
De Zeven Provinciën verbouwd tot helikopterkruiser voor drie ASW Sea Kings/Sikorskies S-61; in 1966 door de USN geadviseerd 
als goedkoopste oplossing voor een nieuwe KM vlootkern. Deze ombouw vond evenwel pas in 1976 plaats bij de RDM te 
Rotterdam toen de kruiser al was verkocht aan Peru. (Foto: collectie NIMH)

‘Naval officers, as professionals, must understand the Navy’s missions, continually 
question their rationale, and provide the intellectual basis for keeping them relevant and 
responsive to the nation’s needs.’ Onlangs las scribent dezes, voornoemde quote uit 1974 
van Admiral USN Stansfield Turner. Het citaat herinnert aan het recente Marineblad 
(MB)-artikel van KLTZ Roy de Ruiter ‘De noodzaak van een strategische heroriëntatie 
van de marine’, een uitwerking van zijn lezing dit najaar tijdens het KVMO-symposium 
De maritieme wereld na het Oekraïneconflict. 

Back to the Future? 

Discussies bij defensienota’s en vlootplannen 1962-
1970 als inspiratiebron voor hedendaags maritiem-
strategisch debat over een toekomstbestendige KM
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In deze bijdrage roept De Ruiter lezers op bijdragen te le-
veren aan een debat inzake ‘keuzes, prioriteiten, onzeker-
heden, consequenties en risico’s’ inzake de toekomstige 
marine in het huidige tijdsgewricht van de Oekraïne-
oorlog en wat daar mogelijk op volgt. Zijns inziens moet 
voorkomen worden dat gelijk in de jaren na de val van 
de Berlijnse Muur, daadwerkelijke keuzes en heroriëntatie 
uitblijven. Dit laatste leidde na 1989 tot een marinebeleid 
van welhaast alles, waar dan ook te willen doen, iets wat 
door dalende budgetten en een afkalvend aantal maritie-
me wapenplatforms nog slechts en marge lukte en de zee-
strijdkrachten verdere averij toebracht. Daarbij consta-
teert De Ruiter niet helemaal onterecht dat midden-eind 
jaren zestig, de KM zich eveneens geconfronteerd zag met 
onzekere, dreigende geopolitieke verschuivingen, financi-

ele vraagstukken en grote wapen-technische uitdagingen, 
wat een heroriëntatie nodig maakte. Pas na een decen-
nium van interne discussie, budgetstrijd, en een queeste 
naar buitenlandse partners wat betreft (materieel)projec-
ten en operaties, kwam de marineleiding tot een politiek 
haalbare nieuwe visie inzake het concept van een meer 
dan voorheen bestendige harmonische vloot met ‘focus 
op onderzeebootbestriding’. Een KM-organisatie die om-
streeks 1980 verwezenlijkt werd.2

In hetzelfde MB vraagt KTZ Henk Warnar, eveneens naar 
aanleiding van het KVMO-symposium, strategisch te de-
batteren over een nieuwe vloot. Hij verwijst naar zijn ana-
lyse van het vlootplan 1939 dat voortkwam uit toenma-
lige discussies in voornoemd tijdschrift. Een type debat 
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Frans gebiedsdeel dat onder het NAVO-verdragsgebied 
viel, werd in 1962 onafhankelijk en wendde de blik deels 
op Moskou. Frankrijk onder president Charles de Gaulle 
voer een alsmaar onafhankelijkere koers en trok zich in 
1966 terug uit de militaire structuur van het bondgenoot-
schap. Groot-Brittannië kende economisch verval en trok 
zich in 1967 militair-strategisch terug van verplichtingen 
East of Suez. De VS raakte verstrikt in de Vietnamoorlog, 
waarna het gelet op de financieel-militaire inspanningen 
in Zuidoost-Azië aandrong op burden sharing inzake mili-
taire investeringen in Europa door de bondgenoten. Een 
oproep die prangend werd na de invoering van de NAVO-
strategie Flexible Respons in 1967, waarbij de alliantie elke 
vorm van agressie, behalve een grootscheepse nucleaire 
aanval, tegemoet trad met een directe verdediging van 
vergelijkbare omvang en conventionele inzetmiddelen. In 
hetzelfde jaar bracht Israël met een pre-emptive strike de 
haar vijandige, door Moskou gesteunde buurlanden, een 
zware slag toe en creëerde bufferzones tot aan het Suez-
kanaal, waarna deze waterweg jarenlang voor internatio-
naal scheepvaartverkeer gesloten bleef.

Rode Vloot
Op nautisch gebied was er evenmin sprake van stabili-
teit. Het kwam in de jaren zestig tot een kwantitatieve en 
kwalitatieve wereldwijde opmars van de Rode Vloot. De 
moderne en grote oorlogsbodems waren toenemend uit-
gerust met (ballistische) raketten, nucleair aangedreven - 
vooral de zorgwekkend snelgroeiende onderzeebootvloot 
-, alsook telde de Sovjetvloot alsmaar meer met anti-ship 
missile (ASM) toegeruste langeafstand maritieme pa-
trouillevliegtuigen. In de ogen van de Supreme Allied Com-
mander Atlantic (SACLANT), de Amerikaanse maritieme 

NAVO-opperbevelhebber, duidde dit erop dat de Sovjets 
uitwaren op het afsnijden van de Westerse SLOC’s over de 
Atlantische Oceaan. Een dringende modernisering van de 
uit de aanvang- tot midden jaren vijftig daterende NAVO-
marines was zijns inziens vereist.

