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1. Inleiding
1.1.

Onderwerp

Al vrij snel na de Tweede Wereldoorlog werd duidelijk dat West-Europa voor een nieuwe dreiging
kwam te staan, namelijk het Communisme vanuit de Sovjet-Unie en Oost-Europa. Om deze dreiging
tegenwicht te kunnen bieden, zochten Westerse landen naar nieuwe militaire bondgenootschappen.
Zo was Nederland in 1948 één van de oprichters van de Westerse Unie, alsook een jaar later van de
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). In de eerste jaren van het bestaan van de NAVO
vonden de andere bondgenoten, met name de Verenigde Staten en het Verenigd-Koninkrijk, dat
Nederland zich vooral moest richten op de Land- en Luchtmacht, en niet zozeer op de Marine. De
dreiging kwam immers via het land vanuit het oosten. De vloot van de Sovjet-Unie liep in het begin
erg achter op die van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, waardoor zij op dat moment nog
geen grote bedreiging voor de overzeese aanvoerlijnen vormde. De Amerikanen en de Britten
dachten dan ook dat ze het met hun eigen marines zelf wel aankonden, daar was de hulp vanuit
Nederland niet bij nodig. De Nederlanders waren het hier echter niet mee eens. Nederland had nog
altijd de grootste koopvaardijvloot ter wereld, en zag zichzelf als een grote maritieme- en
handelsnatie, net zoals het voor de Tweede Wereldoorlog al was geweest. Hierdoor achtte
Nederland het belangrijk dat een omvangrijke eigen vloot een rol op de wereldzeeën zou gaan
vervullen.
In de jaren ’50, na de Korea-Oorlog, is er een keerpunt te zien. De dreiging van een oorlog tussen
kapitalisme en communisme werd realistischer met het voorbeeld van Korea, wat eraan bijdroeg dat
de militaire dreiging tussen Oost en West sterk toenam. Bovendien bleek de Sovjet-Unie ook over
kernwapens te beschikken. Zij werd vanaf dat moment gezien als de grootste bedreiging van de
wereldvrede. De nuttige inzet van vooral NAVO-marines in Korea bewees, in tegenstelling tot
eerdere geluiden uit vooral Luchtmachtkringen, dat in het nucleaire tijdperk maritieme slagkracht
nog altijd relevant was. De nationale defensiebudgetten moesten worden verhoogd om niet geheel
afhankelijk te worden van het Amerikaanse nucleaire arsenaal. 1 De inzet van de NAVO
zeestrijdkrachten werd ineens ook veel belangrijker, om de Sea Lines of Communication tegen
mogelijke aanvallen van de Rode Vloot te beschermen. Hierbij werd de onderzeebootbestrijding een
belangrijk werkterrein van de westerse Marines, en het lukte de Nederlandse marine om een deel
van deze taak toegewezen te krijgen. De ontwikkeling van de Koninklijke Marine binnen het
geallieerde verband verliep zo snel, dat Nederland in 1965 deel mocht uitmaken van het eerste
1

D. C. L. Schoonoord, Pugno Pro Patria, de Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog (Franeker 2012) 14.
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NAVO onderzeebootbestrijdingseskader, het ‘MATCHMAKER-squadron’. Dit werd gevormd samen
met de Britten, Canadezen en Amerikanen. Vanaf de oefening ‘MATCHMAKER III’ was er zelfs een
Nederlandse commandant die de leiding had over dit squadron. Welke factoren er echter toe hebben
bijgedragen dat de Koninklijke Marine in een relatief korte periode deze positie kon verkrijgen, zijn
nauwelijks bekend. Dit zal door middel van dit onderzoek onderzocht worden.

1.2.

Relevantie van het onderwerp vanuit de literatuur

De Amerikaanse politicoloog Owen R. Cote jr. publiceerde tien jaar na het einde van de Koude Oorlog
een artikel over de geallieerde onderzeebootbestrijding van de NAVO, en met name de Verenigde
Staten.2 Hij stelde dat de onderzeebootbestrijding op te delen is in vier periodes, die ruwweg
overeenkomen met vier grote stappen voorwaarts in de ontwikkeling van de onderzeeboten van de
Sovjet-Unie. Iedere keer dat zij verbeterde technische ontwikkelingen doorvoerden, kwamen de
Verenigde Staten, en daarmee de NAVO, voor een nieuwe uitdaging te staan. In de beginperiode van
de Koude Oorlog, van 1945 tot 1950, beschikten zowel de Britten en Amerikanen, als de Sovjets over
de Duitse onderzeeboot Type XXI, die ze in handen hadden gekregen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Dit vaartuig had drie aanpassingen ten opzichte van voorgaande onderzeeboten,
waardoor de operationele aanpak van deze boten radicaal vernieuwd moest worden. Deze
aanpassingen waren een grotere batterijcapaciteit, een meer hydrodynamische romp (waardoor de
maximumsnelheid onderwater sterk toenam), en een snorkel waarmee de onderzeeboot zelf onder
water kon blijven, terwijl hij toch zuurstof kon opnemen voor de dieselmotor (snuiveren). Deze
ontwikkelingen zorgden ervoor dat de onderzeeboot een tactisch en mobiel wapen werd. Met de
communistische dreiging vanuit de Sovjet-Unie vreesden de Amerikanen dat de Sovjets dergelijke
onderzeeboten zelf zouden gaan bouwen, waarmee de dreiging vanuit zee zou toenemen.3
Het jaar 1950 is volgens Owen R. Cote een omslagpunt. Dit heeft te maken met drie ontwikkelingen.
Op de eerste plaats heeft de Sovjet-Unie nu ook voor het eerst nucleaire wapens, waardoor de
dreiging van een allesvernietigende nucleaire oorlog sterk toeneemt. Daarnaast begon in deze
periode de ontwikkeling van nucleaire onderzeeboten in de Verenigde Staten, die zich veel sneller
kunnen voortbewegen en veel langer en dieper onder water kunnen blijven. Dit leidde uiteindelijk
tot de ontwikkeling van een hele andere vorm van onderzeebootbestrijding. Maar de belangrijkste
ontwikkeling is volgens Cote de Korea Oorlog, waarin Oost en West voor het eerst direct tegenover

2

Owen R. Cote Jr., The Third Battle: Innovation in the U.S. Navy’s Silent Cold War Struggle with Soviet
Submarines (z.n., 2000) zie: http://www.navy.mil/navydata/cno/n87/history/cold-war-asw.html, geraadpleegd
op 27-02-2015.
3
Ibidem.
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elkaar kwamen te staan, waardoor de Koude Oorlog definitief een sterke bedreiging werd voor de
Westerse landen.4
Ook verschenen er in de afgelopen jaren diverse publicaties in andere NAVO-landen over de
onderzeebootbestrijding. Zo schreef de Amerikaan dr. Norman Friedman een artikel over de rol van
de Britse Commonwealth binnen de geallieerde onderzeebootbestrijding, en in het bijzonder die van
Canada.5 Hij stelt dat de Britten en de Commonwealth een heel positief beeld hadden over hun eigen
Navy’s, en dat ze zichzelf sterk genoeg achtten om de Sea Lines of Communication te beschermen.
Pas na 1948 werd duidelijk dat ze dit niet zelf aankonden, en dat een alliantie nodig was met de
Verenigde Staten om de veiligheid van de zeeroutes te kunnen beschermen. Dit resulteerde
uiteindelijk in de oprichting van de NAVO in 1949.6 Het jaar 1950 en de Korea Oorlog zijn bij
Friedman, net zoals bij Cote, ook een belangrijk omslagpunt in de geschiedenis van de
Onderzeebootbestrijding. Hij ziet echter dat de dreiging vanuit de Sovjet-Unie vanaf dat moment pas
echt duidelijk wordt, en dat de westerse geallieerden/NAVO zich pas na 1950 ontwikkelden als een
militaire alliantie met een functie voor oorlogsplanning.7 Hoewel Friedman ook de aanwezigheid van
de Duitse onderzeeboot Type XXI in handen van de Sovjet-Unie aankaart, ziet hij dit niet direct als
een reële dreiging, omdat de nieuw ontwikkelde radars nog altijd de periscoop van deze
onderzeeboot konden detecteren, en het varen met een snorkel vrij langzaam ging. 8 Dit in
tegenstelling tot Cote, die duidelijk naar voren laat komen dat er al wel een reële dreiging vanuit de
Sovjet-Unie was direct na de Tweede Wereldoorlog.
Hoewel het Nederlandse aandeel (bijna) geheel buiten beschouwing wordt gelaten in de
buitenlandse literatuur, is er vanuit Nederland zelf in de afgelopen jaren steeds meer literatuur
verschenen waarin de rol van Nederland binnen de geallieerde onderzeebootbestrijding aangekaart
wordt. 9 Prof. Dr. Duco Hellema, gespecialiseerd in de geschiedenis van de internationale
betrekkingen en verbonden aan de Universiteit Utrecht, stelt dat, hoewel er in de buitenlandse
literatuur geen aandacht aan wordt besteed, de Koninklijke Marine toch een hele andere, bijzondere,

4

Ibidem.
Norman Friedman, ‘The Commonwealth Approach to Atlantic Warfare 1945-55’, Canadian Military History 233/4 (2014) 195-213.
6
Ibidem, 205.
7
Ibidem, 206-207.
8
Ibidem, 201.
9
D. C. L. Schoonoord red., Honderd Jaargangen Marineblad (Den Haag 1990); J. M. Mohrmann, Marinetorpedodienst 1875-2000 (Amsterdam 2000); Robin Snouck Hurgronje e.a., ‘Klaar voor onder water’, honderd
jaar Nederlandse onderzeeboten (Zaltbommel 2006); Marc van Alphen, Willem Geneste en Prudent Staal, ‘Terg
mij niet’, De geschiedenis van marinevliegkamp Valkenburg (Franeker 2007).
5
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koers heeft gevaren binnen de NAVO in vergelijking met andere landen van dezelfde omvang.10
Nederland zag zichzelf na de Tweede Wereldoorlog nog altijd als een belangrijke vooraanstaande
zeevarende en handeldrijvende natie, aangezien het nog koloniën had over de hele wereld.
Daarnaast had Nederland nog altijd een van de grootste koopvaardijvloten ter wereld. Vanwege deze
redenen was er al tijdens de Tweede Wereldoorlog in Londen een nieuw vlootplan opgesteld, waarin
stond dat Nederland na de oorlog een “harmonische vloot” zou moeten krijgen. Dit betekende dat
Nederland een volledige vloot moest krijgen met onderzeeboten, oppervlakteschepen, vliegtuigen en
marinierseenheden.11 In de jaren die daarop volgden verloor Nederland Indonesië, en bleek dat
Nederland zichzelf niet meer alleen kon beschermen. Het werd duidelijk dat Nederland geen rol
meer zou spelen als zelfstandige wereldspeler, en een alliantie noodzakelijk geworden was.
Nederland werd daarom direct bij de oprichting een kleine bondgenoot binnen de Westerse Unie en
de NAVO.
Hoewel het duidelijk geworden was dat Nederland haar maritieme wereldpositie verloren had,
bleven de meeste politieke partijen toch voorstander van het vlootplan. Het zou ondenkbaar zijn als
Nederland haar maritieme rol volledig zou verliezen, en bovendien wilde het maritiem actief blijven
vanwege het grote commerciële belang en de verplichtingen overzee, in de West en in NieuwGuinea. Binnen dit plan werd ook het vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman aangeschaft,
voornamelijk bedoeld voor vlagvertoon, waarmee de wereldwijde maritieme ambities onderstreept
moesten worden. Tevens kon dit schip ingezet worden voor de onderzeebootbestrijding. Dit was
echter tegen de zin van de NAVO, en met name de Britten en de Amerikanen. Zij vonden dat
Nederland zich vooral moest gaan richten op de Landmacht en de Luchtmacht, aangezien de
communistische dreiging vanuit het oosten over land kwam. De onderzeebootbestrijdingstaak
konden ze in hun ogen wel zelf aan, daar hadden ze de hulp van Nederland niet bij nodig. Zij vonden
dan ook dat de bouw van de kruisers beter gestaakt kon worden en de Karel Doorman uit de vaart
gehaald moest worden.12 Ook Hellema benadrukt dat er een omslagpunt in 1950 plaatsvindt. De
Korea Oorlog blijft hier echter buiten beschouwing. Hij stelt dat er in dat jaar een compromis kwam
tussen Nederland en de Standing Group van de NAVO. De verdediging van het West-Europese
grondgebied bleef de primaire taak van de continentaal-Europese lidstaten, en de bescherming van
de communicatielijnen op de Atlantische Oceaan kwam op de tweede plaats. Daarentegen meende
de Standing Group (die al snel na de oprichting van de NAVO werd ingesteld om de militaire opbouw
van lidstaten zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen) dat de afslanking van de Koninklijke Marine
10

Duco Hellema, De Karel Doorman naar Nieuw-Guinea, Nederlands machtsvertoon in de Oost (Amsterdam
2005).
11
Ibidem, 60.
12
Ibidem, 64-66.
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geen zin had, omdat dat toch niet zou leiden tot een versterking van andere delen.13 Nederland
mocht zijn maritieme plannen dus voortzetten van de NAVO, hoewel de hoofdtaak van de Marine, en
daarmee van de Karel Doorman, toch vooral als bondgenoot binnen de NAVO zou komen te liggen na
1950.

1.3.

Status Quaestionis

Al vrij snel na het eerste decennium van de Koude Oorlog verschenen er al boeken waarin een
terugblik werd geworpen op de positie die Nederland en zijn krijgsmacht innamen tijdens de Koude
Oorlog en in de NAVO. De auteurs schreven met de intentie om het verleden te analyseren, en om te
beschrijven hoe dit van invloed is geweest voor het begrijpen van de gebeurtenissen en de verloop
van het toekomstige Koude Oorlog beleid. Een voorbeeld hiervan is het boek ‘The quest for security’
van S.I.P. van Campen.14 Hij stelt dat Nederland direct na de Tweede Wereldoorlog al haar zinnen
had gezet op een beleid van universele samenwerking en collectieve veiligheid, zoals dat zou worden
uitgevoerd in de Verenigde Naties. Tegelijkertijd werd echter ook afgewacht en gekeken naar hoe de
politieke situatie in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog zou veranderen in Europa en de rest
van de wereld. Dit had tot gevolg dat er pas in 1948 een eerste officiële samenwerking kwam. Dit
was de Westerse Unie. In de periode daarop volgend zou de internationale samenwerking de
voornaamste zorg van de overheid zijn.15
Vanaf halverwege de jaren 1990 verschijnen er diverse publicaties over het Nederlandse
defensiebeleid ten aanzien van de NAVO en de Koude Oorlog. Hierin zijn twee categorieën te
onderscheiden. In de eerste categorie publicaties wordt er een terugblik geworpen op de gehele
Koude Oorlog en het Nederlandse beleid ten aanzien van zijn krijgsmacht hierin. Zo schreef P.R.B. de
Geus in 1998 ‘Staatsbelang en krijgsmacht, de Nederlandse Defensie tijdens de Koude Oorlog’.16 Hij
bekeek hoe de Nederlandse samenwerking binnen de NAVO uiteindelijk werd uitgevoerd, en welke
rol Defensie daarbinnen had. Hoewel de hoofdlijnen van de taakopvatting binnen de NAVO werden
verdeeld, stelt De Geus dat de drie krijgsmachtonderdelen toch wat verschillend tegen hun plaats in
het externe veiligheidsbeleid aankeken. Zo zag de Koninklijke Marine, als staatsmarine, een rol voor
zich weggelegd waar ter wereld het staatsbelang dat vergde, zoals zij dat voor de oorlog ook al had
gedaan. Pas toen Nederlands-Indië in 1949 wegviel, werd de gedachteomvang van de vloot sterk
gereduceerd, hoewel de politiek-strategische opvattingen niet wijzigden, zoals ook al eerder naar
13

Ibidem, 66-67.
S. I. P. van Campen, the Quest for Security, some aspects of Netherlands foreign policy 1945-1950 (Den Haag
1958).
15
Ibidem, 145-152.
16
P.R.B. de Geus, Staatsbelang en Krijgsmacht: de Nederlandse Defensie en tijdens de Koude Oorlog (Den Haag
1998).
14
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voren kwam bij Duco Hellema.17 Nederland was voor zijn welvaart afhankelijk van het vrije gebruik
van de zee. De ervaringen gedurende twee Wereldoorlogen hadden het belang van bescherming van
de zeeverbindingen weer aangescherpt. Dat bepaalde de noodzaak van een diepzeevloot, in
combinatie met lange afstand patrouillevliegtuigen en onderzeeboten.18 Na alle verschillen binnen de
krijgsmachtonderdelen besproken te hebben, stelt De Geus in zijn conclusie dat de Nederlandse
krijgsmacht invloed kon uitoefenen bij de geallieerde bevelhebbers en staf. Tevens kon Defensie op
de hoogte zijn van zaken die de Nederlandse belangen raakten. Dit op basis van haar sterkte, de
waarde van de inlichtingendiensten, en mede vanwege de geografische positie.19
Binnen deze groep van publicaties zijn er ook stukken verschenen waarin specifiek wordt gekeken
naar bepaalde krijgsmachtonderdelen binnen Defensie. Zoals De Geus al liet zien, keken de drie
krijgsmachtonderdelen alleen al verschillend naar het Nederlandse buitenlandbeleid, wat er
logischerwijs voor heeft gezorgd dat er aparte studies naar gedaan zijn. Een goed voorbeeld hiervan
is het boek ‘Pugno Pro Patria’, waarin Dhr. D.C.L. Schoonoord de rol van de Koninklijke Marine tijdens
de Koude Oorlog beschrijft.20 Hij stelt dat de Koninklijke Marine alleen een rol op de Atlantische
Oceaan onder NAVO-bevel voorzien had. Alleen zo kon een eskader van kapitale schepen met Hr.
Ms. Karel Doorman als onbetwist vlaggenschip een rol spelen onder een eigen vlagofficier.21 Toen
Defensie met een meerjarenbegroting en een vaste verdeelsleutel voor de krijgsmachtdelen ging
werken, leek dat tijdens een kabinetsperiode de zekerheid te geven dat een afgesproken bedrag voor
de Marine beschikbaar was. Dit was echter maar schijn. In de praktijk betekende een
begrotingsplafond een dwangbuis die geen rekening hield met loonronden en prijsstijgingen, die
vaak hoger uitvielen dan gedacht. 22 Opeenvolgende kabinetten bespaarden regelmatig op de
budgetten. Nieuwbouw van materieel viel steeds duurder uit dan geschat, maar bleef voor de Marine
de hoogste prioriteit houden. Dat was een constante factor in het naoorlogse marinebeleid.23 In
tegenstelling tot de eerder besproken auteurs, ziet Schoonoord dat de eerste zorg binnen de
marineleiding niet zozeer de toenemende Sovjetmacht was, maar eerder de beschikbare budgetten
en hoe daarmee de (ambitieuze) plannen voor de Marine te verwezenlijken.
In de tweede categorie publicaties zijn er diverse ‘casestudies’ uitgevoerd om daarmee een
voorbeeld uit de praktijk te geven van het Nederlandse defensiebeleid ten aanzien van de NAVO en
de Koude Oorlog. Een voorbeeld hiervan is het boek ‘In de schaduw van de Muur: Maatschappij en
17

Hellema, De Karel Doorman, 59-73.
De Geus, Staatsbelang en Krijgsmacht.
19
Ibidem
20
Schoonoord, Pugno Pro Patria.
21
Ibidem 311.
22
Ibidem, 312.
23
Ibidem, 313.
18
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Krijgsmacht rond 1960’ waarin verschillende auteurs aparte gebeurtenissen in de jaren zestig
aanhalen.24 In de nabeschouwing, geschreven door J.C.H. Blom, wordt gesteld dat de veiligheid van
het land, en daarmee de bijdrage daaraan binnen de NAVO, van groot belang was voor Nederland.
Dit was met name tegen de internationale communistische dreiging. De Nederlandse regering kon
daarmee de hoge defensie-uitgaven rechtvaardigen. Aan de beslissing voor deelname binnen deze
alliantie werd dan ook niet getwijfeld, hoewel de ‘integratie’ van de Nederlandse strijdkrachten
binnen de NAVO zich moeizaam voltrok. Wel zien de auteurs van dit boek, in tegenstelling tot S.I.P.
van Campen, dit pas vanaf 1950 gebeuren. Daarvoor ging alle aandacht van de Nederlandse
strijdkrachten nog uit naar de voormalige kolonie Nederlands-Indië, en was men nog niet zozeer
bezig met het afwachten van hoe de politiek zich in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog zou
gaan ontwikkelen. Men had op dat moment nog hele andere zorgen aan het hoofd, zoals het behoud
van Nederlands-Indië.25 Vervolgens wordt er gesteld dat de grote heroriëntatie van de Nederlandse
strijdkrachten pas in de eerste helft van de jaren vijftig op gang kwam, waarin zij, en met name de
Landmacht, vanuit het niets weer werden opgebouwd. Dit wordt in 1956 voltooid, waarna Blom (en
ook de auteurs Hoffenaar en Schoenmaker uit het boek) de periode van 1956 tot 1967 als een
periode van ‘consolidatie en overgang’ beschouwt. Hierin werd er verbinding met het vorige tijdvak
gezocht (consolidatie) alsmede, vanaf halverwege de jaren zestig, veel veranderingen in hoog tempo
binnen de krijgsmacht werden doorgevoerd (overgang).26

1.4.

