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Inleiding

Reeds tijdens de Tweede Wereldoorlog waren op Britse bodem de fundamenten gelegd voor de 
naoorlogse wederopbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Na een voorzichtige aanloop, 
in de eerste jaren nog onder Britse vleugels, raakte de opbouw na 1950 in een stroomversnelling. 
Met grootschalige Amerikaanse hulp werd een tactische luchtmacht uit de grond gestampt, 
in aanvulling op de met nationale middelen reeds gerealiseerde en op Britse leest geschoeide 
luchtverdedigingseenheden. Haar sedert de oorlogsjaren ingezette stormachtige ontwikkeling 
bereikte in maart 1953 een voorlopige bekroning met het uitroepen van de Koninklijke Lucht-
macht (klu) tot een zelfstandig krijgsmachtdeel. In de daaropvolgende jaren dijde de klu in 
zowel materieel als personeel opzicht uit, tot ze eind 1957 met meer dan negenhonderd vliegtui-
gen in materiële zin haar absolute hoogtepunt bereikte. Deze imposante luchtvloot herbergde 
ruim vierhonderd operationele gevechtsvliegtuigen, voor het merendeel straalvliegtuigen van 
de tweede generatie. Met deze honderden vliegtuigen werden in de jaren vijftig zestien operatio-
nele squadrons, een transportsquadron, twee squadrons met lichte vliegtuigen en diverse oplei-
dingseenheden uitgerust.1 Zij vonden onderdak op tien van de dertien vliegbases, na de oorlog 
hersteld dan wel nieuw gebouwd, waarover de klu kon beschikken.2

 De aanvaarding van nucleaire taken vormde een volgende mijlpaal in de ontwikkeling van 
de klu, die met de f-104 begin jaren zestig bovendien haar eerste derde-generatie-gevechts-
vliegtuig verwelkomde. Met de introductie van een ander technologisch hoogstandje, het gelei-
dewapensysteem tegen luchtdoelen, liep het aantal ‘vliegende’ squadrons vanaf de late jaren 
vijftig terug. De oprichting van negentien geleidewapeneenheden droeg er toe bij dat de perso-
nele omvang eind 1966 tot een recordhoogte van 28.600 man steeg.3 De Noord-Atlantische Ver-
dragsorganisatie (navo) zwaaide zowel in vredes- als in oorlogstijd de scepter over de op Duitse 
bodem geplaatste geleidewapensquadrons. Met het overdragen van de bevelsbevoegdheid over 
de geleidewapensquadrons, luchtverdedigingssquadrons en het meldings- en gevechtslei-
dingsysteem aan de navo, en in de wetenschap dat de tactische luchtstrijdkrachten reeds vanaf 
hun oprichting onder geallieerd bevel stonden, was de bondgenootschappelijke inbedding van 
de Koninklijke Luchtmacht in 1960 gecompleteerd.
 Dit vertrouwen in een collectieve verdediging was misschien wel de belangrijkste verande-
ring ten opzichte van de vooroorlogse situatie. De Duitse inval toonde het failliet van de tot 
mei 1940 gevoerde neutraliteitspolitiek, waarmee de regering ten onrechte had gehoopt Neder-
land voor het oorlogsgeweld te kunnen behoeden. Een pijnlijke ervaring rijker, trad Nederland 
in 1948 toe tot de Westerse Unie. Een jaar later volgde de ondertekening van het navo-verdrag, 
waarmee de basis werd gelegd voor het naoorlogse veiligheidsbeleid.4 Met de toetreding tot 
het Atlantisch bondgenootschap verplichtte Nederland zich tot het leveren van een evenredige 
bijdrage aan de geallieerde defensieopbouw, een plicht waaraan de regering in 1950 gehoor gaf 
na in eerste instantie voorrang te hebben gegeven aan haar koloniale ‘verplichtingen’ in Neder-
lands-Indië. De luchtmachtleiding kreeg in 1951 groen licht om het Luchtmachtplan 1951-1954 
in gang te zetten, een plan dat, zoals oud-luchtmachtbevelhebber D. Starink terecht opmerkt, 
“in feite bepalend is geweest voor de omvang en samenstelling van de Koninklijke Luchtmacht 
tijdens de gehele periode van de Koude Oorlog”.5 Hoe deze opbouw in de praktijk gestalte heeft 
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gekregen, is evenwel nimmer onderwerp geweest van een grondige, wetenschappelijke studie. 
Dit proefschrift beoogt daarin verandering te brengen.

Historiografie

De wetenschappelijke interesse voor de verrichtingen van de Koninklijke Luchtmacht tijdens de 
Koude Oorlog houdt, zeker voor wat betreft studies waarin de ontwikkeling van de Nederlandse 
luchtstrijdkrachten in een breder perspectief wordt geplaatst, niet over. Daarentegen is over het 
Nederlandse veiligheidsbeleid in de Koude Oorlogsjaren inmiddels een boekenkast vol geschre-
ven. De meeste van deze studies komen voort uit politicologische kring, waarbij het debat zich 
in hoofdzaak heeft geconcentreerd op het vraagstuk van de Nederlandse bondgenootschappe-
lijke trouw. De door A. van Staden in zijn frequent geciteerde proefschrift Een trouwe bondgenoot. 
Nederland en het Atlantisch Bondgenootschap (1960-1971) geponeerde these van de ‘trouwe bond-
genoot’ heeft decennialang het debat over het Nederlandse veiligheidsbeleid beheerst. Hierin 
karakteriseert hij Nederland in de jaren zestig als een rechtlijnig en anticommunistisch land, 
dat zijn internationale verplichtingen getrouw nakwam en zich vrijwel onvoorwaardelijk achter 
de acties van de Amerikaanse “alliantieleider” schaarde. Deze volgzame houding schrijft Van 
Staden toe aan een combinatie van eigenbelang en morele motieven. Aangezien Nederland voor 
zijn bescherming tegen het vermeende communistische gevaar was aangewezen op de Ame-
rikaanse militaire kracht, paste het niet om de belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten 
(vs), tegen de haren in te strijken. Verder diende de navo naast een militair ook een politiek 
doel: het bood Nederland de kans om invloed uit te oefenen op het wereldpolitieke toneel. Tot 
slot ziet Van Staden de loyale opstelling als een uiting van dankbaarheid voor de Amerikaanse 
bijdrage aan de bevrijding en het naoorlogse economische herstel van West-Europa.6

 Deze karakterschets, die Van Staden in een artikel uit 1989 zelfs nog verder aanscherpte door 
de Nederlandse houding te omschrijven als een van “loyalty and faithfullness, if not outright 
docility”, kreeg in de jaren zeventig en tachtig veel navolging onder politicologen.7 Zo typeerde 
J.J.C. Voorhoeve Nederland in de jaren vijftig en zestig bijvoorbeeld als “an exemplary ally of 
the u.s.”, hoewel binnenlandspolitieke en buitenlandspolitieke factoren het land volgens Voor-
hoeve in de vroege jaren zeventig dwongen om van “a ‘super-loyal’ into a ‘normal’ ally” te veran-
deren.8 Ook J.H. Leurdijk, P.R. Baehr, R.W. Russell, J.L. Heldring, H.J. Neuman en R. Riemersma, 
om er enkelen te noemen, zetten Nederland neer als loyale bondgenoot.9 E.H. van der Beugel 
zag Nederland als “voorspelbare, loyale, degelijke, kleine bondgenoot van Amerika”.10 Onder 
historici vond de ‘trouwe bondgenoot’-these eveneens ingang. Illustratief is onderstaand citaat 
van H.W. von der Dunk, die Nederland beschreef als “ijverig lid van de navo (...), de meest volg-
zame bondgenoot van Amerika”.11 In navolging van Van Staden voerden velen de hoogte van de 
Nederlandse defensie-uitgaven aan als bewijs voor de Nederlandse loyaliteit, die, afgezet tegen 
de inspanning van vergelijkbare lidstaten zoals België en Denemarken, relatief hoog leken. De 
wens de Verenigde Staten tevreden te houden lag hieraan ten grondslag. Hun budgettaire argu-
ment impliceert dat het defensiebeleid een afgeleide is van het buitenlands beleid.12

 De in brede kring gedragen opvatting dat het defensiebeleid ondergeschikt is aan de doelstel-
lingen van het buitenlands beleid, hetgeen volgens Van Staden in de Koude Oorlog neerkwam op 
het zijn van een trouwe bondgenoot, wordt door J.W. Honig evenwel verworpen. In zijn in 1994 
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verschenen Defence Policy in the North Atlantic Alliance. The Case of the Netherlands, een uitwerking 
van zijn proefschrift, verdedigt Honig de stelling dat het Nederlandse defensiebeleid zich in deze 
jaren grotendeels onafhankelijk van het buitenlands beleid heeft ontwikkeld. Niet de navo of de 
politiek, maar de krijgsmachtdelen zélf bepaalden het defensiebeleid, zo betoogt Honig in zijn 
spraakmakende boek. De krijgsmachtdelen werden daartoe in de gelegenheid gesteld door de 
grote mate van institutionele en financiële vrijheid die zij genoten. Politieke controle op de defen-
sieopbouw, zo die er al was, wisten zij eenvoudig te pareren door zich te beroepen op ‘navo-ver-
plichtingen’. Hoewel van verplichtingen in juridische zin geen sprake was (als niet-suprana-
tionaal orgaan kan de navo soevereine lidstaten geen eisen opleggen), ervoeren kabinet en 
parlement afspraken tussen navo-defensieministers als moreel bindend.13 ‘navo-verplichtin-
gen’ hadden, om de woorden van premier W. Drees te citeren, “in ons parlement een bijna magi-
sche klank”.14 Zich verschuilend achter deze verplichtingen wisten de drie krijgsmachtdelen hun 
politieke meesters – die bovenal een trouwe bondgenoot probeerden te zijn – om de tuin te leiden, 
terwijl zij op de achtergrond hun eigen verlangens realiseerden, aldus Honig.15

 Honig komt tot de slotsom dat de ‘trouwe bondgenoot’-these voor Nederland helemaal niet 
opgaat. Hoewel zijn boek hier en daar kritiek oogstte,16 schuilt de waarde ervan onder meer in 
het feit dat Honig als eerste zijn blik verlegde van de veiligheidspolitiek in algemene zin naar 
een specifiek onderdeel hiervan, het defensiebeleid. Vernieuwend was bovendien dat Honig de 
‘trouwe bondgenoot’-these fundamenteel ter discussie stelde. Hij was overigens niet de enige 
die vraagtekens bij deze these plaatste. In de jaren negentig stelden ook anderen, onder wie D. 
Hellema en A.E. Pijpers, dat het traditionele beeld van de trouwe bondgenoot op diverse punten 
herziening behoefde.17 Deze en andere nieuwe inzichten over de Nederlandse rol in de navo 
vonden hun weg naar de recentere literatuur. Zo karakteriseren W. Klinkert en G. Teitler Neder-
land bijvoorbeeld als trouwe, maar verre van “slaafse bondgenoot” of “volgzame partner” van 
de Verenigde Staten.18 W. van Brouwershaven concludeert dat Nederland “niet altijd het braaf-
ste jongetje van de klas is geweest”. “De conclusie dat het Nederlandse defensiebeleid voor de 
volle honderd procent navo-beleid is moet dus op zijn minst genuanceerd worden”, zo toont 
haar onderzoek naar strategievorming bij het Ministerie van Defensie aan.19 En in haar recente-
lijk gepubliceerde proefschrift over Nederlands-Amerikaanse betrekkingen schrijft K. van der 
Wijngaart dat “de Atlantische oriëntatie” zeker niet inhield dat Nederland “alles wat uit de Ver-
enigde Staten kwam voor zoete koek slikte”.20 De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat hoe alge-
mener het niveau, hoe meer Nederland aan het beeld van de ‘trouwe bondgenoot’ beantwoordt. 
Waar de Nederlandse bondgenootschappelijke trouw in algemene zin slechts door een enkeling 
wordt betwijfeld – de navo de rug toekeren lijkt zelfs in de roerige jaren zeventig nooit een seri-
euze optie te zijn geweest – heeft Nederland op de onderliggende niveaus wel degelijk zijn eigen 
nationale accenten gelegd, zoals ook uit de opbouw van de luchtstrijdkrachten zal blijken.
 Naar de thesen van Van Staden en Honig, die overigens verschillende niveaus beschrijven, 
zal in dit proefschrift met een schuin oog worden gekeken. De meeste aandacht gaat evenwel 
uit naar het in kaart brengen van de opbouw van de luchtmacht zelf. Met name tijdens de Koude 
Oorlog vormde de krijgsmacht het primaire instrument van het Nederlandse veiligheidsbeleid. 
Waar de Koninklijke Landmacht in de Koude Oorlog reeds het onderwerp van studie is geweest, 
blijven de andere krijgsmachtdelen vooralsnog achter.21 Onderstaand (beknopt) bibliografisch 
overzicht toont een duidelijke lacune in de geschiedschrijving over het luchtwapen. Tot de 
Tweede Wereldoorlog zagen in Nederland weinig publicaties over de militaire luchtvaart het 
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licht. Dat veranderde na de oorlog, waarbij de bijdragen aanvankelijk in hoofdzaak verhaalden 
over de krijgsverrichtingen in de meidagen. De geschiedschrijving over de Nederlandse bijdrage 
aan de luchtoorlog boven West-Europa culmineerde in een tweetal monumentale studies: Het 
wapen der Militaire Luchtvaart in de Engelse periode 1940-1945 van J. Tammes, en F.J. Molenaars 
tweedelige studie De luchtverdediging in de meidagen 1940.22 De inzet van het Wapen der Militaire 
Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (ml-knil) in de strijd om Neder-
lands-Indië is door P.C. Boer en O.G. Ward in detail te boek gesteld. Laatstgenoemde heeft tevens 
een belangrijke episode in de naoorlogse geschiedenis van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 
beschreven, namelijk de inzet van de ml-knil in Nederlands-Indië in het tijdvak 1945-1950.23 
De historie van de Marineluchtvaartdienst is door N. Geldhof in 70 jaar Marineluchtvaartdienst 
vastgelegd.24 Naar de luchtmachtgeschiedenis in het eerste decennium na de val van de Muur 
is eveneens onderzoek gedaan. In hun in 2001 verschenen boek Check the Horizon. De Koninklijke 
Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavië 1991-1995 doen R. de Winter en W.H. Lutgert 
minutieus verslag van de Nederlandse bijdrage aan de internationale luchtoperaties boven de 
Balkan in de eerste helft van de jaren negentig. Op zijn beurt heeft P.E. van Loo in het overzichts-
werk Crossing the Border. De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur de adaptatie van 
de klu aan het post-Koude Oorlogtijdperk geboekstaafd.25

 Tussen beide hierboven beschreven periodes uit de luchtmachthistorie gaapt een gat van 
pakweg veertig jaren.26 Jaren waarin de Koude Oorlog in volle hevigheid woedde en de lucht-
macht een belangrijke rol vervulde bij de verdediging van het navo-grondgebied tegen de ver-
meende communistische agressor. Het bestaan van deze witte vlek op de kaart van de geschied-
schrijving over de Nederlandse krijgsmacht in de Koude Oorlog kan worden verklaard door de 
bescheiden omvang van de krijgshistorische dienst van de klu, de Sectie Luchtmachthistorie, 
die haar schaarse middelen over meerdere projecten moest verdelen. Bovendien zijn de voor 
onderzoek naar deze periode vereiste navo-archieven pas sinds kort toegankelijk. Met De lucht-
macht opgebouwd. De totstandkoming en de realisatie van het Luchtmachtopbouwplan-1951, een in de 
reeks brochures van de Sectie Luchtmachthistorie verschenen publicatie, heeft D. Starink in 
2001 een waardevolle eerste aanzet gegeven voor het in kaart brengen van de naoorlogse (weder)
opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Deze brochure beperkte zich echter tot de 
beginjaren van de opbouw.27 Voor inzicht in het verdere verloop, alsook voor de in de jaren zes-
tig en navolgende jaren plaatshebbende modernisering, is de geïnteresseerde aangewezen op 
andere, minder diepgravende publicaties. Een van de belangrijkste daarvan is het in 1963 ver-
schenen gedenkboek Een halve eeuw militaire luchtvaart, onder redactie van R.W.C.G.A. Wittert 
van Hoogland, dat (onder andere) de opbouw tot in de vroege jaren zestig beschrijft.28 Het ver-
volg, het in 1988 ter ere van het 75-jarig bestaan van de (Koninklijke) Luchtmacht uitgegeven 
Vlucht door de tijd: 75 jaar Nederlandse luchtmacht geldt bijna een kwarteeuw later nog altijd als 
het belangrijkste naslagwerk voor informatie over de luchtmacht in de Koude Oorlogsjaren. 
Dit jubileumboek, een bundeling van losse, thematische bijdragen, behandelt de verschillende 
fasen in de luchtmachthistorie evenwel ‘in vogelvlucht’.29 Dat geldt ook voor Luchtmachtbevel-
hebbers geportretteerd, 1954-2005 van R. de Winter en P.E. van Loo.30

 Daarnaast is een aantal goede detailstudies verschenen, waarin deelaspecten van de naoor-
logse Nederlandse luchtmachtopbouw worden belicht. Zo is over de totstandkoming van de 
Nederlandse geleidewapengroepen in de Bondsrepubliek een gedegen studie verschenen van de 
hand van R. Nederlof, getiteld Blazing Skies. De Groepen Geleide Wapens van de Koninklijke Lucht-



I N L E I D I N G 15

macht in Duitsland, 1960-1995.31 Andere relevante studies zijn onder meer: Luchtmachtstructuren in 
beweging: 80 jaar luchtvaartorganisatie, waarin R. de Winter en E.H.J.C.M. Doreleijers de organisa-
torische luchtmachtontwikkeling in kaart brengen; Squadrons van de Koninklijke Luchtmacht van 
W. Helfferich en de door C. Hoogendijk en J.W.G. Nijssen in Bandbox. Een halve eeuw Nederlandse 
gevechtsleiding opgetekende geschiedenis van de gevechtsleiding in Nederland.32 De in 2009 ver-
schenen handelseditie van het proefschrift Hete Hangijzers. De aanschaf van Nederlandse gevechts-
vliegtuigen, waarin B. Kreemers de besluitvorming rond de aanschaf van vliegtuigen analyseert, 
mag in dit verband evenmin onvermeld blijven.33 D. Starink publiceerde ook over logistieke 
vraagstukken en de nuclearisering van de (lucht)strijdkrachten.34

 Afgezien van de serie brochures van de Sectie Luchtmachthistorie (in onderwerp variërend 
van de Luchtmachtraad tot de Luchtmacht Vrouwenafdeling), een veelvoud aan publicaties over 
de hardware, de talrijke herinneringsliteratuur, tijdschriftartikelen en fotoboeken, is over deel-
aspecten van de naoorlogse luchtmachtgeschiedenis dus reeds het nodige geschreven. Wat even-
wel ontbreekt is een wetenschappelijke studie waarin de financiële, organisatorische, materiële, 
personele, infrastructurele en logistieke aspecten samenkomen en in hun onderlinge samenhang 
en vanuit een internationaal perspectief worden bestudeerd. Dit onderzoek vult deze leemte.
 Vergelijkingen met de naoorlogse opbouw van de Belgische en (de weliswaar kleinere) 
Deense en Noorse luchtmachten beloofden een waardevolle extra dimensie aan dit onderzoek 
te kunnen toevoegen. Helaas is over het Koude Oorlogsverleden van deze qua uitgangspositie en 
taken min of meer vergelijkbare West-Europese luchtmachten nog (te) weinig gepubliceerd om 
een zinvolle vergelijking mogelijk te maken.35 Over de Duitse luchtmacht is in 2006 daarentegen 
wel een zeer goede, vuistdikke publicatie verschenen, getiteld Die Luftwaffe 1950 bis 1970. Konzep-
tion, Aufbau, Integration, maar gelet op de buitengewone ontstaansgeschiedenis en de vele malen 
grotere omvang gaat een vergelijking tussen de klu en de Luftwaffe mank.36 Ditzelfde argument 
gaat op voor de Britse, Franse en Italiaanse luchtmachten.