Discussies rondom de Defensienota 1964
De KM belandde najaar 1962, na het vertrek uit Nieuw-
Guinea en hiermee het einde van grootschalige overzeese 
nationale inzet, in woelige beleidswateren wat betreft 
de te houden koers. Enerzijds schrapte het plannen voor 
grote assault schepen ten behoeve van expeditionair op-
treden van het Korps Mariniers, dat niet langer een grote 
overzeese taak had. Anderzijds stelde Chef Marinestaf 
(CMS) VADM L. Brouwer in oktober van voornoemd jaar 
dat ‘ondanks het verlies van […] Nieuw-Guinea […] meen 
ik dat onze visie niet beperkt moet blijven tot Noordwest-
Europa’. Staatssecretaris van Marine KTZ P.J.S. de Jong 

dat zijns inziens al sinds WOII in het KVMO-orgaan zou 
schitteren door afwezigheid.3

Last but not least analyseerden de onderzoekers Isabelle 
Duyvesteyn, Jaap de Wilde en Niels van Willigen in de 
Militaire Spectator (MS) van december 2022 de jongste 
Defensienota. Deze, zo stellen zij, zou meer door bureau-
politiek dan door een ‘logica van probleemgestuurde 
veiligheidsanalyse’ zijn ingegeven. Onder het laatste ver-
staan zij een studie van de (inter)nationale en bestuur-
lijke context. De diepgang van de studie achtte het trio 
gering en bureaupolitiek zou leidend zijn geweest voor 
de regering en ministeriële leiding; bestaande middelen 
louter vasthouden en vervangen indien afgeschreven. De 
auteurs duiden dit als ‘padafhankelijkheid’.4 Een recent in-
terview met C-ZSK lijkt hen sowieso wat betreft de KM 
gelijk te geven. VADM René Tas stelt daarin uit te zien 
naar vervanging voor ‘alle capaciteit […]’. Te weten: ‘de 
vervangingsprojecten onderzeeboten, mijnenjagers, ASW-
fregatten’ en bovendien ‘nog wel twee extra fregatten 
(zou) willen hebben’.5 Afschalen van bepaalde inzetmid-
delen of ingrijpend reorganiseren lijkt zo op het eerste 
oog ook voor het CZSK ‘niet welkom’.6 

Indien de auteurs van het MS-artikel inderdaad een punt 
hebben met de door hen geconstateerde ‘padafhankelijk-
heid’, lijkt een maritieme discussie over een vernieuwend 
vlootplan geen overbodige luxe. Maar hoezeer ontbreekt 
het sinds WOII aan een dergelijk discours als door Warnar 
gesignaleerd? De Ruiter hint, verwijzend naar het proef-
schrift steller dezes, wat betreft discussies medio jaren 
zestig en aanvang jaren zeventig op meer recente debat-
ten in de KM, wat omstreeks 1980 resulteerde in een suc-
cesvolle inrichting van de zeestrijdkrachten.7 Een organi-
satie waarvan de afgeleiden en inzet vandaag de dag en 
hiermee de continuïteit ervan, herkenbaar zijn met onder 
meer M- en LC-fregatten opererend in NAVO-taakgroe-
pen, incidentele inzet van schepen in wereldwijde group 
deployments, oceaangaande Walrus-klasse onderzeebo-
ten en mariniers weer meer gericht op operaties (in UK/
NL AF-verband) op de Noordflank. 

Is uit voornoemde gedachtewisselingen en keuzes over de 
vloot van gisteren, lering te trekken voor de huidige Ne-
derlandse zeestrijdkrachten om bij de nieuwe inrichting 
van de KM mogelijke ‘padafhankelijkheid’ te voorkomen? 
Gezien de oproepen van De Ruiter en Warnar, volgt hier-
onder naast een overzicht van de toenmalige (inter)natio-
nale schuivende panelen en militair-maritieme dreigingen, 
een schets en analyse hoe het intellectueel-strategische 
debat binnen de KM rondom Defensienota’s en hiermee 
gepaard gaande vlootplannen toendertijd plaatsvond, 
wat de uitdagingen waren en wat het discours uiteindelijk 
opleverde, om zo te dienen als historische inspiratie voor 
een hedendaagse discussie.

