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500, DIVERSM.

501. Raket p ro j e qt i e1en _bi j_ de Soyj e t-marine (MARID).

1, Tot nu toe boschikte de Sovjet-marine uitsluitend over
grond-grond projectielen (SSM's), waarschijnlijk zowel
geleide als niet-geleide, ballistische als "cruise type"-
raketten*

2, Een korte samenvatting van deze projectielen geeft het
volgende beelds

a. De "KRUPNY"- en "KILDlF'-klasse jagers hebben res-
pektievelijk twee en een enlcela raketlanoeerin-
richting(en) voor het lanceren van de "STRELA"-
en/of "SHOBUO,'f-type geleide-projectialen. Beide
projectielen zijn van het "cruise type11 en zoudsn
voor de eindfase van de baan een actieve doelzoek-
inrichting (radar) hebben, De "STRELA." heeft een
snelheid van circa 650 knopen en een maximum bereik
tegen schepen van 110', mits op de een of andere
wijze (helikopter?) voor galeiding buiten de radar-
horizon van het eigen schip wordt gezorgd, De
"SHCHUKA" zou een snelheid van circa 810 knopen en
een maximum afstandsbereik van 60—80 zm hebben en
op een afstand van 90 meter van het doel in het
water duiken om op 2 meter onder het doel te explo—
deren,

b. De "OSA"~ en "KCMAR"~klasse EPB's hebben respektie-
vslijk 4 en 2 raketlanceerinrichtingen voor het
lanceren van waarschijnlijk niet-geleide "cruise—
type"-projectielen, .He "KOMAR" is gebouwd op een
P—6 klasse MTB-romp, terwijl de "OSA" een nieuw,
groter type £T?B is. Het afstandsbereik van de pro-
jectielen is waarschijnlijk hetzelfde, of iets
groter dan dat van de radar van deze schepen,
namelijk 10 - 20 zm afhankelijk van de grootte van
het doel.

c. De "Z-V"5 de "G" en de (nucleaire) "H"-klasse onder-
zeeboten hebben respektievelijk 2, 3 en 3 vertikale
buizen voor het lanceren van ballistische projec—
tielen met een bereik van naar schatting 350'•
Aangenomen wordt dat de projectielen i,ot nog toe
in een "sail awash"-positie van de boot moeten
worden gelanceerd.



d. Enkele verbouwde "W—klasse onderzeeboten hebben lanceer—
inrichtingen voor "cruise type"-project.ielen. Leze wcrden ge—
lanceerdy hetsij vanaf een leibaan? hetzij (misschien) vanuit
een of twee cylinders achter de toren van de boot« Men neemt
aan dat dit projectiel een anelheid van 0.8 rnaoli en een aTaUinds-
hereik van circa 200 am heeft.

3. Alle bovengenoeirde projectielen aijn van Iiet type SSM7 bestemd voor
aanvallen op soliepen en/of landdoelen* Voor wat betreft schepen op
de oceaanj, zijn de projectielen van de "KRUPKY" en "KILDIK" het
meest belangrijk en men kan in deze schepen duidelijk de noodzaak
van afweer tegen de (NATO) Strikefleets zien, Zolang echter deze
jagers niet ieugdeli,jk door a,1,-schepen zouden kunnen worden be-
schermd? zouden zij voor de Strikefleets geer:. groot gevaar vormen.

4* Thans is gebleken dat de Sovjet Unie ook over de zo dringend nood—
zakelijke grond-lucht projoctielen (SAM's) beschikt en deze op
tenminste een schip heaft geinstalleerd namelijk op de "STEEDLOV1'-
klasse kruiser in de Zwarte 2ee* Weliswaar is deze opstelling
waarschijnlijk een ezperimentele fase in de ontv/ikkeling geweest,
doch hat feit dat een en ander met fotc in een militair dagblad
werd gepubliceerdj wijst erop dat deze projectielen waarschijnlijk
in dezelfde opstelling als- operationeel kan worden beschouv/d,
Alhoowel slechts deze ene foto ter beschikking staat geeft foto—
interpretatie het volgende beeld te zien. *)

5» De foto is genomen van een "SVEEDLO/" en wel vanuit een positie
op het halfdek aan bakboord naast of vlak achter en naast toa*en Y.
Ee camera is vrij schuiri omhoog naar de positj.e van toren X gericht
geweest en geeft op de achtergz^ond links nog vaag het brugcomplex
weer en daarnaast (maar veel duidelijker) de ach.termast« In het
midden van de foto staat vrij duidelijk de lanoeeropstelling met
twee projectielen. Eechts onder op de foto is nog juist de zijkant
en een deel van de boschermkap van de afstandmeter van toren Y te
zien. (SUB, Het is juist deze afstandmeter die typerend is voor
"SVERDLOV").