Hoofdvraag en deelvragen

Professor Dr. Hellema stelde dat de Koninklijke Marine, ondanks verzet vanuit met name Verenigde
Staten en Engeland, toch een sterke positie wist te verkrijgen binnen de zeestrijdkrachten van de
NAVO. Dat kwam volgens hem, doordat Nederland een compromis wist te sluiten met de Standing
Group van de NAVO. Hoewel de primaire taak van Defensie de verdediging van het West-Europese
grondgebied bleef, kon het haar maritieme plannen blijven voortzetten zolang de hoofdtaak van de
Marine maar bij de NAVO zou komen te liggen. De factoren die eraan hebben meegewerkt dat
Nederland tot zo’n compromis kon komen en haar maritieme positie mocht waarmaken worden
echter niet duidelijk in het boek van professor Dr. Hellema en andere publicaties over
onderzeebootbestrijding. Opvallend is dat de ontwikkeling van de Koninklijke Marine binnen de
NAVO als belangrijke factor na het compromis in een stroomversnelling kwam. In de jaren ’60 had
Nederland zelfs, op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk na, de grootste Marine binnen de
24

B. Schoenmaker en J. A. M. M. Janssen red., In de Schaduw van de Muur, Maatschappij en Krijgsmacht rond
1960 (Den Haag 1997).
25
J. C. H. Blom, ‘Maatschappij en Krijgsmacht rond 1960. Een nabeschouwing’, In de Schaduw van de Muur,
Maatschappij en Krijgsmacht rond 1960 (Den Haag 1997) 252.
26
Ibidem 253-254.
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NAVO. Dit onderzoek, dat zich richt op één bepaald aspect in de ontwikkeling van de Koninklijke
Marine, zal voortbouwen op de tweede benadering van wetenschappelijk onderzoek zoals die na het
einde van de Koude Oorlog is verschenen, zoals bleek uit de Status Quaestionis. Door te kijken naar
welke factoren van invloed waren op de grote rol van de Marine binnen de geallieerde
onderzeebootbestrijding, zal worden getracht een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijke
debat over het Nederlandse defensiebeleid ten aanzien van de Koude Oorlog. De hoofdvraag die
daarbij centraal zal staan, luidt:
Welke factoren konden ervoor zorgen dat de Koninklijke Marine in de beginperiode van de NAVO
(1945-1968) toch een grote rol kon gaan en voornamelijk blijven spelen binnen de geallieerde
onderzeebootbestrijding, terwijl de NAVO dit in eerste instantie niet nodig achtte?
De beantwoording van zeven deelvragen zal bijdragen aan een antwoord op deze hoofdvraag.
1. Wat hield onderzeebootbestrijding in, met name voor de Koninklijke Marine?
2. Hoe is de onderzeebootbestrijding binnen de NAVO ontstaan?
3. Wat hield de onderzeebootbestrijding binnen de NAVO in?
4. Heeft de bijdrage van de Koninklijke Marine aan de geallieerden tijdens de Tweede
Wereldoorlog een rol gespeeld bij het bepalen van haar positie in het Westen vlak na de
oorlog?
5. Wat was de bijdrage van de Koninklijke Marine zelf aan de onderzeebootbestrijdingstaak van
de NAVO in de periode 1945-1968?
6. Hoe stond de Nederlandse politiek tegenover de inzet van de Koninklijke Marine voor de
onderzeebootbestrijding, en is er verschil te zien tussen de periode van voor begin jaren vijftig
en daarna?
7. Hebben de diverse media bijgedragen aan het maatschappelijke belang van de Koninklijke
Marine?
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Figuur 2: onderzeebootjager Hr. Ms. Amsterdam

1.5.

Methode

Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van mijn onderzoeksstage bij het Nederlands Instituut voor
Nederlandse Militaire Historie (NIMH), waarbij ik een bijdrage heb geleverd aan het onderzoek naar
de Nederlandse onderzeebootbestrijding tijdens de Koude Oorlog. Daarbij heb ik een beschrijvend
verslag geschreven over de onderzeebootbestrijding binnen de Koninklijke Marine in de periode
1945-1968, waarbij interviews zijn afgelegd met LTZ 1 b.d. Peter Varenhorst, KTZ V b.d. Jan Loos,
LTZVK2OC b.d. Einte Prins en Schout-bij-Nacht b.d. Steven Tichelman. Al deze oud-marinemannen
hebben gedurende de onderzochte periode bij de Koninklijke Marine gediend voor de
onderzeebootbestrijding. Tevens is er onderzoek verricht in het archief van het NIMH, waarbij o.a.
alle edities van ‘Het Marineblad’ zijn onderzocht op artikelen met betrekking tot de
onderzeebootbestrijding. Deze interviews en het archiefmateriaal zullen ook aan de basis van deze
masterscriptie liggen. De meeste bronnen zijn ooit uitgegeven door Defensie en de Koninklijke
Marine zelf, maar geven daardoor juist een goede indruk van het Nederlandse beleid en intentie
waarmee ze meededen aan de geallieerde onderzeebootbestrijding. Daarnaast zal er voor deze
scriptie gebruik worden gemaakt van secundaire literatuur. Ook in dit onderzoek zal de tijdsperiode
van 1945 tot 1968 worden gebruikt, omdat deze periode de gehele wederopbouw van Nederland en
de Koninklijke Marine, bestrijkt waarin zij voortdurend probeert een belangrijke positie binnen de
NAVO waar te maken en te handhaven ondanks kritiek van buiten af. Tevens is deze tijdsspanne de
beginperiode van de NAVO. Gedurende deze gehele periode werd er vastgehouden aan het
strategische concept van de Massive Retaliation waarbij er als reactie op elke aanval vanuit de
Sovjet-Unie (zowel met nucleaire als met conventionele wapens) direct gereageerd zou worden met
een massieve vergelding met nucleaire wapens. Vanaf 1967 werd er over gegaan op het concept van
de Flexible Response. De Sovjet-Unie bezat ondertussen genoeg nucleaire wapens om op een second
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strike over te gaan bij een aanval vanuit het Westen. Dit maakte het idee van de Massive Retaliation
niet meer geloofwaardig. Tenslotte werd er in datzelfde jaar de Standing Naval Force Atlantic
(STANAVFORLANT) opgericht, waarbij samenwerking tussen verschillende zeestrijdkrachten definitief
een feit werd en de onderzeebootbestrijding een andere koers zou gaan varen.

Figuur 3: Seiner aan boord van een Hollandklasse onderzeebootjager met in de verte het vliegkampschip Hr. Ms. Karel
Doorman.
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2. Onderzeebootbestrijding: algemene
introductie
(Dit hoofdstuk is gebaseerd op hoofdstuk twee van onderzoeksverslag stage Antoinette Hofman bij
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, januari-april 2015.)

2.1.

Onderzeebootbestrijding: hoe ging het in zijn werk?

Voordat er naar de diverse factoren gekeken wordt, die ertoe hebben geleid dat de Koninklijke
Marine een belangrijke positie kon verwerven binnen de NAVO, zal eerst beschreven worden wat
onderzeebootbestrijding inhield. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd al een groot deel van het
Nederlandse marinepersoneel in Groot-Brittannië (o.a. in Londonderry) opgeleid voor de
onderzeebootbestrijding. Uit het feit dat vrijwel direct na de Tweede Wereldoorlog een Brits schip
werd overgenomen door de Koninklijke marine om ongebouwd te worden tot een drijvende

Figuur 4: formatie van schaduwen en ‘convergence zone’.

‘Onderzeebootbestrijdingsschool’, de Hr. Ms. Zeearend (in dienst genomen op 16 november 1946),
blijkt dat vanuit Nederland de toekomstige onderzeebootbestrijding al direct zeer serieus genomen
werd.27 Voor deze school werd al snel onderzeebootbestrijdings- (afkorting: OB) apparatuur uit
Groot-Brittannië aangeschaft, en hij kon vanaf 1948 volledig in gebruik worden genomen. De manier
waarop men te werk ging voor de onderzeebootbestrijding week niet veel af van de ervaringen die
waren opgedaan in de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de techniek, en daarmee de middelen, tot het
opsporen van een onderzeeboot zich in hoog tempo ontwikkelde gedurende de Koude Oorlog,
27

E. J. Gallas, ‘onderzeebootbestrijding’, Marineblad (1956) 1216-1222.
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veranderde er maar weinig in de tactische en operationele aanpak van de onderzeebootbestrijding.
In dit hoofdstuk zal in worden gegaan op de algemene aanpak van onderzeebootbestrijding in de
periode 1945-1968.

Figuur 5: Opleidingsschool Hr. Ms. Zeearend

Figuur 6: bodem effecten en sonar onder de 'layer'

De onderzeebootbestrijding is een ingewikkelde vorm van het voeren van zee-oorlog, waarin een
nauwe samenwerking plaatsvindt tussen de drie dimensies: de vliegtuigen en helikopters in de lucht,
de schepen aan de oppervlakte en de onderzeeboot onder water. Dit is nodig, omdat een
onderzeeboot vaak moeilijk op te sporen is. Dit heeft o.a. te maken met de dichtheid en temperatuur
van het water, waardoor in een bepaald gebied onder een bepaalde laag, de ‘convergence zone’, het
geluid van een actieve sonar kan afketsen. Hierdoor is de onderzeeboot niet te traceren (zie figuur 4).
Daarnaast kan een schip ook niet gevonden worden als het wordt geschaduwd onderwater,
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bijvoorbeeld door een rots (zie figuur 6).28 Door goede samenwerking binnen deze drie dimensies is
het echter wel mogelijk de onderzeeboot te vinden. Voor een goede uitvoering van de
onderzeebootbestrijding is er een specifiek onderzeebootbestrijdingsproces, waarbij de volgende vijf
fases worden onderscheiden:29
1. Detectie: iets is geobserveerd wat zou kunnen duiden op een onderzeeboot;
2. Classificatie: Er wordt geoordeeld of dat wat gevonden is, ook daadwerkelijk een
onderzeeboot is;
3. Lokalisatie: het proces waarbij nauwkeurig wordt berekend waar de onderzeeboot zich
bevindt;
4. Volgen: het volgen van de onderzeeboot, waarbij een schatting gemaakt zal worden van de
route die de onderzeeboot volgt;
5. Uitschakelen: de inzet van wapens voor de uitschakeling van de onderzeeboot;
Tot het vijfde punt kwam het gedurende de Koude Oorlog niet, al werden tijdens de blokkade
rondom de Cuba-crisis wel dieptebommen ingezet om de Sovjet-onderzeeboten naar de oppervlakte
en vervolgens huiswaarts te dwingen. Het was immers een tijd van vrede en de Sovjetonderzeeboten waren in principe vrij om te varen op/onder open zee volgens het vrije zeerecht.
Vanwege de dreiging observeerde en volgde de NAVO echter alle schepen en onderzeeboten van de
USSR op de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee, zodat men niet voor een verrassing zou
komen te staan. Het was een soort ‘kat-en-muis-spel’ waarbij zowel de Sovjets als de landen van de
NAVO elkaar voortdurend probeerden op te sporen, te volgen en af te luisteren tijdens oefeningen.
Tijdens dergelijke manoeuvres werden wel alle vijf de punten geoefend.
Er waren vijf terreinen waarop de onderzeebootbestrijding kon worden uitgevoerd, zoals blijkt uit
een artikel in ‘Marineblad’ van E.J. Gallas uit 1956:30
1. De bescherming van bedreigde objecten, in dit geval de schepen, zelf.
2. Het beschermen van de door onderzeeboten bedreigde gebieden, havens, vaarwateren,
baaien en gedeelten van zeeën.
3. De georganiseerde jacht op de onderzeeboten zelf.
4. De aanval op de onderzeeboten in hun bases, in de scheepswerven waar zij gemaakt of
hersteld worden.

28

J. R. Hill, Anti-Submarine Warfare (Annapolis 1984) 40-41.
Ibidem, 44-52.
30
Gallas, ‘onderzeebootbestrijding’, 1230-1231.
29
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5. Het leggen van mijnversperringen voor de bases en in bepaalde gebieden waar de
onderzeeboten door moeten, of het op andere wijze afsluiten van hun uitgangen.
De specifieke onderzeebootbestrijdingsmiddelen die hierbij werden ingezet, waren volgens hetzelfde
artikel:31
-

‘Het gebruik van voor de onderzeebootbestrijding uitgeruste schepen en vliegtuigen met de
detectiemiddelen, de wapens tegen de onderzeeboot en de afweermiddelen (want zij moeten
zichzelf ook beschermen);

-

De escorteurs – de schermen rond de konvooien of andere beschermde vlooteenheden – de
ondersteuningsgroepen en hunter-killer groepen – de vliegtuigen der vliegkampschepen,
speciaal voor de onderzeebootbestrijding ingericht;

-

De afweermiddelen tegen het door de onderzeeboot meest gebruikte wapen, de torpedo –
snelheid – zigzaggen – degaussing [verstoren van het magnetisch veld];

-

De bewapening en speciale uitrusting van de koopvaardijschepen.’

Opvallend hierbij is dat Gallas de onderzeeboot zelf als onderzeebootbestrijdingsmiddel niet noemt.
Ondanks het feit dat in de Tweede Wereldoorlog Nederlandse onderzeeboten minimaal twee Uboten tot zinken brachten en ook de Royal Navy diverse Duitse onderzeeboten lieten kelderen, was
het in het begin van de Koude Oorlog nog onduidelijk welke rol de onderzeeboot zelf in de
onderzeebootbestrijding zou kunnen gaan spelen. Mogelijk had dit te maken met het veranderde
karakter van de moderne onderzeeboten, die in tegenstelling tot hun voorlopers in de Tweede
Wereldoorlog, niet alleen doken als daar een noodzaak toe was, maar gedurende langere tijd onder
water verbleven. Vaak werden ze echter wel als vijand ingezet tijdens oefeningen.
In een tactische cursus van de Koninklijke Marine, waarschijnlijk vlak na de Tweede Wereldoorlog
uitgebracht, wordt duidelijk uiteen gezet wat de taken van de verschillende onderdelen binnen de
Koninklijke Marine voor de onderzeebootbestrijding zijn.32 Nederland oefende vanaf medio jaren
vijftig vaak met zijn Smaldelen I en V. Daarbij werd er ook regelmatig geoefend met de bescherming
van een konvooi, maar wat hield deze precies in?
Het konvooi zelf bestond uit een aantal koopvaardijschepen, maar soms werd er ook een
vliegkampschip (in het geval van Nederland was dit altijd de Hr. Ms. Karel Doorman) tijdens de
oefening ingezet. Het was de bedoeling dat de onderzeeboot af zou komen op het geluid van het
konvooi. Om dit konvooi te beschermen, werd ervoor een ‘nabij scherm’ opgesteld, meestal

31
32

Ibidem, 1232.
Tactische cursus van de Koninklijke Marine (NIMH, collectie J. F. van Dulm, nog in bewerking).
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bestaande uit escorteschepen, die direct als bescherming voor het konvooi uitvoeren. Zoals uit de
tactische cursus blijkt, kan een dergelijk nabij scherm twee vormen aannemen:
a. ‘Gebogen scherm dwars op generale koerslijn, vóór het vlootverband, slechts over
een beperkte sector. Bij voorkeur gelegen vóór torpedogevaarszône, het gehele
gebied tussen de gevaarskromme bestrijkend.
b. Cirkelscherm toe te passen als vaartverhouding tussen vlootverband en onderzeeboot
(onder water) zo ongunstig is, dat ook aanvallen van dwars of achterin kunnen
worden verwacht òf meer moet uitvoeren. Eist echter veel jagers: wanneer niet
voldoende, dan gedeeltelijk cirkelschema (met gat in minst belangrijke sector).’33
Daarnaast kon het scherm ook ‘zigzaggen’:
‘Zigzaggen:

Het scherm zigzagt met vlootverband mee wanneer:
a. Niet voldoende jagers beschikbaar zijn.
b. Jagers voor zelf-beveiliging hoger vaart moeten lopen dan verband.
c. Wanneer Asdic34 omstandigheden zo slecht zijn, dat alleen bescherming kan
worden verleend door vijand te bemoeilijken tot lanceren te komen, kunnen
jagers op hun post patrouilleren (brede zigzag t.o.v. aangewezen positie).’35

Daarnaast was er ook een ‘vooruitgeschoven scherm’ bestaande uit vliegtuigen die ver van te voren
al een poging deden de onderzeeboot op te sporen en het hem zo lastig mogelijk te maken in de
buurt van het konvooi te komen. Dit kon bijvoorbeeld door laag boven hem te gaan vliegen, en te
laten merken dat je hem in de gaten had, waardoor de onderzeeboot niet boven water kon komen
om lucht te ‘snuiveren’. Daarnaast konden de vliegtuigen de onderzeeboot ook al proberen aan te
vallen met dieptebommen en torpedo’s. Hoe dit in zijn werk ging, komt verderop in dit hoofdstuk
aan bod. Later, aan het begin van de jaren zestig, kwamen er helikopters bij, die zich meestal tussen
het eerste en het tweede scherm bevonden. Via een dipping sonar probeerden zij ook de
onderzeeboot op te sporen.