De internationale context in de zestiger jaren: 
een zee van bedreigingen
De jaren zestig waren een bewogen periode binnen de 
Koude Oorlog. Het Westen en meer precies het NAVO-
bondgenootschap, stond onder druk. Naast dat Moskou 
op nucleair gebied pariteit bereikte met Washington, 
kende de alliantie intern tegenslagen. Algerije, eerder een 
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ducht deze kennis met bondgenoten te delen, opperden 
alternatieven voor een SSN:

•  modernisering Doorman, uit te rusten met 25 grote he-
likopters, en de LRMP Lockheed Neptune vervangen 
door P-3 Orion;

•  afvoeren Doorman en inzet kruiser De Zeven Provin-
ciën als (helikopter dragende) kern Hunter Killer Group 
met fregatten, alsmede P-3 Orion verwerven;

•  vervanging Lockheed Neptune door P-3 Orion, bouw 
1-2 helikoptercarriers na afvoeren Doorman.

De US Navy hield de KM voor, dat berekend over tien jaar, 
de aanschaf en exploitatiekosten van vier Skipjack-klasse 
SSNs het duurst uitviel en die van de vorming van een 
(verbouwde) De Zeven Provinciën Hunter Killer Group het 
goedkoopst. CMS VADM A.H.J. van der Schatte Olivier sig-
naleerde dat indien SSNs afvielen, er gezien de in de De-
fensienota 1964 benadrukte ASW-hoofdtaak, zeker na het 
afvoeren van de Doorman, ter compensatie meer escorte-
schepen en LRMPs benodigd waren en niet zozeer de door 
de USN geopperde alternatieven. 12

Voornoemde (Amerikaans-) Nederlandse vlootplanop-
ties hadden, naast dreigingsscenario’s, budgettaire als-
ook bemanningsvraagstukken, van doen met nationale 
strategische belangen en het mogelijke gewicht van een 
capacity driven KM in de internationale arena. De admi-
raliteit wenste in deze context medio 1966 aansluiting te 
zoeken bij de Britse Royal Navy. Onder meer omdat het 
qua budget onhaalbaar was technische ontwikkelingen, 
onderhoud, opleidingen, oefeningen en operatieve trai-
ning nationaal op te brengen. De KM moest aanhaken 
bij een grotere broer. Het lag volgens Van der Schatte 
Olivier ’voor de hand’ dit Groot-Brittannië moest zijn. 
De achterliggende gedachte was dat dit land ‘dichtbij is, 
met het voordeel van eenvoudige contacten, omdat onze 
oorlogsbases daar zijn en derhalve samengaan in vredes-
tijd veel zin heeft’. Daarnaast woog mee dat de Neder-
landers ‘bij de RN geaccepteerd worden en ook overigens 
met de Engelsen gemakkelijk opschieten en op dezelfde 
golflengte praten’. Verder was niet onbelangrijk dat de 
Britse financiële, personele en materiele problemen, ‘veel 
overeenkomst’ vertoonden met die van de KM. Ook wilde 
de vlagofficier inzake reserve-onderdelen en munitie etc. 
kunnen terugvallen op de Royal Navy. Van der Schatte 
Olivier kende namelijk strategische zorgen over VS-ma-
terieel: ‘het is niet eenvoudig en niet goedkoop […] men 
begrijpt ons daar niet altijd […]. Beginnen wij eenmaal aan 
Amerikaans materieel dan moeten wij daarmee wel door-
gaan. […] Ook moeten wij naar Amerikaanse opleidingen 
[…] Onderhoud zullen we of zelf moeten doen, of terug 
naar de U.S.13 […] Wij kunnen het niet bijhouden. […] De 
Engelsen zijn veel meer van onze instelling en ons tempo.’

Naast deze militair-strategische overwegingen wees de 
CMS op zaken als (nationaal) prestige en de belangen van 
de BV Nederland. ‘Wij [de KM] zullen alle zeilen moeten 
bijzetten, om te blijven wat wij zijn en liever meer. Daar-
bij is de keuze van onze aansluiting – want wij zullen er-
gens moeten aansluiten – van bijzonder groot belang. […] 
Heel Europa wordt overspoeld door U.S.-materiaal. […] 
wij verliezen in Europa onze knowhow en onze vrijheid 

merkte in datzelfde tijdsbestek op dat de KM niet moest 
‘afzakken naar een te enge, locale marine’.8 In 1963 ver-
klaarde evenwel zijn opvolger SBN b.d. A. van Es, dat er 
geen sprake meer was van een nationaal plan te komen 
tot een wereldwijd inzetbare vloot: ‘Wij proberen alleen 
nog te voldoen aan onze NAVO-verplichtingen.’9 Bij deze 
jongste beleidsvisie woog groeiende bemannings- en 
budgetproblematiek mee, wat inzake het laatste een re-
sultante was van het na 1964 wegvallen van Amerikaanse 
militaire (materieel) hulp uit het Mutual Defense Assistan-
ce Programme.