Vraagstelling en benadering

De hoofdvraag waarop deze studie een antwoord probeert te geven luidt: wat waren de voornaamste 
ontwikkelingen bij de opbouw (en instandhouding) van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in het 
tijdvak tussen 1945 en 1973 en welke factoren en actoren hebben deze ontwikkelingen bepaald? De 
opbouw van de luchtstrijdkrachten was het resultaat van een ingewikkeld proces van onderhan-
delen en compromissen sluiten op verschillende niveaus, waar diverse belangen en inzichten om 
voorrang streden. In lijn met de aanpak van Th.J.G. van den Hoogen in zijn studie naar het besluit-
vormingsproces over de Nederlandse defensiebegroting wordt in dit onderzoek de naoorlogse 
opbouw van de luchtstrijdkrachten vanuit een drietal invalshoeken – op drie niveaus – bekeken.37 
Dit zijn het buitenlandspolitieke perspectief, waarin de relatie tussen het defensiebeleid en de inter-
nationale omgeving centraal staat, het binnenlandspolitieke perspectief, waar nationale politieke 
en economische factoren de hoofdrol spelen, en het institutionele perspectief, waarin de organisa-
tiebelangen van de krijgsmachtdelen de overhand hebben. Bij het bestuderen van de opbouw van de 
luchtmacht vanuit deze perspectieven zijn twee noties van belang. De eerste is dat het opbouwen en 
onderhouden van een krijgsmacht slechts een van de zaken is waarvoor een regering schaarse finan-
ciële, materiële en personele middelen kan inzetten; hoeveel er aan de krijgsmacht wordt uitgegeven 
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is uiteindelijk altijd een nationale politieke afweging, waarbij defensiebelangen moeten concurre-
ren met overheidsbestedingen voor andere relevante publieke zaken. Dit gegeven zorgt ervoor dat 
er steeds om de gelden en andere middelen voor de krijgsmacht moet worden gestreden. Slechts 
zelden zullen alle belanghebbenden volledig tevreden kunnen worden gesteld. De tweede notie is 
dat de opbouw en modernisering van de krijgsmacht in de Koude Oorlog in stand werd gehouden 
door een ongekende, op structureel wantrouwen gebaseerde, bewapeningswedloop tussen Oost en 
West, die werd voortgedreven door voortdurende vernieuwingen in de wapentechnologie. De ont-
wikkelingen op technologisch gebied vormden zo een welhaast autonome factor bij de vorming van 
strijdkrachten in de wereld, en dat gold qualitate qua ook voor de Nederlandse luchtstrijdkrachten.38

 Op het buitenlandspolitieke niveau speelden diverse actoren een rol. De belangrijkste waren 
de navo, enkele afzonderlijke lidstaten en de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Oorlog 
(vanaf 1959 Defensie). Op dit niveau kwam de inschatting van de dreiging van de Sovjet-Unie en 
haar bondgenoten aan de orde, alsmede het internationale politiek-militaire antwoord hierop. Hier 
kon Nederland zich wel of niet doen gelden als een trouwe navo-bondgenoot, met name door de 
omvang van de verplichtingen die het aanging en de mate waarin het zich hield aan de in bond-
genootschappelijk verband gemaakte afspraken, een kwestie die onderwerp is van een beschei-
den historiografisch debat (zie boven), waaraan deze studie ook een steentje kan bijdragen. In de 
internationale arena kreeg ook de militaire samenwerking concreet vorm. Die was vaak een logi-
sche voortzetting van wat in de Tweede Wereldoorlog al was gegroeid. De nauwe banden tussen de 
Nederlandse luchtstrijdkrachten en de Britse Royal Air Force (raf) zijn hiervan een goed voorbeeld.
 De regering, gecontroleerd door het parlement, bepaalt het defensiebeleid. Zij doet dit door de 
wensen en belangen van verschillende actoren tegen elkaar af te wegen. De belangrijkste binnen-
landspolitieke actoren bij de naoorlogse opbouw van de luchtmacht waren naast de regering zelf, 
het Ministerie van Oorlog (Defensie) en de luchtstrijdkrachten, de afzonderlijke politieke partijen, 
de ministeries van Financiën en van Economische Zaken, de luchtvaartindustrie, belangengroe-
peringen en pressiegroepen en, als spreekbuis voor belangen van derden, de media. De minister 
van Oorlog (Defensie) bekleedde een sleutelfunctie omdat hij de schakel vormde tussen de rege-
ring en de krijgsmacht. Argumenten die in de internationale fora centraal stonden, werden in poli-
tiek Den Haag afgewogen tegen argumenten van geld, werkgelegenheid en nationaal prestige.
 Het is van belang om apart aandacht te besteden aan het institutionele perspectief van de 
afzonderlijke krijgsmachtdelen. Zeker in de beginperiode eisten zij ieder voor zich een zo groot 
mogelijk deel van de koek op. Vooral de marine had daarmee succes. J.W.L. Brouwer heeft aan-
getoond dat de opbouw en de instandhouding van de, met andere navo-lidstaten vergeleken, 
omvangrijke Koninklijke Marine in de jaren vijftig en zestig niet in de eerste plaats was toe te 
schrijven aan militaire noodzaak, maar aan andere factoren. Door gebruik te maken van het 
prestige van het krijgsmachtdeel (met een verwijzing naar de roemruchte Nederlandse mari-
tieme traditie), door haar vermogen haar ‘product’ te verkopen, door te wijzen op een in ver-
gelijking met de landmacht goede interne organisatie en door het belang voor de Nederlandse 
scheepsbouw te benadrukken, verkreeg de marineleiding – tegen de oorspronkelijke wensen van 
de regering en de navo in – toestemming een blue water navy op te bouwen.39 De vraag is of de 
klu eveneens het laatste argument, in dit geval het economische belang van een zelfscheppende 
vliegtuigindustrie (Fokker), heeft gebruikt om haar argumenten kracht bij te zetten. Ondanks 
het feit dat de krijgsmachtdelen vanaf 1951 officieus en vanaf 1963 officieel hun budgetten vol-
gens een vaste verdeelsleutel kregen toegewezen en zij al spoedig in operationeel navo-verband 
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weinig tot niets meer met elkaar te maken hadden, stak de rivaliteit tussen de krijgsmachtdelen 
nog met enige regelmaat de kop op. Dat was hoofdzakelijk het geval bij de herverdeling van 
nationale taken (bijvoorbeeld de verdediging van Nieuw-Guinea) en de invoering van bepaalde 
nieuwe wapensystemen (zoals geleidewapensystemen). De krijgsmachtdelen bestreden elkaar 
dan door operationele, organisatorische en financiële factoren zo gunstig mogelijk voor zichzelf 
voor te stellen.40 Het krijgsmachtdeelperspectief is, tot slot, ook relevant met het oog op de door 
Honig opgeworpen vraag of het niet in eerste en laatste instantie de krijgsmachtdelen waren die 
het defensiebeleid bepaalden, omdat zij behalve uitvoerders van dat beleid eveneens de voor-
naamste inhoudelijke inbreng bij de beleidsbepaling hadden.41

 Het moge duidelijk zijn dat de hierboven uiteengezette drie invalshoeken of niveaus bovenal 
een analytische waarde hebben. Het gaat om verschillende perspectieven op dezelfde kwesties 
en sommige actoren acteerden op meerdere niveaus tegelijk. De scheidslijnen tussen de niveaus 
waren dun en dikwijls probeerden actoren via het ene niveau steun te krijgen voor hun stand-
punten op een ander niveau. De analytische benadering vanuit verschillende invalshoeken 
maakt het gemakkelijker om inzichtelijk te maken dat verschillende actoren uiteenlopende per-
cepties, belangen en machtsposities hadden. De benadering zal overigens, zoals in de paragraaf 
over de structuur van deze studie nader zal worden toegelicht, met name in de deelconclusies 
van de hoofdstukken en in de slotconclusie expliciet aan de orde komen.

Afbakening en opbouw

De onderzochte tijdsperiode omspant de jaren 1945 tot en met 1973. Het is de vraag of andere 
dan bondgenootschappelijke belangen een rol hebben gespeeld bij de opbouw van de lucht-
strijdkrachten. Door de studie te laten aanvangen in het laatste oorlogsjaar, voordat de belang-
rijkste nieuwe politiek-militaire bondgenootschappen (Westerse Unie, navo), met de hieruit 
voortvloeiende ‘verplichtingen’, waren gesloten, wordt ruimte geboden aan eventuele andere 
belangen die hun invloed deden gelden op de vroeg(st)e luchtmachtontwikkelingen. Zo ontstaat 
een beeld waar de luchtstrijdkrachten vandaan kwamen en waar zij stonden op het moment dat 
(ook) de bondgenootschappelijke belangen duidelijker op de voorgrond traden.
 Als eindpunt is het jaar 1973 gekozen. Het aantreden van het centrumlinkse kabinet-Den Uyl 
in mei van dat jaar luidde een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de luchtstrijdkrachten in. 
Dit kabinet nam de taak op zich de defensieproblemen duurzamer aan te pakken. De luchtmacht 
stond aan het begin van een periode waarin het vraagstuk van de instandhouding steeds klemmen-
der werd. Het was onmogelijk om zonder budgettaire verhogingen de vijf groepen geleide wapens 
te behouden én een vervanger voor de f-104g aan te schaffen. Met de in juli 1974 van kracht gewor-
den defensienota ging de naoorlogse opbouw en modernisering van de Nederlandse luchtstrijd-
krachten, die van 1945 tot 1973 in zekere zin als een onafgebroken proces kan worden beschouwd, 
een nieuwe fase in. De ontwikkelingen in dit tijdvak zijn van beslissende betekenis geweest voor 
de samenstelling en omvang waarmee de klu de tweede helft van de twintigste eeuw betrad, ter-
wijl de jaren nadien zich in grote lijnen kenmerkten door een continuering en modernisering van 
hetgeen tot 1973 was gerealiseerd. Op materieel gebied kon de vernieuwing van het vliegtuigbe-
stand, althans voor de nabije toekomst, als afgerond worden beschouwd met het operationeel aan 
de navo aanbieden van het als vierde en laatste op de nf-5-jachtbommenwerper omgeschoolde 
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316 Squadron. Met de samenvoeging van de vier luchtmachtcommando’s (luchtverdediging, tacti-
sche luchtstrijdkrachten, depots en opleidingen) tot een operationeel en een ondersteunend com-
mando werd in 1973 tevens een organisatorisch hoofdstuk afgesloten.
 De Marineluchtvaartdienst (mld) zal in dit onderzoek slechts mondjesmaat aan bod komen. 
Alleen waar de geschiedenis van de klu en de mld elkaar kruisen, zoals bij de gezamenlijke 
vliegeropleidingen, zullen de maritieme luchtstrijdkrachten ter sprake komen. De mld bleef, 
pogingen om tot een gezamenlijke luchtmacht te komen ten spijt, tot aan de oprichting van 
het Defensie Helikopter Commando in 2008 onder de vleugels van de Koninklijke Marine.42 De 
ml-knil, tot 1950 als zelfstandige luchtmacht naast de mld en de luchtstrijdkrachten in Neder-
land bestaand, zal ook alleen zijdelings ter sprake komen. Dat geldt in mindere mate evengoed 
voor de Groep Lichte Vliegtuigen (gplv). De gplv, wiens lichte vliegtuigen voor artillerie-
waarneming, liaison- en lichte transporttaken gaandeweg het veld ruimden voor helikopters, 
maakte deel uit van de landmacht. De luchtmachtbemoeienis met de gplv beperkte zich tot 
vliegtuigonderhoud en het leveren van vliegers.43

 Als laatste punt zij vermeld dat dit proefschrift in hoofdzaak aandacht schenkt aan de opera-
tionele aspecten van het luchtmachtbedrijf. De schijnwerper is in de eerste plaats gericht op de 
gevechtseenheden: eenheden met een operationele taakstelling die in oorlogstijd de strijd met de 
vijandelijke strijdkrachten moesten aangaan. Hiertoe worden in deze studie gerekend de jacht-
vliegtuigsquadrons met een luchtverdedigings-, verkennings- of tactische aanvalstaak, alsmede 
de geleidewapeneenheden. Hoewel niet minder belangrijk, komen (gevechts)ondersteunende een-
heden, zoals bijvoorbeeld het transportsquadron, de opsporings- en reddingsvlucht, de grond-
diensten, opleidingseenheden en commandovoeringseenheden, minder aan bod.44

 De in navo-verband geformuleerde strategische concepten en operatieplannen worden in 
deze studie relatief ruim bedeeld, aangezien de Nederlandse luchtstrijdkrachten hieraan (het gros 
van) hun taken ontleenden. In de bondgenootschappelijke plannen kregen zij drie taken toebe-
deeld: het bevechten van het luchtoverwicht, het uitvoeren van verkenningen boven het slagveld 
en het aanvallen van gronddoelen. Op de voorbereiding en de uitvoering van dit takenpakket 
behoorden alle onderliggende activiteiten, althans in theorie, te zijn afgestemd. Beslissingen over 
daartoe te nemen maatregelen op organisatorisch, materieel, personeel, financieel, infrastruc-
tureel en logistiek gebied waren evenwel een strikt nationale zaak, waarover de navo geen zeg-
genschap had. Het was op dit niveau dat buitenlandspolitieke en binnenlandspolitieke belangen 
met elkaar in overeenstemming moesten worden gebracht. De uitkomst van die strijd bepaalde de 
definitieve vorm en samenstelling, alsmede de feitelijke gevechtskracht van de Nederlandse lucht-
macht.45 De gemaakte keuzes vertellen tegelijkertijd iets over de Nederlandse loyaliteit jegens het 
bondgenootschap. Dit onderzoek neemt vier deelgebieden onder de loep, te weten de organisatie-
structuur, de materiële sector (met de nadruk op het vliegend materieel), de personeelssector en 
de infrastructurele sector, en analyseert per deelgebied de invloed van de verschillende factoren en 
actoren. Ook zal kort worden stilgestaan bij de voornaamste logistieke en verbindingstechnische 
ontwikkelingen. De financiële aspecten worden uitsluitend op hoofdlijnen beschreven.
 De Nederlandse luchtstrijdkrachten maakten gedurende het merendeel van de onderzochte 
periode een integraal deel uit van de bondgenootschappelijke luchtstrijdkrachten. De navo-stra-
tegieën zouden dus de grondslag moeten vormen voor de in internationaal verband overeengeko-
men taakverdeling, die in laatste instantie resulteerde in (de voorbereiding op) de taakuitvoering 
op het nationale niveau. Dit gegeven bepaalt de hoofdstukindeling, namelijk op basis van de in 
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bepaalde tijdvakken vigerende navo-strategie. Dit resulteert in een viertal stevige hoofdstukken. 
De paragraafindeling binnen deze hoofdstukken is thematisch van opzet. In elk hoofdstuk worden 
respectievelijk beschreven: de internationale ontwikkelingen (het buitenlandspolitieke kader); de 
nationale ontwikkelingen (het binnenlandspolitieke kader); de van kracht zijnde navo-strategie, 
het operationele concept voor de inzet van de bondgenootschappelijke strijdkrachten en de hier-
uit voortkomende taakstelling voor de Nederlandse luchtstrijdkrachten; de nationale opbouw-
plannen van de luchtstrijdkrachten in relatie tot de (inter)nationale ontwikkelingen en, tot slot, 
de concrete uitwerking van deze plannen op organisatorisch, materieel, infrastructureel en perso-
neelsgebied. In de laatstgenoemde en veruit omvangrijkste paragraaf wordt bovendien aandacht 
besteed aan vliegtuigongevallen en (vlieg)oefeningen – belangrijke graadmeters voor de mate van 
geoefendheid en professionaliteit. Ieder hoofdstuk sluit af met deelconclusies, waarin de ontwik-
kelingen aan de hand van de eerdergenoemde drie invalshoeken worden geanalyseerd.
 Als gezegd telt dit boek vier hoofdstukken. Hoofdstuk een beschrijft de belangrijkste ont-
wikkelingen tussen 1944 en 1949. Het schetst de wedergeboorte van de Nederlandse luchtstrijd-
krachten, die na afloop van de Tweede Wereldoorlog praktisch vanaf de grond moesten worden 
opgebouwd. De tijdens de oorlog ontstane hechte banden met Groot-Brittannië drukten hun 
stempel op de initiële fase van de wederopbouw. De verslechterende Oost-Westverhoudingen 
dwongen Nederland eind jaren veertig uiteindelijk om partij te kiezen, waarna de inbedding in 
internationale organen – in eerste instantie in de Westerse Unie, en spoedig daarna in de navo 
– de luchtstrijdkrachten een richtsnoer boden voor het vervolg van hun (weder)opbouw.
 De bondgenootschappelijke samenwerking kreeg echter pas serieus handen en voeten nadat 
in de zomer van 1950 in Korea een oorlog was uitgebroken. In hoofdstuk twee, dat het tijdvak 1950-
1956 behandelt, staat deze opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in navo-verband 
centraal. Onder de beschermende paraplu van Amerikaanse kernwapens, het hoofdbestanddeel 
van de nucleaire navo-strategie, raakte de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten begin 
jaren vijftig in een stroomversnelling. In 1951 accordeerde de regering het Luchtmachtplan 1951-
1954. De tot dan toe op de Britse Royal Air Force georiënteerde Nederlandse luchtstrijdkrachten 
‘veramerikaniseerden’ in de jaren vijftig in een rap tempo, mede dankzij de grootschalige Ameri-
kaanse wapenleveranties. Omstreeks 1957 was de (weder)opbouw goeddeels voltooid.
 De daaropvolgende fase van modernisering vormt het onderwerp van hoofdstuk drie, waarin 
de jaren 1957-1966 worden belicht. Naast de invoering van nieuwe, geavanceerde wapensyste-
men, stond dit tijdvak in het teken van de nuclearisering van de Nederlandse (lucht)strijdkrach-
ten. Deze ontwikkeling hield verband met het nieuwe strategische navo-concept van Massive 
Retaliation. In dit hoofdstuk is bovendien een afzonderlijke paragaaf gewijd aan het vraagstuk 
van de bondgenootschappelijke luchtverdediging.
 In 1967 omarmde het bondgenootschap een nieuwe strategie, Flexible Response, waarin dit-
maal een verdediging met (in eerste instantie) conventionele middelen werd voorzien. De gevol-
gen van dit strategische concept voor de Nederlandse luchtstrijdkrachten worden beschreven 
in het vierde en laatste hoofdstuk, dat eindigt in het jaar 1973. De strategiewisseling stelde de 
luchtstrijdkrachten, die hun handen reeds meer dan vol hadden aan de financiële problematiek 
en het proces van ‘vermaatschappelijking’, voor nieuwe uitdagingen.
 Gebruikmakend van de binnenlandspolitieke, buitenlandspolitieke en institutionele invals-
hoeken zal in de conclusie de opbouw (en instandhouding) van de Nederlandse luchtstrijdkrach-
ten in het tijdvak tussen 1944 en 1973 in zijn totaliteit worden beoordeeld. Welke factoren en 
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actoren hebben de opbouw ‘gestuurd’? En welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken 
over de bondgenootschappelijke trouw? Het boek sluit af met een epiloog, dat de geschiedenis 
van de Nederlandse luchtstrijdkrachten tot de val van de Muur beschrijft.