33

J. G. Cox, ‘De bescherming tegen en de bestrijding van vijandelijke onderzeeboten’, Tactische cursus
Koninklijke Marine (NIMH, collectie J. F. van Dulm, nog in bewerking).
34
Britse versie van de sonar: Allied Submarine Detection Investigation Committee.
35
Cox, ‘De bescherming tegen en de bestrijding van vijandelijke onderzeeboten’.
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Figuur 7: Sikorsky helikopter MLD

Naast deze konvooi-oefeningen werd er ook geoefend met het opsporen van vijandelijke
onderzeeboten zonder dat daar konvooibescherming aan te pas kwam. Hierbij werd een gebied
‘schoon’ gemaakt van onderzeeboten. Dit waren de zogenaamde areal operations.36 De oppervlakte
schepen, vliegtuigen en onderzeeboten hadden hier hun eigen methodes voor.

2.2.

De onderzeebootbestrijding bij de Marine Luchtvaartdienst

Direct na de Tweede Wereldoorlog schafte de Marine Luchtvaartdienst dertig nieuwe Fairey Firefly’s
aan die, ondanks dat het eigenlijk geen onderzeebootbestrijdingsvliegtuigen waren, ook beperkt
ingezet konden worden voor de onderzeebootbestrijding. Met behulp van raketten kon de Firefly
boven water varende onderzeeboten uitschakelen. Zij waren al operationeel vanaf het eerste
vliegdekschip Hr. Ms. Karel Doorman, en werden later ook op de Tweede Karel Doorman ingezet. Zij
hadden echter nauwelijks apparatuur aan boord die geschikt was voor de onderzeebootbestrijding.
Zo kon de Firefly bijvoorbeeld geen sonoboeien en luisterapparatuur met zich meenemen. 37
Sonoboeien worden uitgezet door een vliegtuig, en zijn uitgerust met een microfoon die op een
bepaalde diepte signalen opvangt. Deze geluiden worden vervolgens doorgestuurd naar het
vliegtuig. Nederland kreeg vanwege deze beperkingen in 1954 vanuit de Verenigde Staten via het
Mutual Defence Assistance Program (MDAP), 24 TBM-3W2 en 34 TBM-3S2 Avengers tot zijn
beschikking. In de Verenigde Staten werden deze vliegtuigen op dat moment vervangen door de
Grumman Tracker. Later werd dit aantal in Nederland nog aangevuld met twintig TBM-3E Avengers,
waarbij

een

geschutskoepel

op

de

rug

zat.

Deze

Avengers

opereerden

voor

de

onderzeebootbestrijding in tweetallen, waarbij de TBM-3W2 ingezet werd als de ‘Hunter’ voor
radardetectie op lange afstand. Daarvoor hing er een grote radarbult aan de buik van het vliegtuig.
Die was eigenlijk niet bedoeld voor de onderzeebootbestrijding, en werd dan ook door het sterke

36
37

Interview met KTZ V b.d. J. F. H. Loos (12 februari 2015, Renkum).
Bert Brand, Hr. Ms. Karel Doorman, vliegveld in zee (Emmen 2005) 50-51.
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vermogen al snel ontdekt door de vijandelijke onderzeeboot. De onderzeeboot kon daardoor echter
niet boven komen om te snuiveren, waarmee hij werd gedwongen weg te gaan. De TBM-3S was het
tweede vliegtuig, de ‘killer’, en was uitgerust met een korte afstandsradar, zoeklicht en bewapening.
Deze Hunter-Killer combinatie was van groot belang voor de Koninklijke Marine, omdat de Britten
ook net op dit systeem waren overgegaan en men zo dezelfde procedures kon blijven hanteren.38 De
Britten en de Nederlanders werkten immers nauw samen op onderzeebootbestrijdingsgebied
gedurende deze periode. De Avengers werden geplaatst op de Hr. Ms. Karel Doorman, maar doordat
het vliegkampschip een grote renovatie onderging hebben zij maar drie jaar operationeel gevlogen
vanaf de Doorman.39
In 1953 werden er twaalf nieuwe Lockheed Neptunes van het type P2V-5 aangeschaft. In 1960 volgde
de aankoop van extra Neptunes van het type P2V-7 voor gebruik in Nieuw-Guinea. Deze nieuwe
toestellen werden ingezet voor patrouilles op de grens met Indonesië, waardoor ze geen OBapparatuur aan boord hadden. Na 1962, toen Nieuw-Guinea niet meer onder Nederlands gezag viel,
werden zij omgebouwd voor de onderzeebootbestrijding. Deze Neptunes opereerden vanaf een
vliegkamp op het land, zoals bijvoorbeeld het marinevliegkamp Valkenburg. Tevens werd vanaf 1960
de Grumman S2F-1 Tracker in dienst genomen. Dit vliegtuig kon zowel de functie van de Hunter als
de Killer uitvoeren, waardoor er veel minder vliegtuigen nodig waren voor de OB. Dit vliegtuig zou
opereren vanaf het vliegkampschip Karel Doorman.
De vernieuwde Neptunes hadden modernere apparatuur aan boord dan de oude versie. Zo
beschikten zij, evenals de Grumman Tracker, over het Magnetic Anomilated Detection-system (MAD),
wat op het laatste moment van de zoektocht naar een onderzeeboot vaak ingezet werd als men
zeker wist dat de onderzeeboot zich ergens in de omgeving van het vliegtuig moest bevinden. Bij dit
systeem werd er voor een verstoring van het aardmagnetisch veld gezorgd, waarbij meteen zichtbaar
werd waar de onderzeeboot zich bevond.40 Tevens beschikte deze Neptune, evenals alle andere OBvliegtuigen, over eerder genoemde sonoboeien. Dit waren boeien die uit een vliegtuig werden
geworpen en in de zee bleven drijven. Aan de onderkant rolde er een lange kabel uit waar een
microfoon aan hing om geluiden op te vangen. Bovenin de boei zat een zendertje dat het geluid
vanuit de microfoon naar het vliegtuig door kon zenden. De eerste boei werd vaak geworpen boven
de plek waar voor het laatst het geluid van een mogelijke onderzeeboot ontvangen was. Vervolgens
werden de andere sonoboeien in een cirkelpatroon rondom de eerste boei heen geplaatst, waarmee
een groot veld afgebakend werd waarbinnen de onderzeeboot zich waarschijnlijk bevond. Aan de
38

D. C. L. Schoonoord, Pugno Pro Patria, 53, 77.
Zie: http://www.modelbrouwers.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=202&t=38623, geraadpleegd op 13-03-2015.
40
Interview met LTZVK2OC b.d. Einte Prins (26 februari 2015, Epse).
39
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hand van het geluidsmateriaal kon men vervolgens horen bij welke boei de onderzeeboot het dichtst
in de buurt was en berekenen waar hij zich ongeveer moest bevinden.41
Deze sonoboeien werden in de eerste decennia sterk ontwikkeld om het gebruik te verbeteren, en
het lokaliseren gemakkelijker te maken. Zo hadden de nieuwe generatie Neptunes en de Trackers het
Julie-systeem. De Neptunes hadden tevens een Jezebel-systeem aan boord. De Jezebel was een
systeem van sonoboeien dat alleen de geluiden van bepaalde frequenties, waarop onderzeeboten
ook te horen waren, opving, waarmee de detectie van een onderzeeboot gemakkelijker verliep.42 Het
Julie-systeem betekende dat de passieve sonoboeien actief werden gemaakt door er een kleine bom
naast te gooien, de Practical Depth Charge (PDC). Deze knal zorgde voor een echo die weerkaatste
vanaf de onderzeeboot en terug kwam bij de sonoboeien, waarmee de locatie te berekenen viel.
Tenslotte kon dit vliegtuig ook over het duurdere SDA-pingersysteem beschikken. Dit waren
sonoboeien met een actieve sonar, waardoor de PDC niet meer nodig was. Het nadeel van dit actieve
sonarsysteem was dat de onderzeeboot ook meteen wist dat je naar hem op zoek was, en dat het
systeem veel duurder was dan het Julie-systeem, waardoor het niet vaak ingezet werd.43
Er waren verschillende bemanningsleden van een OB-vliegtuig, zoals de vliegers die het vliegtuig
bestuurden, en de Tactical Coördinator (TACCO), die als waarnemer de navigatie deed en de
mogelijke vijandelijke onderzeeboot bijhield. Hij had daarmee een zodanige positie verkregen dat hij
eigenlijk de bevelvoering over het vliegtuig had in plaats van de vliegtuigcommandant (een vlieger).44
Tenslotte waren er de vliegtuigonderzeebootbestrijders (VOB’ers) die de OB-apparatuur
bedienden.45 De kleinere vliegtuigen, die vanaf het vliegkampschip vlogen, werden bij een konvooi
ingezet voor het nabije scherm om ervoor te zorgen dat de onderzeeboot onder water bleef en niet
ging snuiveren. De grotere vliegtuigen, die vanaf een vliegkamp aan land opereerden, werden ingezet
voor het tweede, vooruitgeschoven scherm dat de onderzeeboot ruim van te voren moest opzoeken
en al dan niet vernietigen of verjagen.
Voor de verkenning door vliegtuigen werden drie methodes onderscheiden:
a. ‘Parallelverkenning tegen onderzeeboten waarvan de positie zeer onzeker is, terwijl de koers
en de vaart onbekend zijn. Het gebied, waar de onderzeeboot zich bevindt kan in ruwe
trekken worden gelimiteerd.
41
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(oktober 1992) 290.
42

20

Antoinette Hofman, 10758909

Scriptie Master Militaire Geschiedenis, UvA 2015

b. De benaderende spiraalverkenning tegen onderzeeboten, waarvan de positie vrij nauwkeurig
bekend is, waarvan de koers onbekend is, terwijl de vaart aan bepalingen gebonden is.
c. De verkenning op afstand tegen onderzeeboten waarvan positie en vaart vrij nauwkeurig
bekend zijn, terwijl de koers onbekend is.’46
Naast de vliegtuigen werden er vanaf 1960 ook helikopters door de MLD ingezet voor de
onderzeebootbestrijding. Zij hadden een ‘dipping sonar’ aan boord, waarmee een transducer aan
een kabel vanuit de helikopter het water in gelaten werd om zo op verschillende dieptes geluid op te
kunnen vangen. Het voordeel hiervan was dat bij een onderzeeboot, die op een bepaalde diepte
onder de layer zat waar de oppervlakteschepen hem niet konden vinden, de helikopter de kabel zo
diep kon laten zakken dat hij wel het geluid kon opvangen.

Figuur 8: Tracker aan boord van vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman

46

G.F. Rijnders, ‘De onderzeebootbestrijding door luchtstrijdkrachten en de samenwerking daarvan met
oppervlakte eenheden’, Tactische cursus Koninklijke Marine (NIMH, collectie J. F. van Dulm, nog in bewerking).
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De onderzeebootbestrijding door de oppervlakteschepen

Konvooien werden, zoals eerder beschreven, beschermd door middel van een scherm bestaande uit
escorteurs. Deze escorteurs konden de oude Amerikaanse fregatten van de Amstel-klasse zijn, die
beschikten over dieptebommen en vooruitwerpende wapens. Andere fregatten, zoals de Hr. Ms.
Marnix en de Hr. Ms. Johan Maurits, konden hier ook voor ingezet worden. Daarnaast fungeerden
ook de OB-jagers als escorteurs. Dit waren de Holland- en Frieslandklasse, die naast hun
escortefunctie onafhankelijk konden optreden, al dan niet in combinatie met een vliegtuig, om
vijandelijke onderzeeboten op te sporen en te vernietigen. Opsporen verliep via een radar en/of
sonar. Het voornaamste wapen dat zij konden inzetten ter vernietiging van de onderzeeboot was de
raket-dieptebomwerper.47
Uit het artikel De Onderzeebootbestrijding, gepubliceerd in 1956 door Commandeur E. J. Gallas, blijkt
dat er ook nog andere schepen werden ingezet voor de onderzeebootbestrijding, hoewel ze lang niet
altijd voor die functie gebouwd waren. Dit gold bijvoorbeeld voor de ex-Amerikaanse fregatten van
de Roofdierklasse, de Batjanklasse en schepen zoals W. van der Zaan en Van Speyck. Deze werden
ingezet in de kustwateren, als escorteurs of in zogenaamde ‘Support Groups’, voor de nabije
bescherming van een konvooi. De Roofdierklasse beschikte over dieptebommen en vooruitwerpende
wapens, terwijl de overige schepen een gevarieerde bewapening hadden.48 Daarnaast konden de exBritse jagers van de S- en N-klasse ook ingezet worden als escorteurs en de patrouillevaartuigen van
de Balder-klasse beschikten ook over vooruitwerpende wapens tegen onderzeeboten.49
De dieptebom is lange tijd (al sinds de Eerste Wereldoorlog) het voornaamste OB-wapen geweest.
Ook in de jaren vijftig en zestig vormde dit wapen een groot deel van de OB-bewapening. De
gebruikswijze werd echter wel verbeterd:
‘in plaats van de bom, die alleen van het achterschip overboord rolde, kan een OB-schip nu een vrij
groot oppervlak met dieptebommen bezaaien door met regelmaat dieptebommen te laten vallen en
op afstanden naast het schip te werpen d.m.v. werpers, zodat een regelmatig “patroon” verkregen
wordt.’50
Daarnaast had de Koninklijke Marine ook vooruitwerpende wapens in haar bezit. Deze werden, zoals
de naam al zegt, voor het schip uit geworpen. Wapens zoals deze waren de ‘Hedgehog’, ‘Mouse Trap’
en de ‘Squid’.

47
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Figuur 9: Links: Squid; midden: Hedgehog (Royal Navy Tweede Wereldoorlog); rechts: Mousetrap.

Voor het konvooi werden meerdere methodes door de oppervlakteschepen gebruikt om de
vijandelijke onderzeeboot op te kunnen sporen. De methodes die hierbij worden onderscheiden,
zijn:51
Sigma Search (zoek slag rondom): deze methode wordt gebruikt als bekend is dat de onderzeeboot
zich vlakbij bevindt. Dit kan plaatsvinden wanneer een verkregen contact weer verloren is, of
wanneer er wordt verwacht dat een onderzeeboot met de stroming naar een getorpedeerd schip toe
wordt gevoerd. Hierbij wordt als volgt gehandeld: er wordt een middelpunt genomen, dat kan in dit
geval het getorpedeerde schip zijn, van waaruit een denkbeeldig vierkant van twee bij twee mijl rond
het middelpunt wordt afgezocht. Hierbij kunnen meerdere schepen ingezet worden.
Box Search: Deze methode wordt toegepast als bekend is dat de onderzeeboot ondertussen al te ver
van de oorspronkelijke positie vandaan is om een Sigma Search uit te voeren, als de positie van de
onderzeeboot überhaupt niet bekend is, of wanneer wordt aangenomen dat de onderzeeboot in een
bepaald gebied op de bodem is gaan liggen. Hierbij varen de schepen in frontformatie op
sonar/radar-afstand van elkaar af. Hierbij wordt via koersveranderingen van 90⁰ in een steeds wijder
wordende spiraal uit gevaren.
Square Search: Dit wordt toegepast wanneer de positie van de onderzeeboot ongeveer bekend is,
maar nog niet duidelijk genoeg om een Sigma Search uit te voeren. Dit terwijl er ook niet voldoende
schepen beschikbaar zijn voor een Box Search. Bij de uitvoering hiervan cirkelt er één schip in het
midden, terwijl de overige schepen daaromheen varen in een vierkant van een bepaalde grootte.

2.4.

De onderzeebootbestrijding bij de Onderzeedienst

Omdat er tijdens de Tweede Wereldoorlog een tekort aan onderzeeboten was, vroeg de Nederlandse
regering aan de Britten om drie extra onderzeeboten. Uiteindelijk werden twee toegewezen in 1943:
de Hr. Ms. Zwaardvisch en de Hr. Ms. Tijgerhaai. In 1948 werden daar nog eens twee van dezelfde
51
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Britse T-klasse onderzeeboten aan toegevoegd, geleend van de Royal Navy voor een termijn van vijf
jaar, ter vervanging van het versleten materieel. Dit zorgde ervoor dat er bij de oprichting van de
NAVO acht Nederlandse onderzeeboten van de O- en T-klasse operationeel waren. Al deze boten
waren uitgerust met een snuiver, een snorkel waarmee lucht naar binnen gehaald kon worden, en de
verbrandingsgassen van de dieselelektrische motor naar buiten gingen. Op dat moment, zoals eerder
aangegeven, was de voornaamste taak van de onderzeeboten het fungeren als doel voor de
bovenwaterschepen en vliegtuigen van de MLD tijdens oefeningen.52 In 1952 werden de geleende
Britse T-boten teruggegeven aan de Royal Navy, terwijl er tegelijkertijd twee Amerikaanse Balaoklasse onderzeeboten (met de populaire bijnaam Guppy) in bruikleen werden genomen met behulp
van de MDAP-gelden. Tijdens deze jaren vijftig werd er een aantal moderniseringen doorgevoerd,
waaronder de invoering van de onderwatertelefoon. Hiermee konden schepen en onderzeeboten
onderling contact houden.53 Vanaf 1954 namen de Nederlandse Guppy’s voor het eerst deel aan de
zogeheten FISHPLAY-oefeningen in NAVO-verband. Hierbij werd in de praktijk getest wat de rol van
de onderzeeboten als onderzeebootbestrijders kon zijn en hoe die taak het beste kon worden
uitgevoerd. Pas aan het einde van de jaren zestig zou het volledig duidelijk geworden zijn dat het
FISHPLAY-concept van grote waarde was en was uitgekristalliseerd tot een geavanceerd en complex
systeem.54
Het voordeel van de onderzeeboten was, dat ze gemakkelijker een vijandelijke onderzeeboot konden
volgen, zonder dat de vijand het in de gaten had. In tegenstelling tot de schepen maakten zij alleen
gebruik van een passieve sonar, wat betekent dat er alleen geluisterd wordt naar het geluid onder
water van mogelijke andere onderzeeboten in plaats van te luisteren naar de weerkaatsende
‘pingen’ van de actieve sonar. Mocht de onderzeeboot dan overgaan op fase vijf: ‘het uitschakelen
door middel van een torpedo’, dan kon dat voor de opponent als een volledige verrassing komen. Dit
maakte de onderzeeboot uiteindelijk een uiterst geschikt wapen voor de onderzeebootbestrijding.

