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Toenmalig minister van Marine, De Booy, koesterde in 1946 ambitieuze plannen met de 
Koninklijke Marine. Voor de taken die hij voor de vloot voorzag, achtte hij niet minder dan 
drie smaldelen nodig, elk bestaande uit een ‘light fleet carrier’, twee 15 cm-kruisers, acht 
jagers, een bevoorradingsschip en een tanker. Hij vond dat de marine vooral onder de 
paraplu van de pas opgerichte Verenigde Naties internationaal militair moest gaan 
optreden. Met de opkomende Oost-Westconfrontatie kwam al spoedig een einde aan de 
euforie over de rol van de Verenigde Naties op het gebied van internationale veiligheid. Na 
de oprichting van de NAVO in 1949 richtte de marine zich op een rol op de Atlantische 
Oceaan onder bevel van het bondgenootschap. Het marinebeleid was er wel op gericht zo 
lang mogelijk vast te houden aan een zo omvangrijk mogelijke ‘harmonische vloot’, 
aanvankelijk bestaande uit een vliegkampschip; kruisers; jagers en later fregatten; 
onderzeeboten. Uit deze ‘harmonische vloot’ konden eskaders en later escortegroepen 
worden samengesteld. 

In de Nederlandse militaire geschiedschrijving bestond tot voor kort een leemte in de 
geschiedenis van de Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog. De publicatie Pugno Pro 
Patria. De Koninklijke Marine tijdens de Koude Oorlog, van kolonel der mariniers b.d. dr. 
D.C.L. Schoonoord voorziet op voortreffelijke wijze in deze leemte. De Latijnse titel van de 
publicatie – ‘ik strijd voor het vaderland’ – was ooit de embleemspreuk van de zeventiende-
eeuwse Admiraliteiten en later van het ministerie van Marine. De auteur beschrijft en 
analyseert met een onafhankelijke en kritische instelling vooral het ‘Haagse’ marinebeleid 
tijdens deze periode. 

Bedrijfsgeschiedenis 

Aangezien de Koude Oorlog (1949-1989) een periode van veertig jaar omvat, waardoor de 
auteur alleen al het archief van de Marinestaf van ongeveer anderhalve kilometer aantrof, 
moest hij zich beperkingen opleggen. Omdat veel marine-onderwerpen, zoals onderdelen 
(Onderzeedienst, Korps Mariniers, etc.) en operaties reeds elders zijn beschreven, 
beschouwt Schoonoord zijn studie “vooral als een ‘bedrijfsgeschiedenis’ van de ‘Haagse 
marine’, ingebed in de strijd tussen Oost en West, de politieke en maatschappelijke 
omgeving op het vaderlands toneel en de eisen die de NAVO aan de Nederlandse 
oorlogsvoorbereiding stelde”.  

Aanvankelijk kende de marineleiding de nodige beleidsruimte. Tot 1972 beschikten de 
krijgsmachtdelen over een ‘eigen’ staatssecretaris. Voor de marine waren dat 
achtereenvolgens de oud-marineofficieren Moorman, De Jong en Van Es, die dankzij hun 
kennis van de vloot en hun operationele ervaring goed op de hoogte waren van het reilen en 
zeilen van de marine. Door de invoering van de matrixorganisatie, die geen voor het 
krijgsmachtdeel verantwoordelijke staatssecretaris meer kende, verschoof de macht en de 



beslissingsbevoegdheid geleidelijk naar de Centrale Organisatie van het ministerie van 
Defensie. Dit werd later nog eens versterkt door de kostenoverschrijdingen bij wat bekend 
staat als de Walrus-affaire. Kortom: de eigen beleidsruimte van de marine nam sterk af, 
want de marine moest zich steeds meer vergaande politieke bemoeienis laten welgevallen.  