Bronnen

Dit onderzoek stoelt in hoofdzaak op primaire bronnen. Hiervoor is in de eerste plaats gebruik-
gemaakt van de archieven van het Ministerie van Oorlog (Defensie). Een vervelende bijkomstig-
heid is dat het gros van de geraadpleegde archieven tot 1973 tijdens de totstandkoming van deze 
studie door de Semi-Statische Archiefdiensten van het Ministerie van Defensie (ssa/mvd) aan 
het Nationaal Archief is overgedragen. Een aantal daarvan is voor hun overdracht opnieuw geïn-
ventariseerd en als onderdeel van een bestaande collectie opgenomen. De auteur heeft er daarom 
voor gekozen in het notenapparaat te verwijzen naar de originele vindplaats van archieven/
archiefstukken, zoals deze ten tijde van het onderzoek zijn aangetroffen. In de meeste gevallen 
betreft dit het ssa/mvd, waar een klein deel zich ook vandaag de dag nog bevindt.
 Naast krijgsmachtbrede archieven, waaronder het archief van het Comité Verenigde Chefs van 
Staven (cvcs), de Personeelraad, de Materieelraad, de Staf van de Inspecteur-Generaal der Krijgs-
macht (igk) en de Militaire Attachés, leunt deze studie zwaar op luchtmachtspecifieke archieven. 
Tot de belangrijkste hiervan behoren het omvangrijke archief van de chef Luchtmachtstaf (cls), 
de archieven van de Luchtmachtraad (Lumara), het Commando Luchtverdediging (clv), het Com-
mando Tactische Luchtstrijdkrachten (ctl) en het Directoraat Materieel Luchtmacht (dmlu). 
Voor de beginjaren, toen de Nederlandse luchtstrijdkrachten deel uitmaakten van de landmacht, 
boden onder andere de archieven van de Legerraad, het Hoofdkwartier van de Generale Staf (hkgs) 
en het Directoraat Nederlandse Luchtstrijdkrachten (dnlsk) uitkomst. Voor een complete lijst van 
geraadpleegde archieven wordt verwezen naar de bronnenopgave achterin het boek.
 Om de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten vanuit navo-perspectief te bezien is 
voorts onderzoek gedaan in de nato Archives in Brussel. Op eigen bodem bevatten het archief 
Militair-Politieke Aangelegenheden (mpa) en diens opvolger, het archief van het navo Secreta-
riaat van de Chef Generale Staf/Bevelhebber der Landstrijdkrachten (microfilm), beide aanwezig 
op de ssa/mvd te Rijswijk, een schat aan navo-gerelateerd archiefmateriaal. Dat geldt in mindere 
mate ook voor het archief van de Raad voor Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk (Raad 
mak), die vanaf 1952 zijn werkzaamheden voortzette als de Algemene Verdedigingsraad (avr).
 Voor de ‘politieke zijde’ van het verhaal is gebruikgemaakt van de notulen van de Minister-
raad, de op het Nationaal Archief aanwezige archieven van de voor deze studie meest relevante 
vakdepartementen (Buitenlandse Zaken, Financiën, Economische Zaken en Algemene Zaken), 
alsmede van de Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (hek) en de Handelingen van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal (htk). Ook de archieven van de Defensiecommissie en de Vaste 
Commissie voor Oorlog en Marine waren voor de bestudering van dit aspect van belang.
 Ter aanvulling op het primaire bronnenmateriaal is er veelvuldig geput uit de omvangrijke 
collectie documentatie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (nimh). Literatuur, 
tijdschriften, memoires, dagbladen, officiële overheidspublicaties (in het bijzonder defensieno-
ta’s, commissierapporten), partijpolitieke documenten, navo-publicaties en andere gedrukte 
bronnen hielpen het beeld te completeren.
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HOOFDSTUK 1
 
Marcheren voor de muziek uit: 
wederopbouw in bondgenootschappelijk kader, 1945-1949

De Tweede Wereldoorlog vormt een breukvlak in de geschiedenis van de Nederlandse krijgs-
macht. Dat geldt qualitate qua ook voor de luchtstrijdkrachten, die als het per 22 december 
1938 ingestelde Wapen der Militaire Luchtvaart (ml) de status van zelfstandig wapen binnen 
de Koninklijke Landmacht verkregen.1 Dit besluit markeerde de eerste stap op weg naar een 
autonome positie van het luchtwapen. Het luchtwapen diende vóór de oorlog als instrument 
ten dienste van de landmacht om de Nederlandse neutraliteitspolitiek te helpen handhaven. 
Bij het uitbreken van vijandelijkheden bestonden de taken van het luchtwapen uit het voeren 
van de luchtverdediging en het verlenen van luchtsteun aan de landstrijdkrachten, waarvoor 
aan de vooravond van de Nederlandse betrokkenheid in de oorlog ruim honderd gevechtsklare 
vliegtuigen beschikbaar waren. Vertrouwend op de politiek van neutraliteit werd Nederland op 
10 mei 1940 niettemin geconfronteerd met de Duitse agressie.2 De eerste aanvalsgolven van de 
Duitse Luftwaffe slaagden erin een deel van de Nederlandse luchtvloot op de grond te verras-
sen. De luchtdoelartillerie, in samenwerking met de resterende jachtvliegtuigen, wist de vijand 
zware verliezen toe te brengen.3 Het bombardement van Rotterdam, in combinatie met de mili-
tair uitzichtloze situatie, deed de opperbevelhebber der Nederlandse strijdkrachten, generaal 
H.G. Winkelman, op 14 mei 1940 evenwel besluiten te capituleren.4 De snelle capitulatie had 
wellicht met enkele dagen gerekt kunnen worden als de Nederlandse strijdkrachten, in het bij-
zonder de luchtstrijdkrachten, zich bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog in een gunstiger 
positie hadden bevonden. Nog afgezien van “organisatorische onvolkomenheden”, beschikte de 
Militaire Luchtvaart over onvoldoende en merendeels inferieure jachtvliegtuigen om een effi-
ciënte luchtverdediging te organiseren en de aanvallen van de Luftwaffe een halt toe te roepen.5 
Ofschoon diverse vijandelijke vliegtuigen voor de mitrailleurs van de verouderde Nederlandse 
jachtvliegtuigen vielen, ontpopte vooral de luchtdoelartillerie zich tot een doorn in het Duitse 
oog. Niettegenstaande het feit dat deze tak van de luchtverdediging kampte met een tekort aan 
getraind personeel, bezat het redelijk veel materieel, waaraan tientallen vliegtuigen – met name 
langzame en logge Duitse Ju-52-transportvliegtuigen – ten prooi vielen.6

 Na vijf intensieve oorlogsdagen resteerde er weinig meer van het Wapen der Militaire Lucht-
vaart.7 Hoewel verslagen, zagen enkele tientallen vlieginstructeurs, leerlingvliegers en leden van 
het grondpersoneel kans via Frankrijk naar Groot-Brittannië te ontkomen, van waaruit velen de 
strijd tegen nazi-Duitsland voortzetten.8 Een handjevol landgenoten wist in de dagen na de capi-
tulatie alsnog naar Groot-Brittannië te ontkomen, terwijl uit diverse werelddelen Nederlanders 
naar Groot-Brittannië trokken om als oorlogsvrijwilliger bij de Britse Royal Air Force dienst te 
nemen. Ook in latere jaren werden de gelederen nog regelmatig versterkt met Engelandvaarders, 
die uit bezet gebied wisten te ontsnappen.9 Spoedig ontstond dan ook de wens om Nederlandse 
eenheden te vormen binnen de Britse luchtmacht. In juni 1940 vond de oprichting plaats van No. 
320 (Dutch) Squadron raf, in hoofdzaak bestaand uit personeel van de Marine Luchtvaartdienst 
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(mld). Vanaf eind 1940 gingen er stemmen op om ook met ml-personeel een raf-squadron op te 
richten. Ondanks de persoonlijke bemoeienis van prins Bernhard kwam er van dit voornemen aan-
vankelijk weinig terecht. Naast het tekort aan vliegers vormde vooral de invulling van het 180 kop-
pen tellende contingent grondpersoneel een struikelblok, temeer daar de ministers van Marine en 
Koloniën weigerden hiervoor personeel beschikbaar te stellen. Toen op 12 juni 1943 de oprichting 
van No. 322 (Dutch) Squadron raf alsnog een feit werd, bestond het vliegerbestand slechts voor een 
derde uit Nederlanders, terwijl het grondpersoneel uitsluitend Britten telde.10 Drie maanden later 
was deze situatie ten dele rechtgetrokken. Op de squadron- en vluchtcommandant na bestond het 
squadron uit vliegers van Nederlandse komaf. Het grondpersoneel bestond voor pakweg de helft 
uit Nederlanders.11 No. 322 (Dutch) Squadron speelde in het geheel der oorlogsverrichtingen slechts 
een bescheiden rol. Het feitelijke belang van dit squadron was dat het – samen met het nog op te 
richten Directoraat der Nederlandse Luchtstrijdkrachten – het fundament zou gaan vormen voor 
de wederopbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten na de oorlog.12

 De vorm en omvang van de naoorlogse luchtstrijdkrachten vormden tijdens de oorlog al 
onderwerp van discussie. Om het overleg te stroomlijnen riepen de ministers van Oorlog, Marine 
en Koloniën in 1943 een Stafcommissie Luchtstrijdkrachten in het leven. Ofschoon de marine fel 
gekant bleef tegen de vorming van één ‘Staatsluchtmacht’, besloot de regering-in-ballingschap 
om de onder Britse vlag opererende vliegdiensten van de landmacht en de marine voor de duur 
van de oorlog in één orgaan samen te brengen. De derde vliegdienst – het Wapen der Militaire 
Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger – bleef daarentegen onder bevel van 
de legercommandant in Australië.13 De vliegdiensten zouden gescheiden blijven opereren. Dit 
besluit, feitelijk een compromis, werd op 26 juli 1944 officieel bekrachtigd met de instelling 
van het Directoraat der Nederlandse Luchtstrijdkrachten (dnlsk) te Londen. Het dnlsk deed 
dienst als een overkoepelend administratief commando om de inzet van de ml en de mld in 
raf-verband te coördineren. Behoudens rekrutering, opleiding, administratief beheer en het 
onderhouden van contacten met het Britse Air Ministry en de raf, kreeg het Directoraat tot taak 
om plannen voor de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten te ontwikkelen, opdat de 
luchtstrijdkrachten zo spoedig mogelijk na de bevrijding van Nederland de oorlog tegen Japan 
konden voortzetten.14 Met de strijd in het Verre Oosten voor ogen ontwikkelde het dnlsk een 
opbouwplan waarin ook de Indische vliegdienst was opgenomen. Het plan voorzag in de oprich-
ting van 23 squadrons, verdeeld over de ml-knil (10 squadrons), de mld (8 squadrons) en de 
ml (5 squadrons). De werving van voldoende personeel was een zaak van de eerste orde. Daar-
toe werd op 6 februari 1945, pakweg een halfjaar na het begin van de bevrijding van zuid-Ne-
derland, het Opkomstdepot Luchtstrijdkrachten in Eindhoven opgericht. Het depot viel onder 
het in september 1944 te Londen ingestelde Commando Opleidingen lsk (col), als onderdeel 
van het Directoraat. Bij de realisatie van het opbouwplan was het dnlsk op materieel en perso-
neelsgebied volledig afhankelijk van de tijdens de oorlogsjaren opgebouwde relatie met het Air 
Ministry. Maar hoewel het Britse luchtvaartministerie alle mogelijke medewerking verleende, 
achtte ze het weinig realistisch te veronderstellen dat eventueel nieuw te formeren Nederlandse 
squadrons tijdig gereed zouden zijn voor deelname aan de oorlog in Azië.15

 De reeds genoemde strijd tegen Japan vormt een afzonderlijk hoofdstuk in de geschiedenis 
van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Toen de ml-knil in december 1941 te Nederlands-Indië 
de strijd met het land van de Rijzende Zon aanbond, kon ze beschikken over twaalf gevechtsklare 
afdelingen bommenwerpers, jachtvliegtuigen en verkenningsvliegtuigen, tezamen ruim twee-
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honderd vliegtuigen omvattend.16 Ofschoon verouderd, bleek het vliegend materieel – vooral de 
jachtvliegtuigen – bij het gebruik van juiste tactieken een waardig tegenstander voor de Japanse 
(marine)luchtmacht. De problemen lagen veeleer op het vlak van de personele bezetting en het 
gebrek aan ervaring en training. Van doorslaggevend belang was echter het tekort aan luchtdoelar-
tillerie en vliegtuigen, alsmede de enorme verliezen die de ml-knil tijdens de drie maanden van 
oorlogvoeren leed (attrition). Tevergeefs hoopte de ml-knil op tijdige levering van in 1940 bestelde 
Amerikaanse vliegtuigen.17 Maar nadat door het verlies van achtereenvolgens Zuid-Sumatra, Bali 
en Timor de weg naar Java open was komen te liggen en de geallieerde vloot in de Slag bij de Javazee 
vernietigend was verslagen, restte het knil op 9 maart 1942 weinig anders dan capitulatie.18

 In de voorgaande maanden was besloten de in Nederlands-Indië aanwezige vliegscholen van 
de mld en ml-knil naar Australië over te brengen. Organisatorische, logistieke en materiële 
problemen, alsmede de toenemende dreiging van een Japanse aanval op Australië, noodzaakten 
echter spoedig tot een nieuwe verplaatsing van de vliegopleiding naar de vliegbasis Jackson, in 
de Amerikaanse staat Mississippi. Vanaf Jackson voorzag de Royal Netherlands Military Flying 
School (rnmfs), waarin de beide vliegopleidingen werden gecombineerd, vanaf mei 1942 in de 
opleiding van Nederlandse bemanningen voor de operationele inzet ter bevrijding van Neder-
lands-Indië en het Europese continent. Een beperkt aantal Engelandvaarders en oorlogsvrijwil-
ligers uit onder andere de Verenigde Staten en Canada kwamen hun gelederen versterken.19 De 
rnmfs, die tot aan zijn opheffing op 15 februari 1944 enkele honderden vliegers, waarnemers, 
telegrafisten en boordschutters afleverde, maakte het mogelijk om tijdens de oorlog een drietal 
nieuwe Nederlandse ml-knil-eenheden in Australië te formeren, alle Amerikaans getraind en 
voorzien van Amerikaans materieel.20

 Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende dat het oorspronkelijke opbouwplan 
voor de luchtstrijdkrachten nooit gerealiseerd zou worden: met de onverwacht snelle Japanse 
capitulatie verviel immers ook de hoofdtaak van het dnlsk.21 De Tweede Wereldoorlog had vér-
strekkende gevolgen voor de ontwikkeling van het luchtwapen. De oorlog had de strategische 
en tactische betekenis van het luchtwapen op overtuigende wijze gedemonstreerd. Strategische 
bombardementen, verkenningen, tactische luchtsteun, ontwrichting van communicatielijnen 
(interdictie), luchtlandingen en luchttransport: air power had de oorlogvoering een revolutio-
nair nieuw karakter gegeven.22 De snelle ontwikkelingen op luchtvaartgebied gedurende de 
oorlogsjaren leidden tot een toenemende mate van autonomie van de luchtstrijdkrachten. Het 
gecombineerde Brits-Amerikaanse strategische bombardementsoffensief tegen nazi-Duitsland 
(1943-1945) leverde het ultieme bewijs dat het luchtwapen van een hulpwapen was uitgegroeid 
tot een wapen dat in staat was zelfstandig van de andere krijgsmachtdelen te opereren.23 Dit 
besef zou ook zijn stempel drukken op de naoorlogse wederopbouw van de Nederlandse lucht-
strijdkrachten. Nederlanders die tijdens de oorlog dienden in de raf, pasten zich aan de Britse 
organisatie aan. Zij beschouwden de raf – dat in 1918 als eerste luchtmacht ter wereld de sta-
tus van zelfstandig krijgsmachtdeel verwierf – als hét voorbeeld voor de opnieuw op te bouwen 
Nederlandse luchtstrijdkrachten. De autonome positie en rijke tradities van de Britse lucht-
macht maakten diepe indruk.24 De oorlogservaringen bestendigden de in luchtmachtkringen 
gevoelde overtuiging dat ook de Nederlandse luchtstrijdkrachten in de toekomst een zelfstan-
dige positie naast marine en landmacht verdienden, zij het zonder de bijbehorende strategische 
taak.25 Zoals in het volgende hoofdstuk zal worden betoogd, werd dit emancipatiestreven, dat 
al bij de oprichting van de militaire luchtvaart in Nederland in 1913 de kop opstak en aan kracht 
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won door in de oorlog opgedane ervaringen, door de internationale ontwikkelingen aangemoe-
digd.26 Toch leek emancipatie in mei 1945 slechts toekomstmuziek. De Tweede Wereldoorlog 
had de Nederlandse luchtstrijdkrachten in een deplorabele staat achtergelaten.

1.1  De Nederlandse luchtstrijdkrachten in het eerste jaar na de 
 Tweede Wereldoorlog, 1945-1946

De luchtstrijdkrachten moesten na 1945, evenals de landstrijdkrachten en (in veel mindere mate) 
de zeestrijdkrachten, praktisch vanuit het niets weer worden opgebouwd. Deel uitmakend van 
de kl, werden de luchtstrijdkrachten toch terstond als een aparte entiteit beschouwd en ook 
officieel als lsk aangeduid.27 Hoewel het dnlsk en de tijdens de oorlog gevormde squadrons een 
bescheiden begin vormden, dienden vele obstakels overwonnen te worden: de organisatie stond 
nog in de kinderschoenen, de vliegtuigindustrie was geheel verloren gegaan, de noodzakelijke 
infrastructuur ontbrak en er was een schrijnend tekort aan financiën, materieel en getraind 
personeel.28 De dekolonisatieoorlog om Indonesië waarin Nederland in 1945 verzeild raakte, 
bemoeilijkte de wederopbouw nog verder. De komende jaren stonden de militaire inspanningen 
hoofdzakelijk in het teken van het herstel van het Nederlands gezag in de kolonie. Desondanks 
werd er een begin gemaakt met het opbouwen van een luchtmachtorganisatie in Nederland.29

 Na de Japanse capitulatie besloot de raf de squadrons die waren aangemerkt voor de strijd 
in Azië op te heffen dan wel aan de nationale autoriteiten van de betreffende landen over te 
dragen. Hierop besloot de Nederlandse regering de op het Europese continent actieve Neder-
landse No. 320 en No. 322 Squadrons te deactiveren en de vliegtuigen – ‘in bruikleen’ van de raf 
– aan Groot-Brittannië over te dragen.30 Deze personeelsinjectie kwam Nederland goed van pas, 
gezien de noodkreet uit Nederlands-Indië waar dringend behoefte bestond aan een nieuw te for-
meren Army Co-operation Squadron om het Nederlands gezag in de kolonie te helpen herstellen. 
De eerste groepen oorlogsvrijwilligers waren dan ook allemaal voor dienst in Indië bestemd; de 
wederopbouw in Nederland kwam op een laag pitje te staan. Na de oorlog werden de bestaande 
afspraken tussen het Air Ministry en het dnlsk geannuleerd. Wel sloot het dnlsk enkele nieuwe 
contracten af voor de opleiding van beperkte aantallen vliegers, waarnemers en technici in 
Groot-Brittannië, om zodoende de periode te overbruggen tot de (vlieg)opleidingen in Neder-
land konden aanvangen. Aan de hiervoor benodigde organisatie en infrastructuur werd in de 
jaren 1945-1946 de laatste hand gelegd, ofschoon van de oprichting van operationele eenheden 
voorlopig nog geen sprake kon zijn.31

 Hoewel minister-president W. Schermerhorn en minister van Financiën P. Lieftinck, gezien 
de oorlog in Indië, beducht waren voor de financiële gevolgen van de plannen, kon de wederop-
bouw van de luchtstrijdkrachten met bijzondere aandacht voor de personeelsproblematiek ter 
hand worden genomen.32 Het op vliegveld Ypenburg in het leven geroepen commando Lucht-
strijdkrachten (lsk) Nederland33 vormde de nucleus van de nieuw op te bouwen luchtstrijd-
krachten. Het in juni 1945 eveneens van Eindhoven naar Ypenburg overgekomen Opkomstdepot 
lsk had zijn handen meer dan vol aan de selectie en keuring van de zich in groten getale aan-
meldende oorlogsvrijwilligers.34 Om knelpunten op personeelsgebied uit de weg te ruimen werd 
per 1 november 1945 een chef Personeel aangesteld. De plannen voor het verzorgen van de (vlieg)
opleidingen op Nederlandse bodem waren in 1946 gereed om ten uitvoer te brengen, ofschoon 
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de lsk nog een tijdlang leunden op de Britten. Op Vliegbasis Woensdrecht ging de Elementaire 
Vliegopleiding (evo) in de loop van 1946 van start. Gilze-Rijen bood onderdak aan de Voortge-
zette Vliegopleiding (vvo), de Waarnemersopleiding, de Luchtschuttersopleiding en de Tele-
grafistenopleiding; terwijl Twenthe voorzag in een Aanvullende Vliegopleiding Tweemotorigen 
(avot) en een Jachtvliegschool (jvs).
 Ook de rest van de organisatie nam intussen een vastere vorm aan. Kort na de bevrijding was 
de Voorlichtingsdienst Luchtstrijdkrachten naar Nederland verhuisd. De dienst had tot taak de 
interesse van de bevolking voor de krijgsmacht vast te houden, aangezien de ‘gewone man’ voor 
de wederopbouw immers aanzienlijke bedragen moest afdragen. In oktober 1945 werd de eerste 
van een aantal Centrale Magazijnen en Centrale Werkplaatsen (cm/cw) op Ypenburg in gebruik 
genomen, zes maanden later gevolgd door de oprichting van een Regiment Luchtvaarttroepen 
voor de militaire vorming van het toekomstig personeel. In maart 1946 was ook het dnlsk van 
Londen naar Scheveningen overgeheveld, onder gelijktijdige opheffing van het tijdelijke Com-
mando Luchtstrijdkrachten Nederland. Met uitzondering van de Voorlichtingsdienst en de cm/
cw werden alle eenheden ondergebracht bij het Directoraat Luchtvaartopleidingen, de opvol-
ger van het voormalige Commando Opleidingen lsk.35 Dit besluit hield mede verband met de 
veranderde situatie bij de personeelswerving, waar de pool van oorlogsvrijwilligers langzaam 
opdroogde en er moest worden overgestapt op een systeem van werving in vredestijd.36 Zolang in 
Nederland niet aan alle organisatorische en infrastructurele voorwaarden kon worden voldaan, 
vonden de opleidingen als gezegd deels in Groot-Brittannië plaats. Zo opende in mei 1946 op 
raf-basis Langham een Nederlandse technische school voor het opleiden van (hulp)monteurs, 
de Dutch Technical Training School, haar deuren. Voor de administratieve verzorging van het aldaar 
verblijvende Nederlandse personeel en het onderhouden van contacten met de Britse gastheer, 
bleef er tot halverwege 1946 een dependance met de staf van het col in Londen achter.37