52
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3. Onderzeebootbestrijding en de NAVO
3.1.

Op zoek naar samenwerking tegen het communisme: de oprichting van
de NAVO

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het langzaam maar zeker duidelijk dat het moeilijk
zou worden voor de Westelijke bondgenoten overeenstemming te bereiken over een vredesverdrag
met Duitsland. Tegen het einde van 1947 trok de Sovjet-Unie haar vertegenwoordigers uit de
geallieerde controleraad in Berlijn terug, en in juni begon de blokkade van die stad als reactie van de
Sovjet-Unie op de invoering van de Deutsche Mark in West-Duitsland. De blokkade hield tien
maanden stand, maar dankzij een luchtbrug werd de stad al die tijd bevoorraad. Ondertussen
schoven de grenzen van het communistische oosten en het IJzeren Gordijn steeds verder op richting
het westen, wat bijvoorbeeld goed terug te zien was in de staatsgreep in Tsjecho-Slowakije van
februari 1948. Deze gebeurtenissen zorgden voor een toenemende angst in de westerse landen voor
het communistische oosten, en men zocht daardoor al vrij snel in de richting van samenwerking op
militair en ander terrein. Op vier maart 1947 tekenden Frankrijk en Groot-Brittannië het Verdrag van
Duinkerken, wat een ‘Treaty of Alliance and Mutual Assistance’ was tegen een mogelijke aanval
vanuit Duitsland in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Kort daarna, In januari 1948, kwam de
Britse regering met het voorstel dit verdrag uit te breiden tot de Beneluxlanden.55 Er kwam al snel
veel steun voor dit voorstel (mede dankzij de Praagse Coup die in februari dat jaar gepleegd werd,
wat de angst voor het communisme alleen maar deed toenemen), waardoor de vertegenwoordigers
van België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Groot-Brittannië op vier maart 1948 bijeen kwamen
in Brussel om voorbereidingen te treffen voor een gezamenlijk verdrag. Op 17 maart werd het
Verdrag van Brussel gesloten. Dit verdrag ‘regelt de samenwerking op economisch, sociaal en
cultureel gebied, alsmede de collectieve zelfverdediging van de verdragsluitende partijen.’56 Voor
deze collectieve zelfverdediging werd de Westerse Unie opgericht: een Europese organisatie voor
militaire samenwerking. Dit verdrag zorgde voor een eerste echte ‘stoot’ in de richting van een
nauwere samenwerking tussen Europese landen.
In datzelfde jaar werd op elf juni in de Verenigde Staten de resolutie van de republikeinse senator
Arthur Vandenberg in de Senaat aangenomen. Met deze resolutie beval de Senaat aan dat de
Verenigde Staten zouden deelnemen aan collectieve verdedigingsregelingen. Dit betekende een
55
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breuk met de lang gevolgde Amerikaanse politiek van isolationisme en het vermijden van ‘entangling
alliances’.57 Dit verdrag resulteerde in onderhandelingen tussen de landen van het Verdrag van
Brussel, Canada en de Verenigde Staten in juli 1948. Er werd al snel overeenstemming bereikt tussen
de landen, en in december 1948 werd de tekst van het nieuwe verdrag opgesteld. In maart 1949
sloten Denemarken, IJsland, Italië, Noorwegen en Portugal zich ook bij de besprekingen aan.
Uiteindelijk werd op vier april 1949 het Noord-Atlantische Verdrag getekend. De doelstellingen van
deze Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werden vaak als volgt samengevat:
a. ‘Veiligstellen van de vrijheid, de democratie en de rechtsorde.
b. Bevordering van de stabiliteit en de welvaart in het Noordatlantische gebied.
c. Vereniging van krachten voor behoud van vrede en veiligheid.
Hierin wordt derhalve op de deelnemende landen een beroep gedaan de samenwerking op militair
zowel als op cultureel, politiek en economisch terrein te bevorderen.’58
Vlak na de oprichting van de NAVO liepen de spanningen tussen West en Oost nog hoger op door de
Korea Oorlog. Hierdoor werd er nog meer vaart gemaakt met het opzetten van de NAVO:
‘Het zij voldoende aan de vergetelheid te ontrukken, dat de communistische agressie tegen ZuidKorea een belangrijke factor was voor het versnellen van de vorm – zowel in militair als in civiel
opzicht – welke de NAVO zou aannemen. Het raamwerk van militaire en civiele organen, die belast
zouden worden met het ontwerpen van de verdere organisatie en verdedigingsplannen van het
Noordatlantische gebied, was nauwelijks tot stand gekomen toen op 25 juni 1950 de oorlog in Korea
uitbrak. De ernst van de internationale situatie deed de NAVO-raad toen beseffen, dat een
geïntegreerde, collectieve verdedigingsstrijdmacht onder centraal bevel snel moest worden
georganiseerd; iets dat tevoren in vredestijd nog nooit was gebeurd.’59
De militaire doelstelling van de NAVO werd, zoals ook al duidelijk werd uit het voorgaande
voorbeeld, het opbouwen van een geïntegreerde defensieve krijgsmacht onder centraal bevel, die in
staat was om iedere mogelijke aanvaller in het Noord-Atlantische gebied af te schrikken om zo de
wereldvrede te kunnen handhaven. Daarvoor moesten de verschillende krijgsmachten van de
deelnemende landen ook in vredestijd een deel ter beschikking stellen van de NAVO-bevelhebbers in
Europa. Deze NAVO-bevelhebbers zouden uiteindelijk de volgende worden:60
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1. De geallieerde opperbevelhebber in Europa (Supreme Allied Commander Europe, afgekort
SACEUR) met het hoofdkwartier bij Parijs (onder de name SHAPE).
2. De geallieerde opperbevelhebber op de Atlantische Oceaan (Supreme Allied Commander
Atlantic, afgekort SACLANT) met het hoofdkwartier in Norfolk, Virginia in de Verenigde
Staten.
3. De bevelhebbers van de zee- en luchtstrijdkrachten in het gebied van het Kanaal en de
Noordzee (Commander-in-Chief Channel, respectievelijk Maritime Air Commander-in-Chief
Channel, afgekort als CINCHAN respectievelijk CINCMAIRCHAN) met hoofdkwartieren
onderscheidelijk te Portsmouth en te Northwood, Middlesex in Groot-Brittannië.
Het hoogste militaire gezag lag bij de ‘Militaire Commissie’ te Washington, waarin alle landen
(behalve IJsland, omdat dat land geen strijdkrachten bezat) vertegenwoordigd waren door hun
stafchef. Voor Nederland was dit de voorzitter van het ‘Nederlandse Comité der Verenigde Chefs van
Staven’. Tevens was er in Washington een tweede permanente commissie gevestigd, de zogenaamde
‘Permanente Groep’ (Standing Group), die werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de
Verenigde Staten en Frankrijk. Deze Permanente Groep had twee taken: het was het uitvoerend
orgaan van de Militaire Commissie en moest tevens richtlijnen verschaffen aan de NAVOopperbevelhebbers en hun plannen coördineren. De opperbevelhebbers waren daardoor
ondergeschikt aan deze Permanente Groep.61
Hoewel er over de militaire bevelsorganisatie van SACEUR gemakkelijk overeenstemming bereikt
kon worden, namen de onderhandelingen over de organisatie van de maritieme bevelsgebieden het
hele jaar 1951 in beslag. Er was lange tijd controverse tussen Groot-Brittannië en de Verenigde
Staten welk land het bevel over SACLANT zou krijgen. Uiteindelijk kregen de Amerikanen hier het
recht op, en werd admiraal L. D. McCormick op 10 april 1952 benoemd. Om de Britten tegemoet te
komen kregen zij het bevel over de Noordzee en het Kanaal, als eerste onder leiding van admiraal Sir
Arthur J. Power, onder de naam CINCHAN en CINCMAIRCHAN. Deze onderdelen waren mede
opgericht uit de wens van de vier betrokken landen die rondom dit gebied liggen: Groot-Brittannië,
Frankrijk, België en Nederland. Zij wilden hun zeggenschap in dit gebied behouden, op grond van een
aantal specifieke eigenschappen ervan voor de bescherming van de scheepvaart die daar in ruime
mate doorheen voer, met name te danken aan een aantal grote havens zoals Rotterdam en
Antwerpen. De vier landen beschouwden de bescherming van dit gebied als dusdanig belangrijk en
noodzakelijk, dat het in hun ogen geen subcommando van SACLANT mocht worden. Met de
oprichting van CINCHAN en CINCMAIRCHAN konden deze landen, waaronder in belangrijke mate
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Nederland en zijn Koninklijke Marine, veel controle krijgen over de belangen die speelden in dit
gebied.62
Hoewel SACEUR en SACLANT direct ondergeschikt waren aan de Permanente Groep, zat er bij
CINCHAN en CINMAIRCHAN een tussenagentschap dat ondergeschikt was aan de Permanente Groep.
Dit was de zogenaamde “Kanaalcommissie”, bestaande uit de Chefs van Marinestaven van het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland, en werd beschouwd als het verlengstuk van de
Permanente Groep. Deze Kanaalcommissie verstrekte namens de Permanente Groep richtlijnen aan
de bevelhebbers in het Noordzee- en Kanaalgebied en coördineerde hun plannen. Dit was zo
geregeld, omdat men in Washington zich te weinig op de hoogte kon houden van de wisselende
toestanden in het Kanaal en de Noordzee. De overtocht van de koopvaardijschepen moest verzekerd
worden, wat tengevolge van de speciale geografische omstandigheden andere maatregelen vereiste
dan op de Atlantische Oceaan.63 Maar tevens vormde deze streek het voornaamste gebied waar,
vanwege de aanwezigheid van het grote havengebied, de aanvoer doorheen geleid moest worden.
Deze aanvoer was benodigd voor de voortzetting van de strijd in Europa, waaronder de
onderzeebootbestrijding maar ook de aanvoer van middelen voor de land- en luchtmacht, en het in
standhouden van de burgerbevolkingen. Alleen via dit gebied kon veel materiaal, met name uit de
Verenigde Staten, het vasteland van Europa bereiken. Vanuit de NAVO werd er gesteld dat alleen
diegenen, die direct bekend waren met de plaatselijke omstandigheden, in staat waren de opperste
leiding op effectieve wijze uit te voeren. Daarom werd de leiding van de Permanente Groep
overgedragen aan de Kanaalcommissie gevestigd in Londen.64

Figuur 10: Hr. Ms. Zeeleeuw met in de verte een jager van de Hollandklasse.
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De NAVO en de onderzeebootbestrijding

De onderzeebootbestrijding werd binnen een paar jaar tijd na de oprichting van de NAVO een van de
voornaamste taken binnen SACLANT en CINCHAN. Deze taak was, zoals in hoofdstuk één al
aangegeven staat, naar de mening van veel landen toch voornamelijk weggelegd voor de Verenigde
Staten en Groot-Brittannië. De communistische dreiging kwam immers niet over zee maar via het
land vanuit het oosten van Europa. Tevens was de Sovjet Onderzeedienst op dat moment nog niet
dusdanig groot dat die dreiging als sterk werd ervaren, en de zeestrijdkrachten van andere landen
ook ingezet moesten worden. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werden sterk genoeg
geacht om dat alleen af te kunnen handelen; iets dat de Koninklijke Marine in Nederland zeker niet
was ontgaan:
‘Wanneer het standpunt wordt verdedigd, dat de Westeuropese randstaten zich uitsluitend moeten
toeleggen op het op de been brengen van legers, dan is dit oppervlakkig gezien niet onlogisch. Dit
betekent echter automatisch dat uitsluitend de andere staten zich op de zeemacht gaan toeleggen.
De controle over de zeeverbindingen zou bij een dergelijke taakverdeling een zuiver AngloAmerikaanse zaak worden. Alle andere landen zouden voor het transportprobleem volledig
afhankelijk zijn van hun grote broers en bij gebrek aan deelname ook geen recht van spreken
hebben.’65
Hoewel Nederland overleg pleegde met de Permanente Groep van de NAVO met betrekking tot de
grote uitbreidingsplannen van de Koninklijke Marine (dit zal in het volgende hoofdstuk verder
uitgelegd worden), kwam de Permanente Groep toch tot de beslissing dat de verdediging van het
West-Europese grondgebied de primaire taak bleef van de continentaal-Europese lidstaten. Pas op
de tweede plek zou de bescherming van de communicatielijnen op de Atlantische Oceaan komen te
staan gedurende de gehele onderzochte periode.66 Hiermee zou de onderzeebootbestrijdingstaak in
theorie voornamelijk in handen blijven van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. In de
praktijk zouden echter met name de Koninklijke Marine, maar ook andere zeestrijdkrachten, sterk
mee blijven doen aan internationale NAVO-oefeningen.
Ondertussen zou de dreiging vanuit het oosten, ook over zee, al snel een andere vorm gaan
aannemen. Vanaf eind 1949 beschikte de Sovjet-Unie voor het eerst ook over haar eigen nucleaire
wapens, waardoor de dreiging van een allesvernietigende nucleaire oorlog sterk was toegenomen.
Tevens begon de ontwikkeling van de nucleaire onderzeeboot in de Verenigde Staten. Doordat deze
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boten niet naar het wateroppervlakte hoefden te gaan om zuurstof te ‘snuiveren’, werd het al een
stuk moeilijker deze boten op te sporen. Daarnaast waren zij veel sneller en konden veel dieper
onder water gaan dan de conventionele vaartuigen. De Sovjet-Unie beschikte zelf ook nog over een
aanzienlijk aantal van deze conventionele onderzeeboten aan het einde van de jaren vijftig. Ten
slotte kwamen oost en west tijdens de Korea Oorlog voor het eerst direct tegenover elkaar te staan
(zoals eerder genoemd), waarmee de Koude Oorlog definitief werd en de dreiging naar West-Europa
alleen maar toenam.67 De communistische dreiging werd voortaan wereldwijd in het westen erkend,
en herbewapening was volgens de westerse landen noodzakelijk. Daarom werden de
defensiebudgetten verhoogd binnen de NAVO-landen (waaronder Nederland,) om niet geheel
afhankelijk te worden van de Verenigde Staten.68 Ondertussen waren de Sovjets met een groot
bouwprogramma voor onderzeeboten begonnen waarmee de onderzeebootdreiging toenam. Later
bleek dat deze dreiging sterk werd overschat in de NAVO, en de Sovjet onderzeebootvloot bij lange
na niet zo groot was als men vermoedde.69
‘Cijfers over het aantal duikboten, dat Rusland bouwt zijn officieel niet bekend. Berichten uit het
Oostzeegebied echter spreken over de bouw van een aantal duikboten ongeveer drie tot vijf maal
groter dan Duitsland op het hoogtepunt van de oorlog in de strijd kon werpen!’70
In 1951 werden er voor het eerst vanuit de NAVO de ‘forces requirements’ opgesteld en door de
Noord-Atlantische Raad goedgekeurd.71 Verschillende landen, waaronder Nederland maar ook de
Britten en de Amerikanen, begonnen plannen te ontwerpen voor het vervangen en moderniseren
van hun vloten, specifiek gericht op onderzeebootbestrijding.
Om de onderzeebootdreiging tegenwicht te bieden ging de NAVO zich voornamelijk richten op het
gebied rondom de zogenaamde GIUK-gap: de Greenland-Iceland-United-Kingdom-gap. Dit gebied
was een zogenaamd ‘chokepoint’, wat wil zeggen dat het een knelpunt is op zee (bijvoorbeeld in een
zeestraat) bij mogelijke probleemgebieden, waardoor er geen garantie is voor een veilige
doorvaart.72 Een bekend voorbeeld van een huidig chokepoint is de Golf van Aden, waar de
afgelopen jaren veel piraterij voorkwam. Wilden de Sovjets vanuit hun eigen land richting de
Atlantische Oceaan varen, bijvoorbeeld om de belangrijke handelsroutes te bereiken, dan moesten
ze door deze GIUK-gap heen varen. Dit werd door de NAVO-lidstaten en West-Europa beschouwd als
67
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het meest kritieke punt om te beschermen. Mocht er immers een onderzeebootaanval komen, dan
voer deze onderzeeboot ook via deze gap, waar ze hem konden opsporen en eventueel vernietigen.
Al snel werden er Amerikanen gedetacheerd op IJsland, dat in het midden van deze gap lag. Andere
landen deden ook mee aan de bescherming van dit gebied, waaronder Noorwegen, Groot-Brittannië
en Nederland. Zij kregen allemaal een deel van de omgeving toegewezen om voortdurend in de
gaten te houden. In 1952 plaatsten de Verenigde Staten het ‘Sound Surveillance System’ (SOSUSsystem): een vaste ketting van onderwater liggende luisterposten waarmee de gehele gap altijd
afgeluisterd kon worden voor het mogelijk passeren van vijandige onderzeeboten.73 De Sovjets
mochten echter, zolang het nog altijd vrede was, op open zee vrij toegankelijk varen. Desondanks
werden ze wel voortdurend door de NAVO in de gaten gehouden en gevolgd als ze door de
Atlantische Oceaan, de Noordzee, het Kanaal en de Middellandse Zee voeren. Omdat hierbij diverse
landen uit de nabije omgeving betrokken waren, werden zij plaatselijk ingezet voor de
onderzeebootbestrijding. Zij kenden immers de omgeving veel beter dan bijvoorbeeld de Verenigde
Staten, en waren relatief in de buurt mocht er direct ingegrepen moeten worden. Het werd hierdoor
echter wel noodzakelijk om het handelen van de landen, die zich bezig hielden met de
onderzeebootbestrijding, onderling af te stemmen. Hiervoor werd de ‘Allied Tactical Procedures One’
(ATP-1) uitgegeven: een dik boek waarin alle handelingen werden vastgelegd.74 Langzaam maar zeker
werd er toegewerkt naar een steeds nauwere samenwerking tussen de verschillende landen binnen
de NAVO:
‘Terwijl in 1949 de NAVO slechts beschikte over enkele honderden oorlogsschepen en vliegtuigen en
over een gering aantal onvoldoend geoefende divisies, heeft zich sindsdien de sterkte van deze
strijdkrachten verveelvoudigd. Bovendien is hun onderlinge samenhang aanzienlijk verbeterd. Waar
tien jaar geleden van een gemeenschappelijke strategie geen sprake kon zijn, is dit thans wel het
geval en, rekening houdend met de nieuwste technische vorderingen, ontwikkelt zich de organisatie
der verdediging voortdurend. Dat is nodig ook, want de NAVO moet het hoofd bieden aan de grootste
militaire concentratie, die de wereld ooit in vredestrijd gekend heeft, terwijl bovendien de Sovjet-Unie
aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt op het gebied van kernwapens, geleide projectielen en
atoomvoortstuwing.’75
Ondertussen begon men in de jaren vijftig vanuit de NAVO uit te testen hoe de onderzeeboot zelf als
onderzeebootbestrijdingswapen het beste ingezet kon worden. Eerder werden zij daarvoor nog niet
ingezet. Dit werd gedaan door middel van de zogenaamde FISHPLAY-oefeningen. Deze oefeningen
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werden tot aan 1968 eens per jaar gehouden, waarbij de diverse onderzeeboten uit verschillende
landen van de NAVO werden verdeeld onder de blauwe partij (wat de NAVO moest voorstellen) en
de oranje partij (wat de Sovjet-Unie voorstelde). Deze laatstgenoemde werd opzettelijk oranje
gemaakt, omdat men bang was met een rode kleur de Sovjet-Unie te provoceren. Deze oefeningen
werden naarmate de jaren vorderden steeds belangrijker, aangezien de dreiging van onderzeeboten
sterk toenam en daarmee het strategische belang van de zee:
‘Niet alleen zijn onderzeeboten in staat, net als in het verleden, de wereldscheepvaart – waar de
westelijke wereld zo afhankelijk van is – ernstig te belemmeren, maar door de mogelijkheid
ballistische projectielen af te schieten vormen zij nu ook een gevaar voor op het land gelegen doelen.
(…) Het strategische belang der zeeën is zeer toegenomen. Door de ontwikkeling van de “Polaris” is
namelijk een moeilijk te voorkomen operatie mogelijk geworden. Deze projectielen kunnen onder
water afgevuurd worden, waardoor ’s vijands probleem, de afvurende onderzeeboot te ontdekken en
te vernietigen, welhaast onoplosbaar wordt. Dit is uiteraard een factor van grote betekenis voor de
westerse conceptie van het vergeldingswapen. Vaste opstellingen te land, zowel voor vliegtuigen als
voor geleide projectielen, kunnen worden vernietigd of veroverd. (…) De grote dreiging van de
Russische vloot wordt wel heel duidelijk gedemonstreerd door de 450 onderzeeboten, die zij
momenteel in dienst heeft.’76
Buiten de toegenomen spanningen vonden er ook enkele gebeurtenissen plaats waarmee het
dreigingsniveau sterk toenam, zoals tijdens de Cubacrisis. Er werden toen Sovjet-onderzeeboten
bestookt met Amerikaanse dieptebommen om ze naar de oppervlakte te dwingen. Vanuit de Sovjetonderzeeboot B-59 werd gedacht dat de oorlog was uitgebroken, en de Sovjets aanwezig op de
onderzeeboot wilden nucleaire torpedo’s in gaan zetten. Dit werd uiteindelijk tegengehouden, maar
men werd zich wel extra bewust van het belang van de onderzeebootbestrijding binnen de NAVO.
Tevens was men een jaar daarvoor, in 1961, begonnen aan de bouw van de Berlijnse Muur waarmee
de dreiging concreter werd. Het werd duidelijk dat de paraatheid van de zeestrijdkrachten moest
worden verhoogd.77
Met de ballistische raketten aan boord van de Sovjet-onderzeeboten beschikte de Sovjet-Unie op zee
over een second nucleair strike capability (de mogelijkheid om met nucleaire wapens terug te
slaan). 78 Het gevaar was toegenomen en een verhoogde inspanning en paraatheid zowel

