militaire middelen uit te breiden.
In de Sovjetbezettingszone in Duitsland (de latere DDR), Polen, Tsjecho-Slowakije,
Hongarije, Roemenië en Bulgarije werden communistische regimes gevestigd terwijl de
Baltische Staten werden ingelijfd: de tweedeling van Europa was het gevolg.
Churchill sprak in 1946 van een IJzeren Gordijn dat Europa van de Oostzee tot aan de
Adriatische Zee in tweeën deelde. Hiermee legde hij het fundament voor de Noord Atlantische
Verdragsorganisatie, de NAVO, die als reactie op de expansiekoers van Stalin in 1949 werd
opgericht. De Koude Oorlog was een feit en de Atlantische Oceaan werd een belangrijk toneel
waarop de strijd tussen beide machtsblokken zou worden gaan uitgevochten.
Traditioneel werden die oceanen bevaren en gecontroleerd door de zeestrijdkrachten van het
Westen maar dat zou snel gaan veranderen zoals blijkt uit de snelle groei en de steeds verder
van het moederland uitgevoerde missies en operaties van de Sovjetvloot.
Toen in 1985, Mikhail Gorbatsjov het leiderschap in het Kremlin overnam, was de
Sovjetvloot uitgegroeid tot een van de meest imposante militaire organisaties die de wereld
ooit had gezien. De spectaculaire groei was begonnen in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
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Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, waarin de vloot weinig effectief bleek, was de
Sovjet Marine uitsluitend gericht op kustverdediging. Dit zou niet lang zo blijven. Stalin was
zeer geïmponeerd door de slagkracht van de geallieerde marines en begon vlootplannen te
ontwikkelen die de Sovjet-Unie in staat zouden moeten stellen de oceaan te benutten voor haar
mondiale politiek.
Al in 1937, als een reactie op de Duitse herbewapening, was Stalin begonnen met de
ontwikkeling en de bouw van onderzeeboten. Na de oorlog blies hij deze plannen nieuw leven
in en schetste hij de contouren voor een grote marine die in staat moest zijn om op de oceanen
te opereren. Volgens Stalin had de Sovjet-Unie kruisers, jagers, onderzeeboten en zelfs
vliegkampschepen nodig. Dit laatste geïnspireerd door zijn fascinatie voor de doorslaggevende
rol van deze schepen bij de overwinning van de Amerikanen op Japan. Na de dood van Stalin
in 1953 werd een belangrijk deel van dit ambitieuze vlootplan door het nieuwe leiderschap
geschrapt.
Voor de uiteindelijke opbouw van zijn vloot zou later ‘Admiraal van de Vloot van de
Sovjet-Unie’, Sergei, Georgiyevich Gorshkov de sleutelfiguur worden. Gorshkov slaagde erin
het Sovjet leiderschap ervan te overtuigen dat de toekomst van de Unie op zee lag, waarmee
hij het conventionele dogma dat Rusland voornamelijk een territoriaal gerichte mogendheid is,
succesvol uitdaagde. Dit dogma was diepgeworteld mede doordat de confrontatie van de
Russische vloot met de zeestrijdkrachten van andere mogendheden, zoals Frankrijk, Engeland
en Japan, na een aanvankelijk succes ten tijde van Tsaar Peter de Grote, weinig imponerend
was verlopen.

De nieuwe leider Nikita Chroesjtsjov reduceerde de, in zijn ogen achterhaalde,
vlootplannen radicaal en droeg Admiraal Gorshkov op een nucleaire doctrine voor een vloot
met een mondiale actieradius te ontwikkelen. Khruschev had overigens bij zijn
ambtsaanvaarding in 1955 zijn geringe belangstelling voor maritieme zaken al duidelijk
gemaakt: de waarde van de vloot was volgens hem niet hoger in te schatten dan de prijs van
het staal waarmee zij gebouwd was.
Gorshkov had te maken met diverse grote uitdagingen: voor grote delen van het jaar
dicht gevroren zeehavens, door NATO-landen gecontroleerde zee-engten (De Deense Straten,
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de Bosporus en in het Verre Oosten de Straat van La Pérouse en de Straat van Tsushima).
Daarbij komt nog dat in tijden van een conflict de Sovjet Vloot niet ongehinderd de Straat van
Gibraltar, het Suez Kanaal en het Panama Kanaal zou kunnen passeren. Een andere uitdaging
was de logistieke ondersteuning van de vloot te organiseren. Dit laatste werd door NATO als
de Achilleshiel van de Sovjetvloot beschouwd.
In de visie van Gorshkov diende de vloot in staat te zijn om in een vooruitgeschoven
positie het moederland op de oceanen te verdedigen. Als grootste maritieme dreiging van de
kant van het Westen werd de offensieve kracht van de vliegkampschepen van de Amerikaanse
vloot beschouwd. De van deze eenheden opererende vliegtuigen bewapend met kernwapens
werden in staat geacht om in een gewapend conflict beslissende operaties te kunnen uitvoeren.
Deze dreiging diende op een zo groot mogelijke afstand van het moederland te worden
geëlimineerd. Tactische raketsystemen met zowel een conventionele als een nucleaire lading
werden ontwikkeld en werden op grote schaal bij de vloot ingevoerd.

Honderden bommenwerpers uitgerust met tactische raketsystemen tegen oppervlakte
doelen deden hun intrede bij de Rode Vloot en kruisers, jagers en onderzeeboten met antischip geleidewapens werden in grote aantallen gebouwd. Deze eerste systemen hadden een
afstandsbereik van ongeveer 250 nautische mijlen en voor het lanceren van deze wapens
dienden de onderzeeboten aanvankelijk aan de oppervlakte te varen. Later werd het afstand
bereik groter en waren de onderzeeboten in staat om haar wapens onder water af te vuren, wat
een aanzienlijk tactisch voordeel oplevert. Dit laatste gold ook voor de onderzeeboten
uitgerust met strategische kernwapens.
De Rode Vloot gaat naar zee
Vanaf de zestiger jaren verlaten eenheden van de Rode Vloot steeds meer de
traditionele vlootgebieden: de Noordelijke Vloot, de Oostzee Vloot, de Zwarte Zeevloot en de
Vloot in het Verre Oosten en gaan eenheden op grote afstanden van het moederland opereren.
In de Middellandse Zee, de wateren rond Cuba en nabij de kusten van West-Afrika waren
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Sovjet marineschepen een permanente verschijning geworden en manifesteerde de missie van
de Rode Vloot zich duidelijk:





Presentie tonen en politieke propaganda voeren
Controle uitoefenen
Militaire machtsontplooiing op zee
Strategische afschrikking