 De in de oorlogsjaren ontstane hechte relatie tussen het dnlsk en het Britse luchtvaart-
ministerie wierp ook na de oorlog haar vruchten af. Eind 1945 was met Britse hulp een eerste 
opbouwplan ontwikkeld voor de jaren 1946-1947, waarin de per jaar te bereiken operationele 
sterkte werd vastgelegd. Op basis van deze cijfers berekende het directoraat de benodigde 
opleidingscapaciteit voor vliegend en grondpersoneel. De levering van de vereiste diensten en 
het materieel werd in de zogeheten Target i-overeenkomst vastgelegd.38 Nederlanders die in de 
oorlogsjaren als vlieger hadden gediend, volgden in Groot-Brittannië een opleiding tot vliegin-
structeur. Enkele geselecteerde oudere officieren doorliepen vanaf eind 1945 een stafcursus in 
Groot-Brittannië om op de hoogte te worden gebracht van de nieuwste ideeën over de inzet van 
het luchtwapen, van door de raf ontwikkelde tactieken en opleidingsmethoden. Zij werden zo 
voorbereid op het bekleden van leidinggevende posities.39

 Toen op 7 mei 1945 de oorlog in Europa officieel eindigde, bedroeg de sterkte van het Neder-
landse luchtmachtpersoneel omstreeks 1.000 man.40 Dit aantal nam in het jaar erop explosief 
toe. In 1946 was de personeelssterkte gegroeid tot circa 5.700 man, van wie er bijna 1.500 voor 
een opleiding in Groot-Brittannië verbleven. Vanaf 1946 werd het aantal opleidingsplaatsen in 
Groot-Brittannië afgebouwd, tot de opleidingen vanaf 1948 alleen nog in eigen beheer plaats-
vonden.41 Het gereedkomen van de benodigde infrastructuur voor de opleidingen in Nederland 
maakte dat mede mogelijk. Na jaren van Duitse bezetting en geallieerde bombardementen ver-
keerden de vliegbases in een erbarmelijke staat. Wilden de luchtstrijdkrachten echter “op eigen 
benen [kunnen] staan”, dan was naast personeel ook de aanwezigheid van bruikbare startba-



H O O F D S T U K  126

nen, brandstof- en munitiedepots en onderkomens onontbeerlijk. Nadat de vliegbases Woens-
drecht, Twenthe en Gilze-Rijen in 1946 één voor één in gebruik waren genomen, verschoven de 
(vlieg)opleidingen geleidelijk van Britse naar Nederlandse bodem. Wat restte, was de materiële 
uitrusting van de opleidingseenheden.42

 Uit Britse surplusvoorraden schafte de Nederlandse regering in mei 1946 enkele radarsys-
temen, grondapparatuur, voertuigen en werkplaatsuitrusting aan, tezamen met maar liefst 374 
propellervliegtuigen.43 Het betrof hier in hoofdzaak les- en transportvliegtuigen.44 De eerste 
vliegopleidingen met het nieuwe materieel gingen in Nederland in 1946 van start. Naast les-
vliegtuigen bevatte Target i ook 64 Spitfire-jachtvliegtuigen voor de uitrusting van de Jacht-
vliegschool en één operationeel squadron.45 Op 25 juni 1946 opende de jvs haar deuren. Het 
personeel was in hoofdzaak afkomstig van het gedeactiveerde No. 322 (Dutch) Squadron. De 
gaten werden opgevuld met in Groot-Brittannië getrainde Limburgse en Brabantse oorlogsvrij-
willigers. De oprichting van het operationele squadron liet nog tot 27 september op zich wach-
ten, toen op Vliegbasis Twenthe de 322e Jachtvliegtuigafdeling (322 Java) werd geformeerd. Dit 
Spitfire-squadron voegde zich bij de reeds op 17 juni 1946 geformeerde Nr. 1 Transportvlieg-
tuigafdeling (1 Transva)46 en de speciaal voor inzet in Nederlands-Indië in het leven geroepen 
1 Artillerie Verkenningsafdeling (1 Arva). Eind 1946 werd 1 Arva verscheept naar de kolonie, 
waar de spanningen na het uitroepen van de Republiek Indonesië hoog waren opgelaaid.47 De 
verkenningsafdeling kreeg spoedig gezelschap van vier compagnieën luchtvaarttroepen. In 
1947 volgde ten slotte ook de voormalige 322 Java, die door de naamswijziging in 322 Squadron 
haar tradities in ere hersteld zag. In Nederlands-Indië werden de ‘Nederlandse’ eenheden onder 
bevel van de commandant ml-knil geplaatst, die vanuit de bestaande ml-knil-squadrons 
ook enige nieuwe eenheden formeerde.48 Maar hoewel de inzet van bovengenoemde squadrons 
in Indië het luchtmachtpersoneel in staat stelde operationele ervaring op te doen die in latere 
jaren goed van pas zou komen, was de keerzijde van dit besluit dat het vaderland in een door 
spanningen geteisterd West-Europa vrijwel onverdedigd achterbleef.49

1.2 Internationale ontwikkelingen als kader voor de wederopbouw 
 van de luchtstrijdkrachten

Al in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog tekenden zich de eerste scheuren af in de Grote 
Alliantie, een tijdens de oorlogsjaren gesmeed verbond tussen de Sovjet-Unie en de westerse 
geallieerden om de gemeenschappelijke vijand Duitsland te verslaan. Toch zou het nog twee 
jaren duren eer het laatste restje hoop op voortgezette samenwerking vervloog. Op de confe-
renties van Jalta (februari 1945) en Potsdam (juli-augustus 1945) kwamen de geallieerden niet 
tot overeenstemming over de vorm van het naoorlogse Europa. De Sovjet-politiek ten aanzien 
van de Balkan vormde een van de knelpunten, hoewel de Oost-Europese landen door toezeggin-
gen van Amerikaanse en Britse zijde alsmaar steviger in de invloedssfeer van Moskou kwamen. 
Ook de Duitse herstelbetalingen en de economische relaties tussen de vier Duitse bezettings-
zones verhitten de gemoederen, terwijl crises in Iran, Turkije en Griekenland verder bijdroe-
gen aan de toch al gespannen verhoudingen. Oost en West groeiden uit elkaar. De oplopende 
spanningen en moeizame onderhandelingen ontlokten Winston Churchill in maart 1946 de 
historische uitspraak dat er een ‘ijzeren gordijn’ over het Europese continent was neergedaald. 
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Desondanks hoopte menigeen op een herstel van de geallieerde oorlogscoalitie en het ontstaan 
van een nieuwe wereldorde, waarvan de in 1945 opgerichte Verenigde Naties (vn) en het sys-
teem van ‘collectieve veiligheid’ de kern zouden vormen.50

 Aan die idealistische hoop kwam vrij spoedig een einde. In theorie boden de vn door hun 
mondiale samenstelling een platform ter bevordering van de internationale vrede en veilig-
heid, maar in de praktijk bleken de vn een tamelijk machteloos orgaan, waarvan de werking 
gefrustreerd werd door een veelvuldig ‘misbruik’ van het Sovjet-vetorecht in een poging de 
vs dwars te zitten. Dit deed de Amerikaanse regering ten slotte besluiten de vn te negeren en 
eigenhandig initiatieven te ontplooien. Washington zag in de gebeurtenissen van 1946-1947, 
toen kort na elkaar communistische machtsovernames plaatsvonden in Polen, Hongarije, Bul-
garije en Oost-Duitsland, bewijzen voor een expansionistische Sovjet-politiek. De veranderde 
inschatting van de Sovjet-dreiging had een heroriëntatie van het Amerikaanse veiligheidsbe-
leid tot gevolg, resulterend in de Truman-doctrine.51 De boodschap van deze doctrine, op 12 
maart 1947 door president Harry S. Truman voorgedragen aan het Congres, was dat de vs waar 
ook ter wereld zouden ingrijpen als de democratie werd bedreigd. De ideologische toon van het 
document liet er geen twijfel over bestaan dat de doctrine tegen het communisme was gericht. 
Minder duidelijk was hoe de Amerikaanse beleidsbepalers invulling aan deze doctrine moesten 
geven. Omdat de angst bestond dat de bedroevende economische en sociale omstandigheden 
in Europa een vruchtbare voedingsbodem voor het communisme zouden vormen, werd gedu-
rende 1947 een economisch hulpprogramma uitgewerkt. Dit naar de minister van Buitenlandse 
Zaken vernoemde Marshall-plan bood economische steun aan landen die verzwakt uit de oor-
log waren gekomen. Washington maakte geen onderscheid tussen landen die al dan niet onder 
Sovjet-invloed stonden. Echter, Moskou, niet gediend van deze Amerikaanse inmenging in wat 
het beschouwde als een binnenlandspolitieke aangelegenheid, wees de hulp resoluut van de 
hand, terwijl de door de Sovjet-Unie gedomineerde Oost-Europese landen eveneens werd ver-
boden op dit ‘imperialistische aanbod’ in te gaan.52

 In 1948 leek de Koude Oorlog plotseling te ‘ontvlammen’. De communistische coup in Tsje-
choslowakije in februari onderstreepte in westerse ogen het gevaar dat de Sovjet-Unie voor 
het vrije Westen vormde. Vier maanden later deed de Berlijnse Blokkade de wereld nogmaals 
opschrikken. Toen onderhandelingen met de Sovjet-Unie vruchteloos bleken, besloten de wes-
terse bezettingsmachten hun Duitse bezettingszones te verenigen. Uit onvrede over de invoe-
ring van een nieuwe munteenheid in de westerse zones en de hieruit voortvloeiende econo-
mische deling van Duitsland, besloot Moskou in juni 1948 tot een gedeeltelijke blokkade van 
West-Berlijn. Nog geen maand later volgde alsnog een volledige blokkade van de voormalige 
rijkshoofdstad. De westerse reactie bestond uit het opzetten van een luchtbrug. De Koude Oor-
log kreeg een militair karakter. Maandenlang vlogen westerse vliegtuigen dagelijks brandstof 
en voedsel de belegerde stad in, totdat Partijleider Jozef Stalin in mei 1949 abrupt een einde aan 
de blokkade maakte.53 Door de communistische machtsovername in Tsjechoslowakije en de 
‘kwestie Duitsland’ – culminerend in de Berlijnse Blokkade – vervloog het laatste sprankje hoop 
op verzoening. Het Oost-Westconflict ging het denken domineren. Aan de ene kant bevond 
zich een communistisch blok onder aanvoering van de Sovjet-Unie, aan de andere het door de 
Verenigde Staten aangevoerde ‘vrije Westen’.
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Alliantievorming: de Westerse Unie en de navo

De nieuwe realiteit van de Koude Oorlog en de groeiende angst voor de Sovjet-Unie noopten 
de Westerse regeringen tot alliantievorming. Op 4 maart 1947 sloten Frankrijk en Groot-Brit-
tannië het Verdrag van Duinkerken. Hoewel de verdragstekst zich specifiek richtte op toekom-
stige Duitse agressie, vormde het tevens een eerste aanzet tot alliantievorming tegenover de 
Sovjet-Unie. In reactie op de toename van communistische activiteiten in Europa riep de Britse 
minister van Buitenlandse Zaken Ernest Bevin in januari 1948 op tot politieke aaneensluiting 
van West-Europa door ook de Beneluxlanden bij het bilaterale verdrag te betrekken.54 Op een 
Belgisch voorstel van deze strekking had de Nederlandse regering in 1947 nog afwijzend gerea-
geerd. Zij beschouwde het Verdrag van Duinkerken als “té anti-Duits” en deed het af als “schade-
lijk voor de Verenigde Naties”, waarop de hoop destijds gevestigd was. Belangrijker was dat het 
verdrag aan militaire betekenis inboette zolang de vs zich afzijdig hielden. Een half jaar later 
lagen de kaarten compleet anders. Het mislukken van de Londense conferentie van ministers 
van Buitenlandse Zaken van de bezettingsmachten in december 1947 maakte duidelijk dat een 
oplossing voor de ‘Duitse kwestie’ uit het zicht raakte, terwijl ook het vn-principe van ‘collec-
tieve veiligheid’ opzichtig had gefaald.55

 Terwijl de spanningen tussen Oost en West opliepen, ging Nederland gebukt onder de lasten 
van de dekolonisatieoorlog in Indië. Desondanks woog Nederland zijn standpunten met betrek-
king tot toetreding tot het Frans-Britse blok zorgvuldig af. Hoewel de reactie op Bevins voorstel 
in beginsel positief was, liet Den Haag weten alleen een multilateraal verdrag te willen onderte-
kenen waarin naast militaire coöperatie een economische en politieke component zou worden 
opgenomen. Met België en Luxemburg drong Nederland aan op een mogelijke toetreding van 
Duitsland in een later stadium. Hoewel de regering Duitsland aanvankelijk als potentiële bedrei-
ging zag, was de Nederlandse economie gebaat bij een spoedig herstel van de economische 
betrekkingen met het buurland. Daarnaast zou een Duitse herbewapening de militair-strategi-
sche ligging van Nederland minder kwetsbaar maken. Als waarborg tegen een heropleving van 
Duitse militaire aspiraties, moest dit herstel worden ingekapseld in een westers veiligheidssys-
teem.56 Tijdens de besprekingen werd van Nederlandse zijde de koppeling van de West-Europese 
en Amerikaanse veiligheidsbelangen benadrukt. Een alliantie van de Beneluxlanden, Frankrijk 
en Groot-Brittannië leek het meest probate middel om de West-Europese wil tot zelfverdediging 
aan de vs te tonen.57 De Amerikaanse regering leek op haar beurt eveneens aan te sturen op een 
meer permanente betrokkenheid bij de militaire en economische ontwikkeling van West-Eu-
ropa: de Truman-doctrine werd gezien als bewijs dat Washington zich actiever met de Europese 
veiligheidsproblematiek ging bemoeien, terwijl de Marshall-hulp het economische fundament 
legde voor de wederopbouw van Europa.58 Uiteindelijk droegen zowel militaire, economische 
als politieke factoren – het streven naar invloed op de ontwikkelingen in Duitsland en het ver-
krijgen van internationale steun voor het optreden in Indië – bij aan de Nederlandse beslissing 
om tot de westerse alliantie toe te treden. De besprekingen resulteerden op 17 maart 1948 in de 
ondertekening van het Verdrag van Brussel. Op basis van dit verdrag vond de oprichting van de 
Westerse Unie (wu) plaats.59

 De participerende landen zagen de Westerse Unie als eerste stap om tot militaire samenwer-
king met de Amerikaanse supermogendheid te komen. Ofschoon de vs zich aanvankelijk niet 
opnieuw tot de verdediging van Europa wilden verplichten, maakte de Amerikaanse regering 
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tijdens de besprekingen die leidden tot het Verdrag van Brussel kenbaar de deelnemende landen 
nu ook militair te willen ondersteunen. De reden voor deze Amerikaanse koerswijziging lag in 
de steeds dreigender Sovjet-houding, terwijl de West-Europese landen in financieel en econo-
misch opzicht reeds aan het Amerikaanse infuus lagen.60 Op Brits verzoek hadden in januari 1948 
informele besprekingen met Amerikaanse vertegenwoordigers plaats teneinde te komen tot een 
Atlantisch pact. Washington toonde zich ontvankelijk voor het Britse pleidooi, maar sprak zich 
niet uit over de vorm van de Amerikaanse bijdrage. Deze zou mede afhankelijk zijn van de offers 
die de wu-landen bereid waren zich te getroosten voor hun eigen verdediging. In de lentemaan-
den van 1948 vonden besprekingen plaats tussen de vs, Canada en Groot-Brittannië. Vanaf juli 
schoven ook Frankrijk en de Beneluxlanden aan.61 Het besef dat alleen een innige militaire en poli-
tieke samenwerking het delicate evenwicht in Europa nog kon herstellen, leidde op 4 april 1949 
tot de oprichting van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (navo). Hiermee kreeg de door 
Nederland vurig gewenste samenwerking tussen West-Europa en de vs haar beslag. Naast de vijf 
landen van het Verdrag van Brussel en de vs, zetten ook Canada, IJsland, Italië, Portugal, Noorwe-
gen en Denemarken hun handtekening onder het navo-verdrag, dat de lidstaten tot collectieve 
bijstand verplichtte in geval van een gewapende aanval op één van hen. De navo koppelde de 
Amerikaanse veiligheidsbelangen rechtstreeks aan die van de West-Europese landen.
 Met de deelname aan de Westerse Unie en de navo werd het fundament gelegd voor een 
nieuw Nederlands veiligheidsbeleid. Nederland had zijn vooroorlogse neutraliteitspolitiek 
definitief vaarwel gezegd en zich in het westerse kamp geschaard.62 Toch was de toetreding tot 
de navo minder vanzelfsprekend dan in de literatuur dikwijls wordt gesuggereerd: door de 
bemoeienis in Indië waren de betrekkingen tussen Nederland, Groot-Brittannië en de vs eind 
jaren veertig op zijn zachtst gezegd enigszins bekoeld geraakt.63

De Indische kwestie

Nederland had zich in 1948 nog niet neergelegd bij een verlies van zijn vooroorlogse koloniale 
rijk. Volgens de regering, die de ‘Indië-problematiek’ bij uitstek als een binnenlands-politieke 
aangelegenheid beschouwde, vormde Nederlands-Indië de sleutel voor een snel herstel van de 
Nederlandse welvaart. Nederland verscheepte het leeuwendeel van de krijgsmacht in de jaren 
1946-1948 dan ook naar Indië om het gezag aldaar te helpen herstellen. Maar zolang de strijd 
voortduurde, leverde de kolonie niets op. Integendeel, het in stand houden van een strijdmacht 
overzee betekende een aanslag op ’s lands financiële reserves. Bijkomend gevolg was dat het 
Nederlands territoir onverdedigd bleef, hoewel de regering zich met de toetreding tot de wu en 
de navo juist had verplicht tot het opbouwen van een krijgsmacht op het continent. Na eerdere 
aanvaringen met Groot-Brittannië bracht dit koloniale beleid Nederland in de zomer van 1948 
ook op ramkoers met de vs. Uit angst voor een vermeende communistische machtsovername 
in Indonesië wisselde Washington van kamp: de hulpverlening aan Nederland maakte plaats 
voor openlijke steun aan de Indonesische Republiek. Het gewijzigde Amerikaanse standpunt 
ging vergezeld van het uitoefenen van zware druk, waarbij het stopzetten van de Marshall-hulp 
aan Nederland als voornaamste pressiemiddel diende. Nederland raakte internationaal in een 
“gevaarlijk isolement”.64 Zonder uitzicht op een snelle overwinning in de zich voortslepende 
dekolonisatieoorlog, kon het uiteindelijk weinig anders doen dan toegeven aan de door de 
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vn-Veiligheidsraad opgelegde resoluties. Op 27 december 1949 droeg de Nederlandse regering 
de soevereiniteit over Indonesië aan de Verenigde Staten van Indonesië over.65