6. Op deze kruiser (door het dagblad aangeduid als de '-Dzerzhinski")
is toren X verwijderd. Zeer waarschijnlijk is de lanceeropstelling
geplaatst op de fundatie van toren X? terwijl daarom heen aan beide
zijden en naar achter een dekhuis en/of afscherming is bijgebouwd^
hierop of hieraan is vlak voor en boven toren Y een vlamschild
geplaatse«

*) Foto: zie bijlage B.



7« De lanceerinrichting bestaat uit een soort langwerpige ntoren" op
een (niet op de foto zichtbare) pivot.Aan bakboordzijde is aan deze
''toren" een lanceer-leibaan bevestigds waaronder het projectiel
hangt. Van het tweede (op de foto zichtbare) projectiel is nog juist
te zien dat (op de foto) het boveneinde voor de "fcoren" langs loopt.
Dit feit gecombineerd met andere gegevens van de foto be''ekent, dat
dit tweede projectiel waar&chijnlijk het middelste is an dat er nog
een derde projectiel aan stuurboordzijde van de "toren" is geplaatst
net niet meer zichtbaar op de foto (of opzettelijk voor deceptie
weggeretoueheerd).

8, De achtermast, oorspronkelijk een driepooty is thans een cylinder-
mast met een zelfde soort steng. De cylindermast draagt een zeer
"brede dubbele ra van Letzelfde soort fe.ls alle kruisers van deze
kiasse. Sen kleinere ra is bevestigd halverwege de steng. Op de
mast staatj aohteruit gericht? een vrij brede en hoge elliptische
paraboloids zadar—anteune van het-type v̂ 11 &Q "ILATFACB" (die op de
wal 2 van dergelijke antenne's boven elkaar draagt). Op de steng
staat? vooruit gericht, doch 360 draaibaar? een grote afstand
luohtwaarschtJvTingsradai'—antenne van het nSLlMlilJBT"-type. Daartxissen
staatj ook achteruit gerioht, een andere ellips—vormige parabolische
antenne? die render en ongeveer de helft kleiner is dan het "JLA.T
PACB"-type.

9« Op de foto zijn niet te zien$ en zeer waarschijnlijk ook vanuit
deze gezichtshoek niet mogelijk te zien? de achterste toren van
seoiindaire batterij aan bakboord? de achtersohooisteen en het achter—
oentrale richttoestel,

10. Het gebruikte projectiel is aeer waarsohijnlijk de aan de wal veel
voorkomende SAM, de SA-2, alias " OUIUELINB", Deze SAM's worden aan
de wal gebruikt in mobiele batter!Jen van 6 enkele lanceerln_cichtingen
met een meervoudige yagi'-antenne "SPDOMEST" voor air early warning
en target acquisition (met "SCOEEIBOAED" voor IFF) en een dubbel
uitgevoerde schaal en trog—antenne "ERUITSBT" voor missile and
target tracking,, Eet projectiel is totaal 35«3 voet (11,49 meter)
lang (boosters 3«38 meter), terwijl de kop een diameter heeft •van
50 cm* Totale gewicht wordt geschat op 2400 kg? totaal gewicht van
de oorlogskop op 500 Ibs HE of nucleaire lading. Geschatte snelheid
mach 3»6? mazimum effectieve interceptie-afstand 25 zmj hoogta
5000 - 60.000 ft (andere gegevens zoggem interoeptie-afstand
28 respektievelijk 55 km bij 60.000 respektievelijk 10.000 ft hoogte).

11. Het is zeer goed mogelijk dat de "Dzerzhinski" met deze SAM's is
uitgerustj aangezien deze kru.iser (evenals de "Adm.WOKHIMOV*') al
sind^ 1956/57 niet meer in de Zwarte Zee is gezien. De ''GUIDELINE''s
zijn sinds 1957/58 op de wal operatief en de sindsdien verlopen
tijd is ruimsohoots voldoende voor uit uitvoeren van een dergelijk
project. Waarschi.jnlijk is dit project een experimentele fase in het
Sovjet-vlootbouwprOjsrramma,, Er zijn nog geen aanwijaingeny dat ook
andere kruisers v/orden of zullen worden verwapend? alhoewel de
"SVEEDLÔ 's daarvoor wel in aanmerking aouden komen.



ex.