In 1980 bestond de permanente aanwezigheid van Sovjet marineschepen in de Middellandse
Zee uit 30 tot 40 eenheden. Vanaf 1980 was de Sovjetmarine eveneens permanent aanwezig in
de Indische Oceaan.
Aan het einde van de Koude Oorlog was de Sovjet koopvaardij- en visserijvloot de
grootste ter wereld en waren schepen met de hamer sikkel op de schoorsteen in alle
wereldhavens present. Met een moderne oorlogsvloot, werd beoogd respect afgedwongen voor
de technische superioriteit van de USSR.
Gedurende de Koude Oorlog was de Sovjet militaire doctrine in eerste instantie gericht
op het voorkomen van een oorlog met de NATO. Mocht onverhoopt een oorlog uitbreken dan
diende deze gewonnen te worden. Hiervoor is een assertieve zeemacht nodig die in staat is om
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de vijand in open zee, ver van het moederland, te bestrijden. De Amerikaanse Strike fleet moet
vernietigd worden en de voor het westen zo belangrijke zeeverbindingen dienen te worden
afgesneden. NATO-zeestrijdkrachten moeten vanuit de lucht, met oppervlakte-eenheden en
met onderzeeboten worden aangevallen.
Om dit doel te kunnen bereiken diende de Sovjetvloot als eerste uit haar, geografisch
bepaald, strategisch niet aantrekkelijke vlootgebieden te breken, immers de Oostzee en de
Zwarte Zee en zelfs het zeegebied rond Noord Noorwegen stonden onder controle van NATO
zee- en luchtstrijdkrachten. De Sovjetstrijdkrachten bereidden zich tijdens de Koude Oorlog
intensief voor op het uitvoeren van deze ‘uitbraak’ operaties richting de Atlantische Oceaan en
de Middellandse Zee.
In 1965 bestond binnen de NAVO een betrouwbaar inzicht in de route en omvang van
mogelijke Sovjetoffensieven, mocht de Sovjetleiding daartoe besluiten, richting de uitgang
van de Oostzee, de Atlantische Oceaan en de Turkse zeestraten. Niet geheel duidelijk was of
de Sovjets bij een offensief richting Noorwegen en Denemarken het grondgebied van het
neutrale Zweden zouden schenden.
Admiraal Gorshkov was zeer onder de indruk van de succesvolle amfibische operaties
van de Amerikanen in de Tweede Wereld Oorlog. Militaire machtsontplooiing door de marine
infanterie beschouwde hij dan ook als een belangrijk onderdeel van een coherente maritieme
doctrine. Voorzien werd dat bij een
eventueel militair conflict het uitbreken
van de Sovjetvloot uit de Oostzee en de
Zwarte Zee door NAVO-eenheden zou
worden geblokkeerd.
Een
slagvaardige
marine
infanterie met amfibische schepen,
waaronder diverse typen hydrofoils en
luchtkussenvaartuigen moest in staat
zijn om de obstructie door NATO bij
een uitbraak vroegtijdig uit te
schakelen. De militaire verdediging van
de Deense eilanden en het Turkse
grondgebied rond Istanbul diende
daarvoor vanuit zee te worden
geëlimineerd. In een later stadium diende de amfibische capaciteit van de Rode Vloot ingezet
te worden als ondersteuning van landoperaties.
Het streven naar een vloot waarmee de Sovjet-Unie succesvolle operaties tegen
NAVO-marines zou kunnen uitvoeren resulteerde zelfs in de bouw van vliegkampschepen,
waarmee dus uiteindelijk Stalin’s droom werkelijk werd.
Op het gebied van onderzeebootbouw bleken tegen het einde van de Koude Oorlog,
Sovjet scheepswerven in staat kwalitatief hoogwaardige boten te bouwen. De nucleair
voortgestuwde onderzeeboten van de Sovjetvloot konden, zeker aan het einde van de Koude
Oorlog, in veel opzichten een vergelijking met soortgelijke eenheden in het westen doorstaan.
Ook de marineluchtvaartdienst werd uitgerust met supersonische aanvalsvliegtuigen
uitgerust met tactische nucleaire raketsystemen.
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Gorshkov was zeer duidelijk over de rol van de marine in het kader van strategische
afschrikking. Hij noemde dit de ‘vloot tegen het land’ missie en sprak hierbij over een
‘beslissende globale operatie’. Vanaf 1960 werden in een hoog tempo onderzeeboten met
ballistische kernwapens aan boord aan de sterkte van de vloot toegevoegd. Aanvankelijk
hadden deze systemen een beperkt bereik en dienden de wapens aan de oppervlakte te worden
afgevuurd. Later werden boten geïntroduceerd die in staat waren vanuit beschermde bastions
in het hoge Noorden wapens te lanceren waarmee strategisch doelen van de vijand kon
worden uitgeschakeld. De Sovjets hoopten met het posteren van deze systemen op zee het
westen ervan te weerhouden om als eerste een kernaanval uit te voeren.
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Oorlogsscenario’s
Tot zover de missies van de Sovjet Vloot. Ik wil U ook de belangrijkste elementen noemen
van de maritieme strategie van de Noord Atlantische Verdragsorganisatie. Ook voor de
maritieme opperbevelhebber van de NAVO, de Supreme Allied Commander Atlantic in
Norfolk Virginia, was de oorlogsmissie gebaseerd op afschrikking, in NAVO-jargon:
‘afschrikking op basis van een flexibel antwoord’. In het geval dat afschrikking niet het
gewenste effect zou hebben en de NAVO in een gewapend conflict met de Sovjet-Unie
betrokken zou geraken, dan dienen NAVO-zeestrijdkrachten controle te bevechten in vitale
gebieden van de Atlantische Oceaan om de bevoorrading van Europa veilig te stellen en om de
NAVO-opperbevelhebber in Europa te voorzien van de nodige luchtsteun en maritieme
flankoperaties.
De beoogde oorlogsoperaties van de NAVO-zeestrijdkrachten waren gebaseerd op een niet
nucleaire horizontale escalatie in drie fases:
 een agressieve ontplooiing van onderzeeboot bestrijdingseenheden, onderzeeboten en
maritieme patrouillevliegtuigen die gericht was op de terugdringing van de Sovjetvloot
in defensieve bastions. Dit ter bescherming van de eigen nucleair strategische
slagkracht




het vernietigen van de Sovjetvloot en het verplaatsen van de vijandelijkheden naar de
kustgebieden van de Sovjet-Unie
het met behulp van luchtaanvallen vanaf vliegkampschepen vernietigen van de
maritieme infrastructuur van de Noordelijke Vloot en het ondersteunen van NAVOgrondoperaties elders in Europa
het bevechten van controle in de Middellandse Zee en het aldaar veilig stellen van de
scheepvaartverbindingen.

Voor de uitvoering van deze maritieme strategie voor de Atlantische Oceaan, bereidden de
zeestrijdkrachten van de NAVO zich voor op de uitvoering van een drietal campagnes:


De campagne om de Noorse Zee
deze campagne was gericht op het voorkomen van een situatie waarbij Sovjetmarine en
luchtstrijdkrachten via Noors grondgebied toegang krijgen tot de Atlantische Oceaan.
Oefeningen ter voorbereiding op deze campagnes werden uitgevoerd onder de
operatienaam Northern Wedding



Het behoud van de Atlantische levensader
Dit was het essentieel belang voor de economische herbevoorrading van Europa door
de Verenigde Staten. Deze campagne werd beoefend onder de operatienaam Ocean
Safari. Aangenomen werd dat de NAVO-opperbevelhebber in Europa, in het geval van
een Sovjet offensief niet in staat zou zijn om de strijd in logistiek opzicht langer dan
tien dagen vol te houden. Voor de uitvoering van deze bevoorrading zouden naar
schatting in eerste instantie 800 scheepsladingen en 15 grote Europese, ook
Nederlandse, zeehavens betrokken zijn.