1.3 Ontwikkelingen in eigen land: het compromiskarakter van het 
 Nederlandse defensiebeleid

Dat de Nederlandse regering onder meer vanuit financieel-economisch oogpunt zo lang aan 
Nederlands-Indië vasthield, wekt gezien de binnenlandse situatie in 1945 weinig bevreemding. 
De oorlogsschade was aanzienlijk. Fabrieken lagen in puin of waren leeggeroofd. Het transport-
wezen was vrijwel lamgelegd: vele wegen, bruggen en havens waren verwoest, wat restte van 
de spoorwegen functioneerde nauwelijks nog en de binnenscheepvaart lag grotendeels stil. De 
veestapel was gehalveerd en er waren immense tekorten aan voedingsmiddelen, woonruimte en 
kleding. Het economisch leven in Nederland was kortom totaal ontwricht.
 Met minister-president W. Schermerhorn (Vrijzinnig-Democratische Bond, vanaf februari 
1946 de Partij van de Arbeid; pvda) en minister van Sociale Zaken W. Drees (Sociaal-Democrati-
sche Arbeiderspartij (sdap), vanaf februari 1946 pvda) aan het roer zette de regering zich in juni 
1945 aan de zware taak om het land economisch en sociaal weer op de been te helpen. Zo trof zij 
maatregelen om de staatsfinanciën te saneren. Hoewel het economisch herstel redelijk voort-
varend verliep, deden de aanhoudende tekorten op de betalingsbalans, de onzekerheid over het 
naoorlogs herstel van Duitsland en de tweedeling in Europa de Nederlandse regering in 1948 
besluiten de aangeboden Amerikaanse Marshall-hulp te accepteren. Ook de ‘Indische kwestie’ 
speelde in dit besluit een rol. Tot op dat moment hadden de wederopbouw van Nederland en het 
Indische vraagstuk de politieke agenda gedomineerd, een gegeven waarin zelfs de toetreding tot 
de Westerse Unie geen verandering had kunnen brengen. Maar naarmate de Koude Oorlog zich 
sterker aan Nederland opdrong, verschoof de aandacht van financieel-economische en kolo-
niale belangen naar veiligheidspolitieke belangen. Tegen het einde van de jaren veertig begon 
het probleem van de defensie van Nederland nijpender te worden, waardoor de regering zich 
gedwongen zag ten aanzien van Nederlands-Indië water bij de wijn te doen. Uit angst dat een 
wankele economische en sociale positie het land ontvankelijk zou maken voor het oprukkende 
communisme, besloot Den Haag de economische hulp niet te riskeren. De Marshall-hulp stelde 
Nederland in staat het communistische gevaar van binnenuit te bestrijden; terwijl de militaire 
samenwerking de mogelijkheid bood het gevaar van buitenaf te bezweren, schrijft Van der Eng. 
De hiervoor vereiste wederopbouw van de krijgsmacht diende op een krachtig economisch fun-
dament te steunen, zodat de Nederlandse regering bij de ondertekening van het Atlantisch ver-
drag liet weten de navo als een “logisch supplement” van de Marshall-hulp te beschouwen.66

Het regeringsstandpunt: gevangen tussen hoop en vrees, 1948-1949

De Nederlandse regering speculeerde in de beginjaren van de bondgenootschappelijke samen-
werking wel zeer nadrukkelijk op de Amerikaanse bondgenoot. Zij hechtte meer waarde aan de 
“psychological boost given by a declared American commitment to the European continent”, zo 
stelt J. van der Harst, dan aan de onmiddellijke oprichting van de navo of een wederopbouw van 
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de krijgsmacht. Erop vertrouwend dat het Amerikaanse nucleaire monopolie de Sovjet-Unie zou 
weerhouden van directe militaire agressie, richtte de regering al haar aandacht op het herstel 
van de zwakke economische en financiële positie van Nederland.67 Vanuit diezelfde gedachte 
werd ook het nationale debat over de hoogte van de Nederlandse bijdrage aan de bondgenoot-
schappelijke militaire samenwerking in de jaren 1948-1949 gevoerd. Hieruit bleek wel dat de 
regering weigerde om zich – althans op financieel gebied – onvoorwaardelijk achter de Wes-
terse Unie en de navo te scharen. Het financiële en economische herstel van Nederland bleef 
prioriteit behouden, terwijl ook aan de Indië-problematiek tot aan de soevereiniteitsoverdracht 
in 1949 meer betekenis werd toegedicht dan aan de Sovjet-dreiging. Het vrijwel onverdedigd 
laten van het Nederlandse grondgebied ten gunste van het herstel van het gezag in Indië moge 
getuigen van een sceptische houding van de regering tegenover de vermeende dreiging van de 
Sovjet-Unie.68 De dekolonisatieoorlog drukte tegelijkertijd dermate zwaar op de rijksbegroting, 
dat de voorstellen van de militaire leiding voor de wederopbouw van de krijgsmacht in eigen 
land tot 1949 in het kabinet niet op een gewillig oor konden rekenen.69

 Achter de passieve houding van het wel degelijk anticommunistische kabinet ging de gedachte 
schuil dat een Sovjet-invasie op West-Europa onwaarschijnlijk was. De Sovjet-Unie was in de ogen 
van de Nederlandse kabinetsleden nog te zwak om een confrontatie met de Amerikaanse troepen in 
Europa uit te lokken. Niet alleen lag de Sovjet-economie door de oorlog grotendeels in puin, even-
min beschikte Moskou in 1948 over een atoomcapaciteit.70 De Sovjet-Unie mocht dan misschien 
geen directe militaire bedreiging vormen, zij was op andere manieren wel in staat om de westerse 
belangen te bedreigen. De kabinetsleden vreesden bovenal de psychologische en economische 
dreiging die van het communisme uitging. Hun angst betrof met name ondermijnende activitei-
ten door de Europese communistische partijen; de zogeheten vijfde colonne.71 Minister-president 
Drees, die ervan overtuigd was dat Moskou geen militaire invasie van Europa voorbereidde, vond 
dat men de Sovjets “geen grotere dienst [kon] bewijzen dan door het uitgeven van hoge bedragen 
voor militaire doeleinden, welke de economische en sociale positie van ons land aantasten”.72

 Het politieke belang van de navo woog uiteindelijk dus zwaarder dan het militaire. In het 
bijzonder minister-president Drees en minister van Financiën Lieftinck, de twee belangrijkste 
sociaal-democratische bewindslieden in het kabinet, drukten steeds stevig op de rem waar het de 
hoogte van de Nederlandse bijdrage aan de bondgenootschappelijke samenwerking betrof. Volgens 
Drees was Nederland voor zijn verdediging aangewezen op de Amerikaanse bondgenoot, de navo 
fungeerde als bindmiddel. Hoge defensie-uitgaven noemde hij “onnuttig”: de Nederlandse bij-
drage diende zich te beperken tot wat strikt genomen noodzakelijk was om de Amerikaanse steun 
te behouden, waarmee het een “verzekeringspremie van grote betekenis” vormde, aldus Drees.73 
Minister Lieftinck stelde op zijn beurt dat pas aan het verhogen van de Nederlandse bondgenoot-
schappelijke bijdrage kon worden gedacht, wanneer het boek Indië definitief was gesloten.74

 De onwelwillendheid van de regering om de opbouw van de krijgsmacht in Nederland in 
gang te zetten, stuitte op hevig verzet van de chefs van Staven. Zij verweten de politici een gebrek 
aan inzicht in de naoorlogse wereldpolitiek.75 Hoewel de ministerraad schrok toen hij vernam 
dat Nederland door de troepenzendingen naar Indië onverdedigd achterbleef, verbond hij hier-
aan geen consequenties. Zo werd de uitbreiding van het aantal luchtverdedigingssquadrons in 
de zomer van 1948 op financiële gronden verworpen. De verdediging van het gehele Nederlandse 
grondgebied lag in handen van slechts drieduizend man territoriale troepen.76 De belangrijkste 
bijdrage aan de nationale veiligheid waarin de krijgsmacht in deze jaren kon voorzien, was een 
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gebrekkig evacuatieplan. Intussen werkten de krijgsmachtdelen achter de schermen niettemin 
hard aan veel omvangrijker (opbouw)plannen, die deel uitmaakten van de geallieerde operatie-
plannen die aanvankelijk in het kader van de Westerse Unie werden opgesteld.

1.4 Het militair-strategische en -operationele niveau: de samenwerking
 in Westerse Unie-verband

De eerste twee jaren na haar ontstaan fungeerde de navo voornamelijk als een politieke allian-
tie. De wederopbouw van de nationale strijdmachten vond plaats onder auspiciën van de Wes-
terse Unie, met Groot-Brittannië als leidende partner.77 Om de militaire samenwerking vorm 
te geven, werd op 30 april 1948 het Western Union Chiefs of Staff Committee (wucos) in het leven 
geroepen. Binnen twee weken presenteerde het wucos zijn eerste aanbevelingen, waaronder de 
creatie van de Western Union Defence Organization (wudo). Dit orgaan coördineerde de militaire 
en logistieke samenwerking tussen lidstaten en deed dienst als raamwerk waarbinnen in oor-
logstijd snel een commando-organisatie kon worden opgericht. De primaire taak van de wudo 
betrof het uitwerken van bondgenootschappelijke operatieplannen voor de verdediging van 
West-Europa, met daaraan gekoppeld een bondgenootschappelijk luchtverdedigingsplan.
 Ook de rest van de organisatie kreeg gaandeweg vorm. De Consultative Council, samengesteld 
uit de ministers van buitenlandse zaken van de vijf lidstaten, vormde het hoogste orgaan in de 
Westerse Unie. Direct daaronder bevond zich het Defence Committee. Dit comité bestond uit de 
defensieministers van de vijf wu-landen en werd bijgestaan door de wucos en door de Military 
Supply Board. De wucos, waarin vanaf juni 1948 ook Amerikaanse waarnemers zitting hadden, 
adviseerde het Defence Committee over de verdediging van West-Europa, met inachtneming van 
de overzeese militaire verplichtingen van de lidstaten. De Britse veldmaarschalk Bernard Mont-
gomery zat de wudo voor. Direct onder hem ressorteerden de bevelhebbers van de verenigde 
operatieve land- en luchtstrijdkrachten van de Westerse Unie en de Vlagofficier van de Westerse 
Unie, wiens bevoegdheden zich in vredestijd tot het inspectierecht beperkten. Zij waren aange-
wezen op wat de lidstaten hen aan middelen en personeel beschikbaar wilden stellen. Montgo-
mery bevond zich evengoed in een lastige positie, daar hij geen opperbevelhebber, doch ‘slechts’ 
voorzitter was. Zijn ideeën conflicteerden herhaaldelijk met die van de al even eigenzinnige 
Franse generaal Jean de Lattre de Tassigny, de Commander-in-Chief Western Europe Land Forces. De 
luchtstrijdkrachten van de Westerse Unie stonden onder bevel van de Britse Air Chief Marshal Sir 
James Robb, terwijl de maritieme strijdkrachten werden aangevoerd door de Franse viceadmi-
raal Robert Jaujard.78

De Verenigde Staten: van isolationisme tot reddende engel

Niettegenstaande enkele duidelijke tekortkomingen vormde de Westerse Unie een eerste seri-
euze aanzet tot bondgenootschappelijke samenwerking. De wu-leiders wendden zich kort na de 
oprichting tot de vs voor militaire bijstand. Hoewel de Amerikaanse regering het Europese ini-
tiatief op waarde schatte, bestond er in Amerikaanse politieke en militaire kringen afkeer tegen 
het aangaan van verplichtingen ter verdediging van Europa. De lange traditie van isolationisme 
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en de weerstand tegen blokvorming waren in het Congres, waar een eventueel samenwerkings-
verdrag de steun van tweederde van de Senaat moest verwerven, nog ruimschoots aanwezig. 
De hoogste prioriteit genoot het door de Senaat loodsen van de Foreign Assistance Act, waarin de 
economische hulpverlening aan Europa werd geregeld. Gelijktijdig vond achter de schermen 
een inventarisatie plaats van argumenten die de Senaat voor een militaire samenwerking met de 
Westerse Unie moesten winnen. Onder aanvoering van senator Arthur H. Vandenberg, de voor-
zitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse zaken, zag een resolutie het levenslicht, die 
het regeringsstandpunt ondersteunde. De Senaat nam deze zogenaamde ‘Vandenberg Resolutie’ 
op 11 juni 1948 aan, waarmee de politieke obstakels voor een militair pact tussen de Verenigde 
Staten en de Westerse Unie uit de weg waren geruimd. De Senaat verbond hieraan wel de voor-
waarde dat de Europese landen hun bereidheid tot zelfverdediging zouden aantonen door het 
opstellen van een supranationaal verdedigingsplan.
 Hoewel de Amerikaanse politieke leiding groen licht gaf, reageerden de Amerikaanse Joint 
Chiefs of Staff (jcs) terughoudend op het voornemen tot militaire samenwerking met de Wes-
terse Unie. Zij vreesden dat de herbewapening van West-Europa ten koste zou gaan van de Ame-
rikaanse krijgsmacht, die na de Tweede Wereldoorlog al grotendeels gedemobiliseerd was. De 
gereserveerde houding van de jcs was verder terug te voeren op de reflex van de Amerikaanse 
marine, die meer interesse toonde voor de Stille Oceaan dan voor het Europese continent. Van 
meer gewicht waren de uiteenlopende visies betreffende de militair-strategische planning, die, 
zoals hieronder zal worden uiteengezet, het inpassen van de Amerikaanse (nucleaire) bijdrage 
in een bondgenootschappelijk strategisch verdedigingsconcept in ernstige mate bemoeilijkte.79

Uiteenlopende visies over de verdediging van West-Europa

Volgens een in 1948 gepresenteerd operatieplan zagen de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff in een 
toekomstige oorlog een hoofdrol weggelegd voor Strategic Air Command (sac), het commando 
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waarin alle (nucleair) bewapende strategische bommenwerpers waren ondergebracht.80 De jcs 
achtten de verdediging van West-Europa onmogelijk en in de Amerikaanse ogen vormde de Rijn 
slechts “een eerste hindernis” om een enigszins georganiseerde terugtocht mogelijk te maken. 
Vanuit Groot-Brittannië, IJsland, Afrika, Japan en het Midden Oosten zou vervolgens het nucle-
aire tegenoffensief (operatie Halfmoon) worden gevoerd.81 De Westerse Unie-landen weigerden 
een operatieplan te accepteren dat op voorhand uitging van het prijsgeven van West-Europees 
grondgebied. De Westerse Unie kon echter geen alternatieve verdedigingsplannen aanbieden, 
een voorwaarde voor het toekennen van de Amerikaanse militaire bijstand. Tevens bleef de 
vraag onbeantwoord hoe een invasie van de numeriek sterkere Sovjet-legers afgeslagen moest 
worden, indien de nucleaire afschrikking onverhoopt mocht falen.
 Hoewel de defensieministers van de vijf wu-lidstaten zich tegenover Amerikaanse afge-
vaardigden eensgezind opstelden en spraken in termen van gemeenschappelijke verdedigings-
plannen, standaardisatie en een samenballing van krachten, was daarvan in werkelijkheid 
nauwelijks sprake. Met de opbouw van de benodigde eenheden was eind 1948 nog amper een 
begin gemaakt. Ook verschilden de lidstaten onderling sterk van mening over de vraag waar het 
zwaartepunt van de verdediging van Europa zou moeten liggen. Met name de Britse bijdrage 
aan de Westerse Unie liet volgens de andere bondgenoten te wensen over. In tegenstelling tot 
veldmaarschalk Montgomery, die een continentale strategie voorstond, bleef de Britse regering 
vasthouden aan een traditionele strategie berustend op de inzet van voornamelijk maritieme- en 
luchtstrijdkrachten. De gevechtskracht van de British Army of the Rhine (baor) werd geleidelijk 
uitgehold; de Britse troepenmacht op het continent werd in rap tempo uitgedund. De Britse 
inspanningen richtten zich in hoofdzaak op het verkrijgen van een eigen nucleaire capaciteit 
en het opbouwen van een effectieve luchtverdediging. Het had er dan ook alle schijn van dat de 
Britse militaire leiding in het geval van oorlog een militaire campagne wilde vechten naast in 
plaats van met de bondgenoten.82

 De Franse visie op de verdediging van West-Europa bekommerde zich in de eerste plaats 
om het verzekeren van de bescherming van het eigen grondgebied. Omdat het voortbestaan 
van de Franse natie bij een Sovjet-invasie rechtstreeks gevaar liep, hamerde Parijs sterk op het 
belang van een verdedigingslinie langs de Rijn.83 Datzelfde gold in zekere mate voor Nederland, 
dat naast de Rijn echter ook de IJssel in de wu-plannen wilde laten opnemen. Na uitputtende 
besprekingen gingen de lidstaten daarmee in de loop van 1949 akkoord, op voorwaarde dat 
Nederland zelf zou voorzien in de verdediging van het gebied achter de IJssel. Hoewel op deze 
manier een groter deel van het Nederlandse grondgebied kon worden beschermd, zou Noord-
oost-Nederland ook in de herziene plannen onverdedigd blijven. De Nederlandse regering vond 
dit een onbevredigende situatie, maar moest zich er voorlopig bij neerleggen.84

Dreigingspercepties: intenties en mogelijkheden

Het bondgenootschappelijk strategisch verdedigingsconcept diende niet enkel tegemoet te 
komen aan de uiteenlopende nationale wensen van de wu-lidstaten, maar werd tevens beïnvloed 
door de westerse dreigingsperceptie van de Sovjet-Unie. De perceptie van dreiging behelst een 
inschatting van de militaire mogelijkheden van de tegenpartij en van diens intenties. Het lijdt 
geen twijfel dat het Westen zich door de Sovjet-Unie (militair) bedreigd voelde. Gevreesd werd 



M A R C H E R E N  V O O R  D E  M U Z I E K  U I T 35

dat de buitenlandse politiek van Moskou gericht was op de wereldwijde verspreiding van het 
communisme, terwijl haar omvangrijke strijdkrachten de Sovjet-Unie tevens de militaire mid-
delen leken te bieden een dergelijke buitenlandse politiek na te streven. Desondanks geloofde 
het Westen niet dat de Sovjet-Unie op korte termijn West-Europa zou binnenvallen. Een directe 
aanval op de vs lag volgens westerse analyses in de eerste jaren nog niet in het vermogen van 
de Sovjet-Unie. Ergo, niet de intenties, maar de militaire mogelijkheden van de Sovjet-Unie domi-
neerden het militair-strategisch denken en de hieraan gerelateerde defensieopbouw in bondge-
nootschappelijk verband.85

 Een Sovjet-aanval zou naar verwachting bestaan uit twee fasen: de eerste fase zou zich rich-
ten op de verovering en bezetting van het Europese continent, met inbegrip van Groot-Brittan-
nië, en het Midden Oosten, waarna de tweede fase, de confrontatie met de vs, wachtte. Gezien 
haar getalsmatige overmacht aan land- en luchtstrijdkrachten dichtten westerse militaire plan-
ners de Sovjet-Unie in deze eerste fase een hoge kans van slagen toe, mits het Westen vooraf geen 
lucht kreeg van een op handen zijnde aanval. Hun kwantitatieve overwicht uitbuitend, zouden 
de Sovjet-legers naar westerse schattingen binnen vijf maanden de westelijke helft van Europa 
alsmede grote delen van het Midden Oosten en Afrika onder de voet lopen.86

 De Sovjet-luchtmacht bestond in 1946 uit een drietal functionele commando’s: de ‘lange-af-
stands’ (strategische) luchtstrijdkrachten, de tactische luchtstrijdkrachten en de nationale 
luchtverdediging. Hoewel de nadruk tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral had gelegen op de 
inzet van air power als hulpwapen ter ondersteuning van de opmars van de landstrijdkrachten, 
onderging de luchtmachtdoctrine na de oorlog een geleidelijke verandering.87 Jozef Stalin gaf de 
hoogste prioriteit aan uitbreiding van de nog grotendeels in de kinderschoenen staande strate-
gische bommenwerpervloot, terwijl het Amerikaanse kernwapenmonopolie in combinatie met 
de ontzagwekkende Amerikaanse en Britse strategische luchtvloot tegelijkertijd het belang van 
de nationale luchtverdediging deed toenemen. Toch bleven de in luchtlegers ondergebrachte 
tactische luchtstrijdkrachten, die in tegenstelling tot beide andere commando’s door het leger 
werden aangestuurd, getalsmatig veruit de sterkste component vormen. Elk luchtleger bestond 
gemiddeld voor drie vijfde deel uit jachtvliegtuigen om lokaal luchtoverwicht te bevechten, voor 
een vijfde uit tactische jachtbommenwerpers ten behoeve van luchtsteun en interdictietaken 
en voor het resterende deel uit transport-, verbindings- en verkenningsvliegtuigen.88 Volgens 
westerse inlichtingenrapporten waren de tactische luchtstrijdkrachten uitermate effectief, vol-
deden materieel en (vliegtuig)bemanningen aan redelijke eisen en vond hun inzet in samenwer-
king met de grondtroepen goed gecoördineerd plaats. De luchtstrijdkrachten kenden evengoed 
zwakke(re) plekken: er bestond een groot gebrek aan nachtjagers, de vliegvelden waren primi-
tief ingericht en er heerste een tekort aan verbindingsmiddelen en radarapparatuur, waarbij de 
Sovjets bovendien achterliepen op het gebied van de ontwikkeling van radar. Eind jaren veertig 
bedroeg de gezamenlijke sterkte van de Sovjet-luchtvloot naar schatting 20.000 vliegtuigen: 
merendeels propellervliegtuigen die uit de latere oorlogsjaren stamden, vanaf 1946 gestaag aan-
gevuld met de eerste operationele straaljagers.89