De Defensienota 1964 benadrukte inderdaad alliantie-
verplichtingen ter legitimatie van het voortbestaan van 
een (nieuwe) harmonische vloot. Verder signaleerde het 
beleidsstuk dat verwerving van nucleaire aanvalson-
derzeeboten (SSNs) ‘van belang’ was ter bestrijding van 
vijandelijke subs.10 Het laatste streven had naast onder-
vonden dreiging van de Sovjetmarine, van doen met een 
nieuw te vormen kern voor de vloot. Het kabinet gaf in de 
nota aan binnen tien jaar relatief oude schepen met grote 
bemanningen als de carrier Karel Doorman en de kruisers 
De Ruyter en de (met moderne Terrier-luchtafweer mis-
siles voorziene) De Zeven Provinciën, af te willen voeren. 
Voor het na Nieuw-Guinea ‘werkloze’ Korps mariniers, dat 
geen NAVO-taak kende, maar ook voor enige bovenwa-
terschepen, was een VN-taak voorzien. De admiraliteit 
kon met deze, deels met Buitenlandse Zaken afgestemde 
nota, naast NAVO-verplichtingen derhalve dankbaar ver-
wijzen naar mogelijke inzet voor de volkerenorganisatie 
als onderbouwing van een nieuwe gebalanceerde marine-
organisatie.11 Buiten de gepercipieerde dreiging van de 
Rode Vloot lijkt evenwel inzake de referentie in de nota 
naar mogelijke VN-inzet, eerder sprake te zijn geweest 
van een capability driven dan een threat driven insteek. 
Het beleidsstuk ademde al met al het besef dat moderni-
sering van de vloot noodzakelijk was, maar hoe was min-
der duidelijk, zodat vooralsnog binnen een balanced fleet 
concept aan een vergelijkbaar iets werd vastgehouden. 

Discussies in de marinetop, Amerikaanse advies, na-
tionale strategische positie en de Royal Navy
Aanvang 1966 kwam het tot een Marinestaf-kostenstu-
die. De twee voor de marineleiding meest waarschijnlijke 
scenario’s inzake een kernsegment voor de nieuwe vloot, 
exploitatie van een SSN versus die van een helikoptercar-
rier ter vervanging van de Doorman, stond hierin centraal. 
Een nucleair voortgestuwd submerged vaartuig met so-
nar had, aldus de studie, grotere kansen nucleaire Sovjet-
onderzeeboten te traceren, dan een fregat met Variable 
Depth Sonar of een (grote) helikopter met dipping sonar. 
Het laatste airborne wapensysteem voorzag weliswaar 
in een groter bereik, maar gelet op vliegoperaties vanaf 
bovenwaterschepen diende afweer tegen de groeiende 
maritieme Sovjetluchtdreiging te worden ingecalculeerd. 
Grote carriers met bovendien dito bemanningen legden 
het in dit opzicht in de studie sowieso af tegen SSNs, die 
dit defensieve probleem niet kenden.

De KM legde de studie voor aan de US Navy (USN) met 
het oog op door Nederland gewenste verwerving van 
nucleaire kennis voor te bouwen SSNs van de Skipjack-
klasse. De voorzichtig opererende Amerikanen, ervoor be-
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fondsen’ (en uitblijven VS-toezeggingen inzake kennis-
overdracht) was besloten ‘geen rekening te houden met 
verwerving [van SSNs] op korte termijn.’15

Belangrijk voor de KM-structuur achtte de nota het af-
voeren van de Doorman. De medium range Grumman 
Tracker ASW-vliegtuigen ervan werden vervangen door 
een nieuw walsquadron LRMPs. Bij het in dienst komen 
in 1974 van twee voorziene geleidewapen-fregatten (GW) 
zou, als in 1964 aangekondigd, de kruiser De Ruyter uit 
dienst worden gesteld. De allengs te vervangen twaalf 
jagers uit medio jaren vijftig en de zes nieuwe Van Speijk-
klasse fregatten, zouden in ASW-groepen rond de kruiser 
De Zeven Provinciën en de twee nieuwe GWs gaan opere-
ren. Alle drie grote vaartuigen konden met hun middellan-
ge-afstandsraketten area defence wat betreft luchtafweer 
verzorgen. In deze opzet paste verder de SACLANT-wens 
een tweede Nederlandse voorraadschip naast de in 1964 
operationeel geworden Poolster ter beschikking te krijgen. 
Voor het Korps Mariniers werd na NAVO-druk, nevens na-
tionale en VN-taken, onderzocht of dit een ACLANT-taak 
kreeg. De grote, deels MCMV-(reserve)vloot uit de jaren 
vijftig, zou met veertien schepen inkrimpen. 

Tenslotte stond de voorbereiding van de vervanging van 
het dozijn oude jagers op het programma. Hierop was een 
scala aan wapensystemen (ASW, SAM, SSM, kanons) te 
plaatsen, waarbij de vaartuigen wereldwijd (de West en 
vooral door BUZA bepleite VN-taken) inzetbaar moesten 
zijn. De nota meende dat het onmogelijk was alle wa-
pensystemen op één type fregat te realiseren, omdat dit 
zou resulteren in te grote en onbetaalbare schepen. Een 
oplossing leek twee scheepstypen te ontwerpen, waar-

van keuze.’ De CMS meende dat de KM ‘ook in dit gevecht 
zijn steentje zal moeten bijdragen; wij helpen nog steeds 
onze industrie, om het hoofd boven water te houden’. In 
de Europees-Amerikaanse concurrentiestrijd moesten de 
Nederlanders dan ook ‘naast de UK gaan staan. Zij heb-
ben ons nodig; wij hebben in belangrijke mate de RN 
nodig’. Argumenten die parallellen oproepen met het he-
den inzake Europese strategische autonomie, reactie op 
 Trumpisme etc. 