76

R. J. Hordijk, ‘Navo-verdediging en Atlantische Gemeenschap’, Marineblad (1959) 965.
Koninklijke Marine, Jaarboek Koninklijke Marine 1961 (Den Haag 1961).
78
Snouck Hurgronje e.a., Klaar voor onder water, 42.
77

32

Antoinette Hofman, 10758909

Scriptie Master Militaire Geschiedenis, UvA 2015

organisatorisch als in ‘hardware’ was een eerste vereiste om het te kunnen weerstaan.79 Er moest
worden voorkomen dat de Sovjets hun lanceerposities voor deze ballistische raketten ooit konden
bereiken. Vanuit de NAVO ging men hiervoor werken aan de ‘maritime forward defence’: de
afsluiting door het IJzeren Gordijn over land moest doorgetrokken worden in de zee, zodat men kon
voorkomen dat de Sovjets een aanval in de rug konden uitvoeren. Mocht er toch een gevecht
plaatsvinden, dan moest dat zo dicht mogelijk in de buurt van de Sovjet-Unie gebeuren. Hoewel de
Sovjets nog altijd het recht van de vrije doorvaart hadden, werd dit plan toch verder uitgewerkt. De
NAVO-zeestrijdkrachten moesten voortaan altijd aanwezig zijn in de Noordelijke Atlantische Oceaan
om de tegenstander duidelijk te maken welke risico’s hij zou lopen als de belangen van de NAVO
werden bedreigd. De verdediging van het gebied kwam er als volgt uit te zien:
De eerste verdedigingslinie is de geschetste barriere van de maritieme ‘forward defence’; de tweede
linie ligt (wat West-Europa betreft) ten westen van de Britse eilanden en de Golf van Biscaye. De
situatie zal aan deze zijde van de Oceaan bij het onverhoopt uitbreken van een conflict, niet
rooskleurig zijn, omdat de belangrijkste schepen van de Britse Royal Navy elders in de wereld
gebonden zijn, en er op het Franse aandeel niet kan worden dichtgevaren, nu hun vloot niet meer
‘earmarked for assignment’ is.’80
De Fransen traden in 1966 officieel uit de NAVO toen zij beschikten over hun eigen nucleaire
arsenaal. Vanaf dat moment deelden zij hun informatie niet meer met de NAVO. Dit zorgde soms
voor vervelende situaties, omdat men niet precies wist wat de Franse operatiegebieden waren,
aangezien De Gaulle zich lang niet altijd aan de getrokken grenzen hield.81 Desondanks besefte men
binnen de NAVO dat nog meer samenwerking noodzakelijk zou worden. In 1960 werd daarom al
voorgesteld dat er een ‘Anti-Submarine Warfare Task Group’ gevormd moest worden. In 1963 werd
er een suggestie gedaan voor een uitgebreide internationale oefening voor een kleine ‘NATO task
group’ bestaande uit vier tot zes fregatten. Dit plan werd begin 1965 voor het eerst tot uitvoering
gebracht: Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland stelden allen een schip
beschikbaar voor vijf maanden waarmee oefeningen zouden plaatsvinden onder de naam
‘MATCHMAKER I’. Dit werd zo’n groot succes dat er in 1966 een MATCHMAKER II en in 1967 een
MATCHMAKER III werd georganiseerd. Dit MATCHMAKER-squadron moest een permanente vorm
gaan aannemen. In 1967 gaf de Noord-Atlantische Raad toestemming voor de oprichting van deze
permanente groep specifiek voor de onderzeebootbestrijding onder de naam ‘Standing Naval Force
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Atlantic’ (STANAVFORLANT).82 Dit werd ’s wereld eerste permanente, multinationale marine-eskader
dat opereerde in vredestijd.83 Echt goede directe samenwerking tussen verschillende landen werd
voor het eerst succesvol voltooid, waarna de NAVO een nieuwe periode inging van de Flexible
Response.

Figuur 11: internationale hoofdkwartier CINCHAN te Brussel.

3.3.

Veranderingen binnen de NAVO die voor de Nederlandse maritieme
positie gevolgen hebben gehad

De vraag die bij dit hoofdstuk gesteld kan worden, is welke van de voorgaande ontwikkelingen
binnen de NAVO zelf ertoe hebben bijgedragen dat Nederland een belangrijke positie kon verwerven
binnen de geallieerde zeestrijdkrachten. Begin jaren vijftig werd al vrij snel duidelijk dat er een
toegenomen dreiging op zee ontstond van Sovjet onderzeeboten. Hoewel er was vastgelegd dat de
verdediging van het West-Europese grondgebied de primaire taak bleef voor de continentaalEuropese lidstaten en de bescherming van de zee op een tweede plek kwam, wilde dat niet zeggen
dat de andere landen helemaal niet mee mochten doen op zee. De landen van de Westerse Unie,
waaronder Nederland, hadden voorheen al gezamenlijke onderzeebootbestrijdingsoefeningen
gehouden zoals Verity in 1949 en Castanets in 1951, en zouden hun bijdrage binnen de NAVO ook
niet opgeven. Nederland had daarin altijd al een grote rol gespeeld, vanwege de relatief grote vloot
die het vergeleken met de andere landen had. Zo had de Koninklijke Marine eerder al de leiding over
de oefening Activity in 1950 gehad. De bijdrage die zij kon leveren was daarvoor veel te kostbaar.
Hierdoor kon Nederland in de oefeningen van de NAVO ook direct meedoen: bijvoorbeeld tijdens de
oefening Mainbrace, de eerste officiële oefening van SACLANT in 1952, had Nederland toch een
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aanzienlijk groot aandeel ten opzichte van de andere ‘kleine’ machten die meededen (hoewel de
aantallen van Nederland in het niet vielen in vergelijking met de inzet van de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk). Dat de Koninklijke Marine mee deed, gebeurde dus al vanaf het begin. Het zou
goed mogelijk kunnen zijn dat Nederland, mede dankzij de steeds toenemende groei van de Sovjetonderzeebootvloot en de dreiging die daaruit voortkwam, een steeds belangrijkere positie binnen de
oefeningen wist te verwerven omdat het toch al een relatief grote vloot had en een grotere
capaciteit van de NAVO voortdurend noodzakelijk werd geacht.
Het feit dat de besprekingen over het bevel op de Atlantische Oceaan lang niet zo voorspoedig
verliepen als bij SACEUR, wijst er ook op dat de bevoorrechte positie van de Verenigde Staten en het
Verenigd Koninkrijk lang niet altijd zo vanzelfsprekend was. Hoewel het hierbij voornamelijk ging om
een discussie tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, werd CINCHAN uiteindelijk opgericht
uit de wens van de vier betrokken landen rondom het Noordzee en Kanaalgebied, waaronder
Nederland. Hiermee wisten ze toch meer zeggenschap in de omgeving te behouden, aangezien het
het meest voor de hand liggend werd geacht als de landen uit de omgeving zelf beslisten over hoe de
handelsvaart beschermd moest worden.
Misschien wel de belangrijkste factor die vanuit de NAVO meespeelde, waarmee Nederland haar
positie wist sterk te maken, was de snel verouderende strategie die de NAVO hanteerde. Deze
strategie dateerde namelijk uit het tijdperk dat er een overwicht aan atoombommen aan de
westelijke zijde lag:
‘Het westen bezat het zwaard, dat de vijand ervan moest weerhouden een aanval te beginnen en dat
diende om hem terneer te slaan zo hij toch mocht beginnen. Met andere woorden de simpele dreiging
van het “air atomic” potentieel van de Verenigde Staten (en van het Verenigd Koninkrijk) – eigenaars
van het vergeldingsapparaat, waarover de NAVO geen zeggenschap had – zelf werkelijke schade
behoefde op te lopen. Europa verschool zich achter Uncle Sam.
De Europese landen hadden toch geen middelen om aan die strijdmacht – door de Amerikanen
“retaliation” en door de Britten “deterrent” genoemd – bij te dragen. Hun geringheid wat oppervlakte
betreft en hun geografische nabijheid tot de Sovjet-Unie maakten het bovendien onmogelijk een
dergelijke macht te beschermen. Er was dan ook eigenlijk geen noodzaak om zich bijzonder in te
spannen.’84
Men kwam al in 1959 tot deze conclusie. Binnen tien jaar was er enorm veel veranderd op het gebied
van de onderzeebootbestrijding:
84
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‘Inmiddels is de Russische achterstand echter geen factor meer, waar men nog op mag bouwen. De
tijd van monopolies is voorbij en dit heeft uiteraard zijn weerslag op het strategisch denken. Een
gecompliceerde situatie is ontstaan. Niet alleen heeft de Sovjet-Unie nu door de oprichting van een
vloot van bommenwerpers voor lange afstanden en door een (tijdelijke) voorsprong op het gebied van
raketten voor middelbare afstanden en van intercontinentale raketten ongeveer dezelfde
mogelijkheden de Verenigde Staten te vernietigen als aan de andere kant de Verenigde Staten de
Sovjet-Unie, maar ook in het westerse kamp is de situatie gewijzigd.’85
Hiermee wordt de angst voor de toegenomen dreiging vanuit de Sovjet-Unie extra benadrukt: de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben niet meer het monopolie over het
vergeldingsapparaat in handen. Doordat zij niet meer alleen beschikten over nucleaire wapens,
werden ze door de Sovjet-Unie als minder bedreigend gezien. Met de opkomst van de Russische
nucleaire capaciteit en de toegenomen dreiging werd de waarde van ‘conventionele’
zeestrijdkrachten door de NAVO alleen maar hoger geacht:
‘Wanneer een der partijen daarover niet beschikt verliest hij zoveel flexibiliteit, dat de tegenstander
nucleaire chantage kan toepassen, dat wil zeggen acties kan ondernemen van een zodanig karakter,
dat de ander (die geen adequate conventionele strijdmiddelen heeft) er van zal terugdeinzen om ter
verijdeling van die acties naar nucleaire wapens te grijpen.’86
Dit heeft er mogelijk mede toe kunnen leiden dat Nederland, met een grote conventionele vloot, een
steeds belangrijkere speler kon worden binnen de geallieerde zeestrijdkrachten. Samenwerking
tussen andere landen werd daarbij in toenemende mate steeds noodzakelijker geacht.
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Figuur 12: Bezoek aan SACLANT Norfolk, NATO reis september 1964
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4. De Koninklijke Marine en haar
vlootambities
(Dit hoofdstuk is deels gebaseerd op informatie weergegeven in de hoofdstukken drie, vier en vijf
van het onderzoeksverslag stage Antoinette Hofman bij het Nederlands Instituut voor Militaire
Historie, januari-april 2015.)

4.1.

De Koninklijke Marine, de Tweede Wereldoorlog en het ontstaan van de
onderzeebootbestrijding

Voordat er wordt ingegaan op de motieven van de Koninklijke Marine om zichzelf op de kaart te
zetten binnen de NAVO, is het belangrijk om een duidelijk beeld te schetsen van de
ontstaansgeschiedenis van de onderzeebootbestrijdingstaak in Nederland. Aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog trok een groot deel van de Koninklijke Marine naar Groot-Brittannië om vanuit
daar, in samenwerking met de Britten, de strijd voort te zetten. Meteen vanaf het begin van deze
oorlog werd er al door beide strijdende partijen een onbeperkte duikbotenoorlog gevoerd: op acht
mei 1940 werd er door de British Admiralty het bevel uitgevaardigd dat alle schepen die in zicht
kwamen in het Skagerrak direct tot zinken moesten worden gebracht. Tegelijkertijd werden er aan de
Duitse zijde meer en meer U-boten ingezet met een steeds groter wordend bereik, waardoor
konvooien op de Atlantische Oceaan het gevaar liepen aangevallen te worden. In deze periode werd
het systeem van konvooibescherming als een vorm van onderzeebootbestrijding ontwikkeld, zoals
het later in de Koude Oorlog ook zou worden toegepast (zie hoofdstuk 2). Om deze dreiging tegen te
gaan werd er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de onderzeebootbestrijding: de Duitse
communicatiecodes werden gekraakt, de SONAR en de ASDIC (de Britse versie van de SONAR)
werden uitgevonden en ingezet, en er werd gebruik gemaakt van jachtvliegtuigen voor het opsporen
van onderzeeboten. Bovendien werden de dieptebommen steeds doeltreffender.
Ook het personeel van de Koninklijke Marine, dat aanwezig was in het Verenigd Koninkrijk, werd al
snel bij deze onderzeebootbestrijding betrokken. Vanaf juli 1940 vingen de eerste Nederlandse
onderzeebootbestrijdingsopleidingen daar aan onder leiding van Britse instructeurs op de
onderzeebootbestrijdingsschool HMS Osprey te Portland.87 Daar zouden al snel meer scholen bij
komen. Franse en Britse schepen werden in de vaart gebracht voor de OB-taak met Nederlands
personeel aan boord. Maar ook Nederlandse schepen zelf werden voorzien van het ASDIC-systeem.88
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onderzeebootbestrijdingstaak in West-Indië en in Nederlands-Indië. In laatstgenoemde werden er
zelfs een ‘O.B. schooltje en een O.B. werkplaats uit de grond gestampt en in gebruik genomen.’89 In
samenwerking met de Britten werd er gedurende de oorlogsjaren hard gewerkt aan de
onderzeebootbestrijding. De opleidingen in het Verenigd Koninkrijk werden in 1946 voor de
Nederlanders gestopt. En, zoals de Koninklijke Marine zelf concludeerde:
‘Op spectaculaire feiten kunnen de Nederlandse O.B.-schepen op hun onderzeebootbestrijdingsgebied
in deze oorlog helaas niet bogen, maar toch hebben zij zeker hunne bijgedragen tot de bescherming
van de koopvaardij en de vlooteenheden, waarbij zij waren ingedeeld.’90
Tijdens de oorlog ging Nederland er al vanuit dat het na de oorlog nog altijd de positie van een
vooraanstaande zeevarende en handeldrijvende natie zou hebben. De koopvaardijvloot moest dan
ook beschermd worden, o.a. door het vrij houden van de internationale handelsroutes. Dit staat ook
wel bekend onder de naam ‘Sea Lines of Communication’ (SLOC’s). Tevens was Nederland een rijk
met kolonies verspreid over de hele wereld, die ook beschermd dienden te worden. Vlagvertoon
werd daarbij gezien als een belangrijk middel om deze positie te benadrukken en de economie te
beschermen:
‘Reizen voor vlagvertoon kunnen behalve politieke ook waardevolle economische baten opleveren,
althans indien er voldoende coördinatie is tussen de desbetreffende ministeries en het bedrijfsleven.
De Engelsen – en die kunnen het weten – zeggen: Trade follows the flag.’91
De marineleiding maakte daarom al tijdens de oorlog te Londen plannen voor een ambitieus
vlootplan, speciaal voor de wederopbouw van de Nederlandse vloot. Er moest een harmonische vloot
komen, wat betekende dat er een volledige vloot moest komen, bestaande uit oppervlakteschepen,
onderzeeboten, vliegtuigen en marinierseenheden.92 In dit plan werd onder meer de aanschaf van
vier vliegkampschepen genoemd. In 1946 werden de plannen uitgewerkt in een officieel vlootplan.
Het eerste vliegdekschip, de Karel Doorman, en vier torpedobootjagers werden hiervoor direct
overgenomen van de Britten. Toch werd al vrij snel duidelijk dat dit plan veel te ambitieus was. De
oorlog in Nederlands-Indië eiste bovendien veel financiële middelen, waardoor dit geld niet ten
goede kon komen aan het vlootplan. Desondanks werd het plan niet opgegeven. Er kwam
bijvoorbeeld toch nog één vliegkampschip, de tweede Hr. Ms. Karel Doorman. Ook de Tweede Kamer
bleef het plan steunen. Het werd echter al snel duidelijk dat Nederland de rol van een zelfstandige
wereldspeler niet meer kon gaan spelen. Nederlands-Indië was ondertussen verloren gegaan
89