 Onder deze ‘beschermende paraplu’ van luchtstrijdkrachten zou het Rode Leger naar ver-
wachting in staat zijn om binnen een á twee maanden over de Noord-Duitse laagvlakte via het 
Roergebied de Kanaalkust te bereiken. De aldaar gelegen havens zouden zo in Sovjet-handen 
vallen, om vervolgens als uitvalsbasis te dienen voor maritieme operaties. De Sovjet-marine was 
als enige krijgsmachtdeel zowel kwantitatief als kwalitatief ondergeschikt aan haar westerse 
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tegenhanger, hoewel het onderzeebootwapen eventueel een bedreiging voor de westerse com-
municatielijnen zou kunnen vormen. Naar schatting beschikte de Sovjet-Unie eind jaren veertig 
over ongeveer 2,5 miljoen manschappen, verdeeld over 175 divisies. Hiervan stonden liefst 84 
divisies, voor het merendeel gemechaniseerd en gepantserd, in de satellietstaten en in de Duitse 
en Oostenrijkse bezettingszones opgesteld.90

 De Westerse Unie kon hier slechts 20 divisies en minder dan 1.000 vliegtuigen tegenover 
stellen. Dit leek volstrekt onvoldoende om een invasie van de Sovjet-Unie af te weren. Hoewel 
het aantal divisies tot 27 kon uitgroeien indien Frankrijk en de Benelux-staten hun reserves 
mobiliseerden, ontbrak het naast mankracht evenzeer aan de benodigde materiële uitrusting. 
Op basis van de zeer schaarse middelen die hem ter beschikking stonden, ontwierp veldmaar-
schalk Montgomery in 1948 een verdedigingsplan.91

Operatieplannen ter verdediging van het ‘vrije Westen’

Hoewel de chefs van Staven van de Westerse Unie het erover eens waren dat op de middellange 
termijn een verdediging zo ver mogelijk oostwaarts het doel moest zijn, dienden de wu-lidsta-
ten op grond van politieke overwegingen en gezien hun zwakke militaire positie op de korte 
termijn genoegen te nemen met het opbouwen van een verdedigingslinie langs de Rijn.92 Dit 
gegeven diende dan ook als uitgangspunt voor het Short Term Defence Plan (stdp), waarvan 
Montgomery op 27 oktober 1948 een eerste versie aan de wucos overhandigde. In dit plan, dat 
in feite één groot internationaal compromis van politieke wensen, economische mogelijkheden 
en militaire beperkingen was, werd vastgelegd dat de verdediging tegen een Sovjet-aanval aan 
de Rijn zou worden gevoerd. De strijdkrachten ten oosten van de Rijn zouden zich op deze verde-
digingslinie terugtrekken, terwijl de ten westen van de rivier gesitueerde strijdkrachten zich bij 
de Rijn concentreerden. Het zuidelijke grondgebied zou verdedigd worden langs een algemene 
lijn ter hoogte van de Frans-Italiaanse grens. Het uitvoeren van strategische luchtaanvallen was 
voorbehouden aan de Britse en Amerikaanse luchtmacht. Frankrijk, België en Nederland zouden 
het merendeel van de voor het stdp benodigde land- en tactische luchtstrijdkrachten leveren. 
Het noordelijke deel van het operatiegebied werd door Nederlandse en Belgische strijdkrachten 
verdedigd, met Britse assistentie en onder Brits bevel.93

 Het stdp nam de in 1949 beschikbare strijdkrachten als basis en zou gelden tot en met 1950. 
De gedachte achter een verdediging langs de Rijn was tweeledig: niet alleen bestond de hoop de 
continentale lidstaten van invasie te vrijwaren, doch belangrijker was de te boeken tijdwinst die 
de vs in staat zouden stellen om te interveniëren. De wucos accepteerde het stdp op 23 maart 
1949 als het uitgangspunt voor de verdediging van West-Europa.94 Ook de Amerikaanse Joint 
Chiefs of Staff gingen, zij het met tegenzin, akkoord met deze interim-oplossing. Zij waren bereid 
de in hun ogen onrealistische verdediging langs de Rijn te accepteren om zo de weg vrij te maken 
voor de levering van militaire goederen aan de wu-lidstaten. Dit stelde Washington in staat om 
vanaf 1949 naast economische ook militaire hulp te gaan verlenen.95 Om het Short Term Defence 
Plan met een zo groot mogelijke kans op succes te kunnen uitvoeren, was het zaak om snel met 
een opgave van de benodigde strijdkrachten te komen. Het Comité Chefs van Staven van de Wes-
terse Unie drong er bij de regeringen op aan een begin te maken met de opbouw van eenheden, op 
basis van het door de wucos opgestelde en door het Defence Committee geaccordeerde document 
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fc(48) 30 Final.96 De militair zwakke positie van de Westerse Unie tegenover de Sovjet-Unie bete-
kende dat voor de luchtstrijdkrachten in de wu-plannen een belangrijke rol was weggelegd.

Het belang van het luchtwapen in de operatieplannen van de Westerse Unie

De geopolitieke en militaire omstandigheden waren op de hand van de Sovjet-Unie. De lan-
den van het Warschaupact vormden een geografisch aaneengesloten gebied, met voldoende 
diepte en breedte voor het verzamelen en opstellen van land- en luchtstrijdkrachten, logistieke 
bevoorrading en het aanvoeren van versterkingen. De interne communicatielijnen boden de 
Sovjet-Unie de mogelijkheid desgewenst relatief snel het zwaartepunt naar een ander opera-
tiegebied te verleggen. Bovendien voerde Moskou de regie over de timing, plaats, omvang en 
methode van agressie. De Westerse Unie (en later de navo) vertrouwde daarentegen op een stra-
tegie van voorwaartse defensie; per definitie reactief van karakter. Geografische factoren deel-
den het Centraal Europese operatiegebied op in een noordelijk en een zuidelijk front. De achter-
gebieden waren ondiep, dan wel zeer afgelegen. Daarenboven bemoeilijkte de politieke aard van 
het bondgenootschap een snelle, eensgezinde militaire reactie. Omdat bovendien slechts een 
gedeelte van de landstrijdkrachten zich in een positie bevond om onmiddellijk te kunnen bijdra-
gen aan de verdediging, was het aandeel van luchtstrijdkrachten in de bondgenootschappelijke 
operatieplannen noodgedwongen groot.97

 Dit had evengoed te maken met historische ervaringen. Indien een belangrijke les uit de 
Tweede Wereldoorlog mocht worden getrokken, dan was dit wel het toegenomen belang van 
air power. Het was nauwelijks mogelijk te manoeuvreren bij een vijandelijk luchtoverwicht. De 
luchtverdediging won enorm aan importantie. In de eerste plaats om het nucleaire vergeldings-
potentieel te beschermen, ten tweede om de operaties te land en ter zee een gerede kans van 
slagen te geven. In een toekomstige oorlog diende vóór alles het luchtoverwicht verkregen en 
behouden te worden (air superiority). Jachtvliegtuigen hadden, naast de bescherming van con-
centraties van bevriende grondtroepen, vliegbases en andere strategisch waardevolle objecten, 
de belangrijke taak de controle over het luchtruim boven het gevechtsgebied in handen te krij-
gen. Hierdoor stelden zij de tactische jachtbommenwerpers in staat de numerieke overmacht 
van de Sovjet-landstrijdkrachten te compenseren door luchtsteun te verlenen aan eigen land-
strijdkrachten in direct contact met vijandelijke eenheden (close air support; cas), door aanvallen 
uit te voeren op troepen in het tweede echelon en door het lamleggen van aanvoerlijnen in het 
achtergebied om de opmars van het Rode Leger te hinderen (interdiction).98 Terwijl jachtvliegtui-
gen offensieve fighter sweeps vlogen om het luchtoverwicht te winnen en te behouden, werden 
de vijandelijke vliegbases onophoudelijk blootgesteld aan luchtaanvallen om de Sovjet-lucht-
strijdkrachten aan de grond te binden. Beide taken vielen onder de noemer Offensive Counter Air 
(oca).99 Hoewel het strategisch bombardement in de Tweede Wereldoorlog zijn belofte nooit 
had ingelost, zorgde de ontwikkeling van het atoomwapen voor een hernieuwd vertrouwen in 
deze vorm van offensief luchtmachtoptreden. Ook een groot deel van de verkenningscapaciteit 
werd met vliegtuigen verzorgd. Op basis van de ‘geschoten’ luchtfoto’s konden jachtbommen-
werpers de voor de Sovjet-opmars van cruciaal belang zijnde doelen als depots, voorraadcolon-
nes, rangeerterreinen en bruggen vernietigen. Wanneer het luchtoverwicht eenmaal stevig in 
westerse handen was, volgde de inzet van (tactische) transportvliegtuigen om brandstof, muni-
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tie en andere vitale voorraden in te vliegen en zorg te dragen voor de mobiliteit van de eenheden 
in het gevechtsgebied.100

De rol van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in de operatieplannen van de Westerse Unie

De Nederlandse luchtstrijdkrachten zouden zich, evenals die van België en Frankrijk, uitslui-
tend toeleggen op de opbouw van de luchtverdediging en van tactische luchtstrijdkrachten, 
waarbij de luchtverdediging de hoogste prioriteit genoot. Hiervoor diende te worden voorzien 
in de nodige squadrons dag- en nachtjagers, een meldings- en gevechtsleidingssysteem, de 
uitrusting en aanleg van vliegvelden, een verbindingsnet en oorlogsvoorraden. Verder diende 
er een luchtwachtdienst te worden opgezet, moesten er magazijnen en werkplaatsen worden 
gebouwd en zou een squadron voor verbindings- en transporttaken worden opgericht. Op de 
langere termijn zouden vervolgens tactische squadrons worden geformeerd voor de ondersteu-
ning van de landstrijdkrachten. De vereiste Nederlandse luchtmachtbijdrage werd door de chef 
Luchtmachtstaf (cls) vertaald naar een luchtmachtopbouwplan, waarvan sinds april 1948 een 
eerste versie circuleerde.101

1.5 De Nederlandse luchtmachtplannen in relatie tot de ontwikkelingen 
 in wu-verband

Eind 1946 was de eerste fase van de wederopbouw, waarin de nadruk had gelegen op het opzetten 
van (vlieg)opleidingen en technische faciliteiten, ver genoeg gevorderd om een blik vooruit te 
werpen op de tweede fase: het formeren van operationele eenheden. De oorlog had geleerd dat 
een luchtverdediging op nationale basis niet langer realistisch was en daarom streefde de lucht-
machtleiding vanaf het begin naar samenwerking in bondgenootschappelijk verband. Ter illus-
tratie van dit streven werd in de jaren kort na de oorlog overlegd over de oprichting van één geco-
ordineerde Nederlands-Belgische luchtverdedigingsgroep (de latere No. 69 Group). De inrichting 
hiervan vond plaats onder regie van de raf, die als (vrijwel enige) bron van kennis en hulp op 
luchtverdedigingsgebied gold. Groot-Brittannië had zelf evengoed belang bij het opbouwen van 
een sterke luchtverdediging op het continent, dat immers als een voorpost fungeerde voor de 
Britse luchtverdediging. Met dit doel voor ogen ontwierp de raf eveneens luchtverdedigings-
plannen voor Noord-Frankrijk en Denemarken, die aansloten op het operatiegebied van de Bel-
gisch-Nederlandse sector. Het Nederlandse aandeel in deze luchtverdedigingsorganisatie bleef 
aanvankelijk noodgedwongen bescheiden van opzet. Problemen van materiële, financiële en 
personele aard deden de directeur van het dnlsk, kolonel I.A. Aler, besluiten in eerste instantie 
slechts twee squadrons luchtverdedigingsjagers, een radarsysteem, een opera tions room en een 
verbindingsnet in de organisatietabellen op te nemen. Deze kleine kern zou dan in latere jaren 
uitgebouwd kunnen worden. De minister van Oorlog, A.H.J.L. Fiévez, die met het plan instemde, 
voerde op de begroting voor 1947 de aanschaf van twee squadrons Meteor straalvliegtuigen op. 
Dit stuitte op verzet van minister van Financiën Lieftinck, die zijn ambtgenoot dwong de in 
zijn ogen te hooggegrepen plannen bij te stellen en het aantal terug te brengen tot tien Meteors 
voor opleidingsdoeleinden. Op de begroting voor 1948 mochten 24 Meteors worden opgebracht, 
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waarmee dan de eerste twee, weliswaar nog onvolledige, operationele dagjagersquadrons konden 
worden geformeerd.102

 In afwachting van de komst van de eerste Meteors op Nederlandse bodem, hadden onder-
tussen van november 1947 tot april 1948 besprekingen plaats tussen vertegenwoordigers van de 
Britse, Franse, Belgische en Nederlandse luchtmachten, teneinde te komen tot een verdere coör-
dinatie van hun nationale luchtverdedigingsinspanningen. Zij smeedden de nationale plannen 
samen tot één Air Defence Plan, dat voorzag in een bondgenootschappelijke luchtverdediging 
ter bescherming van het gehele verdragsgebied, om deze aan hun regeringen voor te leggen.103 
Volgens het Air Defence Plan zou het Nederlandse aandeel in de gemeenschappelijke luchtver-
dediging 24 squadrons (18 squadrons dag- en 6 squadrons nachtjagers) moeten bedragen. Aan 
het einde van 1949 dienden hiervan de eerste zes dagjagersquadrons operationeel te zijn. Het 
hoofd van de Nederlandse missie, kolonel Aler, die na de opheffing van het dnlsk in 1947 tot 
commandant van het hiervoor in de plaats gekomen Commando Legerluchtmacht Nederland 
was benoemd (zie pagina 48), liet weten te betwijfelen of deze aantallen voor Nederland haal-
baar waren.104 Hij juichte het maken van dergelijke “ruime plannen” toe, doch vreesde dat de 
hiervoor benodigde financiële middelen door Nederland niet konden worden opgebracht. Naar 
Alers mening was Amerikaanse hulp onontbeerlijk voor de uitvoering van de wu-plannen.105 
Zijn twijfels werden gedeeld door generaal-majoor C. Giebel, die in de nieuwe luchtmachtor-
ganisatie de functie van chef Luchtmachtstaf bekleedde. Giebel bracht het aantal squadrons in 
zijn nota aan de minister van Oorlog dan ook tot realistischer proporties terug. Hij liet weten 
minimaal twaalf squadrons nodig te hebben voor de Nederlandse luchtverdediging. Aangezien 
er van Britse zijde op het dubbele werd aangedrongen, kon dit aantal van twaalf volgens Giebel 
geenszins overdreven worden genoemd.106

‘Grootse’ plannen binnen smalle marges

Op 9 april 1948, een kleine maand na de ondertekening van het Verdrag van Brussel, maakte 
Giebel minister Fiévez deelgenoot van zijn plan voor de opbouw van de Nederlandse luchtstrijd-
krachten. Ter bescherming van het Nederlandse grondgebied en voor het verlenen van lucht-
steun, achtte Giebel een luchtmacht met een omvang van acht squadrons dagjagers en vier 
squadrons nachtjagers, alsmede acht tactische squadrons, twee squadrons voor de artillerie-
waarneming en een transportsquadron noodzakelijk. De luchtmacht zou in een tempo van drie 
squadrons per jaar kunnen worden opgebouwd, totdat in 1954 de geplande eindsterkte – uitge-
zonderd een zestal tactische squadrons – zou worden bereikt. Minister Fiévez kon zich in deze 
ideeën schikken, waarna ook het Britse luchtvaartministerie op de hoogte werd gesteld.107

 Op de begroting voor 1949 werden opnieuw twee dagjagersquadrons, alsook een eerste squa-
dron nachtjagers opgevoerd. De plannen bleven vervolgens geruime tijd steken op regerings-
niveau, hetgeen in luchtmachtkringen leidde tot een toenemend ongenoegen. Nadat de regering 
in juli 1948 nog altijd geen knopen had doorgehakt, uitte de souschef van de Luchtmachtstaf, 
kolonel A. Baretta, openlijk kritiek in een voordracht aan de leden van de Defensiecommissie. 
In deze in 1948 opgerichte staatscommissie, achter gesloten deuren en gevrijwaard van com-
munistische inmenging, bespraken defensiespecialisten van de Eerste en de Tweede Kamer, de 
minister, zijn staatssecretaris, de chefs van Staven en andere militaire functionarissen zaken die 
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te geheim geacht werden om in plenaire Kamerzittingen aan de orde te stellen.108 Baretta hekelde 
het feit dat de regering zich schijnbaar weigerde te binden, ondanks de internationaal aange-
gane verplichtingen en de door de regering voorgestane inschakeling van de nationale industrie 
bij de krijgsmachtopbouw, waaraan door de luchtmachtleiding gehoor was gegeven door onder-
handelingen te starten met de n.v. Fokker. Als uitvloeisel hiervan was reeds in juli besloten tot 
de aanschaf van licenties voor de productie van Meteor dagjagers. Het wachten was nog slechts 
op groen licht van Den Haag.109

 Hoewel de reactie even op zich had laten wachten, volgde het regeringsstandpunt een maand 
later. Bij de vaststelling van de defensiebegroting voor 1949 uitte minister van Financiën Lief-
tinck stevige kritiek op de plannen van de krijgsmachtdelen. Zijn bezwaren waren terug te voeren 
op de precaire economische toestand en de geldverslindende oorlog in Indië. De voorgestelde uit-
breiding van de luchtstrijdkrachten, alsmede het feit dat de personeelssterkte het voor 1948 vast-
gestelde maximum op dat moment al ver had overschreden, kwam Lieftinck “onverantwoord” 
voor. Ofschoon minister van Oorlog W.F. Schokking (Christelijk-Historische Unie; chu), die zijn 
ambtgenoot Fiévez in augustus had opgevolgd, het luchtmachtplan verdedigde door te wijzen 
op de in internationaal verband gedane aanbevelingen, bleek zijn collega van Financiën onver-
murwbaar: het betrof hier immers “aanbevelingen”, geen “verplichtingen”. Het zestal aan de 
wu toegezegde dagjagersquadrons was voor Nederland financieel niet haalbaar. Lieftinck zette 
dan ook zonder pardon een streep door één van de twee dagjagersquadrons, waarvoor minister 
Schokking voor 1949 gelden had willen reserveren. Het totale squadronaantal bleef steken op drie 
onvolledige dagjagersquadrons (samen 42 Meteors tellend), aangevuld met een ‘half ’ squadron 
nachtjagers (8 vliegtuigen). Daarmee moest volgens Lieftinck “worden volstaan”.110

 Op 2 september bracht Schokking het onderwerp opnieuw in de ministerraad ter sprake. Ver-
hoging van het luchtmachtaandeel in de Westerse Unie zou als eerste aanzet kunnen dienen om de 
Nederlandse bereidheid tot zelfverdediging te tonen. Hierin kreeg hij steun van de minister van 
Binnenlandse Zaken, J.H. van Maarseveen (Katholieke Volkspartij; kvp), die meende dat de beno-
digde gelden wel aan de marine konden worden onttrokken. Ook minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting J. in ’t Veld (pvda) achtte de opbouw van de luchtmacht van meer belang dan die 
van de andere krijgsmachtdelen. Minister Lieftinck weigerde te capituleren en bleef erbij dat een 
verhoging van het aantal squadrons “onverantwoord” was. Voor de verdediging van Nederland 
had het kabinet in het verleden besloten slechts over te gaan tot een “uitbreiding van de kader-
opleiding en het enigszins versterken” van de luchtstrijdkrachten. Extra squadrons zouden pas 
op de begroting kunnen worden geplaatst als de taak in Indië minder eisen stelde, of wanneer de 
Verenigde Staten hulp aanboden. In tegenstelling tot Lieftinck waren minister van Buitenlandse 
Zaken D.U. Stikker (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie; vvd) en minister Schokking “wei-
nig optimistisch” over het vooruitzicht op Amerikaanse hulp. Minister-president Drees vond 
de in internationaal verband overeengekomen aantallen “aanvechtbaar”, terwijl minister van 
Verkeer en Waterstaat J.R.H. van Schaik (kvp) zo zijn bedenkingen hield. Uiteindelijk stemden 
acht van de veertien ministers tegen de voorgestelde uitbreiding van de luchtstrijdkrachten. Het 
voorstel werd derhalve verworpen.111 Minister Schokking moest zijn verlies nemen, maar was vast 
van plan het gehele luchtmachtopbouwplan na de aankomende internationale ministeriële con-
ferentie te Parijs opnieuw in de ministerraad aan de orde te stellen.112