Volgens de CMS was een Alleingang ondoenlijk. De tech-
nische ontwikkelingen waren dan niet bij te benen. De 
KM zou ‘afzakken’ en moeten opereren met ‘tweederangs 
materieel’. Een samengaan met de Britten was zijns in-
ziens een must. Van der Schatte Olivier stond hierin niet 
alleen. Vlagofficier Personeel en latere CMS schout-bij-
nacht J.B.M.J. Maas, meende dat in de internationale 
arena strijdkrachten ertoe dienden ‘een gezaghebbende 
stem aan de plantafel, vervolgens aan de bevelstafel, en 
uiteindelijk aan de vredesconferentietafel’ te bewerkstel-
ligen. De eigen relatief grote en kwalitatief hoge militaire 
inbreng, die gebaseerd was op de kracht van de nationale 
economie en industrie, kon voorkomen dat Nederland 
in een ‘meester-knecht-verhouding’ tot de VS belandde. 
Omdat hij meende dat Nederland, uitzonderingen als 
Hollandse Signaal apparatuur (huidig Thales Hengelo) 
daargelaten, op elektronisch gebied geen duurzame eigen 
industriële reputatie bezat, diende het in West-Europa 
een geschikte partner te vinden. Samenwerking met de 
Britten zou daarbij ook stimulerend werken voor een sa-
mengaan op het gebied van onder meer opleidingen en 
tactische doctrines. 

Naast deze visie, maritiem-strategisch louter samen te 
kunnen gaan met de Britten, viel een relativerend geluid 
als dat van vlagofficier materieel SBN J. Doorenbos te 
beluisteren. De op dat moment in belangrijkheid terug-
vallende Royal Navy bood zijns inziens de Nederlanders 
voldoende excuus naar andere partners (als Frankrijk) om 
te zien. Vooral omdat het algemeen niveau van de Ne-
derlandse industrie niet onderdeed voor dat van het Ver-
enigd Koninkrijk. Bovendien nam de Britse ‘trekkracht’ af, 
iets wat ze zich ‘niet goed realiseren’. Maar ook Dooren-
bos bekende dat omzien naar andere partners voor de KM 
moeilijk lag gezien de operationeel en logistieke gewaar-
deerde ‘large degree of identity’ met de RN.14

Defensienota 1968, een Marinestafschoolstu-
die en het afvoeren van de Doorman
Kort voor het verschijnen van de Defensienota 1968 in 
juni van dat jaar, ontstond brand aan boord van de Ka-
rel Doorman. De opgelopen schade maakte dat het vaar-
tuig niet in 1970, maar enige maanden na dit voorval uit 
dienst werd gesteld. Het bracht de beoogde verwerving 
van SSNs als kern van de nieuwe vloot niet dichterbij. In-
tegendeel. De nota was de facto een combinatie van de 
hierboven beschreven opties. De politieke leiding, toen-
tertijd nog sterk onder invloed van de admiraliteit, stelde 
dat een combinatie van ASW-onderzeeboten, fregatten 
voor de onderzeebootbestrijding, deels ingericht voor 
luchtverdediging en bestrijding van bovenwaterschepen 
en LRMPs, ‘de beste en meest efficiënte bijdrage’ van de 
KM aan de NAVO was, maar ‘mede gezien de beschikbare 

SSN van de USN Skipjack-klasse (foto: Wikipedia)
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dese Protecteur als voorbeeld gold. Een dergelijk platform 
zou noodzakelijk zijn, nu er met meer dan één verband 
operaties plaatsvonden en grote schepen met bevoorra-
dingstaken als de kruisers uit de sterkte gingen verdwij-
nen. Mochten de voor dit vaartuig benodigde helikopters 
naast onderzeebootbestrijdingstaken uit te rusten zijn 
voor het transport van mariniers, dan kon onder meer 
worden aangedragen dat een dusdanig schip ‘bijzondere 
waarde voor limited war-situaties en voor VN-operaties’ 
kende.18 Het platform in kwestie leek hiermee een com-
promis te zijn in een debat tussen (blue water) ASW- en 
amfibische capaciteit.