12. Indien een "SYSBDLOV" zou worden verwapend, dan zou zeker achteruit
voldoende ruimte zijn voor bergplaatsen en werkruimten. In het
geval van de "Dzerzhinski" wordt voorlopig aangenornen? dat het
mitrailleurdek vlak voor toren X heeft moeten plaatsmaken voor
werkruimte voor de projectielen? die voor de lancering worden gereed-
gemaakt, Vanuit deze ruiiate kunnen de projectielen op e"5n een-
voudige manier woraen geluden door ae uit de werkruimto (eventueel
via een wagentje op rails) onder de lanceer—leibanen te schuiven,
Voor een tweede opstelling,, namelijk in plaats van toren T, zou
ook voldoende ruimte aanwezig zijn. De vroegere munitiebergplaatsen
kunnen dienen voor de opslag van de raketten.

13. Zoals reeds gezegdj kan worden aangenornen dat deae projectielen en
mogelijk deze opstelling thans operatief ziji., gezien de publikatie
van foto en artikel. Op de "Zhdariov!l-3cheepswerf in Leningrad
(waar ook de "KRUFMHs zijn gebouwd) is thans een nieuw type jager
in aanbouWj waarvan de eerste nu in he 5 afbouwstadium verkeer'L,
Waarsohi.jnlijk 2;ijn de SAM's voor deae lsKTKDA"-klasse jagers bestemd
en zijn dezo nKTFDA"3 de langverwachte aele—escorte voor de
"KRUPFT's,,

14« Br wordt thans aangenomeny dat het vlootboawprogramma van de
Sovjets er als volgt uitz::ets

"KRUPHY"s. per 1-1-1962

gebouwds in afbouws in aanbouws

Leningrad
Sikolaya
Komsomol sk

4
3
1

2
1
1

Totaal eind 1962 14? waarvan 6 bij Koordelijke Vloot? 4
Pacific, 2 in de Oostzee en 2 in de Zwarte 2ee0

de

Leningrad
Nikolaya
Komsomolsk

"KY3TOA"s per 1-1-1962

in afbouws in aanbouws

2
1
1



-I-n ̂ * verband is het opvallend dat in j'uli 1961 op een
"CHAPAEY" en twee "SKORY"s de torens van de secun<?aire be-
wapening (namelijk de twee achterste 100 mm torens op de
kruiser en de 85 mm toren op de jagers) waren ingebouwd
door middol van een geildoekse oiokapping,, Later is gebleken?
dat een en ander dcceptie is geweest (ue kruiser en jagers
zijn in de ITcordelijke Vloot gezien zonder omkapping,, doch.
met normale bewapening). Met onmogelijk wilde men de indruk
geven, dat niet alleen de "Paerzhinski'% doch ook andere
schepen met SAM zijn uitgerust.

Door een NATO-natie werd gemeld? dat in januari 19^2 in de
Zwarte Zee een "SVEBDLOV" werd gezieri met een GP—lanceer-
inrichting gelijkend op die van de "KElTPNY"s§ de kruiser
wercl de nAdm»Nakhimov" genoemd* Ook deze kruiser is al in
jaren niet meer gesieri en het sou niet onmogelijk zijn? dat
ook de "Adm.Hakhimov" is uitgerunt met projectielen.
Overigens lijkt het dezersijds waarsohijnlijker, dat de
waarnemer of de Inliohtjngendienst van deze HATC-natie zich
heeft vergist en in feite de "Dzerzhinski" heeft gezien?
waarvan immers het dag'bladartikel meldts dat in hat afgelopen
,jaar 13• 000 mijl werd gevaren en veel geoefend.