 Het Nederlandse luchtmachtopbouwplan zou, ondanks de aanhoudende bezwaren op nati-
onaal niveau, internationaal ingebed worden op de bijeenkomst van het Defence Committee in 
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september 1948 te Parijs. Op deze ontmoeting spraken de defensieministers van de vijf wu-lid-
staten de intentie uit om alle krachten te concentreren op de opbouw van de strijdkrachten in 
Europa. Het zwaartepunt zou bij de luchtverdediging blijven liggen. Dit bleek ook uit het Air 
Defence Plan, dat in augustus door het Comité Chefs van Staven van de Westerse Unie was her-
zien. Het Nederlandse aandeel in de luchtverdediging was in het aangepaste plan toegenomen 
tot in totaal vijftien squadrons dagjagers (360 vliegtuigen) en tien squadrons nachtjagers (120 
vliegtuigen). Hoewel aan de voltooiing van het Air Defence Plan geen tijdslimiet werd verbonden, 
zou de opbouw in coördinatie met de andere lidstaten moeten plaatsvinden. Voor de kortere 
termijn kwam het wel tot concrete afspraken. Als “minimum requirement for air defence”, dat de 
kern zou gaan vormen van de bovengenoemde organisatie en dat zo snel mogelijk moest worden 
bereikt, bleef de in het Nederlandse plan opgenomen sterkte gehandhaafd. Op 1 januari 1950 
dienden naast de zes squadrons dagjagers nu echter ook een viertal nachtjagersquadrons ope-
rationeel te zijn, evenals de bijbehorende vijf radarstations. Schokking wees zijn buitenlandse 
collega’s op het feit dat de Nederlandse regering in de begrotingen voor 1948 en 1949 slechts 
rekening had gehouden met de oprichting van drie onvolledige squadrons dagjagers en een half 
squadron nachtjagers. Hij liet weten dat de Nederlandse verplichtingen in Indië een versnelling 
van de opbouw niet toelieten. De Britse defensieminister Albert V. Alexander merkte naar aan-
leiding hiervan op, dat, aangezien de verplichtingen in Indië met name consequenties hadden 
voor de opbouw van de landstrijdkrachten, Nederland des te meer de verplichting had om ten 
aanzien van de luchtstrijdkrachten niet in gebreke te blijven. Mede onder druk van zijn Britse 
collega ging Schokking – onder voorbehoud van de financiële mogelijkheden – hierop in begin-
sel akkoord met de van Nederland verwachte bijdrage.113

 Op 30 september zond minister Schokking een kort verslag van bovenstaande bijeenkomst 
naar de leden van de ministerraad. Hierin verzocht hij hen terug te komen op de beslissing om 
het tweede squadron dagjagers van de begroting voor 1949 te schrappen. Hiertoe voelde Schok-
king zich naar eigen zeggen verplicht, om zo goed mogelijk aan de internationaal aangegane 
verplichtingen, verplichtingen die hij eigenmachtig was aangegaan, tegemoet te komen.114 Op 
15 oktober deed Schokking een volgende poging de ministerraadsleden voor zijn voorstel te win-
nen. In een nota liet hij weten dat het onmogelijk was om zonder toekenning van het squadron 
de opgelopen achterstand nog in te lopen. Het niet nakomen van internationale verplichtingen 
achtte hij onverantwoord, omdat niet te verwachten was dat lidstaten dan nog langer rekening 
zouden houden met de Nederlandse belangen.115 Vanwege de ontwikkelingen in Indië werd de 
behandeling van de nota liefst vijf keer verplaatst naar een volgende ministerraadsvergade-
ring, waarna ten einde raad besloten werd om het stuk – overigens zonder het door Schokking 
gewenste resultaat – in de Raad voor Zaken Overzee (rzo)116 te bespreken.117

 Hoewel de minister van Oorlog in zijn op 22 oktober 1948 gedateerde nota aan de minis-
terraad erkende dat het uit internationaal overleg voortgekomen aantal van 25 squadrons op 
financiële en personele gronden onhaalbaar zou zijn, achtte hij het niettemin van het grootste 
belang dat de regering voor de eerstkomende jaren een opbouwplan voor de luchtstrijdkrachten 
zou aanvaarden, opdat zowel voor de militaire instanties als voor de Nederlandse vliegtuigin-
dustrie een “geëigende basis” kon worden gelegd. Deze laatste zinsnede verried een wisseling 
van strategie: ditmaal werd gepoogd een beslissing te forceren door de opbouw van de lucht-
strijdkrachten directer aan de economische wederopbouw te koppelen. Hiermee speelden 
minister en luchtmachtleiding in op de regeringswens de in de oorlogsjaren verwoeste natio-
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nale vliegtuigindustrie weer nieuw leven in te blazen door deze bij de Europese wapenproduc-
tie in te schakelen. Deze wens vloeide voort uit aanbevelingen van de in september 1945 in het 
leven geroepen Commissie Tromp, onder voorzitterschap van voormalig Philips-topman Th.P. 
Tromp. De commissie kwam in maart 1946 tot de slotsom dat het beschikken over een eigen 
vliegtuigindustrie een belangrijke rol kon spelen in het industrialisatieproces, terwijl het op 
termijn de deviezenpositie zou versterken en Nederland minder afhankelijk van het buitenland 
zou maken. De nationale vliegtuigindustrie diende zich met overheidssteun expliciet te rich-
ten op de ontwikkeling van les- en transportvliegtuigen, aangezien Nederland door de Tweede 
Wereldoorlog bij de ontwikkeling van jachtvliegtuigen reeds te ver achterop was geraakt. Het 
leek zinvoller goede buitenlandse jachtvliegtuigen in Nederland in licentie te bouwen. Op 14 
mei 1946 schaarde de regering zich achter deze zienswijze en Tromp kreeg toestemming zijn 
adviezen te concretiseren, hetgeen onder meer resulteerde in de oprichting van het Nederlands 
Instituut voor Vliegtuigontwikkeling (niv), de uitbreiding van het bestaande Nationaal Lucht-
vaartlaboratorium (nll) en de inrichting van technisch onderwijs, waaronder Vliegtuigkunde 
aan de Technische Hogeschool te Delft.118

 Ondanks alle goede voornemens was van een wederopstanding van de nationale vliegtuig-
industrie eind 1948 nog geen sprake. De in oktober aan de ministerraad aangeboden nota ging 
ditmaal dan ook vergezeld van een bijlage, waarin de financiële en industriële voordelen voor 
Nederland uit de doeken werden gedaan. Aangezien Groot-Brittannië niet in staat zou zijn alle 
voor het Air Defence Plan benodigde Meteor dagjagers te produceren, deed zich een gouden kans 
voor om de jachtvliegtuigen voor de Nederlandse en Belgische luchtstrijdkrachten door Fokker 
in samenwerking met het Belgische Fabrique Nationale (fn) in licentie te laten bouwen. De beno-
digde licentierechten waren in juli al verworven. Naast het voordeel van een gunstige onderhan-
delingspositie ten opzichte van België, zou zo’n overeenkomst voor de toekomst een belangrijke 
deviezenbron opleveren. Hoewel de luchtmachtleiding aanvankelijk haar bedenkingen had bij 
het inschakelen van de nationale industrie, vooral vanwege de langere levertijd en hogere kos-
ten, kon het opbouwtempo na 1950 op de productiecapaciteit van de Fokker-fabriek worden 
afgestemd.119 Fokker was in staat om tussen 1950 en 1952 maximaal 300 Meteors te fabriceren, 
waarvan 150 stuks voor de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Rekening houdend met de te ver-
wachten personele situatie, stelde de minister voor dat de regering alsnog haar goedkeuring zou 
hechten aan de in april voorgestelde uitbreiding met twee dagjagersquadrons en een squadron 
nachtjagers per jaar. Inclusief reserves waren hiervoor 196 dagjagers nodig. Als Fokker er hiervan 
150 voor zijn rekening zou nemen, hoefden enkel de resterende 46 Meteors, alsmede de benodigde 
nachtjagers, in Groot-Brittannië te worden aangeschaft. Over het tempo van uitbreiding na 1952 
kon dan later een beslissing worden genomen. Schokking liet niet na nogmaals te wijzen op de 
grote achterstand die er bestond ten opzichte van hetgeen internationaal van Nederland werd 
verlangd. Haast was geboden; niet alleen om de eerste afleveringen tijdig te laten plaatsvinden, 
maar ook omdat België zijn Meteors anders wel eens in Groot-Brittannië zou kunnen bestellen.120 
De onzekerheid over het tijdstip waarop tot de vorming van de tactische squadrons moest wor-
den overgegaan, had cls Giebel doen besluiten dat deel van het opbouwplan voorlopig in de ijs-
kast te plaatsen, terwijl het aan de ministerraad aangeboden plan bewust niet verder keek dan 
het jaar 1952. De cls richtte nu eerst al zijn pijlen op het verkrijgen van de toestemming van het 
kabinet voor de productie van 150 Nederlandse Meteors in eigen land, waarmee de licentiebouw 
was geworden tot de sleutel voor de opbouw van de luchtstrijdkrachten.121 Als ware het afgespro-
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ken, liet in november 1948 vervolgens ook de Nederlandse vliegtuigindustrie van zich horen, toen 
zij er bij de regering op aandrong te worden ingeschakeld bij de productie van militair materieel 
voor de uitvoering van de wu-plannen.122 De regering liet zich echter opnieuw niet verleiden tot 
het nemen van overhaaste – of überhaupt enige – beslissingen.123

 Terwijl minister en luchtmachtleiding op nationaal niveau de regering tot een beslissing 
inzake het luchtmachtplan probeerden te dwingen, leek ook het geduld van wu-voorzitter 
Montgomery op te raken. Nadat hij reeds in november 1948 de Nederlandse regering tot spoed 
had gemaand bij de opbouw van de krijgsmacht, bracht Montgomery op 17 januari 1949 opnieuw 
een bezoek aan Den Haag. Ditmaal stelde hij de regering in feite een ultimatum, waarbij hij het 
beroep op overmacht door de situatie in Indië zonder pardon verwierp. Naast een uitleg van 
zijn Short Term Defence Plan, zette Montgomery de van Nederland verwachte bijdrage uiteen. Hij 
eiste een legerkorps van drie divisies, een marinebijdrage bestaande uit onderzeebootjagers en 
mijnenvegers en “een aantal” squadrons luchtverdedigingsjagers (hoeveel werd niet gespecifi-
ceerd; maar blijkens een nota gedateerd 24 januari 1949 betrof het hier de al eerder genoemde 
25 luchtverdedigingssquadrons).124 De Britse veldmaarschalk liet bovendien doorschemeren, 
dat het niet leveren van de gevraagde bijdrage betekende dat hij zou moeten toegeven aan “de 
van Franse zijde bestaande drang om ‘het Nederlandse bastion’ prijs te geven”.125 Op 24 janu-
ari 1949 vernam Montgomery de Nederlandse reactie. Vergeleken met wat de Nederlandse chefs 
van Staven nodig achtten, kwamen de eisen van Montgomery de ministerraadsleden relatief 
“bescheiden” voor. Niettegenstaande bezwaren tegen de uitsluiting van West-Duitsland, en 
onder de voorwaarden dat het gehele Nederlandse grondgebied in de toekomst in het wu-verde-
digingsplan zou worden opgenomen én dat de verplichtingen in Indië voorrang zouden blijven 
genieten, besloot de regering haar medewerking te verlenen aan de uitvoering van het Short Term 
Defence Plan.126 Het feit dat de Amerikanen slechts bereid bleken de West-Europese veiligheid 
te garanderen als de vijf lidstaten tot een gecoördineerd defensieplan kwamen, gaf daarbij de 
doorslag. Niettemin bleek de Nederlandse toezegging in de praktijk weinig waard: niet alleen 
moest het geld voor de opbouwplannen binnen de bestaande defensiebegroting worden gevon-
den, daarnaast bleef Indië prioriteit houden. Dit maakte een tijdige realisatie van de gevraagde 
wu-bijdrage een bij voorbaat kansloze onderneming.127

Het Luchtmachtplan 1950

De Nederlandse chefs van Staven bogen zich opnieuw over de opbouwplannen en kwamen twee 
maanden later met aangepaste voorstellen, waarin de bijdrage aan de wu voor elk van de krijgs-
machtdelen uiteen werd gezet. Op 30 maart 1949 presenteerde minister Schokking het Lucht-
machtplan 1950, tezamen met de opbouwplannen van de Koninklijke Landmacht en Marine, in 
de ministerraad. Het luchtmachtplan had in de eerste plaats tot doel de Nederlandse bijdrage 
aan de bondgenootschappelijke luchtverdediging te verwezenlijken. Dat het accent conform 
de wensen van Montgomery nog sterker op de luchtverdediging was gelegd, bleek uit het ver-
hoogde aantal jagersquadrons ten koste van het aantal tactische squadrons. Het plan liet de 
gefaseerde opbouw zien van een luchtmacht met een omvang van elf dagjagersquadrons, vier 
nachtjagersquadrons en zes tactische squadrons. Door geleidelijke opvoering van de capaciteit 
van het opleidingsapparaat kon het aantal squadrons worden verhoogd, totdat in 1955 de (voor-
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lopige) eindsterkte zou worden bereikt. Hiertoe zou vanaf 1949 een jaarlijkse uitbreiding met 
drie – in een later stadium vijf –squadrons moeten plaatsvinden. Het lag in de bedoeling het 
merendeel van de vliegtuigen door de Nederlandse vliegtuigindustrie te laten bouwen, terwijl 
het resterende deel in het buitenland moest worden verworven. Tegelijk met de opbouw van de 
squadrons dienden de gronddiensten te worden uitgebreid, en zou er begonnen moeten worden 
met de bouw van vijf radarstations, de uitrusting van de vliegbases en de uitvoering van het 
luchtmachtkabelplan. De personeelssterkte zou in 1955 tot 14.600 man moeten zijn gegroeid, 
voor de helft bestaand uit beroepspersoneel. Omdat onduidelijk was op hoeveel Amerikaanse 
hulp er kon worden gerekend, was hiermee – in tegenstelling tot het Legerplan 1950 – bij de uit-
werking van de plannen geen rekening gehouden. De kosten werden geraamd op ongeveer 250 
miljoen gulden per jaar bij een volledige uitvoering van het Luchtmachtplan 1950.128

 In een voorbereidende bespreking in de Raad voor Militaire Aangelegenheden van het 
Koninkrijk129 hadden Drees en Lieftinck zich over de opbouwplannen al kritisch uitgelaten. 
In het kabinetsberaad liet de minister-president zich ontvallen dat uit de nota van 26 maart 
was gebleken dat de chefs van Staven “geen pogingen (...) [hadden] gedaan aan deze bezwaren 
tegemoet te komen” en veel wensten te handhaven “wat niet door de internationale afspraken 
was voorgeschreven”. Lieftinck wees op het ontbreken van betrouwbare financiële gegevens en 
weigerde meer dan 800 miljoen gulden uit te trekken voor de gezamenlijke opbouwplannen, 
hetgeen in schril contrast stond met de volgens minister Schokking benodigde 1.100 miljoen 
gulden. Het Luchtmachtplan 1950 leek, zeker in vergelijking met de plannen van de andere 
krijgsmachtdelen, bescheiden. Niettemin stelde Drees dat zonder Amerikaanse hulp ook de uit-
voering van dit plan onmogelijk was. Lieftinck schaarde zich vierkant achter zijn partijgenoot. 
Ofschoon de kritiek op het weinig daadkrachtige regeringsoptreden op nationaal en interna-
tionaal niveau aanzwol, zou de regering in de daaropvolgende weken niet zwichten. Zelfs het 
dreigement van de chef Generale Staf, generaal H.J. Kruls, om zijn ambt neer te leggen indien de 
aanbevelingen van het Legerplan 1950 niet door de regering zouden worden overgenomen, wist 
de kabinetsleden niet van hun standpunt af te brengen.130

 cls Giebel, die minder geagiteerd reageerde dan zijn landmachtcollega, kwam tot de conclu-
sie dat er weinig anders op zat dan de luchtmachtplannen aan de financiële realiteit aan te pas-
sen. In een uiterste poging het Luchtmachtplan 1950 desnoods in afgeslankte vorm doorgang te 
laten vinden, opperde minister Schokking om de squadronsterkte in navolging van de Belgische 
luchtmacht van 24 naar 16 vliegtuigen te verlagen.131 De noodzakelijke besparing werd aldus in 
een sterktevermindering per squadron gezocht, hoewel dit de Nederlandse luchtstrijdkrachten 
zou terugbrengen tot slechts twee derde van hetgeen internationaal was overeengekomen.132 
De luchtmacht bleek als enige krijgsmachtdeel in staat snel een aangepast plan te presenteren, 
maar ook dit plan ondervond in de ministerraad de inmiddels gebruikelijke weerstand. Minister 
Lieftinck vond het nog altijd “te ambitieus”. Naast de sterktevermindering per squadron moest 
getracht worden de vliegtuigen met Amerikaanse hulp te verkrijgen, zelfs als dit enkel propel-
lervliegtuigen zou betreffen.133 Daarnaast zou de opbouw getemporiseerd plaats moeten vinden. 
Door het opbouwplan te beperken tot de aanschaf van maximaal vijftig vliegtuigen per jaar, 
zou tegelijkertijd op de bedrijfs- en onderhoudskosten bespaard worden.134 Onder deze voor-
waarden kon de ministerraad het ‘afgeslankte’ luchtmachtplan aanvaarden, hoewel de feitelijke 
instemming nimmer expliciet is opgetekend. Tekenend voor de stilzwijgende goedkeuring was 
echter dat de regering op 21 april 1949 een contract sloot met de Gloster Aircraft Company voor 
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de levering van componenten, bestemd voor de eerste vijftig door Fokker te bouwen Meteors. 
Hierin was een clausule opgenomen, dat indien het contract voor de licentiebouw van driehon-
derd Meteors tussen de regering en Fokker niet voor 1 juli 1949 – later verschoven naar 15 juli – tot 
stand zou komen, Gloster het recht verkreeg vijftig complete vliegtuigen te leveren. Op 8 juli 1949 
kwamen Fokker en de regering, op enkele kleine punten na, tot overeenstemming over de bouw 
van driehonderd Meteors, waarmee de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten van zijn 
voorheen incidentele karakter werd verlost.135

 Gunstige financiële en economische vooruitzichten, in combinatie met de druk die de lidsta-
ten, luchtmachtleiding, nationale vliegtuigindustrie en het parlement op de regering uitoefen-
den, hadden haar overstag doen gaan. Het project leek ook perfect te passen in de nieuwe indus-
trialisatiepolitiek, gericht op een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de industrie, die 
minister van Economische Zaken J.R.M. van den Brink (kvp) eind jaren veertig introduceerde.136 
Tot slot lijken de vs eveneens een rol te hebben gespeeld in de beslissing. Uit in maart gehouden 
besprekingen die leidden tot het Atlantisch pact werd van Amerikaanse zijde kenbaar gemaakt, 
dat, teneinde voor militaire hulpverlening in aanmerking te kunnen komen, een verhoogde pro-
ductie van oorlogsmaterieel door de wu-lidstaten werd verwacht. De Amerikanen keken daarbij 
met bovengemiddelde interesse naar het Nederlands-Belgische plan voor een gezamenlijke Mete-
or-productie.137 Washington droeg tussen 1949 en 1951 met het Additional Military Production-pro-
gramma (amp) tien miljoen dollar bij aan dit vliegtuigbouwproject, door het dollardeel voor de 
financiering van grondstoffen en fabrieksuitrusting voor zijn rekening te nemen.138

 De Nederlandse wu-bijdrage aan luchtverdedigingsjagers waartoe Den Haag dan eindelijk 
had besloten, werd op 15 juli 1949 door het Defence Committee ook internationaal erkend en in het 
Air Defence Plan opgenomen. Minister Schokking maakte wel eens te meer een voorbehoud ten 
aanzien van het tijdschema. Op deze bijeenkomst van defensieministers leek zich nochtans een 
nieuw probleem aan te dienen, toen de bijdrage van elk van de lidstaten aan de tactische lucht-
strijdkrachten van de Westerse Unie ter sprake kwam. De door de militaire leiding van de Wes-
terse Unie geschatte totale behoefte aan tactische vliegtuigen bedroeg maar liefst 4.200 stuks. 
Het Defence Committee verleende hierop goedkeuring aan de eerste fase van een plan dat voorzag 
in de opbouw van een vloot van 2.000 tactische vliegtuigen, waarin het Nederlandse aandeel 176 
vliegtuigen bedroeg. Aangezien de opbouw van de bondgenootschappelijke luchtverdediging 
voorlopig prioriteit genoot, kon de aanschaf van de benodigde tactische vliegtuigen tot nader 
order worden uitgesteld. Een nieuwe strijd tussen de minister van Oorlog en zijn collega van 
Financiën bleef zodoende uit.139