Het Vlootplan 1975-1990: ‘Mobiliteit, flexibili-
teit, quantiteit en oceaankarakter’  
De eerder aangehaalde NAVO- strategie Flexible Response 
met meer nadruk op afdoende conventionele inzetmidde-
len, had volgens het in december 1970 uitgekomen Vloot-
plan 1975-1990 consequenties voor de toekomstige KM. In 
tegenstelling tot het SACEUR-scenario voor de land- en 
luchtstrijdkrachten, schatte SACLANT in dat Moskou bij 
een conflictescalatie een escalerende, nucleaire Europe-
se oorlog wilde voorkomen. Het Kremlin zou in dit licht 

waarschijnlijk teruggrijpen op ‘limited aggression’ ter zee 
en lagere vormen van agressie. Acties op de flanken van 
Europa en buiten het oude continent in instabielere lan-
den waren zodoende meer plausibel. Het Westen moest 
escalatie door misrekening voorkomen door crisisbeheer-
sing. De KM zag hierbij een taak voor de minder grote 
marines, om zo directe confrontatie tussen grootmachten 
te vermijden. Lees: een taak voor zichzelf. De geloofwaar-
digheid van eigen crisis-beheersend maritiem optreden 
hing daarbij samen met de doelmatigheid van de betrok-
ken vlooteenheden. Mobiliteit en flexibiliteit waren key.19

Het bovenstaande leidde voor de KM tot de volgende 
‘grondslagen’ voor nieuw vlootbeleid:

•  Handhaving van een bijdrage aan de maritieme NAVO-
component die kwantitatief en kwalitatief… 
-  Nederlands beleid ter bevordering en bescherming van 

vrij en onbelemmerd gebruik van de zee door het in-
ternationale handelsverkeer reflecteerde;

-  beantwoordde aan NAVO-afspraken;
-  dankzij gevechtswaarde (paraatheid, flexibiliteit, mo-

biliteit) respect afdwong bij (grote) bondgenoten;
-  mede was gericht op crisisbeheersing in multinatio-

naal-verband.

•  Instandhouding van een adequate component ter uit-
voering van taken in het kader van nationale belang die 
niet in NAVO-context zijn vastgelegd zoals nationale en 
VN-inzet in het kader van Nederlands beleid ter handha-
ving van de wereldrechtsorde.20

bij het ene focuste op ASW, de ander op oppervlakte- en 
luchtverdediging. Romp en voortstuwingsinstallatie zou-
den zoveel mogelijk identiek worden gehouden.16 Een 
doelstelling die echo’s oproept van de huidige voorziene 
‘familievorming’ voor nieuwe KM-hulpvaartuigen om zo 
ontwerp-, bouw- en levensduurkosten te reduceren. Ove-
rigens een visie die weinig bijval kreeg van de nieuwe 
CMS VADM Maas. In een nota in oktober 1968 schreef hij 
dat een fregat een ‘geloofwaardig machtsmiddel’ moest 
zijn. Een schip met enkel defensieve bewapening of on-
voldoende offensieve bewapening zou ‘niet de gewenste 
uitwerking’ hebben. Een KM-fregat moest door een di-
versiteit aan wapensystemen bij een opponent steeds 
de overtuiging wekken dat het met een ‘doortastend 
offensief’ de eigen verdediging zou effectueren, ‘geheel 
passend in de strategie van crisisbeheersing en flexible 
response’.17 Wederom argumentatie die resonantie op-
roept wat betreft het vraagstuk anno nu over de balans 
tussen kwaliteit en kwantiteit inzake nieuwe maritieme 
platforms.

Marinestafschoolstudie en een ‘helicopterdrager’ 
Mogelijk beïnvloed door een in dat jaar geschreven - en 
aansluitend in het tijdschrift Ons Zeewezen gepubliceer-
de – Marinestafschoolstudie, die ’helikopterkern-voor-
raadschepen’ als centraal element  voor de nieuwe vloot 
bepleitte, gegeven het feit dat grote Westerse landen 
helikopter of commando carriers introduceerden voor 
amfibische operaties, kwam het in augustus 1968 in de 
Marinestaf tot discussie over een mogelijke ‘helicopter-
drager’. Het betrof geen (afgeleide van een) carrier, maar 
een ‘tanker-voorraadschip met meer uitgebreide heli-
copteraccomodatie’ waarbij de in aanbouw zijnde Cana-

CMS VADM J.B.M.J. Maas (foto: collectie NIMH)

‘De geloofwaardigheid van eigen crisis-
beheersend maritiem optreden hing 
samen met de doelmatigheid van de 
betrokken vlooteenheden. Mobiliteit 
en flexibiliteit waren key.’
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DMKM-schets van de in 1966 voorgestelde ASW-helikopter-
carrier (foto: collectie NIMH)

Impressie van het in 1968 in de Marinestafschoolstudie bepleitte helikopterkern voorraadschip  (foto: collectie NIMH)
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BACK TO THE FUTURE?

Vlootsamenstelling 1 
•  De KM telde een Oceaan- en een Noordzeevloot.
•  De Oceaanvloot omvatte groepen die zelfstandig alsook in 
bondgenootschappelijk verband opereerden en als groep 
allereerst een afschrikkingsrol kenden en een taak in ‘gro-
te oorlog’. De eenheden dienden tevens geschikt te zijn in 
kleiner verband of zelfstandig een crisisbeheersingsrol te 
vervullen, zowel binnen als buiten NAVO-gebied.

•  De Noordzeevloot omvatte mijnenbestrijdingsgroepen 
en patrouillevaartuigen.

•  De onderzeebootvloot had als kern SSN’s.
•  Verwerving van één licht helikoptertype opererend van-
af alle fregatten en bevoorradingsschepen.