De campagne rond de Noordzee en aangrenzende wateren
Deze campagne zou moeten worden uitgevochten in de Noordzee, de Deense
toegangen van de Oostzee, het Engels Kanaal en in de zuidwestelijke toegangen tot het
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Vereniging Koninkrijk. Het belangrijkste doel van deze campagne was het
openhouden van de zeehavens en het veilig stellen van de scheepvaartroutes in de
kustwateren. Oefeningen voor deze campagne hadden de naam Sharp Spear.
Het is duidelijk dat de maritieme strategie van de NAVO slechts dan succesvol zou zijn,
indien alle drie campagnes tot een goed einde zouden kunnen worden gebracht.
Zoals vermeld werden het uitvoeren van de missies van de Rode Vloot en de
campagnes van de zeestrijdkrachten van de NAVO met vaste regelmaat tijdens, grote lifeoefeningen, beoefend. Het is duidelijk dat voor dergelijke manoeuvres van de kant van de
tegenstander grote belangstelling bestond. NAVO-oefeningen werden van dichtbij
gadegeslagen door Sovjet oorlogsschepen, vliegtuigen en speciale inlichtingen vaartuigen.
Naarmate NAVO-oefeningen zich afspeelden in zeegebieden dichter bij de Sovjet-Unie, met
name tijdens de Northern Wedding oefeningen nabij Noord Noorwegen, werd van de kant van
de Sovjetmarine en –luchtmacht de surveillance van NAVO-eenheden sterk opgevoerd.

Ook de operaties van de Sovjetvloot werden door NAVO-eenheden intensief
gadegeslagen. Aangenomen mag worden dat aan beide zijden een goed inzicht aanwezig was
in de rol en de capaciteiten van de tegenstander bij een conflict op zee.
Grote behoefte aan informatie na WO II
Terug nu naar het prille begin van de Koude Oorlog en de toen ontstane grote behoefte
aan de kant van de westerse alliantie aan informatie over wat er zich achter Churchills IJzeren
Gordijn op militair gebied afspeelde. Het gebrek aan informatie hierover was direct na de
oorlog tegen Hitler een groot probleem. Terwijl tijdens de 2e Wereldoorlog Sovjetspionnen
vrijwel onbeperkt in Amerika en Engeland militaire en technische informatie doorspeelden
naar Moskou, hadden deze landen, conform een afspraak met Stalin, geen operationele
menselijke bronnen in Rusland.
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Om deze situatie zo snel mogelijk te veranderen nam de Amerikaanse CIA in 1945 het
complete spionagenetwerk Fremde Heere Ost, dat het Duitse leger in de Sovjet-Unie onder
leiding van Generalmajor Reinhardt Gehlen had opgebouwd, over. Dit netwerk was echter
voornamelijk op het binnenland van de Sovjet-Unie gericht.
Met name het gebrek aan informatie over nieuwbouw en herstel van oorlogsschade in
Russische zeehavens en over het opstarten van bouwprogramma's van grote aantallen
onderzeeboten baarde grote in het Westen. Nog maar zeer kort geleden hadden immers
Hitler’s U-boten op de Atlantische Oceaan voor enorme problemen gezorgd door de
geallieerde scheepvaart in een bijna verstikkende wurggreep te houden.
Alleen luchtverkenningen boven de kustgebieden van de Sovjet-Unie konden hierover
een antwoord verschaffen. Eerdere pogingen om met behulp van ballonnen agenten in te
vliegen in onder andere de Baltische Staten mislukten jammerlijk door vaak niet meewerkende
weersomstandigheden en effectief ingrijpen van Sovjet veiligheidstroepen op de grond. Voor
een westerling bleek het onmogelijk te opereren in het streng gecontroleerde Rusland.
Een geluk hierbij was dat in de Sovjet-Unie aan het einde van de jaren veertig en in de
jaren vijftig een groot te kort was aan scheepstonnage. Voor de import van goederen uit het
westen moest gebruik gemaakt worden van westerse schepen. Omdat de Nederlandse
koopvaardij traditioneel al heel lang betrokken is geweest met de handel van en naar Rusland,
heeft de toenmalige Marine-Inlichtingendienst vruchtbaar gebruik kunnen maken van de
aanwezigheid van Nederlandse koopvaardijofficieren voor het doen van nuttige waarnemingen
in Sovjethavens.
Gevaarlijke vliegoperaties

Door de behoefte aan informatie lag het dus in de late jaren veertig zeer voor de hand
dat de Verenigde Staten (later gevolgd door Engeland) speciaal uitgeruste bommenwerpers
ging inzetten in een poging de sluier van geheimzinnigheid rond de militaire activiteiten in de
Sovjet-Unie op te lichten. De meeste van deze missies speelden zich af langs de grenzen van
het land, maar soms ook daarover. Fotografie met verticaal en zijdelings gerichte camera’s
stelde de bemanningen in staat tot het maken van foto’s van militaire faciliteiten over de
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grenzen van de Sovjet-Unie. Stereofotografie en
foto-interpretatie werden in die tijd tot kunst
verheven. Naast fotografie leverden elektronische
verkenningsmissies signalen op die informatie
konden verschaffen over de locaties van
Sovjetradarsystemen, maar ook over de technische
aspecten daarvan. De eerste Britse zogenaamde
ferretmissies vonden plaats in juni en juli 1948
boven de Oostzee. In dat jaar was de Royal Air
Force eveneens actief met soortgelijke missies
boven de Adriatische Zee en de Zwarte Zee.
Er brak een periode aan van riskante luchtoperaties, want het doen van verkenningen in
onvriendelijk luchtruim is een gevaarlijke onderneming. In de eerste jaren van de Koude
Oorlog ging een toenemend aantal, vooral Amerikaanse, vliegtuigen en bemanningen verloren
door activiteiten van de Sovjetluchtverdediging.
Op 8 april 1950 schoten boven de Oostzee
Sovjet jagers een Privateer van de Amerikaanse
marine neer, waarbij de tien bemanningsleden
omkomen. Een jaar later wordt een Amerikaanse
Neptune boven de Zee van Japan neergeschoten
waarbij
eveneens
tien
bemanningsleden
omkwamen. Weer een jaar later wordt een RB-29
van de Amerikaanse luchtmacht boven de
Barentszee door Sovjetjagers neergeschoten, de
negen bemanningsleden kwamen om.
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Een veel gebruikt Amerikaans vliegtuig bij het verzamelen van inlichtingen was de
RB-47. Op 21 maart 1956 startte een squadron van deze vliegtuigen, opererend van de
vliegbasis Thule op Groenland, verkenningsmissies boven Sovjetgrondgebied. Op 6 en 7 mei
dat jaar werd in een gezamenlijke missie van zes RB-47's het gehele noorden van Siberië in
kaart gebracht. Een aantal andere missies met dit type vliegtuig hadden een noodlottig einde.
De lijst van inlichtingen gerelateerde luchtincidenten tijdens de Koude Oorlog is lang.
Sommige incidenten zijn nooit geopenbaard en een enkele werd wereldnieuws zoals het op 1
mei 1960 met een luchtdoelraket neerhalen van een Amerikaanse U-2 boven Sverdlovsk,
waarbij de nog levende piloot Gary Powers als een trofee aan de pers werd vertoond. Dit
leverde de Amerikaanse president Eisenhower pijnlijk gezichtsverlies op. Voor de
buitenwereld hadden de Amerikaanse inlichtingen operaties immers slechts een
meteorologisch doel terwijl Britse missies werden uitgevoerd onder het mom van
calibratievluchten ten behoeve luchtvaartbakens. Met name het U-2 incident gaf een stoot aan
de ontwikkeling van spionagesatellieten, die op een veilige manier boven het gebied van de
tegenstander voor het verzamelen van informatie kon worden gebruikt.
Aan het einde van de jaren veertig waren dus luchtfotografie en elektronische
interceptie vrijwel de enige westerse inlichtingenbronnen voor het volgen van de
ontwikkelingen bij de Sovjetvloot. Zoals vermeld was het gevaar voor incidenten bij het
uitvoeren van speciale luchtoperaties boven Sovjetgrondgebied echter groot en werd hiervoor
een zware tol betaald.
Gezamenlijke surveillance door NAVO-landen
In het begin van de jaren vijftig werd in de NAVO een begin gemaakt aan de
organisatie van een structurele verkenning en surveillance van Sovjetmarineschepen die zich
in internationaal water bevonden. Deze activiteiten werden uitgevoerd door eenheden van de
NAVO-lidstaten. Aanvankelijk op eigen initiatief en later gecoördineerd door de diverse
NAVO-hoofdkwartieren. Het vliegtuig heeft bij deze operaties de hoofdrol gespeeld. Boven
de Oostzee voerden ook Zweedse Draken fotoverkenningsvliegtuigen intensieve
inlichtingenoperaties tegen Sovjetmarineschepen uit.
Mede door de gunstige geografische ligging van Nederland heeft de Koninklijke
marine en voornamelijk de MLD, op grote schaal deelgenomen aan surveillance missies in de
Noordzee en op de Atlantische Oceaan ten westen van het Verenigd Koninkrijk. Onze
Neptunes, Atlantics en de Orion hebben zich daarbij onderscheiden. Nederland werd een zeer
gewaarde leverancier van fotografie en akoestische en elektronische informatie. Incidenteel
werden ook helikopters van de MLD voor inlichtingenmissies ingezet.
Onder de operatienaam Dosage
Tingle
werkte
de
Koninklijke
Luchtmacht een enkele maal samen met
de MLD bij het uitvoeren van
surveillance
missies
tegen
Sovjetschepen in de Noordzee. Een
tweetal F-104’s - later werd dat de F-16
- van het 306 tactische verkenning
squadron op vliegbasis Volkel werden
door het MLD-vliegtuig naar het doel
gedirigeerd waarvan zij op lage hoogte
foto’s en infrarood opnames namen. Dit
heeft een keer geleid tot een
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diplomatieke klacht uit Moskou omdat de commandant van het Sovjetschip zich bedreigd had
gevoeld. De resultaten van deze laagvliegmissies waren van een bijzonder goede kwaliteit.
Sovjetvliegoperaties
Ook vliegtuigen van de Sovjetluchtmacht en van de luchtmacht van de Sovjetmarine
werden frequent ingezet bij het schaduwen van NAVO-eenheden. Een bekende verschijning
hierbij was de Antonov-12 Cub uitgerust met een groot aantal sensoren voor elektronische
interceptie. Dit vliegtuig voerde bijna dagelijkse missies uit langs de noord Noorse kust.