Veilig

Eieronder volgt een artikel overgenomeri uit "Sovjet Vloot"?
waaruit blijkt dat zelfs in de Sov.jet Unie? sen land waar geslacht
na geslaoht is opgegroeid in de sfeer van verklikkers? agents-
provocateur en geheirne (eerst Tsaristische5 later Sovj3t) politie,

De indrukwekkendste manifestatie van de grote waak^aamheid
van de militair in het Sovjet-leger en de Sovjet-marine is de be—
kwaamheid in het bewaren van militaire-" en staatsgeheimen. Dit is
een heilige plicht, de eerste verplichting a?.s genoemd in de
formule van de militaire eod en de krijgstut,hte
Uit de aard van ssijn dienst bij de gswapende macht heeft de
militair d.agelijks te maken met vele zakon die geiieim zijn en dit
dienen te "olijven, Indien gegevena beireffende instrumenten tn
machinerieeny wapens en militaire bevoorrading hu,n weg zouden
vinden naar de vijandj zouden ze door de vijand worden gebruikt
ter ondermijning van de veiligheid van de Sovjet Staat.
Niet minder belangrijk is het geheimhouden van de dislokatie der
eenheden en hoofdlcwartie^eny op^ratieplannen en alles v/at de
vijand in staat kan stellen om oen raming te maken van de gevechts-
mogelijklieden en gevechtugereedheid van ons leger en onse vlcot.

X>e geschiedenis der oorlogen levert vele voorbeelden van
wijzen waarop de zorgeloosheid van de militair? zelfs van die op
relatief onbelangri jke posten? leidden tot st§̂  ernstige gevolgen,

— Hierna volgt het overbekende voorbeeld van de spionage-
impromptu van de leider van de Duitse aktj e ^eger Kopenhagen in
l94fj die eigeniiandig als toerist een Deense sergeant uithoorde
bij enige glazon bier. Hut artikel vervolgt dan weers -

Een geheel anders situatie ontwikkelde zich voor de
Hitleriaanse inlichtingendienst tijdens de operatdes tegen de
U.S.S.E.
Het Sovjet-volky inclusief de leden van leger en vloot, gaf vele
van de wijze waarop staatsgeheimen dienen te worden bewaard.
Zij waren dan ook opgevoed door dc communistische parti j.
"De Duitsers waren verbazend slecht geinformeerd omtrent de
werkelijke macht van do Sovjet Unie", zo beschri jft de bourgois
historicus Louis de Jong de resu]tafcen van de grote waakzaamlieid
van het Sovjet-volk (- isc, drs L» de Jong, van het Nederlandse
Oorlogsdocumentatie Centrum te Amsterdam - ).
Than«j in vredestijd, houdt het overgrote deel van het Sovjet-volk
de waakzaamheid op een hoog peil. Desalniettemin zou het van een
onduldbare aolfgenoegzaamheid getuigen te menenj dat we ons nu
geheel beschermd hebben tegen de mogelijkheid van het uitlekken
van geheime gegevens.



De ervaring heeft aangetoond dat verder de conditie? aoals deze
in onze strijdkracliten bestaan, het onthullen van militaire
of staatsgeheimen bijna altijd het resultaat is, niet van boze
opzet? doch van aorgeloosheid en achteloosheid van een of andere
militair, Het mededelen van geheimen aan personen die hier niets
mee te maken hebben en het ongeoorloofde overtypen van geclassi~
ficeerde gegevens te eigon bate, veroorzaken hier de verliezen
van geheimen.
Vaafc aal een buitenlandse inlichtingendienst aijr> voordeel doen
met toevallig opgevangen conversatie in een trein? tram, restaurant
of theater.

In het bijsonder onvergeeflijk zijn indiskretie en achteloos-
heid bij het gebruik van comniunicatiemiddelen? in het bijzonder
de radio.
De inlichtingendiensten van de imperialistische machten hebben
iinrner grooc belang geheoht aan de interc^ptie en ontoijfering
van radio-uitzendingen tussen eenheden en schepen van de Sovjet—
vloot en het Scvjet-leger»
Een gearresteerde A/nerikaanse agent bekende dat in een radio-
station in Munchen de radiogesprekken tussen schepen van de
Noordelijke (Sovjet) Vloot regelmatig op de band werden vastgelegd,
Met het onderscheppen van militaire radioberichten der Sovjets,
zijn meerdere Amerik&anse spionage—centra constant bezig»
Daarom dient het radioverkeer strikt gecontroleerd te worden en
dient een einde te worden gemaakt aan het geklets in de ether.
Hit geldt evenzser voor telefoongesprekken*
Ben absolute wet voor iedere militair luidt als volgts houd geen
dienstgesprekken in openbare gelegenheden.
Hot is hier ds juistq piaots om t* stellor d=2t het merondoel van
al dat OB-nutte gepraat act gt-volg is van alkoholgebrulk. De grags
drinker wox-dt lioht de vilj-v?lllige handlanger van de vljand. Eet
gebrek aan zelfb.3heersing in deze ondermijnde €le militair
Zacharov (?). Hij vertelde onder invloed een aanzienlijke hoeveel-
heid informatie over zijn schip en hij heeft dan ook aijn zware
straf volledig verdiend,-