•  Introductie ‘Noordzee’ patrouillevaartuig (latere, ver-
gaand vergrootte M-fregat) dat dankzij containers di-
verse taken vervulde.23

Vlootsamenstelling 2  
Dit betrof een alternatieve samenstelling mocht de ver-
werving van SSNs afketsen. Hetzelfde takenpakket 
diende met andere inzetmiddelen te gebeuren. Hoe-
wel de Noordzeevloot-samenstelling overeind bleef, 
veranderde die van de Oceaanvloot in die zin dat bij 
actieve(onderzeeboot)detectie op lange afstand onder-
water, op andere middelen dan de SSN moest worden te-
ruggegrepen. Het MP-fregat ontbeerde sowieso een der-
gelijke capaciteit. De conventionele onderzeeboot bezat 
een te lage onderwatervaart en een te gering beschikbaar 
vermogen voor actieve sonardetectie. De dieselelektri-
sche onderzeeboten zouden daarom niet opereren in sa-
menwerking met de oceaangroepen maar zelfstandig, of 
in coördinatie met LRMPs inzet zien inzake verkenning en 
acties tegen boven- en onderwaterdoelen.

Grote helikopters, uitgerust met detectie/relocatie- en 
classificatie-apparatuur, alsmede met aanvalswapens, 
zouden in Vlootsamenstelling 2 de gewenste actieve de-
tectiecapaciteit onder water leveren. Deze helikopter was 
te groot om te opereren vanaf de GW- en MP-fregatten. 
Op die schepen bleef de in Vlootsamenstelling 1 voorziene 
lichtere aanvals-(standaard) helikopter, de latere West-
land-Lynx, gehandhaafd. De grote helikopter opereerde 
vanaf het bevoorradingsschip. Dit moest beschikken 
over een ‘grotere dek- en hangarruimte’. In deze tweede 
samen stelling bepleitten de opstellers van het vlootplan 
voor een ‘meer op de grote helicopter gericht ontwerp’ 
van een derde te verwerven bevoorradingsschip, en in een 

Voor oceaanstrijdkrachten was Groot-Brittannië in eerste 
instantie de aangewezen partner, terwijl voor kust- en 
Noordzee-eenheden samenwerking met de België, Duits-
land, Denemarken en Noorwegen voorop stond. Het mi-
litair uit de NAVO teruggetrokken Frankrijk ontbrak op 
deze lijst.

Teneinde maximale Nederlandse politieke medezeggen-
schap te verkrijgen diende naast mobiliteit, flexibiliteit 
en oceaankarakter, het bewerkstelligen van een zo hoog 
mogelijk technisch niveau der zeestrijdkrachten, naast 
kwantiteit, een hoofddoel te zijn. Het Vlootplan bekriti-
seerde in het verlengde hiervan deels de KM-taak in de 
Defensienota 1968. Er zou sprake zijn van een tegenstrij-
digheid, ‘welke ligt in de afschrikkende (vooral ASW-) taak 
enerzijds en de crisisbeheersende taak [gericht op bestrij-
ding van bovenwaterschepen alsook amfibische marinier-
sinzet] anderzijds.’ De flexibiliteit in de inzetbaarheid en 
bevoorrading van het fregattensquadron werd daarbij 
ongunstig beïnvloed door de in de nota aangekondigde 
bouw van twee in wezen verschillende scheepstypen. 
Daarom ging het Vlootplan uit van één type fregat, dat 
door een verstandige keuze van wapensystemen het spe-
cifieke karakter van beide scheepstypen ‘tot op zekere 
hoogte’ in zich verenigde. Een dergelijk fregat kreeg, zeker 
door uitrusting met een lichte helikopter een ‘multipur-
pose (MP)’ karakter. 21 Deze insteek sloot, vermoedelijk 
niet toevallig, aan bij het aangehaalde streven van CMS 
Maas, een flexibel, wereldwijd opererend, maar bovenal 
afdoende allround deterrence tentoonspreidend fregat in 
dienst te nemen. Dit werd het Standaardfregat van de 
Kortenaer-klasse.

Mariniersinzet werd vooral voorzien in Maritime Contin-
gency Forces Concept Atlantic (MARCONFORLANT)-ver-
band of buiten NAVO-gebied. ‘Voor eerstgenoemde zullen 
de eenheden voor wat betreft organisatie, samenstelling, 
en uitrusting zoveel mogelijk aangepast moeten zijn aan 
die der overige deelnemende landen, met name aan die 
van de Britse mariniers.’22 Hiermee nam het Vlootplan een 
voorschot op het in mei 1973 getekende MOU inzake een 
UK/NL Amphibious Force en inzet op de NAVO-Noordflank.
Het Vlootplan 1975-1990, geaccordeerd door CMS VADM 
Maas, schetste twee scenario’s voor de toekomstige vloot. 
Hierbij waren naast bovengenoemde overwegingen de 
‘beschikbare personele- en financiële middelen’ bepalend 
voor de vorm van de toekomstige zeestrijdkrachten.