Een andere zeer bekende verschijning boven de Atlantische Oceaan was de Tupolev-95
in NAVO-jargon de BEAR-Delta. Regelmatig patrouilleerden deze vliegtuigen tot aan de
Amerikaanse Oostkust. Door haar groot afstandsbereik konden grote delen van de Atlantische

Oceaan worden afgezocht. Nog steeds vertonen latere varianten van dit vliegtuig zich
in westerse luchtgebieden. Het lijkt er wel op dat dit indrukwekkende vliegtuig aan het einde
van haar operationele leven is. Recentelijk werden in de traditionele operatiegebieden van de
Bear, Blackjack bommenwerpers gesignaleerd.
SOSUS
Tijdens de Koude Oorlog werden van alle Sovjetmarineschepen, buiten het eigen
vlootgebied, de positie, koers en vaart en eventuele andere bijzonderheden dagelijks binnen de
NAVO gerapporteerd. Permanente interceptie van het marine verbindingsnet gaf meestal
aanwijzingen voor op handen zijnde vlootbewegingen. Het verlaten van het eigen vlootgebied
werd vervolgens gesignaleerd door satellieten, luchtverkenning of visuele observatie.
Het vertrek van een Sovjet-onderzeeboot richting de Atlantische Oceaan werd als
eerste gesignaleerd door het Sound Surveillance System (SOSUS) van de Amerikaanse
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marine. Een geavanceerd systeem van akoestische onderwatersensoren dat zich uitstrekte tot
in de Barentszee en dat in staat is het geluid van een passerende onderzeeboot te ontvangen, te
lokaliseren, te classificeren om het vervolgens door te geven aan walstations.

Gesteld kan worden dat de kans op een ongedetecteerde passage richting Atlantische
Oceaan van een Sovjet onderzeeboot tijdens de Koude Oorlog niet waarschijnlijk was. Ook
kan worden gesteld dat de Sovjets er nimmer in zijn geslaagd een system te bouwen dat met
SOSUS is te vergelijken en dat de Amerikaanse akoestische detectiesystemen in vergelijking
met de Sovjets superieur waren.
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Eenmaal buiten het eigen vlootgebied werden de strategische onderzeeboten op weg
naar en in hun patrouillegebieden vrijwel permanent geschaduwd door Engelse en
Amerikaanse hunter killer onderzeeboten en door maritieme patrouillevliegtuigen van
Amerika, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Nederland. Deze operaties werden
uitgevoerd vanaf de IJslandse basis Keflavik. Nederlandse Orions hebben jarenlang aan deze
operaties deelgenomen.
Het primaire doel van de operaties van deze vliegtuigen was het ‘round the clock’
lokaliseren en volgen van Sovjet strategische onderzeeboten uitgerust met ballistische
projectielen met kernwapens. Tijdens de Koude Oorlog waren permanent 4 tot 5 van deze
boten op patrouille in de noordelijke polaire wateren van de Atlantische Oceaan en de
Barentszee. Het doel van deze anti-onderzeeboot operaties is duidelijk. Voorkomen moest
worden dat deze onderzeeboten hun wapens zouden lanceren indien daartoe door het Kremlin
zou worden beslist. De maritieme patrouillevliegtuigen, en daarmee samenwerkende NAVOaanvalsonderzeeboten, hadden tot taak deze onderzeeboten vóór zo’n lancering aan te vallen
en uit te schakelen. De toenmalige chef van de Sovjet generale staf Maarschalk Akhromeyev
beweerde dat hij het beste zijn eigen onderzeeboten kon volgen door in de gaten te houden
waar de NAVO hun Orion vliegtuigen lieten zoeken.
Nederlandse maritieme patrouillevliegtuigen
Naast het deelnemen aan deze onderzeebootbestrijdings operaties werd de Orion, zoals
ook haar voorgangers de Atlantic en de Neptune, zeer frequent ingezet voor surveillance
missies tegen oppervlakte-eenheden. Door het grote vliegbereik is dit vliegtuig in staat om
gedurende lange tijd grote zeegebieden af te zoeken.
Een modern maritiem patrouillevliegtuig is uitgerust met een veelheid aan sensoren.
Het is in staat om, met behulp van uitgeworpen sonoboeien, een onderwater varende
onderzeeboot te lokaliseren, maar ook de akoestische eigenschappen van de voort stuwers van
oppervlakteschepen op te vangen. Elektronische uitzendingen van de tegenstander zoals
radaremissies en andere elektronische signalen kunnen worden opgevangen, geclassificeerd en
doorgegeven aan eigen eenheden. En niet onbelangrijk, de bemanning van het vliegtuig is
uitstekend in staat hoogwaardige fotografische opnamen van het doelschip te maken. De
boordkonstabels en later de IFT’s van de MLD hebben zich op dat vlak tijdens de Koude
Oorlog bijzonder onderscheiden.
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Sovremennyy-klasse GP-jager gefotografeerd vanuit een Nederlandse Orion