Ook indiskretie in correspondentie en gesprekken met ver-
wanten en vrienden kan de waarde der strijdkrachten sterk onder—
mijnen* Br bestaat reeds heel lang een goed gezegdfn "Vertel een
vriend niet? wat je niet wilt dat je vijand sal weten",
Hij, die dit gezegde vergeetf zal dit bitter betreuren. Vorig
jaar gebeurde het dat de vrouw van de marineman Kozlov onder het
enkele minuten durende taxiritje van de markt naar huiSj niet
alleen de chauffeur vertelde dat haar man op het punt stond uit
te varen voor een belangrijke operatiej maar eveneens de plaats?
TW en de aard der belangrijke operatie meedeelde.
In ons bodrijf zou men denken dat de onbetekenendste afwijkingen
van de uitgestippelde baveiligingsprocsdure ontoelaatbaar zijn,
Helaas zijr, er meerdere voorbeelden van militairen die nalatig
zijn geweest in hun correspondentie of door het opschrijven van
studiemateriaalo



Bijvoorbeeld, marineman Zaychikin,, die zich voorbereidde voor zijn
examen vocr naasthogere rangy ea daartoe in een aantekenboek een
massa geheinie gegevens noteorde (da taktische en technisohe ge-
gevens van zijn schip5 alsmede <ie bewapening).
Grote verantwoordelijkfceid ligt in het bijaonder bij diogenen,
die dagelijks met geheime doctimenten werfcen. De niinste nalatigheiel
in de behendeling van deae stufeken heeft serieuse gevolgen,
Buitenlandse iKiichtingenorganisaties tiachten op alls mogelijke
manieren niet alleen de dienstgegevens te bemachtigenj doch. ook
de persoonlijke documenten der Sovjet-ailitatren. Persoonsbewijzen,
paspoorten. conduiteboek,jes? partij— of komsomol—lidmaatschaps—
kaarten en andere document-en zijn van grote waarde voor de
Tljandelijks agenter.«
Pe persoonlijke papieren van een Sovjet—onderdaan in de handen
van de vijp.nd hebben de waarde van een sleutel, waarmede de
vijand bij herhaling de poorten kan openen naar militaire een—
heden en verdedigingswerken,
Het Sovjet-volk en de partij strijden volgens de ricbtlijnen en
voorschriften van de grote Lenins vastberaden tegen alle af-
wijkingen van de listen van de revolutionaire vraakzaamheid* Onze
wetgeving eist een strikte verantwoorcing van die individuele
Sovjet-burgersj waaronder begrepen de Sovjet-militairen, die ten
gevolge van hun zorgelooshoid of achteloosheid informatie van
militaire aard? welke staatsgeheimen zij.n? vrijgeven.
In artikel 23 va:i de "?fet op de criminele verantv/oordelijkhe:,d
van militaire misdaden" wordt gesteldj dat personen die zich
hieraan hebben schuldig gemaakt en geen opzet tot verraad is
bewezen, worden gestraft met vrijheidsbeaovirig van 2 tot 5 jaar?
tenzij deze misdaden ernstige gevolgen hadden, in welk geval de
straftijd 5 tot 10 jaar bedraagt. Seze wet stelt ock strenge
straffen voor hen die een misdadige aorgeloosheid ten toon spreiden
bij de behandeling van geheime documenten. Bovendien is net ver-
boden naast die informatie? die een militair— of staatsgeheim
bevat, die informatr'e te doen uitlekken die niet voor publikatie
bestemd is, Hierop staat een straf van 3 tot 12 maanden.
Eet zijn echter natuurlijk niet deze strenge straffon die de
Sovjet-militairen aansporen hun waaksaairheid op alle mogelijke
manieren op te voeren» ImmerSj het sterke besef van hun plicht en
verantwoordelijkheid tegenover het moederland is de basis voor de
voorbeeldige beveiliging op de schepen en bij de eenheden,
ten gevolge waarvan het onmogelijk is dat er militaire of staats—
geheimen uitlekken*

Tot zover dit artikel in "Sovjet Vloot"„ Men leest hieruit dat
ook zelfs de Sovjets "geen zwakheid vreemd" is.