Ibidem 1212.
Ibidem 1215.
91
Van der Moer, ‘Enkele aantekeningen over de betekenis der zeemacht’, 291.
92
Hellema, De Karel Doorman, 60.
90

40

Antoinette Hofman, 10758909

Scriptie Master Militaire Geschiedenis, UvA 2015

waardoor de aanwezigheid in Zuidoost-Azië sterk verminderde. Een alliantie met andere westerse
landen werd vanuit Nederland noodzakelijk geacht voor de bescherming van o.a. de maritieme
economie. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van de Westerse Unie en de NAVO. De verschillen
met de Landmacht, wat de internationale samenwerking betreft, waren toen al groot zoals bleek uit
een artikel gepubliceerd in het Marineblad in 1949. Er gingen stemmen op om de marine in de
internationale verdediging aan de kant te zetten. Er zou toch al voldoende zeemacht bij de
geallieerde naties voor handen liggen. Van de andere kant werd de dreiging van onderzeeboten
vanuit de Sovjet-Unie ook steeds groter geacht, zoals eerder al werd aangetoond. Naast het feit dat
het land vanuit zee beschermd moest worden, was er ook sprake van een meer nationalistisch
motief. Nederland was in de ogen van de bevolking altijd een zeevarende natie geweest, en het zou
toch niet zo kunnen zijn dat deze positie geheel verdween:
‘Door de natuur met slechts zeer weinige grondstoffen gezegend, en evenmin beschikkend over grote
onontgonnen gebieden, was het Nederlandse volk vanouds gedwongen om de blik buitenwaarts te
richten. Het werd tot een volk van vissers, koopvaarders, handelslieden en scheepsbouwers, dat door
een ongeëvenaarde ondernemingslust gedurende een lange periode een groot deel van de
wereldhandel en de wereldscheepvaart in handen had, en dat overal in de wereld vestigingsplaatsen
stichtte, die in vele gevallen tot koloniën en blanke nederzettingen werden ontwikkeld. Bij die
wereldontplooiing

speelde

de

zeemacht,

mede

belichaamd

door

de

grote

overzeese

handelscompagnieën met hun reusachtige koopvaardijvloten, een belangrijke rol.
Sedert Nederland een zelfstandige staat werd, heeft het steeds over een zeemacht beschikt. In elke
oorlog heeft deze zeemacht een rol gespeeld, in vele onzer oorlogen zelfs de hoofdrol. Ook in
vredestijd moest zij menigmaal gewapenderhand voor de Nederlandse belangen in de bres springen
en voortdurend werd zij door de Nederlandse regering gebruikt als politiek drukmiddel, zonder dat
het tot gewelddadig optreden behoefde te komen.’93
Direct nadat de onderzeebootbestrijdingsopleidingen in Groot-Brittannië waren gestopt, werd er al
een begin gemaakt met de onderzeebootbestrijding of de ‘onderzeebootverkenning’, zoals het in die
tijd nog vaak genoemd werd, binnen de Koninklijke Marine. Dit was o.a. om de koopvaardijvloot
bescherming te kunnen verlenen, zoals ze het van de Britten hadden geleerd. 94 In 1946 werd er
daarom direct een Brits schip overgenomen, de oude HMS Western Isles, dat werd omgebouwd tot
de drijvende onderzeebootbestrijdingsschool van de marine. Het schip kreeg de naam Hr. Ms.
Zeearend, vernoemd naar de Britse OB-school Osprey waar veel Nederlanders de opleiding hadden
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gevolgd gedurende de oorlogsjaren.95 Op 16 november 1946 werd het schip officieel in dienst
genomen, maar de school kwam pas echt op volle toeren in 1948. In dat jaar begonnen de eerste
officieren ook aan hun opleiding. In het jaar 1951 werd het Oefensmaldeel V opgericht, specifiek
voor de onderzeebootbestrijdingstaak. Later werd hier Smaldeel I aan toegevoegd. Zo werd binnen
een paar jaar tijd een hele vloot opgericht, met name gericht op de onderzeebootbestrijding. Maar
hoe kon het dat de vloot in zo’n korte tijd gericht werd op deze specifieke taak, terwijl er in de oorlog
al plannen werden gemaakt voor de ‘harmonieuze vloot’ waarmee Nederland haar maritieme
ambities wilde onderstrepen?
De ambities van de Koninklijke Marine direct na de oorlog stonden soms haaks op de doelstellingen
van de NAVO en de positie die Nederland moest gaan innemen binnen dit Atlantische
Bondgenootschap. Vanuit de NAVO wilde men, zoals eerder aangegeven, de bijdrage van de
Koninklijke Marine liever klein houden zodat er meer geld in de Land- en Luchtmacht gestoken kon
worden. Daarin paste het grote vlootplan met een vliegkampschip absoluut niet. De Standing Group
van de NAVO kon uiteindelijk tot een compromis komen met Nederland: hoewel de verdediging van
het West-Europese grondgebied de voornaamste taak van de Nederlandse strijdkrachten moest
blijven, waren ze bij de NAVO ook van mening dat de afslanking van de Koninklijke Marine absoluut
geen zin had. Dit zou er immers waarschijnlijk toch niet toe leiden dat andere krijgsmachtonderdelen
daardoor versterkt zouden worden. Het vlootplan mocht dus worden voortgezet met goedkeuring
van de Standing Group, onder voorwaarde dat de hoofdtaak van de marine vooral binnen de NAVO
zou komen te liggen, en daarmee bij de onderzeebootbestrijding. Desondanks dit compromis waren
er genoeg mensen die er kritiek op uitten:
‘Na het stadium waarin “de behartiging van de Nederlandse belangen in het algemeen” een
voldoende bestaansreden voor de Koninklijke Marine werd geoordeeld – vlak na de oorlog -, werd het
voornamelijk de koopvaardijbescherming en de taak in Oost-Azië, terwijl allengs het zwaartepunt
werd verschoven naar de bondgenootschappelijke verplichtingen. De laatste tijd lijkt het echter wel
alsof alleen en uitsluitend de deelname van Nederland aan het Atlantische Pact het bestaansrecht
voor de Koninklijke Marine vormt.(…) Telkenmale ziet of hoort men bovendien in geschrift of in woord
het standpunt verdedigen, dat de internationale eisen, die dan als volkomen maatgevend worden
beschouwd, het bestaan van een Nederlandse zeemacht niet meebrengen. Ook in het buitenland, zo
onlangs nog in de Saturday Evening Post.’96
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Technische ontwikkelingen op het gebied van onderzeebootbestrijding
binnen Nederland

Direct na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Koninklijke Marine materieel te leen vanuit GrootBrittannië en de Verenigde Staten. In 1951 waren de nieuwe forces requirements door de NAVO
opgesteld en bekrachtigd, en ook Nederland zou hieraan moeten voldoen. De Britten, Canadezen en
Amerikanen gingen plannen ontwerpen voor de vervanging en modernisering van hun vloten, maar
het duurde tot na 1955 voordat deze plannen omgezet waren in schepen en vliegtuigen. Het
materieel dat Nederland te leen had gekregen was al redelijk verouderd, en dankzij de nieuwe forces
requirements, maar eerder (en voornamelijk) ook al door het ambitieuze vlootplan, was er al vanaf
eind jaren veertig vraag naar nieuwe schepen en onderzeeboten. De Koninklijke Marine was daarom,
in tegensteling tot de zeestrijdkrachten van andere landen, al veel eerder begonnen aan de bouw van
haar eigen nieuwe schepen. Het enige land dat, evenals Nederland, ook eerder begon aan de bouw
van een nieuwe vloot was Frankrijk. Al in 1951 werden bij de Koninklijke Marine de eerste
onderzeebootbestrijdingsjagers van de Holland- en Frieslandklasse in dienst genomen. Hierdoor
konden tot 1955 alleen Frankrijk en Nederland nieuwe schepen voor de NAVO inbrengen waarin de
lessen van de Tweede Wereldoorlog verwerkt waren. 97 E. J. Gallas schreef hierover in het
Marineblad:
‘Op de markt (Western Union) was niets te koop dan dezelfde apparaten, die wij reeds kenden en
gebruikten. Betere detectie-apparaten en wapens werden achter gesloten deuren ontwikkeld en
zouden pas veel later voor de andere marines beschikbaar komen. Het was òf afwachten en dus niets
hebben òf zelf doen, waarbij tegelijkertijd de Nederlandse industrie een kansje gegeven kon worden.
De Koninklijke Marine besloot zelf te handelen en het werk werd voornamelijk het werk van een zeer
kleine groep Marine-officieren en ingenieurs van een paar firma’s. Deze inspanningen hebben tot
resultaat gehad dat vrijwel geheel door de Nederlandse industrie gebouwde installaties, bestaande
uit detectieapparaten, vuurleiding en OB-wapens, de nieuwe onderzeebootjagers een plaats deden
innemen in de linie der moderne onderzeebootbestrijdingsschepen.’98
Maar ook in de jaren daarna bleef Nederland haar eigen materieel ontwikkelen voor de
onderzeebootbestrijding. TNO bleef nog lange tijd nieuwe technieken door ontwikkelen, maar ook
andere bedrijven zoals MARIN in Wageningen bleven bijdragen. 99 Misschien wel één van de
belangrijkste ontwikkelingen was de driecilinder-onderzeeboot. Nederland had sinds het einde van
de Tweede Wereldoorlog alleen maar oude onderzeeboten van de Britten en de Amerikanen te leen
97
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gehad. Direct na de oorlog werd er vanuit Nederland onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van
een nieuw soort conventionele onderzeeboot. Het ingenieursbureau van samenwerkende
scheepswerven NEVESBU en Van Gunning ontwierp de driecilinder-onderzeeboot. Door in de romp
van een onderzeeboot drie kleinere cilindervormige ruimtes in plaats van één grote aan te brengen,
kon de boot veel meer druk aan, waarmee hij veel dieper kon duiken dan voorheen. Twee cilinders
werden beneden in de boot naast elkaar geplaatst, en daar bovenop kwam de derde te liggen. Met
deze nieuwe ontwikkeling werd direct ook een belangrijk gewichtsprobleem aangepakt, want in de
onderste twee cilinders konden de zware machines geplaatst worden, wat voor meer stabiliteit
zorgde. De bovenste cilinder was dan bedoeld voor de bemanning. De bouw liep wat vertraging op
waardoor ze pas in 1960 in dienst genomen konden worden, maar daardoor konden er ook de
nieuwste technieken in geplaatst worden op het gebied van periscopen, radar, sonar en
vuurleiding.100 Op het gebied van sonar zijn er binnen de NAVO veel ontwikkelingen doorgevoerd,
dankzij de verbeteringen in de detectieapparatuur. Een voorbeeld hiervan was de AN/SQR-18A
tactische ‘Towed-array’ sonar (TACTAS) aan boord van de Van Speykklasse.101 De Koninklijke Marine,
in samenwerking met bedrijven als TNO, had hier een groot aandeel in. Zo werkte TNO ook samen
met de Amerikanen aan het Forward Looking Infrared systeem mee (FLIR): een systeem dat met
infrarood de zee afzocht op warmte, waarmee een onderzeeboot gedetecteerd kon worden zonder
dat men aan boord van de boot het zelf in de gaten had. 102 Er waren echter ook ontwikkelingen
vanuit de NAVO voor de onderzeebootbestrijding waaraan Nederland nauwelijks bijgedragen had, en
daarom de kennis uit andere landen over moest nemen en/of kopen. Zo waren er in Nederland geen
ontwikkelingen op wapen/torpedogebied. Deze kwamen vanuit de Verenigde Staten. 103 Met
vliegtuigen liep Nederland zelfs vaak achter: terwijl de Amerikanen halverwege de jaren zestig al over
Orions beschikten waarin computergestuurde apparatuur verwerkt was voor het plotten van een
onderzeeboot, moesten de Nederlanders in de Neptunes alles nog met de hand uitrekenen. Dit kon
echter ook voordelen opleveren: de apparatuur van de Amerikanen werkte in het begin lang niet
altijd even goed. Het is wel eens voor gekomen dat de Amerikanen een Sovjet-onderzeeboot uit het
oog verloren waren bij de GIUK-gap. De Nederlanders wisten hem dan nog wel eens door met de
hand te plotten terug te vinden.104 Er vond tussen de verschillende NAVO-landen veel uitwisseling
van de nieuwste technieken en ontwikkelingen plaats, waarin Nederland een aardig steentje aan
bijgedragen heeft. Schout-bij-nacht b.d. J. S. Tichelman zei hierover:
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‘Doordat je meedoet en bijvoorbeeld een eigen boot bouwt, de driecilinder-klasse, doe je als
vanzelfsprekend mee aan de ontwikkeling. Je komt achter dingen die van nut zijn voor de hele
westerse defensie-industrie. Dat wissel je met elkaar uit. Zolang je dus bezig bent met
‘manufacturing’, zelf ontwikkelen, zelf bouwen, krijg je ook gegevens van de ander. Zodra dat stopt
geeft de ander ook niks meer. Datzelfde geldt ook voor ‘intelligence’. Als wij ze [Amerikanen]
informatie verschaffen die voor de Amerikanen waardevol is, krijgen wij ook wat terug. Op die manier
deden we daaraan [de ontwikkelingen] mee.’105

Figuur 13: Hr. Ms. Dolfijn in aanbouw bij RDM.

Het feit dat Nederland samen met Frankrijk als eerste over nieuwe schepen beschikte, aangepast aan
de lessen uit de Tweede Wereldoorlog en de Forces Requirements van de NAVO, zal
hoogstwaarschijnlijk ook één van de factoren geweest zijn waardoor het direct actief mee mocht
doen binnen de onderzeebootbestrijding van de NAVO. De nieuwe schepen waren hard nodig, en zo
lang de andere landen er nog niet over beschikten kon Nederland een goede bijdrage leveren. Maar
ook in de jaren daarna bleef de Koninklijke Marine veel onderzoek doen naar nieuwe technische
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ontwikkelingen die uitgewisseld werden met andere NAVO-landen. Hoewel de snelle technologische
ontwikkeling ook een grote kostenpost met zich meebracht, terwijl de politiek juist streefde naar
kostenbesparingen, lukte het de Koninklijke Marine om de kosten in de hand te houden en ook
kwalitatief een hoge bijdrage te leveren aan de onderzeebootbestrijding. Dit kwam voor een groot
deel door de gespecialiseerde rol van TNO, MARIN en ander bedrijven en de ontwikkelingen die zij
voortbrachten.106 Op deze manier viel de Koninklijke Marine op binnen de NAVO en kon ze op hoog
niveau blijven samenwerken met de grote landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Dankzij deze ontwikkelingen kon bijvoorbeeld de Onderzeedienst uitgroeien tot een goed
ontwikkelde en hoogstaande operationele eenheid.107 Er kon dus een belangrijke bijdrage geleverd
worden aan de onderzeebootbestrijdingstaak wat mede tot gevolg had dat de KM actief mee bleef
doen binnen de NAVO en haar belangrijke positie kon benadrukken.
Zoals uit dit hoofdstuk blijkt, heeft de Koninklijke Marine zelf ook zelf diverse pogingen ondernomen
om zichzelf op de kaart te zetten binnen de NAVO, en met succes. De motivatie daarvoor was echter
niet de onderzeebootbestrijding zelf. De KM wilde een prestigieuze grote vloot opbouwen
voornamelijk voor vlagvertoon om haar belangrijke maritieme positie te benadrukken, zoals het voor
de oorlog ook altijd al was geweest. Dit leek echter niet te realiseren in samenwerking met de NAVO.
Het vlootplan mocht voortgezet worden onder voorwaarde dat de taken binnen de NAVO de
voornaamste taken van de marine zouden worden. Vanuit die positie probeerde de marine verder te
groeien binnen de NAVO. Dit werd gerealiseerd door veel technologische ontwikkelingen zelf door te
voeren en uit te wisselen met andere landen binnen de NAVO. De Koninklijke Marine bereikte in
1957 haar hoogtepunt in de hele geschiedenis met honderddertig schepen in de vaart. Groter was de
marine nog nooit geweest, en zou zij ook nooit meer worden. De KM had zo de derde plaats
verkregen qua grootte binnen de NAVO, na de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.108 Hiermee was
de wederopbouw voltooid en de onderzeebootbestrijding de belangrijkste taak binnen de marine
geworden. Deze taak bleef binnen Nederland als erg belangrijk beschouwd worden, aangezien
Nederland een groot aandeel binnen de internationale maritieme economie behield. Ook de schepen
uit deze koopvaardijvloot konden ingezet worden binnen de NAVO:
‘De Nederlandse koopvaardijvloot (aan schepen groter dan 300 BRT) omvatte op 1 januari 1959, 1564
schepen met totaal 4.525.000 BRT, waarmede Nederland in de rij der wereldhandelsvloten de achtste
plaats inneemt. Nederland staat in oorlogstijd deze koopvaardijvloot af aan de NAVO, waar zij met de
koopvaardijschepen van de andere landen in gemeenschappelijk beheer genomen wordt, teneinde
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het maximum rendement uit de beschikbare tonnage te halen. Alleen door zelf bij te dragen aan de
doelmatige verdediging daarvan zal het mogelijk zijn om in en vooral ook na afloop van een
onverhoopt toekomstig wereldconflict het belangrijke profijt te blijven trekken van de grote logistieke
waarde onzer koopvaardij, want wie niet meehelpt de last te torsen, heeft geen recht van spreken.’109
Hoewel het uit deze gegevens lijkt alsof de Koninklijke Marine zich binnen de NAVO ondertussen wel
had bewezen en een belangrijk aandeel had behaald binnen de onderzeebootbestrijding, bleven er
stemmen opgaan, bijvoorbeeld vanuit de Nederlandse media, om de rol van de Koninklijke Marine in
te dammen. Zoals zal blijken uit het volgende hoofdstuk speelden de politiek en media ook een rol in
de verantwoording van de grootte en de positie van de Koninklijke Marine en haar
onderzeebootbestrijding binnen de NAVO.