De onderzeeboot als inlichtingenplatform
Ook Nederlandse onderzeeboten werden ingezet voor het uitvoeren van
inlichtingenoperaties. De onderzeeboot is een ideaal platform voor het doen van
ongedetecteerde observaties, het opvangen van akoestische informatie en het opvangen van
elektronische uitzendingen. Onderzeeboten van de Koninklijke marine werden regelmatig, in
bondgenootschappelijk verband, onder de codenaam Canvas Bag, voor deze opdrachten
ingezet. Met name onze diesel/elektrisch voortgestuwde onderzeeboten zijn vanwege het
vermogen tot zeer geruisarme sluipvaart, zeer geschikt voor deze missies. Na de Koude
Oorlog werden Nederlandse onderzeeboten onder andere ingezet voor intelligence doeleinden
in de Adriatische Zee tijdens het conflict rond het voormalige Joegoslavië én zelfs voor het
zoeken naar smokkelschepen in de Caribische Zee in het kader van de bestrijding van
cocaïnetransporten in dat gebied.
Aan de andere kant penetreerden Sovjet onderzeeboten regelmatig in oefengebieden
tijdens grote manoeuvres van NAVO-zeestrijdkrachten en voerden zij standaard
inlichtingenmissies uit nabij voor hen interessante locaties.
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Periscoopfotografie gemaakt door een Nederlandse onderzeeboot van een Foxtrotklasse in de Middellandse Zee

Tijdens de Koude Oorlog werd met een netwerk van westerse interceptiestations het
radioverkeer en andere elektronische emissies van de Sovjetvloot permanent gemonitord.
Naast grote broers op dit gebied als de Amerikaanse NSA en de Britse GCHQ heeft ook de
interceptiedienst van de Koninklijke marine een niet onbelangrijk aandeel in deze activiteiten
gehad. Deze dienst werd aanvankelijk ‘MARID 6’ genoemd, later het ‘Wiskundig Centrum’
en weer later het Technisch Informatie Verwerkingscentrum’. Thans is de dienst, als Nationale
Sigint-organisatie, een onderdeel van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst en bestaat
tussen deze dienst en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst een overeenkomst over
een gezamenlijke aansturing en exploitatie.

Satellieten
Voor het vroegtijdig waarnemen van westerse scheepsbewegingen op de Atlantische
Oceaan brachten de Sovjets een tweetal satellietsystemen in de ruimte. De Electronic Ocean
Reconnaisance Satellite waarmee elektronische emissies werden opgevangen en het Radar
Ocean Reconnaisance Satellite system. Deze satelliet bevatte een radarsysteem dat van energie
werd voorzien door een kleine kernreactor. Beide systemen waren geïntegreerd in het
command en controlesysteem van de Noordelijke Vloot.
Binnen de NAVO werden dagelijks de passages van Sovjetsatellieten over een bepaald
gebied gerapporteerd en werden gevoelige operaties of geheime proefnemingen daaraan
aangepast. Ook het tijdstip van beladingsoefeningen door Orion-bemanningen van de MLD
met de nucleaire B-57 dieptebom op RAF St Mawgan of RAF Macrihannish werd aangepast
aan de passages van Sovjetsatellieten. Samenvattend kan gezegd worden dat de capaciteiten
van Sovjet satellietsystemen inferieur ware aan die van de Amerikaanse systemen.
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Menselijke bronnen
Uiteraard stonden ook de thuisbases van de Rode Vloot en de scheepswerven die
betrokken waren bij de bouw van oorlogsschepen in de warme belangstellingen van de
inlichtingendiensten van NAVO-landen. Ik noemde het al eerder, westerse
inlichtingendiensten hebben tijdens de Koude Oorlog op grote schaal nautische officieren van
koopvaardijschepen ingezet voor het leveren van fotografisch vastgelegde informatie van
scheepswerven en vlootbases in de USSR. Ondanks strenge beveiligingsmaatregelen, werd op
deze manier veel waardevolle informatie over scheepsbouw en bewapeningssystemen
verkregen. Met behulp van oude scheepsrompen en afscherming met zeildoeken werd vaak
geprobeerd observatie vanaf de westerse koopvaardijschepen te voorkomen. Deze
consequente observatie door NAVO-landen had, naast de behoefte aan voor de hand liggende
technische en infrastructurele informatie, tevens ten doel de militaire situatie in de Sovjet
Vlootgebieden zodanig in kaart te brengen dat indicaties voor een verhoogde militaire
paraatheid en een abnormale opvoer van gereedheid en logistieke opbouw, vroegtijdig zou
kunnen worden onderkend.
Paniek in Moskou
Ook de Sovjets hanteerden een Indicator and Warning system waarmee zij probeerden
een vroegtijdig signaal van westerse agressie te onderkennen. Toen in de eerste jaren van het
presidentschap van Ronald Reagan, in de beginjaren tachtig, de Amerikaanse marine en
luchtmacht opvallend agressieve en provocerende operaties uitvoerden in gebieden grenzende
aan het territorium van de Sovjet-Unie, leidde dit in Moskou tot een acute oorlogsvrees.
B-52 bommenwerpers naderden een aantal malen in grote aantallen het
Sovjetluchtruim om pas op het laatste moment van koers te veranderen. Ook in die periode
zagen twee Amerikaanse vliegdekschepen met hun escortes kans gedetecteerd in de
Barentszzee te verschijnen. De bedoeling van deze operaties was tweeledig: de Sovjet-Unie
moest ervan doordrongen worden van het feit dat het Amerikaanse militaire potentieel
superieur is aan dat van de Sovjet-Unie en met het uitvoeren van deze provocerende prikacties
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werd een goed beeld verkregen van de reactiesnelheid en structuur van het Sovjet
luchtverdedigingssysteem. Tevens was het een sterk signaal aan het Kremlin om de handen
van het door de opkomst van het Solidarnocs van Lech Walensa in de ogen van de
Sovjetleiders zeer onstabiele Polen af te houden
Na een periode van detente, piekte de Koude Oorlog in het begin jaren tachtig naar een
hoogtepunt, een periode die later door de voormalige president van de USSR Mikhail
Gorbatsjov als de gevaarlijkste en meest explosieve van de gehele Koude Oorlog werd
omschreven. De Sovjet inlichtingendiensten KGB en GRU, in samenwerking met de
inlichtingendiensten van onder andere de DDR, ontwikkelden in korte tijd een systeem van
waarschuwingsindicatoren omdat men een reële vrees koesterde dat het westen aanstuurde op
een verrassingsoorlog. Agenten en medewerkers werden uitgestuurd naar operationele
militaire bases in West-Europa om daar ter plekke eventuele voorbereidingen op deze aanval
te observeren. Dit waarschuwingssysteem werd VRyan genoemd, een letterlijke afkorting van
‘Nucleaire-raketten Verrassingsaanval’. Uiteindelijk is door een initiatief van Margereth
Thatcher die - via haar geheime dienst zeer betrouwbare informatie had over de angst die zich
van de leiders van het Kremlin meester had gemaakt - en het daaruit voortvloeiende reële
gevaar van een militaire paniekreactie van Moskou - president Reagan ervan overtuigde dat de
tijd voor een meer vertrouwenwekkende opstelling meer dan rijp was.
In die periode beseften de militaire leiders van de Sovjet-Unie dat de technologische
voorsprong van de Amerikanen op wapen technisch gebied door hen niet meer in te halen was.
Met name de in Amerika wijdverspreide toepassing van microprocessoren in diverse
wapensystemen was door de Russische wapenfabrikanten niet meer te evenaren. Reagan
hoefde toen alleen nog maar te dreigen met zijn Strategische Defensie-Initiatief Star Wars.
Gorbatsjovst heeft dit begrepen.
Vlootbezoeken