Hr.Ms. Zuiderkruis, met als vaak tijdens internationale oefeningen een Britse Sea King ASW helikopter aan boord (foto: collectie 
NIMH)
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op dit type helikopter geënte uitgebreidere modernisering 
van het tweede bevoorradingsschip, de in 1976 in dienst 
te nemen Zuiderkruis. De omschrijvingen wat betreft een 
bevoorradingsschip met faciliteiten voor een grote heli-
kopter, roepen echo’s op met die van de in de zomer 1968 
door de Marinestaf bepleitte ‘helicopterdrager’.24

Het tweede scenario werd na het afketsen van de uit-
eindelijke verwerving van SSN’s in 1972 grotendeels uit-
gevoerd. Grotendeels, want het derde grotere bevoorra-
dingsschip kwam er door budgetproblemen niet, evenmin 
als modernisering van de Zuiderkruis ten behoeve van 
omvangrijke inzet van grote ASW-helikopters, omdat de 
KM die evenmin verwierf. Laatstgenoemd vaartuig ope-
reerde weliswaar bij internationale oefeningen menig-
maal met dergelijke helikopters, maar dit betrof West-
land Sea Kings van de Royal Navy. Wat betreft de LRMPS 
kwam het aanvang jaren tachtig tot uitfasering van de 
Lockheed Neptune alsmede de Bréguet Atlantic en aan-
schaf van moderne Lockheed P3-C Orions.

Conclusie  
Welnu, terug naar wat hetgeen bovenstaand historisch 
overzicht kan bijdragen aan een hedendaags debat over 
maritieme strategie ten bate van een toekomstbesten-
dige KM. Allereerst was er in de naoorlogse decennia, 
zoals Warnar terecht stelt, inderdaad weinig tot geen 
debat in het Marineblad over een maritieme strategie en 
hiermee gepaard gaande vlootplannen. Enkel in het vak-
blad Ons Zeewezen (voorloper huidig Maritiem Nederland), 
verscheen er in 1969 een weergave van een marinestaf-
schoolstudie over een strategisch onderbouwd vlootplan. 
Als gesignaleerd doorliepen de Defensienota’s van 1964, 
1968 en het Vlootplan voor 1975-1990, tevoren intern de 
marinetop wel degelijk diverse stadia van afwegingen ten 
overstaande van de gepercipieerde dreiging ter zee, NA-
VO-taken – al dan niet zelf door de KM gezocht-, beschik-
baar budget en afhankelijkheid/invloed van vooral de 
bondgenoten Verenigde Staten en Groot-Brittannië inzake 
wapen- en scheeps-technologische kennis, maar ook sa-
mengaan van doctrine, opleidingen etc. Wat opvalt is dat 
een ambitieuze Admiraliteit geleidelijk belandde bij meer 
realistische vlootinvulling-scenario’s na het eerder aange-
kondigde afvoeren van onder andere kapitale schepen. 
De marinetop hield tot aanvang jaren zeventig meerdere 
opties open, om in te kunnen spelen op eventualiteiten 
rondom een onzeker budget, wapen-technologische ont-
wikkelingen en beschikbare kennis, alsook veranderende 
dreigingen. De hieraan te koppelen invulling van vloot-
planscenario’s varieerden van markante wapenplatforms 
als helikoptercarriers, SSNs, ‘familievorming’ in scheeps-
typen, tot (verbouwde) grotere bevoorradingschepen 
met uitgebreide capaciteit voor grote ASW-helikopters, 
alsook omvangrijke fregatgroepen opererend rondom 
GW-platforms. De anno nu door sommige onderzoekers 
bij de krijgsmacht- en de marine gesignaleerde ‘padaf-
hankelijkheid’ voor toekomstige strijdkrachten, speelde 
in die jaren bij de KM daarom minder. Te meer daar door 
bemannings- en budgettekorten het blijven opereren met 
kapitale schepen als carriers onmogelijk werd.

Uiteindelijk waren het diepgaande en fundamentele dis-
cussies op hoog niveau voorafgaand aan defensienota’s 

en vlootplannen, waarbij (vlag)officieren en vak-bewinds-
lieden, strategische overwegingen als ‘oceaankarakter’ om 
de marine wereldwijd als geloofwaardig afschrikkingsin-
strument te laten opereren bij crisisbeheersing, maar ook 
flexibiliteit, mobiliteit, kwaliteit en kwantiteit, meewogen 
bij een toenmalige realistische visie op een toekomstbe-
stendige KM. Doorslaggevend voor deze visionairs was 
en bleef dat de marine, door het kunnen inbrengen van 
gevechtskracht gekenmerkt door voornoemde eigen-
schappen, Nederland op hoog niveau een stem gaf in de 
internationale arena en zo beter in staat was nationale 
belangen te waarborgen. Food for thought voor huidig de-
bat en een heroriëntatie inzake een CZSK dat dit belang 
het beste kan dienen?25

Dr. A.J. (Anselm) van der Peet is senior wetenschap-
pelijk onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (NIMH) te Den Haag. 
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