Figuur 14: Frieslandklasse in aanbouw
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5. Politiek en Media: invloeden vanuit
de maatschappij
5.1.

Onderzeebootbestrijding in de politiek

In de eerste jaren direct na de Tweede Wereldoorlog werden er vanuit de politiek veel vraagtekens
gesteld bij de rol van de marine. Hoewel velen wel inzagen dat de dreiging voornamelijk vanuit het
oosten kwam, waren er genoeg voorstanders van plannen om ook na de oorlog een rol op de
oceanen te gaan spelen, zoals Nederland voorheen ook had gedaan. Nederland had immers nog
steeds een grote handelsvloot en koloniale belangen. Van een Sovjet dreiging ter zee was op dat
moment nog geen sprake. Voor de KM diende zich daarom het vooroorlogse spookbeeld aan van een
op territoriale verdediging ingestelde marine als het verlengstuk van een continentaal gerichte
landmacht.110 Over de positie die de marine moest gaan innemen tegenover de land- en luchtmacht,
en de toekomstige taak voor de marine werd in het parlement regelmatig gesproken:
‘Immers de opbouw van onze Koninklijke Landmacht zal zich op den duur, als de verhoudingen binnen
het bestand der Nederlands-Indonesische Unie definitief vast staan, in beginsel kunnen en moeten
beperken tot hetgeen in het kader van het West- en van het Noord-Atlantische Pact nodig is voor de
verdediging van West Europa en ook van het eigen vaderland. De verdediging van West-Europa en
van ons vaderland zijn in dezen onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Hetzelfde geldt, zij het in veel
mindere mate, voor de luchtmacht. Maar hetzelfde geldt niet voor de Koninklijke Marine. Zou men dit
beginsel ook voor deze aanvaarden, dan zou men niet alleen het karakter van een marine miskennen,
maar dan zou men ook in de kaart spelen van hen, die haar van de wereldzeeën zouden willen doen
verdwijnen. Al kan men de plaats, die Nederland en dus ook zijn krijgsmacht tegenwoordig kan
innemen, niet vergelijken met die, welke de republiek in het begin van de 18de eeuw innam, zo diene
ons de geschiedenis toch tot waarschuwen.’111
Ook de internationale kritiek op Nederland en de Koninklijke Marine bleef een veelbesproken
onderwerp:
‘Ik heb te veel zin voor realiteit, Mijnheer de Voorzitter, om te denken, dat Engeland bang zou zijn, dat
wij er naar zouden streven de zeeën te beheersen, maar anderzijds kan ik er mij wel indenken, dat
Engeland er de nadruk op legt, dat wij onze krachtsinspanning dienen te beperken op hetgeen nodig
110
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is voor den oorlog te land met inbegrip van de maritieme bescherming van onze kusten en havens en
dat onze bondgenoten het niet nodig achten, dat wij onze bijdrage geven voor den strijd in de open
zee en de oceaan. Ik aarzel echter niet om te zeggen, dat dit eenzijdig is gedacht en dat wij – behalve
de directe bescherming van ons territoir – nog ander belangen hebben dan zuiver
bondgenootschappelijke. Deze belangen reiken verder dan het enge kader van de Noordzee. En het
verheugende is, dat de behartiging van deze andere belangen tevens ten goede zal komen aan die
van onze bondgenoten. Immers het is niet alléén zo, dat een marine, die alleen territoriaal is
georiënteerd, de maritieme visie verliest en daardoor als marine degradeert, zodat zij zelfs voor de
uitvoering van haar beperkte taak minder geschikt wordt en dus een minder waardevolle bijdrage
vormt voor de bondgenoten! Het is ook zo, dat als de marine schepen bezit, die voor de strijd op de
oceaan zijn berekend, zij de bondgenoten kan ontlasten en dus daadwerkelijk kan medewerken om de
oorlog te winnen. Elke hulp is dan kostbaar! (…) Maar bovendien: het zal in een toekomstige oorlog
niet alleen gaan om een Engelse of Amerikaanse handelsvloot, het zal ook gaan om onze Nederlandse
handelsvloot, die thans de vierde ter wereld is, als de cijfers, waarover ik beschik, juist zijn. En wil men
dan de bescherming van onze schepen, die toch zullen varen ten behoeve van de gemeenschappelijke
oorlogvoering, overlaten aan de bondgenoten?’112
Men werd het over dit standpunt al snel eens binnen het parlement: de marine moest behouden
blijven op haar sterkte volgens de vlootplannen, want de bescherming van de koopvaardijvloot en
het landsbelang waren het grootste belang voor Koninklijke Marine. Er was dan ook veel steun voor
het harmonieuze vlootplan. Al snel werd duidelijk dat de Nederlandse internationale positie binnen
een paar jaar tijd sterk aan het veranderen was. Nederlands-Indië was verloren en de politiek besefte
dat de huidige Koninklijke Marine niet meer in staat zou zijn haar koopvaardijvloot voldoende te
beschermen op zee. Het werd duidelijk dat de rol van een zelfstandige wereldspeler niet meer voor
Nederland was weggelegd. De Korea Oorlog maakte echter ook veel los in de Nederlandse politiek:
de communistische dreiging was wereldwijd en bewapening was noodzakelijk. Ook hierin wilde
Nederland niet teveel afhankelijk worden van de bondgenoten. De defensiebudgetten moesten
worden verhoogd.113 De dreiging vanuit de Sovjet-Unie werd als steeds bedreigender gezien voor de
handhaving van de wereldvrede. Hierdoor werden de Westerse hegemonie ter zee en de verdediging
van de eigen koopvaardijvloot in de loop der jaren minder vanzelfsprekend, terwijl de Sovjet-Unie
steeds grotere ambities toonde.114 Na de Korea Oorlog richtte het Amerikaanse beleid zich op het
indammen van het communisme en het inperken van de mogelijkheden van de Sovjet-Unie om haar
groeiende militaire macht aan te wenden. Ook Nederland ging hierin mee, mede dankzij de
112
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verplichtingen aan de NAVO. De Defensiebudgeten stegen in de jaren vijftig sterk, maar leidden ook
tot een strijd tussen de krijgsmachtdelen, want wie kon de efficiëntste bijdrage gaan leveren aan de
collectieve verdediging?115 Nu de rol van de marine ook officieel door de NAVO werd erkend, bracht
dat echter ook (financiële) verplichtingen met zich mee.
‘Een facet, waarop ik nog wel even de aandacht zou willen vestigen, Mijnheer de Voorzitter, is het
feit, dat men weleens kijkt naar de geweldige continentale uitgestrektheid en de miljoenenlegers van
Rusland en dan eigenlijk zonder erbij na te denken lichtvaardig aanneemt, dat er op zee een
overwicht op de Russen zou zijn. Niets is minder waar; ik zou bijna zeggen: was het maar waar.
Immers, voor ons is het gebruik van de zee een levensvoorwaarde; de Russen kunnen de zee totaal
missen, maar toch hebben zij een enorme vloot, die een geweldige bedreiging van ons zeevervoer en
onze beheersing van de zee inhoudt. Nu wordt het in deze situatie en met deze achtergrond duidelijk
waarom de verantwoordelijke maritieme bevelhebbers in N.A.V.O.-verband altijd weer hameren op
een onverminderde vervulling van onze verplichtingen. Er is een noodzaak, dat wij onze plichten
vervullen, en zij dringen daarop steeds meer aan.’116
Met de versterkte communistische dreiging nam ook de dreiging door de onderzeeboten van de
Sovjet-Unie enorm toe. De taak van de onderzeebootbestrijding binnen de Koninklijke Marine kwam
steeds meer op de voorgrond te staan. Vanaf eind jaren vijftig werden er verschillende politieke
veranderingen doorgevoerd, die ook effect hadden op de onderzeebootbestrijding. Zo waren op 19
mei 1959 bij het aantreden van kabinet – De Quay (1959-1963) per koninklijk besluit het ministerie
van Marine en het ministerie van Oorlog opgeheven.117 Gefuseerd gingen zij verder in het ministerie
van Defensie. De marine moest hierna in het politieke spel wel een stap terugdoen, nu er niet langer
een aparte minister met eigen departement haar belangen kon vertegenwoordigen. Vanuit de KM
kwam meer aandacht voor samenwerking met de buitenlandse marines, voornamelijk de Britten,
dan met de eigen krijgsmachtdelen. Op zee was het veel noodzakelijker gelijke doctrines,
communicatie en gegevensoverdracht te hebben dan op het land, waar niet dezelfde graad van
samenwerking tussen eenheden bestond als op zee.118
In 1959 kwam er ook een nieuw vlootplan, waarin de plannen voor de komende tien jaar vastgesteld
waren. Hierin stond dat de voornaamste dreiging de onderzeebootvloot van de Sovjet-Unie bleef.
Met dit plan werd getracht aan de NAVO-verplichtingen te blijven voldoen en het verouderde
materiaal langzaam maar zeker te vernieuwen. Dit kon echter alleen met (financiële) hulp uit de
115
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Verenigde Staten. Chef Marinestaf viceadmiraal Brouwer nam aan dat de Amerikanen op basis van
cost sharing zouden gaan bijdragen aan de vernieuwingen binnen de marine. Binnen het nieuwe
ministerie was er overeenstemming bereikt over de verdeling van het Nederlandse defensiebudget:
22,75% voor de marine, 50,4% voor de landmacht en 26,85% voor de luchtmacht. De marine kwam
er hierin maar slecht vanaf. In plaats van het gewenste bedrag van 450 miljoen gulden kreeg zij maar
412 miljoen.119 In 1961 stopte echter de Amerikaanse MDAP-hulp, waardoor de Koninklijke Marine
veel minder financiële middelen over had om de NAVO-taken te volbrengen. Met het wegvallen van
Nederlands Nieuw-Guinea kon de aandacht echter wel volledig op de NAVO gericht worden. Het
belang van de marine bleef dan ook binnen de politiek hoog geacht. Staatssecretaris van Defensie
Piet de Jong (werkzaam geweest bij de onderzeedienst tijdens de Tweede Wereldoorlog, en later
minister van Defensie en minister President) vond het bijvoorbeeld belangrijk om in de vaarschema’s
reizen over de oceanen te blijven opnemen na de terugtrekking van de schepen uit Nieuw-Guinea
‘teneinde niet ongemerkt af te zakken naar een te enge, locale marine’.120
In 1962 werd het vlootplan van vlak na de oorlog volledig gerealiseerd, maar het verouderde
materiaal moest nodig vervangen worden. Minister van Defensie Piet de Jong, die net sinds een half
jaar was aangesteld, maakte op aandringen van de Tweede Kamer een begin met de voorbereidingen
voor een nieuwe defensienota. Het vervangingsplan werd hierin opgesteld. Tot aan 1975 zou bijna de
gehele vloot en de Marine Luchtvaartdienst vernieuwd moeten worden.121 In de defensienota
werden de taken van de marine als volgt verwoord:
A. ‘Het in NAVO-verband deelnemen aan het opsporen en bestrijden van onderzeeboten op de
Noord Atlantische Oceaan, het Kanaal en het zuidelijke deel van de Noordzee en de
zelfverdediging van eenheden en convooien tegen aanvallen van vliegtuigen en
oppervlakteschepen.
B. Het in NAVO-verband deelnemen aan de bestrijding van het mijnengevaar in het kanaal en in
het zuidelijke deel van de Noordzee.
C. Het beveiligen van de kustwateren met inbegrip van het organiseren van convooien, het
deelnemen aan de beveiliging van de bases en steunpunten van de KM en de maritieme
havenverdediging.’122
De onderzeebootbestrijding stond, zoals in dit voorbeeld duidelijk blijkt, helemaal voorop. Het belang
van deze taak was dus in een paar jaar tijd naar voren geschoven en de nationale taak, de beveiliging
119
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van de maritieme economie die aan het begin van de Koude Oorlog nog bovenaan stond, was
opgeschoven naar de laatste plek.
In de politiek waren er, zeker vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog, voorstanders van een
sterke marine, maar ook tegenstanders die een bescheidener rol van de marine gepast vonden. Deze
discussie werd extra aangewakkerd door de internationale kritiek op de maritieme deelname in
NAVO-verband. De taak van de marine is daarna in de Nederlandse politiek altijd een onderwerp van
discussie gebleven. Hoewel er vaak beperkingen nodig waren om de financiering van de vloot te
kunnen wezenlijken, werd het wel noodzakelijk geacht de zeestrijdkrachten te behouden, om de
eigen maritieme economie, en oorspronkelijk ook de koloniale belangen, te kunnen beschermen. Na
verloop van tijd kwamen er echter steeds meer eisen vanuit de NAVO, en werd als de voornaamste
reden voor het belang van de marine juist de onderzeebootdreiging genoemd. Dankzij de ruime
politieke aandacht, die aan dit onderwerp geschonken werd, kon de KM haar belangrijke positie
blijven verantwoorden binnen de politiek en konden er regelmatig nieuw materiaal worden
aangeschaft, omdat die noodzakelijk werden geacht.

5.2.

Onderzeebootbestrijding in de media

Naast de politiek werd er in de algemene media en vakbladen ook regelmatig aandacht geschonken
aan de rol van de Koninklijke Marine binnen de NAVO, en daarmee aan de onderzeebootbestrijding.
Er werd, zeker bij de marine, vanuit gegaan dat een volgende oorlog op zee nog kolossaler zou
uitpakken dan voorheen, vooral na de komst van nucleaire wapens op zee. Dit gevaar werd vanuit de
media en vakbladen naar de mensen gecommuniceerd, waarmee de noodzaak van een grote marine
werd bevestigd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat uit het Marineblad, waarin een
vergelijking wordt gemaakt met de situatie in de beide wereldoorlogen:
‘Tweemaal hebben U-boten bijna kans gezien de handelsvaart over de oceaan vrijwel tot stilstand te
brengen en het ziet er naar uit, dat in een volgende oorlog het onderzeebootgevaar nog veel groter
zal zijn. Niet alleen zijn onderzeeboten in staat, net als in het verleden, de wereldscheepvaart – waar
de westelijke wereld zo afhankelijk van is – ernstig te belemmeren, maar door de mogelijkheid
ballistische projectielen af te schieten vormen zij nu ook een gevaar voor op het land gelegen
doelen.’123
De nadruk van het grootste gevaar kwam echter te liggen op de Sovjetvloot. Hoe groot deze precies
was, was niet geheel duidelijk. De schattingen lagen achteraf vaak veel hoger dan de daadwerkelijke
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grootte, zeker in de eerste jaren van de Koude Oorlog.124 In Nederland was deze groeiende angst ook
in de vakbladen terug te zien. De Sovjetdreiging over land werd al snel duidelijk bij de Nederlandse
bevolking, maar dat het over zee ook een dreiging zou gaan vormen werd lang niet altijd beseft.
Zeker in opiniebladen, zoals het Marineblad, werd erop gewezen dat de dreiging op zee in
toenemende mate aanwezig was:
‘Wij herhalen, dat wij begrijpen, dat de Europese mens door de geografische ligging van zijn land de
aandacht concentreert op de onmiddellijke dreiging uit het Oosten, maar wij moeten er toch op
wijzen, dat in deze concentratie een groot gevaar ligt; het gevaar, dat de zeemacht vergeten wordt en
dat Europa daardoor geïsoleerd wordt van zijn bondgenoten. Te gemakkelijk wordt uit het oog
verloren, dat de Russische onderzeebootvloot gebouwd werd juist met de bedoeling Europa te
isoleren van Amerika, om koopvaardijschepen tot zinken te brengen en zodoende de aankomst in
Europa van voorraden, oorlogsmateriaal, versterkingen, alsmede levensbehoeften voor de
burgerbevolkingen te verhinderen en ten slotte om te voorkomen, dat de Sovjet-Unie kan worden
aangevallen vanuit de mobiele zeegaande bases. Voor de ondersteuning van de gevechtsacties en het
in leven houden van de civiele bevolking is het noodzakelijk de zeeverbindingen te kunnen
openhouden.’125
Naarmate de ontwikkelingen op onderzeebootgebied vorderden, bleef de dreiging in toenemende
mate aanhouden, en zo werd het door de media ook naar buiten gebracht. Eind jaren vijftig werd
duidelijk dat de Sovjets, evenals de Amerikanen en Britten, over nucleair aangedreven
onderzeeboten zouden beschikken. Op 1 juli 1963 maakte de Koninklijke Marine de schatting dat de
Sovjet-Unie 27 nucleair aangedreven onderzeeboten zou hebben. Vanuit de media werden de net
nieuw ontwikkelde ballistische projectielen (SBB’s), die voorzien konden worden van nucleaire
koppen, echter als veel bedreigender beschouwd, waarmee keer op keer de aanwezigheid van de
marine binnen de NAVO werd verantwoord:
‘Wij zullen ons nu moeten wennen aan de gedachte dat massale vernietiging van objecten op ons
grondgebied voortaan ook kan komen uit westelijke richting uit de Atlantische Oceaan, de noordelijke
Noordzee of de Golf van Biskaye.’126
In toenemende mate bevonden zich Sovjet ELINT’s (Electronic Intelligence) in de buurt van
oefeningen van de NAVO. Dit waren kleine vissersschepen die vol zaten met detectieapparatuur om
op grote schaal inlichtingen te kunnen vergaren. De NAVO-landen konden hier niks tegen doen,
124

Mahncke en Schwarz, Seemacht und Aussenpolitik, 201.
Hordijk, ‘De Navo aan het einde van haar eerste decade’, 411.
126
Van Rees, ‘de rol van onze zeemacht’, 302.
125