Gedurende de Koude Oorlog werden op gezette tijden door eenheden van de Sovjet Vloot
officiële bezoeken afgelegd aan havens in het Westen. Omgekeerd werden door marineeenheden van NAVO-landen periodiek ook havens in de Sovjet-Unie bezocht. Deze bezoeken
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werden uiteraard benut voor het verzamelen van inlichtingen. Hierbij moet worden opgemerkt
dat tijdens de bezoeken aan het westen de aandacht van de Sovjet commandanten meer uitging
naar het beperken van de bewegingsvrijheid van eigen bemanningsleden terwijl westerse
bemanningen in Sovjethavens door hun gastheren met een dag en avondvullend cultureel
programma, afgescheiden van de bevolking, ‘van de straat’ werden gehouden.
Ook de Koninklijke marine bezocht een aantal malen Leningrad en Odessa. Omdat
verzoeken voor een bezoek aan operationele vlootbases als Severodvinsk in het Noorden en
Kaliningrad in de Oostzee consequent werden afgewezen werden op basis van reciprociteit
vervolgens door Buitenlandse Zaken Sovjetmarine bezoeken aan onze vlootbasis Den Helder
uitgesloten.
Spionage
Spionage wordt wel het oudste beroep van de wereld genoemd. Ondanks de technische
middelen die door inlichtingendiensten tijdens de Koude Oorlog en nog heden ten dage
worden gebruikt, bleek dat de menselijke bron, de klassieke spion, van onschatbare waarde is
geweest. Een tweetal zeer aansprekende spionagezaken uit de Koude Oorlog wordt zijn
hieronder weergegeven.
Allereerst de zogenaamde Walker Spy Ring met als
centrale figuur de ex marineofficier John, Anthonie
Walker die in 1985 door de FBI werd gearresteerd. Met
hem werden gearresteerd zijn broer Arthur James
Walker, zijn zoon Michael Lance Walker en zijn vriend
en oud-collega Jerry, Alfred Whitworth. De schade die
‘Walker Spy ring’ toebracht aan de US Navy en haar
bondgenoten was enorm. In 1965 liep John Walker
onaangekondigd de Sovjet Ambassade in Washington
binnen en bood aan, tegen betaling, de Sovjets te
voorzien van hoogwaardige cryptologisch materiaal. In
zijn functie had hij toegang tot de hoogste
verbindingscodes van de Amerikaanse onderzeedienst.
Alhoewel normaal gesproken het KGB zeer huiverig
stond tegenover een zichzelf aanbiedende agent, werden
met Walker werkafspraken gemaakt en ving een
periode van twintig jaar aan waarin, om puur financieel
gewin, de Sovjet-Unie in staat werd gesteld een zeer groot deel van het geheime
berichtenverkeer van de Amerikaanse marine mee te lezen.
“We hadden een stoel op de eerste rij in het Pentagon” deelde later een ex KGBresident in Washington mee.
Walker runde zijn verraad als een bedrijf, en betrok na zijn ontslag uit de dienst, een
oud-collega, zijn broer en zijn zoon bij zijn spionage werkzaamheden. Zijn medewerkers gaf
hij specifiek gerichte opdrachten en zag zelfs kans om hen te bewegen te solliciteren naar
functies binnen de marine waar zij toegang hadden tot voor het KGB zeer interessant
materiaal. In 1985 liep hij, door toedoen van zijn ex-echtgenote tegen de lamp en werd hij tot
levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Dat de man over een onvervalste
verradersmentaliteit beschikte bleek uit het feit dat hij tijdens het proces pleitte voor
strafvermindering in ruil voor belastende verklaringen tegen zijn mededaders. Hij overleed in
gevangenschap in 2014.
Het verraad van Walker had verstrekkende gevolgen voor de beveiliging van het
NAVO-berichtenverkeer. Met het in gebruik nemen van nieuw cryptomateriaal en
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codedistributie systemen heeft ook de verbindingsdienst van de Koninklijke marine het rond
1985 een tijd behoorlijk druk gehad.