De auteur besteedt ruim aandacht aan de twee pogingen die de marineleiding tussen 1956 
en 1972 achtereenvolgens bij de Amerikanen en Fransen deed om een nucleair 
voortgestuwde onderzeeboot te verwerven. Ondanks vergaande besprekingen strandden 
beide pogingen in feite vanwege de hoge kosten. Maar ook de belangstelling bij de 
toenmalige marineleiding was uiteindelijk verminderd, want de verwerving van nucleaire 
onderzeeboten zou ten koste gaan van de taakgroepen op de Atlantische Oceaan.  

Slechts één alinea besteedt aandacht aan een opmerkelijke gebeurtenis in de politiek-
militaire verhoudingen in Nederland, namelijk de beslissing over de Neptunes-maritieme 
patrouillevliegtuigen. Op Prinsjesdag 1975 maakte het kabinet bekend dat de verouderde 
Neptune-patrouillevliegtuigen van de marine binnen een paar maanden moesten worden 
afgestoten. Ook zou de laatste Nederlandse kruiser verdwijnen. Dat schoot het 
marinepersoneel in het verkeerde keelgat. Op 17 september 1975 vlogen demonstratief vier 
Neptunes laag over het Binnenhof. Het geraas was goed te horen in de Tweede Kamer, waar 
juist op dat moment werd gedebatteerd over bezuinigingen op de Marineluchtvaartdienst. 
Politici waren verontwaardigd over deze protestactie. Zoiets was ongehoord in de 
naoorlogse geschiedenis van de krijgsmacht. Bovendien hielden militaire vakbonden een 
maand later nog eens een protestbijeenkomst in de RAI, waar 7.000 geüniformeerde 
marinemannen bij aanwezig waren. 

Boeggolven en scheepsrompen 

Een constante factor die de auteur in het naoorlogse marinebeleid noemt zijn de 
investeringen in schepen en vliegtuigen, die al of niet geholpen werden door de toepassing 
van de ‘boeggolf’ en de ‘rompenpolitiek’. Bij de boeggolf betrof het de methode om 
onderbestedingen van de begroting tegen te gaan. Jaarlijks werd een fors bedrag aan 
verplichtingen naar een volgend jaar doorgeschoven, wat niet in strijd was met de wet, maar 
wel met de bedoelingen van de wetgever. Het fenomeen rompenpolitiek staat vooral op 
naam van directeur Materieel, schout-bij-nacht Langenberg. Zijn visie was dat als het 
platform er eenmaal was, de sensoren, de munitie en het personeel er ook wel kwamen als 
er later in de planperiode weer fondsen beschikbaar kwamen, wat doorgaans volgens 
Schoonoord niet het geval was. Bij de rompenpolitiek speelde de werkgelegenheid in de 
Nederlandse scheepsbouwindustrie ook een niet onbelangrijke rol. Maar een en ander had 
vooral bezuinigingen op de exploitatie en het marinepersoneel tot gevolg. Zo gingen 
tekorten op de exploitatie onder meer ten koste van het Korps Mariniers. Dit veranderde in 
de jaren tachtig toen samenwerking met de Britten tot stand kwam in de UK/NL Landing 
Force en later in NAVO-verband in de ACE Mobile Force. De eerdergenoemde Walrus-affaire 
maakte echter een einde aan de ‘rompenpolitiek’.  

De publicatie is uitstekend gedocumenteerd. Zo zijn er niet minder dan 1.058 noten en staan 
in bijlagen ook onder meer lijsten van KM-materieel in de periode 1950-1989, bewindslieden 
en chefs Marinestaf. Een goed register maakt de publicatie zeer toegankelijk. Kortom, wie 
geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Koninklijke Marine tijdens de Koude oorlog, in 



het bijzonder het opereren van de marineleiding in een volatiele politieke omgeving en de 
strijd tussen ambities en beschikbare fondsen, is dit boeiende boek van harte aanbevolen. 

Kees Homan is als onderzoeker verbonden aan het Instituut Clingendael.  
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