54

Antoinette Hofman, 10758909

Scriptie Master Militaire Geschiedenis, UvA 2015

aangezien zij vrij waren daar te liggen, maar door de media werd er wel regelmatig aandacht aan
geschonken. 127 Minder duidelijk maar ook af en toe werd er in tijdschriften gerapporteerd over de
toenemende aantallen Sovjet vlooteenheden die door de Noordzee en het Kanaal voeren. Dit zou
zelfs zoveel zijn geweest, dat dit ‘langzamerhand een even regelmatig verschijnsel aan het worden is
als het passeren van Amsterdammers door de Kalverstraat.’128
Niet alleen de Nederlandse/westerse media droegen bij aan het schrikbeeld van de Sovjet
onderzeebootvloot. De Sovjets zelf hadden maar al te goed in de gaten hoe de dreiging door de
media in het westen werd omschreven en bestempeld, en droegen daar zelf ook hun steentje aan bij.
Zo publiceerde Sovjet maarschalk Vasilij Danilovič Sokolovskij zijn boek Military Strategy – Soviet
Doctrine and Concepts in 1962. Het boek bevatte zeldzame details over hoe er vanuit de Sovjet-Unie
werd gedacht over oorlog, en in het bijzonder een nucleaire oorlog. Hierin stelde hij dat:
‘In a future war, the fleet may have more responsibilities. The world oceans will be the Navy’s theater
of military operations. The main aims of operations in naval theaters will be to defeat the enemy fleet
and disrupt his naval and sea communications. (…) Among the main tasks of the Navy in a future war
will be the disruption of enemy oceangoing and coastal shipping and the disruption of his
communications. We must consider that up to three-fourths of all the probable enemy’s equipment
and personnel lie across the ocean. According to the calculations of certain military theoreticians, 80
– 100 large transports would arrive daily at European ports in the event of war, and 1500-2000 ships
(not counting convoy protection) would be en route simultaneously. (…) Conditions for military
operations of our fleet in a modern war will differ radically from those of the Great Patriotic War. Our
fleets must cover the world oceans.’129
Dit boek heeft zeker invloed gehad op de bevestiging van het beeld in de media, en wordt dan ook
als zodanig benoemd:
‘Ons bondgenootschap is geconfronteerd met een massale strategische opmars van het maritieme
potentieel der Sovjet-Unie in de wereldzeeën en met name in de Atlantische Oceaan, waar het publiek
zich niet voldoende van bewust is. De quotaties uit Sokolovsky’s boek nopens de marine zijn blijkbaar
geen holle frasen.’130
De media gebruikten voortdurend de Sovjet onderzeebootdreiging om het voortbestaan van de
marine te rechtvaardigen; iets dat nog lang niet altijd door iedereen op waarde werd geschat. Zo
127

Snouck Hurgronje e.a., Klaar voor onder water, 52.
Van Rees, ‘De rol van onze Zeemacht’, 301.
129
Vasilij Danilovič Sokolovskij, Military Strategy – Soviet Doctrine and Concepts (New York 1963) 298-301.
130
Van Rees, ‘De rol van onze zeemacht’, 301.
128

55

Antoinette Hofman, 10758909

Scriptie Master Militaire Geschiedenis, UvA 2015

blijkt uit het artikel van E. H. van Rees uit 1964 in het Marineblad, dat er vanuit de politiek en de
samenleving ook argumenten werden aangedragen tegen een sterke zeemacht in de toekomst:
1. ‘De “verdeelsleutel” der defensiegelden moet worden herzien ten faveure van leger- en
luchtmacht.
2. De NAVO kent een hogere prioriteit toe aan een Nederlandse bijdrage in de vorm van land- en
luchtstrijdkrachten, dan aan zeestrijdkrachten: de bijdrage van onze zeemacht aan SACLANT
zou zelfs “ongevraagd” zijn.
3. De marine behoort zich in haar taken te beperken tot Kanaal en Noordzee.
4. Het argument van de noodzaak der bescherming van onze handelsvloot gaat niet meer op.
5. Een conventionele zee-oorlog zoals vroeger met convooien, strijd om de overzeese
verbindingen e.d. is uit de tijd.
Samengevat komen deze conclusies er op neer, dat de auteur zich afvroeg of in de huidige
wereldsituatie voor de Koninklijke Marine nog een taak is weggelegd buiten Kanaal en Noordzee.’131
Als tegenreactie hierop werd de dreiging op zee door de voorstanders van een sterke marine
benadrukt, en stelde men dat de Koninklijke Marine wel aanwezig moest zijn vanwege de
bescherming van de Nederlandse scheepvaart:
‘De bescherming van de scheepvaart mag niet op de achtergrond geraken en Nederland zal zijn
aandeel daaraan moeten leveren. De Nederlandse koopvaardijvloot (aan schepen groter dan 300
BRT); [BRT = brutoregistertonnage] omvatte op 1 januari 1959, 1564 schepen met totaal 4.525.000
BRT, waarmede Nederland in de rij der wereldhandelsvloten de achtste plaats inneemt.(…) Alleen
door zelf bij te dragen aan de doelmatige verdediging daarvan zal het mogelijk zijn om in en vooral
ook na afloop van een onverhoopt toekomstig wereldconflict het belangrijke profijt te blijven trekken
van de grote logistieke waarde onzer koopvaardij, want wie niet meehelpt de last te torsen, heeft
geen recht van spreken.’132
Deze reactie van de vakbladen was in overeenstemming met de opvattingen die vanuit de politiek
veelvuldig geventileerd werden: de bescherming van de koopvaardijvloot moest toch een van de
voornaamste taken van de Koninklijke Marine zijn, waardoor het belang van ’een dergelijke marine
sterk aanwezig bleef met de toegenomen dreiging vanuit het oosten.
Naast een vakblad als het Marineblad droegen ook kranten en dagbladen hun steentje bij aan de
beeldvorming over het belang van de marine en de onderzeebootbestrijding onder het grote publiek.
131
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Hoewel zeker niet alle regionale en landelijke bladen veel publiceerden over de marine, waren er
toch ook bladen, zoals de Telegraaf, de Tijd en het Nieuwsblad van Friesland, die veel belangstelling
toonden voor ontwikkelingen in de marine. Telkens wanneer er nieuwe schepen of vliegtuigen in
dienst genomen werden, werd dit breed uitgemeten, waarbij de functieomschrijving uitgebreid
beschreven werd.133 Daarnaast werd er ook verslag gedaan wanneer er weer een grootschalige
oefening op zee had plaatsgevonden waaraan Nederland een bijdrage leverde.134 Met name de
conservatieve, rechtse kranten, zoals de populaire Telegraaf en de katholieke Tijd, schreven veel over
de dreiging onderwater en de rol die de marine daarbij moest spelen. Daarbij werd uitgelegd
waarom bepaalde schepen wel of niet werden aangeschaft, en wat onderzeebootbestrijding inhield:
‘De gehele West-Europese Unie heeft, evenals het Noord Atlantische Pact, een zuiver defensieve
bedoeling, maar de onderzeeboot is een aanvalswapen. Vandaar ook dat in het Nederlandse
aanbouwprogramma meer onderzeebootjagers voorkomen dan onderzeeërs.’135
‘ONDERZEEBOTEN blijven DODELIJK GEVAAR,
IN ATLANTISCH verband is de voornaamste taak van de Nederlandse vloot het medewerken aan het
openhouden der zeeverbindingen. Met de bedreiging door de Russische onderzeevloot, die thans
mogelijk wel 350 eenheden telt, voor ogen, zal zij haar zeestrijdkrachten voornamelijk moeten
organiseren en oefenen voor de bestrijding van het onderzeebootwapen. Van de onderzeebootvloot
van de tegenstander moet worden verwacht, dat deze uit ultra-moderne boten zal bestaan.’136
Regionale kranten, zeker buiten de kustprovincies, verhaalden minder uitgebreid over internationale
oefeningen, al werden deze wel genoemd.137 Naast deze beschrijvingen werden ook open dagen,
zoals bijvoorbeeld op het Amsterdamse IJ, aangekondigd in de krant (zelfs in de Leeuwarder
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Courant), waarbij mensen werden uitgenodigd te komen kijken naar de Nederlandse vloot, of zelfs
het MATCHMAKER squadron:138
‘Voor de derde maal gaat de Koninklijke Marine een vlootschouw houden om het Nederlandse volk
meer vertrouwd te maken met dit deel onzer strijdkrachten. Gebeurde het in 1953 twee dagen lang
op het Amsterdamse IJ en vorig jaar zes dagen in Rotterdam, dit jaar zal gedurende een volle week
ongeveer een kwart van onze huidige vlootsterkte in Amsterdam te bezichtigen zijn.’139
Ondanks het feit men details voor de Sovjet-Unie geheim wilde houden, maakte de Marine bewust
gebruik van informatievoorziening aan het grote publiek (door middel van publicaties en open
dagen), om de publieke opinie en de politiek voor haar belangen te winnen. Doordat er vooral veel
positieve media aandacht voor de Koninklijke Marine te vinden was, waarbij heel nadrukkelijk werd
gesproken over de rol en het belang van de marine, en er open dagen werden georganiseerd voor
het grote publiek, kon de Koninklijke Marine vanuit de maatschappij veel steun krijgen voor haar
activiteiten. Op deze manier kon ze haar positie binnen Nederland, maar ook naar buiten toe, meer
rechtvaardigen, wat er zeker toe zal hebben bijgedragen dat ze een belangrijke positie binnen de
NAVO kon behouden.

Figuur 15: Open dag aan boord van het vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman, 13 tot en met 17 juni 1960.
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6. Conclusie
In de periode 1945-1968 vond er op het gebied van onderzeebootbestrijding een snelle en grote
technologische vooruitgang plaats. Desondanks veranderden het principe en de uitvoering van deze
taak nauwelijks. Door goede samenwerking van de drie dimensies (vliegtuigen in de lucht, schepen
aan het wateroppervlak en onderzeeboten onder water) was het mogelijk vijandelijke
onderzeeboten op te sporen. Gedurende de Koude Oorlog werden er in de praktijk twee soorten
onderzeebootbestrijdingstaken uitgevoerd: de bescherming van een konvooi (wat vaak de
handelsvloot inhield) tegen vijandelijke onderzeeboten, en de ‘areal operations’, waarbij de zee werd
‘schoongemaakt’ van onderzeeboten. In de praktijk kwam het erop neer dat wanneer Sovjetonderzeeboten werden gevonden, zij gevolgd werden door de geallieerde zeestrijdkrachten. Meer
konden ze niet doen, aangezien de Sovjets het vrije recht hadden de zee te gebruiken.
Na de Tweede Wereldoorlog zochten de Westerse landen meer toenadering tot elkaar vanwege de
toenemende zichtbare dreiging vanuit de Sovjet-Unie. Collectieve zelfverdediging werd noodzakelijk
geacht, en daarvoor werden de Westerse Unie en vervolgens de NAVO opgericht. Al direct brandde
er een discussie los over hoe het bevel over de wateren verdeeld moest worden. De landen rondom
het Kanaal en de Noordzee bevonden zich in het grote havengebied van Europa. Daarin vond ook de
aanvoer voor de strijdkrachten in Europa plaats, zoals de onderzeebootbestrijding, maar ook
goederen voor de land- en luchtmacht. De landen rondom de Noordzee en het Kanaal kregen met de
komst van CINCHAN en CINMAIRCHAN meer invloed op de bescherming van dit zeegebied tegen
vijandelijke onderzeeboten. De noodzaak voor de onderzeebootbestrijding werd echter pas rond
1950 echt duidelijk: de Sovjets beschikten voortaan over hun eigen nucleaire wapens, de nucleair
aangedreven onderzeeboot werd ontwikkeld, en de Korea Oorlog bewees dat de dreiging vanuit het
Oosten definitief wereldwijd was. Tevens werkten de Sovjets aan een groot bouwprogramma voor de
onderzeebootvloot, waardoor de verdediging van de communicatie- en aanvoerlijnen tussen
Amerika en West-Europa zeer noodzakelijk werd. Daarbij ging de NAVO zich voornamelijk
concentreren op de GIUK-gap, omdat dit het gebied was waar de Sovjets doorheen moesten varen,
wilden zij de Atlantische Oceaan bereiken. Het hele gebied werd 24 uur per dag in de gaten
gehouden. Er zijn drie verklaringen terug te vinden voor hoe de gebeurtenissen binnen de NAVO zelf
hebben kunnen bijdragen aan de positie van de Koninklijke Marine: door de toenemende dreiging
van de Sovjets wisten de Nederlanders een belangrijke positie binnen de oefeningen van de NAVO te
verwerven omdat ze toch al een relatief grote vloot hadden, en een grotere capaciteit van de NAVO
voortdurend noodzakelijk werd geacht. Daarnaast lieten de besprekingen over het bevel op de
Atlantische Oceaan, het Kanaal en de Noordzee zien dat de bevoorrechte positie van de Verenigde
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Staten en het Verenigd Koninkrijk lang niet altijd vanzelfsprekend was. Tenslotte verouderde de
strategie die de NAVO hanteerde al snel: het westen had niet meer het monopolie over het nucleaire
vergeldingswapens in handen, waardoor de waarde van conventionele wapens op zee door de NAVO
steeds hoger werd geacht. Met de inzet van deze wapens minimaliseerde de kans dat de Sovjet-Unie
zelf zou terugslaan met nucleaire wapens.
De bijdrage van de Koninklijke Marine aan de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft
hoogstwaarschijnlijk een kleine rol gespeeld bij het bepalen van haar positie in het Westen, vlak na
de oorlog. Dit heeft er echter wel toe bijgedragen dat Nederland de onderzeebootbestrijdingstaak en
zijn vloot in het algemeen veel sneller ontwikkelde in vergelijking met andere landen. Dit gebeurde al
tijdens de oorlog. Nederland had in die periode al grote vlootambities en wilde na de oorlog zijn
belangrijke wereldpositie behouden op zee. De motivatie voor de pogingen om zichzelf op de kaart
te zetten binnen de NAVO was dus niet zozeer de onderzeebootbestrijding zelf, maar juist de
opbouw van een prestigieuze vloot om haar maritieme positie te benadrukken, zoals het voor de
oorlog ook altijd al was geweest. Een ‘harmonieuze vloot’ waarbij ook onderzeebootbestrijding kon
plaatsvinden, werd daarbij door de Nederlanders noodzakelijk geacht. Dit plan mocht van de NAVO
echter alleen voortgezet worden, als de onderzeebootbestrijding binnen de NAVO de voornaamste
taak van de KM zou blijven. Hierdoor ging Nederland zich al vrij snel vooral richten op materieel voor
de onderzeebootbestrijdingstaak, zodat het alsnog de vlootplannen kon waarmaken. Nederland
beschikte, mede dankzij de plannen die in de oorlog al waren gemaakt, veel sneller over middelen
voor de onderzeebootbestrijdingstaak dan sommige andere (grote) landen. Zo werden er al direct in
1946 een eerste vliegdekschip en een schip voor de onderzeebootbestrijdingsschool aangeschaft, en
waren er in 1951 al de eerste nieuwe onderzeebootjagers in dienst gesteld. Dit terwijl de Britten,
Canadezen en Amerikanen nog tot na 1955 moesten wachten op nieuwe schepen die aan de forces
requirements voldeden. Dit maakte de inzet van de Nederlandse zeestrijdkrachten vrijwel meteen
van groot belang voor de NAVO, want met de opkomst van de Sovjet onderzeebootvloot waren er
vrijwel altijd tekorten voor de onderzeebootbestrijdingstaak. Daar kon het nieuwe Nederlandse
materiaal goed bij gebruikt worden. Daarnaast werkte de marine samen met technische bedrijven als
TNO en MARIN voor verdere ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van sonar. Hierdoor kon ook
naar andere landen toe een grote bijdrage aan technologische ontwikkelingen geleverd worden.
Daarmee bleef Nederland het belang van haar bijdrage aan de zeestrijdkrachten van de NAVO
benadrukken en legitimeren in de daarop volgende jaren.
Hoewel de internationale kritiek op de grootte van de Nederlandse marine een veelbesproken
onderwerp bleef in de Nederlandse politiek, en er daardoor zeker ook vraagtekens bij werden gezet,
waren de meeste politici wel eensgezind over de toekomst van de marine. Er was veel steun voor het
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prestigieuze vlootplan. Daarbij werd tot aan begin jaren vijftig vooral de nadruk gelegd op de taak
van de bescherming van de maritieme economie. Hierin is een omslagpunt te zien. Vanaf halverwege
de jaren vijftig kwam er steeds meer druk vanuit de NAVO voor extra inzet en aanschaf van materieel
vanuit Nederland, omdat de NAVO kampte met een groeiend tekort. Waar de Nederlanders zelf
voorheen als voornaamste taak van de marine de bescherming van de economie zagen, kwam de
nadruk vanaf de jaren vijftig steeds meer op de onderzeebootbestrijding te liggen. Dit had er onder
andere ook mee te maken dat Nederland na de Korea Oorlog ook de dreiging van de Sovjets over zee
begonnen

te

merken.

Met

het

verlies

van

Nederlands

Nieuw-Guinea

werd

de

onderzeebootbestrijding zelfs als de hoofdtaak van de Koninklijke Marine beschouwd vanuit de
politiek, en zou voor dat onderdeel het meeste geld beschikbaar gesteld worden in de begrotingen
voor de marine. Nadat duidelijk werd dat Nederland geen wereldspeler meer was op zee, kon de
politiek de sterk aanwezige vloot rechtvaardigen dankzij de onderzeebootbestrijding, en bleef het
belang ervan ongewijzigd. Ook de media droegen bij aan het maatschappelijke draagvlak voor de
onderzeebootbestrijding. In de vakbladen verschenen er regelmatig artikelen over dit onderwerp,
waarbij voortdurend werd gezocht naar de rechtvaardiging van de Nederlandse inzet. De kranten en
dagbladen deden regelmatig verslag van de aanschaf en ontwikkeling van nieuw materieel. Een
aantal kranten, waaronder de Telegraaf en de Tijd, toonden veelvuldig belangstelling voor de
ontwikkelingen binnen de marine en de toenemende dreiging vanuit de Sovjet-Unie. De marine
maakte bewust gebruik van de informatievoorziening aan het grote publiek, bijvoorbeeld door het
organiseren van open dagen, om de publieke opinie en de politiek voor haar belangen te winnen.
Hierdoor werd steun vanuit de maatschappij gerechtvaardigd, wat waarschijnlijk ook zeker een
bijdrage heeft geleverd aan het belang van de Koninklijke Marine binnen de NAVO.
Dit onderzoek sluit, binnen het grote wetenschappelijke debat over de rol en het beleid van de
Nederlandse krijgsmacht tijdens de Koude Oorlog, goed aan op de tweede categorie publicaties
waartoe het boek ‘In de schaduw van de Muur: Maatschappij en Krijgsmacht rond 1960’ behoort.
Met dit onderzoek naar de onderzeebootbestrijding is een goed voorbeeld gegeven uit de praktijk
van het Nederlandse defensiebeleid ten aanzien van de NAVO en de Koude Oorlog. Daarbij werd ook,
evenals in de andere werken, aangetoond dat de veiligheid van Nederland, en daarmee de bijdrage
daaraan binnen de NAVO, van groot belang was voor de deelname binnen de alliantie. Zowel de
wederopbouw en de verbinding met het vorige tijdvak, als de overgang richting de jaren zeventig,
waarin er veel veranderingen op hoog tempo binnen de krijgsmacht werden doorgevoerd, speelden
daarbij een belangrijke rol. Maar ook hierbij verliep de ‘integratie’ van de KM binnen de NAVO
enigszins moeizaam. Het duurde tot eind jaren zestig voordat zij volledig werd geaccepteerd door de
andere, met name grote landen van de NAVO en als een gelijke medespeler werd beschouwd. Door
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de niet-aflatende aandacht van zowel de politiek als de publieke opinie (gevoed door publicaties in
diverse media) lukte het toch om de KM uiteindelijk een belangrijke rol binnen de NAVO te laten
spelen.

Figuur 16: Aan boord van een Hollandklasse onderzeebootjager, 1962.
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