De CIA was zeer succesvol met de rekrutering van de Pool Ryszard Kuklinski. Zijn
verhaal verscheen in 2004 toen van de hand van de Amerikaanse journalist Benjamin Wieser
het boek A Secret Life verscheen. In dit boek beschrijft hij één van de meest in het oog
springende spionageaffaires uit de Koude Oorlog.
In augustus 1972 rekruteerde de CIA in een Haagse hotelkamer dichtbij het Centraal
Station de Poolse kolonel Ryszard Kuklinski. Gedurende meer dan negen jaar levert Kuklinski
uit het hart van de militaire top van het Warschau Pact hoogwaardige, zeer geheime informatie
over onder andere de Sovjet voorbereidingen van een aanval op het Westen en de Sovjet
plannen tot het binnenvallen van Polen ten tijde van de opstand van Solidarnocs.
Het kan niet anders zijn dan dat Reagan, bij zijn dreigementen richting Sovjet-Unie,
gebruik heeft gemaakt van de informatie die de CIA via Kuklinski in handen kreeg. Links op
dia ziet u Kuklinski en Sovjet Maarschalk Gretchko tijdens een planning conferentie van het
Warschau Pact.
Overigens, twee dagen voor zijn rekrutering in Den Haag, voerde Kuklinski, als
kapitein van het Pools zeiljacht ‘Legia’, in opdracht van de Poolse generale staf een spionage
opdracht in en rond de marinebasis Den Helder uit. Dit was een jaarlijks uitgevoerde operatie.
De bemanningen van deze jachten hadden opdracht de actualiteit van de bij het Warschau Pact
voorhanden zijnde informatie over havens, waterwerken, sluiscomplexen en dergelijke te
toetsen. In de oorlogsplannen van het Warschau Pact waren drie Poolse divisies bestemd een
doorstoot te maken naar Nederland, België en Denemarken.
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De CIA haalde Kuklinski en zijn gezin in een geheime operatie weg uit Polen, waarna
hij een bestaan opbouwde in Amerika. Kuklinski werd in Polen bij verstek tot de doodstraf
veroordeeld. Tijdens de besprekingen over de toelating van Polen tot de NAVO, heeft
president Clinton in een gesprek met Lech Walensa in de wandelgangen van de bijeenkomst,
persoonlijk de rehabilitatie van Kuklinski afgedwongen. Kuklinski werd later in Polen als een
held binnengehaald. Ook Kuklinsky overleed in 2014.
Bijzondere inlichtingenoperaties
Tijdens de Koude Oorlog heeft een aantal speciale inlichtingenoperaties zeer tot de
verbeelding gesproken.
Operatie Jungle
Onder het mom van visserijbescherming in de Oostzee gebruikte vanaf 1947 de Britse
Royal Navy Motortorpedoboten van de Kriegsmarine voor het uitvoeren van
inlichtingenoperaties nabij en op de Russische kust. Hierbij werden radio- en radarsignalen
opgevangen en werden agenten op de kust afgezet. De Duitse marineofficier Hans Helmut
Klose heeft zich hierbij bijzonder onderscheiden; hij zou later bevelhebber van de WestDuitse marine worden.
Lionel Crabb
De Britse marine, en daarmee de regering van Anthony Eden, blunderde in 1956 toen zij
marine duiker Lional Crabb inzette voor en onderwater onderzoek naar een Sovjet
Sverdlov-klasse cruiser in de haven Portsmouth. De kruiser had Sovjetleiders Chroestjov
en Boelganin voor een staatsbezoek naar Engeland gebracht. Het onthoofde lichaam van
Crabb spoelde geruime tijd later aan. Het duurde weken voordat het Britse parlement werd
voorgelicht over wat zich had afgespeeld. Nog jaren daarna doken in de Britse pers met
regelmaat de wildste complottheorieën op over wat er zich in de haven van Porthsmouth
had afgespeeld.
Operatie Jennifer
In 1968 voerde de CIA in het diepste geheim in de buurt van Hawaï een operatie uit met
het doel een gezonken Sovjet Golf-II klasse ballistische projectielenonderzeeboot te
bergen. Hiervoor werd het speciaal daarvoor gebouwde schip Glomar Explorer ingezet.
Vanuit het ruim van het schip werd een deel van de onderzeeboot met een enorme klauw
binnenboord gehaald. De Amerikanen kregen op die manier een ballistisch projectiel met
kernwapen, lanceerinstructies, potentiele doelen en codemateriaal in handen.
Operatie Horn Beam
Voor de Britse marine-inlichtingendienst was het voorlopig, mede als gevolg van het
incident met de duiker Crabb, stopzetten van luchtverkenningen tegen de Rode Vloot,
aanleiding tot het opzetten van een zeer succesvolle jarenlang lopende inlichtingenoperatie
onder de codenaam Horne Beam. Voor meer dan 25 jaar waren tientallen visserijtrawlers
uit vooral het Noord Engelse Grimsby en Hull betrokken bij inlichtingenoperaties in de
Barentszzee en de Witte Zee.
Niet alleen werden scheepsbewegingen gefotografeerd en doorgegeven, maar ook werden
elektronische signalen opgevangen en werd door meevarende officieren van de Britse
marine-inlichtingendienst zelfs elektronische sensoren op de kust geplaatst en
onderhouden. Het onder mysterieuze omstandigheden verloren gaan van de trawler Gaul,
in 1974, maakte een einde aan deze operatie.
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Whisky on the Rocks
Een zeer in het oog springende incident vond plaats op 28 oktober 1981 in de directe
omgeving van de Zweedse marinebasis Karlskrona. De bij dit incident betrokken Sovjet
onderzeeboot zou de geschiedenis ingaan als ‘De Whisky on the Rocks’.
Een Sovjet dieselonderzeeboot van de Whiskey-klasse bleek bij het ochtendgloren
muurvast aan de grond te zitten in verboden Zweeds water. Door de Sovjets gesuggereerde
technische problemen bleken na onderzoek door de Zweedse marine ongegrond.
Een internationaal schandaal was geboren zeker toen bleek dat aan boord van de
onderzeeboot twee torpedo’s bleken te zijn voorzien van een nucleaire oorlogskop,
hetgeen overigens in die tijd een standaard bewapeningsuitrusting van Sovjet
onderzeeboten was. Na tien dagen hoog diplomatiek overleg werd de onderzeeboot vlot
getrokken en vertrok naar haar thuisbasis in Liepaja.
Operatie Ivy Bells
De Amerikanen, tenslotte boekten een enorm succes met operatie Ivy Bells. Speciaal
uitgeruste onderzeeboten met voorzieningen voor het op grote diepte inzetten van duikers
hebben jarenlang geopereerd in de Zee van Okhotsk in het verre oosten en in de
Barentszee. De daar op de zeebodem liggende communicatiekabels van de Sovjetmarine
werden voorzien van klampen die op basis van inductie het berichten verkeer konden
opvangen. De Amerikanen hebben jarenlang het geheime berichtenverkeer tussen Moskou
en de vlootgebieden kunnen volgen.
De operatie werd in 1980 door NSA-medewerker Ronald Pelton aan de Russen verraden.
Toen in 1985 KGB-kolonel Yurchenko overliep naar de Amerikanen lichtte hij de CIA in
over het verraad van Pelton. Ivy Bells was kapot en in 1999 toonden de Russen op een
tentoonstelling in Moskou de opgehaalde Amerikaanse apparatuur.
De Russische vloot nu
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Tenslotte de vraag: hoe staat het met de eens zo trotse Rode Vloot na de val van Muur
en de ineenstorting van de Sovjet-Unie? Zoals bekend brak in de periode Gorbachev, en
daarna, een periode aan van stilstand, budgettaire droogvalling, verval, verwaarlozing en
frustratie. De vloot was in slechte doen geraakt, zoals onder andere bleek met het drama met
de Kursk en de niet alleen vanuit milieuoogpunt onvoorstelbare situatie rond de nucleaire
scheepskerkhoven op de marinebases in de Barentszee en nabij Vladivostok.
De vraag hoe de toekomst van de Russische marine er zou gaan zien liet zich aan het
einde van de Koude Oorlog niet gemakkelijk beantwoorden. Nu Vladimir Poetin al een aantal
jaren de touwtjes in het Kremlin stevig in handen heeft én nu er door olie en gasexport
kapitaal beschikbaar komt, worden de contouren van de maritieme strategie van Moskou
zichtbaar.
Geografisch bepaald zijn de zeestrijdkrachten nog steeds verdeeld in de vier
traditionele vlootgebieden en is, met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, het Kaspische Zee
Flottielje belangrijk geworden.
In de Noordelijke Vloot en in de Vloot in het Verre Oosten ligt het zwaartepunt op het
handhaven van een nucleaire slagkracht. Voor Keflavik-gangers: ja, zij het minder dan tijdens
de Koude Oorlog, De Typhoon en de Delta IV voeren in het hoge noorden nog steeds
patrouilles uit. Een nieuwe SSBN werd inmiddels aan de sterkte van de vloot toegevoegd, de
Borej-klasse.
De Noordelijke Vloot
Door de huidige klimatologische veranderingen en de daardoor binnen afzienbare tijd voor
internationale scheepvaart openvallen van een bevaarbare route van de Barentszee naar de
Grote Oceaan, tonen de Russen een toenemende belangstelling voor dit polaire zeegebied. Op
dit moment worden bij internationale instituten claims neergelegd om grote delen van het
gebied onder Russisch gezag te brengen. Het is duidelijk dat Rusland zich voorbereid haar
rechten daar desnoods met militaire middelen te handhaven. Een feit waarbij het westen zich
zal moeten neerleggen. Er vinden op dit moment uitgebreide Russische onderzoeken plaats op
de zeebodem in dat gebied.
De Grote Oceaanvloot
Ook in de Grote Oceaan worden op regelmatige basis strategische onderzeebootpatrouilles
uitgevoerd. Alles wijst erop dat ook Rusland en rol wil gaan spelen in wat mogelijk een
toekomstig conflictgebied zal gaan worden: het zuidwestelijk bekken van de Grote Oceaan
waar grote hoeveelheden kostbare grondstoffen aanwezig zijn in o.a. de omgeving van de
Spratley eilanden. Japan, China, Taiwan, Zuid-Korea en Vietnam tonen zich geïnteresseerd in
dit gebied.
De Baltische Vloot
Ook tijdens de Koude Oorlog waren de scheepswerven in de Oostzee grote leveranciers van
marineschepen. Dat is op dit moment nog steeds het geval. Ik kom daar later op terug. De
situatie voor Rusland is in dit zeegebied, in vergelijking met de Sovjettijd nadelig veranderd.
Was er in die tijd sprake van een volledig onder Sovjetcontrole staand kustgebied vanaf de
grens van Finland, via de Baltische republieken, Polen en Oost-Duitsland tot aan WestDuitsland, thans is die situatie dramatisch gewijzigd en moet Rusland accepteren dat drie van
haar voormalige republieken inmiddels zelfstandig zijn geworden en zelfs toetraden tot de
NAVO, zoals ook Polen dat heeft gedaan. Een mogelijke bron van spanning in de toekomst is
de locatie van de Russische enclave Kaliningrad ingeklemd tussen Litouwen en Polen. Tijdens
de Koude Oorlog was daar het hoofdkwartier van de Sovjet Oostzeevloot, Baltiisk, gevestigd.
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In de Oostzee vinden de proefvaarten, het inwerken van de bemanningen en systeemtesten van
nieuwgebouwde eenheden plaats. De samenstelling van de Oostzeevloot duidt op het
handhaven van een vermogen om ongewenste toegang tot haar kustgebieden te voorkomen.
De Zwarte Zee Vloot
Dit laatste is ook de voornaamste taak van de eenheden van de Zwarte Zee Vloot. Poetin heeft
met zijn annexatie van het Krym schiereiland de wereld duidelijk laten zien dat dit gebied
voor de Russen van het grootste belang is. De flirt tussen het Westen en Oekraïne, met als
doomscenario een grotere westerse (met name Amerikaanse) en mogelijk ook NAVOpresentie in de Russische achtertuin is voor Poetin onacceptabel.
Overigens wijst alles erop dat de Russische president ten
opzichte van Amerika grote rancuneuze sentimenten
koestert. Voor heel veel Russen en zeker binnen het
militaire establishment is het onverteerbaar dat de
Verenigde Staten zich hebben uitgeroepen tot de
overwinnaars van de Koude Oorlog. Hij wil per se de
wereld laten zien dat Rusland in ieder geval een regionale
grootmacht is en ook als zodanig de Russische belangen in
de wereld moet en mag kunnen verdedigen. Niet vergeten
mag worden dat Poetin zijn opleiding heeft genoten aan de hogescholen van de KGB,
instituten waar list en bedrog op wetenschappelijk niveau werden gedoceerd en bestudeerd.
Omdat NAVO-lidstaat Turkije op basis van een internationaal verdrag de scheepvaart
van en naar de Zwarte Zee controleert (Verdrag van Montreux) en formeel het recht heeft om
militair verkeer aan restricties te onderwerpen heeft Rusland altijd gestreefd naar maritieme
steunpunten in de Middellandse Zee. Tijdens de Koude oorlog was dat de permanente
aanwezigheid van het Sovjet Middellandse Zee Squadron gegroepeerd op vaste ankerplaatsen
en faciliteiten in de Syrische havens Tartus en Latakia. Op dit moment is de Russische Zwarte
Zeevloot bezig met het weer inrichten van deze Syrische steunpunten. Poetins steun aan de
Syrische leider Assad laat zich mede hierdoor verklaren. Eerdere pogingen om faciliteiten in
Griekenland en Egypte te vestigen zijn mislukt.
Het Kaspische Zee Flottielje
Interessant is dat op 7 oktober jl. bekend is gemaakt dat vier Russische marineschepen van het
Kaspische Zee flottielje 26 kruisraketten hebben afgevuurd op doelen in Syrië. Deze raketten
zouden op een afstand van 1500 kilometer hun doelen hebben bereikt. De bij deze actie
betrokken schepen zijn zeer waarschijnlijk van het type BUYAN M, waarvan er in de
Kaspische Zee een aantal operationeel is.
Nieuwe oorlogsschepen
Op het gebied van de marine scheepsbouw in Rusland zijn enkele opvallende
ontwikkelingen gaande. Bij de oppervlakte-eenheden blijkt dat ook de Russische marine het
accent heeft verlegd naar de bouw van multipurpose schepen. De nieuwe Gorshkov-klasse is
een zeer modern ogend fregat met een indrukwekkend wapenarsenaal en een modern stealth
profiel. Ook nieuw zijn de Grigorovich klasse en de Stereguschi-klasse.
Een nieuwe SSBN deed haar intrede, de Borej-klasse, uitgerust met niet alleen met
ballistische projectielen maar ook met kruisraketten. Ook nieuw is de Yasen-klasse SSN, de
opvolger van de Akula-klasse die aan het einde van de Koude Oorlog in het westen de meest
gevreesde hunter killer onderzeeboot was.
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De dieselelektrische onderzeeboot van de Kilo-klasse heeft in de Kilo-II een opvolger
gekregen. Deze boot is uitgerust met kruisraketten die onder water kunnen worden afgevuurd.
De KILO-II is mede bestemd voor de export en is reeds aan de Vietnam geleverd. In handen
van landen in, laten we zeggen, onrustige regio’s kan het wapensysteem van deze boot een
ernstige bedreiging gaan vormen.
De nieuwe Lada-klasse SSK is een boot waarin zeer geruisarme voorstuwers zijn
geïnstalleerd.
Van veel van de nieuwe schepen die op dit moment aan de vloot worden toegevoegd
werd met het ontwerpen daarvan reeds aan het einde van de Koude Oorlog begonnen.
Financiële middelen maken de bouw van deze projecten thans weer mogelijk.

Borej-klasse SSBN
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KILO II klasse SSK

27

Gorshkov-klasse

Grigorovich-klasse
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Stereguschy-klasse

Buyan M klasse
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Conclusie
Samenvattend, het wordt steeds duidelijker dat de rol van Rusland op zee nieuw leven
is ingeblazen en dat de accenten zich lijken te verschuiven van expeditionair optreden naar
verdediging van de grenzen van het land. Het handhaven van het op zee brengen van een
strategische nucleaire slagkracht heeft een hoge prioriteit. Westerse oefeningen worden, zoals
dat in de Koude Oorlog het geval was, met vliegtuigen en inlichtingenschepen nauwlettend
gevolgd. Eenheden oefenen in toenemende mate en er vinden inderdaad weer bij tijd en wijle
openlijke pesterijen plaats, zoals hinderlijk manoeuvreren tussen NAVO-vlootverbanden.
Conclusie, de Russische marine is life and kicking. Het was triest te moeten
constateren dat, zonder in Koude Oorlog retoriek te vervallen, in 2014 - toen het Russische
vliegdekschip Kuznetsov met escorte door de Noordzee voer - Nederland voor een reactie
hierop geen andere middelen ter beschikking had dan het vliegtuig van de Kustwacht en een
mijnenjager.
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