Het parlement: wisselende standpunten

Met de aanvaarding van het Luchtmachtplan 1950 en het tekenen van de Meteor-deal wist de 
regering een deel van de inmiddels ontstane ongerustheid in de Tweede Kamer weg te nemen. 
Die onrust mag op zich al opmerkelijk genoemd worden, aangezien in voorgaande jaren de 
opbouw van de luchtstrijdkrachten zelden onderwerp van gesprek had gevormd. Net als de 
ministerraad waren beide Kamers tot 1948 hoofdzakelijk in de ban van de ‘Indische kwestie’. Dat 
de defensiebegroting lange tijd vrijwel volledig voor rekening van de inspanning in Indië kwam, 
juichten de meeste parlementsleden toe. En dat onder meer de opbouw van de luchtverdediging 
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daardoor slechts mondjesmaat van de grond kwam, was van ondergeschikt belang. Zo viel in 
het Voorlopig Verslag behorende bij de begroting voor 1948 nog te lezen dat vele Kamerleden 
met instemming kennis hadden genomen van de “voorzichtige aanschaffingspolitiek” bij de 
luchtstrijdkrachten en de hoop uitspraken “dat de regering hieraan zou blijven vasthouden”.140

 De zeldzame keren dat de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten wel ter sprake 
kwam, hielden aanvankelijk vooral verband met de verdeling van de beschikbare gelden over de 
krijgsmachtdelen. Met name het bezoek van veldmaarschalk Montgomery aan Den Haag in janu-
ari 1949 gaf voeding aan de nodige geruchten in de media, die zelfs tot vragen in de Tweede Kamer 
leidden. Zo vroeg een bezorgde A.B. Roosjen (Anti-Revolutionaire Partij; arp) de minister van 
Oorlog of het klopte dat Nederland vooral een land- en luchtmachtbijdrage aan de Westerse Unie 
diende te leveren, waarbij hij waarschuwde voor de verwaarlozing van de marine. Zijn waarschu-
wing vond navolging bij H.A. Korthals (vvd) en H.W. Tilanus (chu), van wie de laatste nog maar 
eens in herinnering bracht op welke “waardige wijze (...) de Koninklijke Marine in de laatste oor-
log haar plaats had ingenomen”.141 Volgens E.A. Vermeer (pvda) was de Westerse Unie “een poli-
tieke gedachte, die [nog] vorm en inhoud moe[s]t krijgen”. “Dat schept verplichtingen, waaraan 
niemand, die de vrijheid en de Westerse cultuur lief heeft, zich kan onttrekken.” Nederland moest 
“niet spelen op een zo klein mogelijk (...) aandeel”, maar zijn bondgenootschappelijke steentje 
bijdragen. Naast de landmacht en marine, was de opbouw van de luchtmacht “eveneens een zaak 
van groot belang”, aldus Vermeer.142 vvd-Kamerlid G. Vonk sloot zich hierbij aan. Hoewel deze 
parlementariër in 1947 nog had verkondigd dat er geen behoefte was aan jachtvliegtuigen en er 
op de opbouw van luchtstrijdkrachten wel bezuinigd kon worden, was hij in 1949 tot het inzicht 
gekomen dat alle krijgsmachtdelen een belangrijke rol te spelen hadden in de bondgenootschap-
pelijke samenwerking.143 Vonks gewijzigde standpunt dient hier niet alleen om te illustreren dat 
de parlementaire druk op het totstandkomen van een substantiële bijdrage aan de bondgenoot-
schappelijke defensie zich vanaf 1948 sterker begon te manifesteren, maar het toont evenzeer het 
toegenomen belang dat het parlement in deze bijdrage aan luchtstrijdkrachten hechtte.144

 Beide conclusies worden door het Voorlopig Verslag bij de rijksbegroting voor 1949 gestaafd. 
Hoewel de Kamerleden hierin lieten weten de verhoogde defensie-inspanningen zeer te betreu-
ren, waren ze bereid deze consequenties te aanvaarden in verband met het “dreigende oorlogs-
gevaar”. De angst voor het communisme was in de voorgaande maanden door de gebeurtenissen 
in Tsjechoslowakije en de Berlijnse Blokkade flink aangewakkerd. Behoudens door de Commu-
nistische Partij van Nederland (cpn) werd de noodzaak van een zo sterk mogelijke afweer na 
1948 dan ook algemeen erkend. De Kamerleden hadden met voldoening kennisgenomen van de 
“concrete uitwerking van de coördinatie der luchtmachten”, hoewel een aantal van hen de aan-
dacht vestigde op de passage in de Memorie van Toelichting dat met de opbouw van de lucht-
verdediging – volgens Montgomery één der belangrijkste elementen in de verdediging van de 
Westerse Unie – slechts “enige vooruitgang” zou worden geboekt. Zowel de minister van Oorlog 
als de regering werd hierop tot daadkrachtiger optreden gemaand, aangezien het “in het licht 
van de huidige situatie” geboden was de opbouw van de luchtverdediging nu “met kracht [cursi-
vering in origineel; QvdV]” ter hand te nemen. In dat licht stelde een aantal Kamerleden zich de 
vraag of de minister in de begroting voor 1949 wel voldoende gelden voor de aanschaf van lucht-
verdedigingsjagers had opgenomen!145 Amper een jaar eerder hadden diezelfde parlementariërs 
in de luchtstrijdkrachten nog de voornaamste sluitpost op de defensiebegroting gezien... Opval-
lend was de angst voor “een overval (...) van luchtlandingstroepen”, gelijk het Duitse optreden 
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in mei 1940, die er blijkens de diverse Kamerverslagen nog altijd goed inzat en waaruit de plot-
seling toegenomen belangstelling in de Kamer voor het luchtverdedigingsvraagstuk verklaard 
lijkt te kunnen worden.146 In zijn antwoord aan de Tweede Kamer erkende minister Schokking 
dat de opbouw van de luchtverdediging inderdaad “verre” achterbleef bij datgene wat internati-
onaal van Nederland werd verwacht, doch hij beriep zich op de krappe financiën die de regering 
– gelijk voorgaande jaren – tot deze moeilijke keuze hadden gedwongen.147 Desondanks had de 
luchtmachtleiding met de financiële middelen die politiek Den Haag haar jaarlijks ter beschik-
king stelde, in de periode 1946-1949 op zowel organisatorisch, materieel, infrastructureel als 
personeel gebied toch het nodige tot stand weten te brengen.

1.6 Aan de vooravond van volle wasdom

De problemen waren niet alleen van financiële aard. Naast fluctuerende budgetten, hadden ook 
factoren als de snel voortschrijdende techniek, de personeelsproblematiek, de bondgenoot-
schappelijke samenwerking en de (inter)nationale politiek-militaire verhoudingen een wezen-
lijke invloed op de ontwikkeling van de luchtmachtorganisatie.148 Bovenal speelde het gebrek 
aan duidelijkheid over de plaats van de nieuwe luchtmacht in de defensieorganisatie. Tijdens 
de oorlog was de regering immers niet gekomen tot een definitieve oplossing van dit vraagstuk, 
maar had ze gekozen voor een interim-oplossing in de vorm van het dnlsk. De oorlog had ech-
ter geleerd dat het vliegtuig de status van hulpwapen was ontgroeid. Gedreven door de erva-
ringen die in dienst van de raf waren opgedaan streefden de Nederlandse luchtstrijdkrachten 
naar een zelfstandige status. De bondgenootschappelijke samenwerking versterkte dit emanci-
patiestreven in belangrijke mate. Waar de luchtstrijdkrachten in Nederland nog altijd onder de 
landmacht ressorteerden, namen zij in de defensieorganisatie van de belangrijkste bondgeno-
ten reeds een zelfstandige positie in.149 Om te komen tot een werkelijk effectieve bondgenoot-
schappelijke samenwerking, was gelijkvormigheid in de organisatie van de krijgsmachten van 
de wu-lidstaten geboden. Het vraagstuk van de organisatorische verankering van de nog jonge 
luchtstrijdkrachten in het defensieapparaat liep dan ook als een rode draad door de geschiedenis 
van de wederopbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in de naoorlogse jaren.

Het organisatorische vraagstuk: de eerste schreden op weg naar een zelfstandige luchtmacht

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog maakte de marineleiding zich hard voor een terugkeer van 
de Marine Luchtvaartdienst (mld) onder de vleugels van de km. In 1944 had de marine zich het 
langst verzet tegen de samenvoeging van de luchtstrijdkrachten en na de oorlog pakte zij haar 
verzet direct weer op.150 In mei 1945 werd schout-bij-nacht F.J. Heeris benoemd tot directeur van 
het dnlsk. Hij volgde daarmee viceadmiraal J.W. Termijtelen op, die zich tijdens de oorlogsjaren 
een “virulent tegenstander” van een onafhankelijke luchtmacht had getoond en elk initiatief in 
deze richting in de kiem had gesmoord.151 Doordat beiden uit de km afkomstig waren, wist dit 
krijgsmachtdeel in de beginjaren een stevig stempel op de opbouw van de luchtstrijdkrachten te 
drukken en de Marine Luchtvaartdienst geleidelijk uit het dnlsk los te weken. Tevens werden er 
nieuwe richtlijnen voor de mld ontwikkeld, die een belangrijke taakuitbreiding inhielden.
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De Koninklijke Landmacht betichtte de Marine ervan zich hiermee op het specifieke terrein van 
de luchtstrijdkrachten te begeven. De kl drong aan op de vorming van één ‘Rijksluchtmacht’, 
die, behoudens de op vliegdekschepen gestationeerde marinevliegtuigen, alle overige vlieg-
tuigen zou omvatten. Dit idee, afgekeken van de raf, kende een lange voorgeschiedenis: het 
vormde al in de jaren twintig en dertig inzet van menig financieel gedreven poging om beide 
vliegdiensten samen te voegen. In het verleden waren de argumenten voor een samengaan ech-
ter telkenmale door de marineleiding fel bestreden. Ook ditmaal verzette de km zich met hand 
en tand tegen het plan, waarbij ze het specialistische karakter van maritieme operaties als voor-
naamste argument inbracht.152 Daarmee dwarsboomde ze volgens de kl de uit militair oogpunt 
noodzakelijke concentratie van vliegende eenheden. Terwijl in land- en luchtmachtkringen op 
deze ‘onvolkomenheid’ in het defensieapparaat werd gewezen, bleef de Marine volharden in 
haar afwijzende standpunt.153 Begin 1946 werd van hogerhand ten slotte het beslissende zetje 
gegeven, toen de regering te kennen gaf de operationele eenheden gescheiden bij de ministeries 
van Marine en Oorlog onder te willen brengen.154 Deze beslissing verzekerde het voortbestaan 
van de mld, terwijl met dit besluit ook de tijdelijke bundeling van luchtstrijdkrachten ten einde 
kwam. Organisatorisch vervolgde de mld zijn vooroorlogse weg, hoewel op het personele en 
materiële vlak de samenwerking voorlopig zou worden voortgezet.155 De scheiding tussen het 
Wapen der Militaire Luchtvaart en de mld werd op 10 juli 1948 officieel een feit, toen het dnlsk 
– oorspronkelijk slechts bedoeld voor de duur van de oorlog – definitief werd opgeheven.156

 Het dnlsk leidde op dat moment al meer dan een jaar een kwijnend bestaan, aangezien zijn 
leidinggevende rol in de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten per 1 april 1947 door het 
nieuw opgerichte Commando Legerluchtmacht Nederland (cln) was overgenomen. Daarmee 
ging ook het bevel over het Regiment Luchtvaarttroepen, het Directoraat Luchtvaartopleidin-
gen, het Depot Personeel, de operationele eenheden en de centrale magazijnen en werkplaatsen 
in handen van dit nieuwe commando over. Het cln, waarover kolonel Aler als gezegd het bevel 
voerde, vloeide voort uit de bevindingen van de Commissie ter voorbereiding van de Rijks-Leger-
luchtmacht, die in 1946 op verzoek van de regering in het leven was geroepen om te adviseren over 
een mogelijke samenvoeging van het Wapen der Militaire Luchtvaart en het Wapen der Militaire 
Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Hoewel deze commissie ultimo 1946 
een lijvig rapport met aanbevelingen over de meest wenselijke organisatievorm indiende, nam de 
regering geen duidelijk standpunt in ten aanzien van een zelfstandige luchtmacht als derde krijgs-
machtdeel. Vurige pleidooien in bladen als Onze Luchtmacht en Vliegende Hollander ten spijt, waarin 
diverse auteurs aandrongen op een zelfstandige positie van de luchtstrijdkrachten vanwege hun 
“bijzondere technische karakter”, weigerde de regering gehoor te geven aan de roep om zelfstan-
digheid.157 Deze besluiteloosheid dwong de luchtmachtleiding te volstaan met “voorlopige orga-
nisaties”, waardoor de opbouw naar eigen zeggen nodeloos werd bemoeilijkt en de plannen uitein-
delijk door de realiteit werden ingehaald. Na de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indië 
hield de ml-knil op 27 juli 1950 op te bestaan, waarmee het hele vraagstuk van de samenvoeging 
op slag tot zuiver hypothetische proporties werd gereduceerd.158

 De regering nam een ander door de commissie geopperd voorstel wel over. Nadat in maart 
1946 al een eerste, voorzichtige stap gezet was op de weg naar een zelfstandige status van de 
luchtstrijdkrachten, toen in de persoon van kolonel Aler voor het eerst een luchtmachtman de 
functie van directeur dnlsk ging bekleden, werd met de Reorganisatie Hogere Legerleiding per 
1 maart 1947 de nieuwe functie van chef Luchtmachtstaf (cls) gecreëerd. Deze functionaris kreeg 



M A R C H E R E N  V O O R  D E  M U Z I E K  U I T 49

een positie die nevengeschikt was aan die van de chef Generale Staf (cgs) en de chef Marinestaf 
(cms). De cls kreeg de dagelijkse leiding over de luchtmacht toevertrouwd, die hij uitoefende 
middels zijn operationele bevelhebber, de commandant cln. Generaal-majoor Giebel ging de 
geschiedenisboeken in als de eerste chef Luchtmachtstaf. In mei 1949 werd ook de functie van 
plaatsvervangend chef Luchtmachtstaf ingesteld (plv. cls), hoewel deze stoel tot september 1950 
onbezet zou blijven. De instelling van de cls en de vorming van de bijbehorende Luchtmachtstaf 
waren volgende schreden op de weg naar zelfstandigheid. De belangrijkste winst van het hebben 
van een Luchtmachtstaf was het stafwerk, zowel nationaal als internationaal, en een grotere mate 
van controle over de organisatie van het ‘eigen huis’. De luchtmachtorganisatie begon vorm te 
krijgen en te expanderen. Meer en meer specifieke luchtmachtzaken werden aan de zeggenschap 
van de landmacht onttrokken.159 Chef Luchtmachtstaf Giebel constateerde in 1947 dan ook met 
genoegen dat de luchtstrijdkrachten zich aan de voogdij van de Koninklijke Landmacht ontwor-
stelden, behalve op de terreinen waarop de luchtmachtleiding zich nog niet wilde losmaken, 
zoals de indelingsraden, hospitalen en selectiecentra. De luchtmachtleiding koos doelbewust 
voor de weg der geleidelijkheid. Giebel realiseerde zich terdege dat de luchtstrijdkrachten door 
een gebrek aan kundige krachten niet ineens te veel hooi op hun vork konden nemen.160

 Dat de luchtstrijdkrachten steeds meer bevoegdheden van de kl ‘afsnoepten’, trad aan het 
licht bij de discussie die eind jaren veertig gevoerd werd over de bevelsbevoegdheid over de in 
opbouw zijnde luchtverdediging. Het in 1947 door de luchtmachtleiding en raf uitgewerkte 
luchtverdedigingsplan gaf aanleiding tot verontwaardiging van de zijde van de Generale Staf, in 
het bijzonder over de vraag wie het commando over de luchtverdediging moest voeren: de cgs of 
cls. Ook het feit dat de Generale Staf vooraf niet in kennis was gesteld van de ontwikkeling van 
het plan was een enkeling een doorn in het oog. Zo schreef het hoofd van de Sectie G.1 Organi-
satie, luitenant-kolonel T.E.E.H. Mathon, dat het hem niet duidelijk was “op welke grondslag en 
op wiens bevel” raf-officieren een plan voor de luchtverdediging van Nederland hadden opge-
maakt. Dat overleg had nimmer mogen plaatsvinden, aangezien dit in tegenspraak was met het 
“algemene politieke beleid” (Nederland was officieel nog gebonden aan de neutraliteitspolitiek). 
De cls was zelfs een stap verder gegaan door het ontwerpen van een plan voor de luchtverdedi-
ging van Nederland aan Britse officieren over te laten! Mathon waarschuwde voor een uitholling 
van de positie van de cgs, indien de luchtverdediging geheel in handen van de cls zou komen 
te liggen. Souschef Generale Staf generaal-majoor P.L.G. Doorman zag echter geen principiële 
bezwaren tegen het onderbrengen van de luchtverdediging bij de chef Luchtmachtstaf. Zijns 
inziens kon de cgs genoeg invloed uitoefenen via het Comité Verenigde Chefs van Staven.161 
Ook de cgs zelf, luitenant-generaal Kruls, vond dat de uitvoering van het luchtverdedigingsplan 
doorgang kon vinden. De kwestie werd op 16 augustus 1948 beslecht, toen minister van Oorlog 
Schokking op advies van beide stafchefs het Commando Legerluchtmacht Nederland belastte 
met de uitoefening van de luchtverdediging in oorlogstijd.162 De (territoriale) luchtdoelartillerie 
viel niet onder de regeling, doch werd slechts onder operationeel commando van de commandant 
cln gesteld.
 Een volgende stap in het emancipatieproces vond plaats met de instelling van de ‘Organi-
satie van de hogere leiding der Koninklijke Landmacht met inbegrip van de Legerluchtmacht’, 
die in april 1949 haar beslag kreeg. In de topstructuur van het Ministerie van Oorlog werd vanaf 
mei een plekje ingeruimd voor een staatssecretaris van Oorlog, die zowel de landmacht als de 
luchtstrijdkrachten onder zijn hoede kreeg. De reorganisatieronde hield bovendien een verste-
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viging in van de positie van de cgs en de cls binnen het Ministerie van Oorlog, doordat zij 
hiërarchisch op gelijke hoogte met de directeur Administratieve Diensten (dad), doch boven de 
kwartiermeester-generaal (kmg) en de adjudant-generaal (ag) kwamen te staan.163

 Met de reorganisatie werd tevens een Luchtmachtraad als derde krijgsmachtdeelraad 
ingesteld. Deze raad kreeg tot taak de minister en staatssecretaris te adviseren over het te voe-
ren beleid op luchtmachtgebied. Van de tien leden van deze raad was echter alleen de cls 
maar afkomstig uit de luchtstrijdkrachten, zodat de Koninklijke Landmacht aanvankelijk een 
flinke vinger in de pap hield bij de beleidsvoorbereiding over de opbouw van de luchtstrijd-
krachten. Deze in luchtmachtkringen als weinig bevredigend ervaren situatie werd ten dele 
gecompenseerd door het besluit van de staatssecretaris om de twee belangrijkste kolonels van 
de Luchtmachtstaf, G. Otten (hoofd Sectie Technische Zaken en Materieel Luchtmacht) en S. 
Mante (adjunct adjudant-generaal Luchtmacht) de vergaderingen van de Luchtmachtraad te 
laten bijwonen.164 Een tweede compenserende factor was het feit dat prins Bernhard zitting 
had in de Luchtmachtraad. De prins, nimmer om een mening verlegen, propageerde een meer 
zelfstandige in plaats van een puur dienende rol voor het luchtwapen. Ofschoon cls Giebel in 
de prins een belangrijk medestander van een zelfstandige luchtmacht vond, zou hij het gebrek 
aan functionarissen met een specifieke luchtmachtachtergrond nog meermaals aankaarten. 
Pas in 1950 werd de samenstelling van de raad dienovereenkomstig aangepast.165

De materiële uitrusting van de Nederlandse luchtstrijdkrachten: de Britse connectie

Terwijl de luchtmachtorganisatie geleidelijk een meer volwaardige status binnen het Minis-
terie van Oorlog afdwong, kregen de luchtstrijdkrachten ook op het materiële vlak meer body. 
Uit Groot-Brittannië stroomde vanaf 1946 het eerste materieel uit de Target i-overeenkomst 
het land binnen, waarvan een deel in de vorm van mutual aid werd geleverd nog vóór de con-
tracten met het Air Ministry waren ondertekend. Voor het overige materieel betaalde de Neder-
landse staat slechts een zesde deel van de kostprijs, voor zover dit uit de Britse surplusvoorra-
den kon worden verstrekt.166 Hiermee werden de inmiddels gereedgekomen Jachtvliegschool 
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(Spitfire), de Elementaire Vliegopleiding (Tiger Moth), de Voortgezette Vliegopleiding (Har-
vard), de Waarnemersopleiding (Anson) en de Aanvullende Vliegopleiding Tweemotorigen 
(Oxford) uitgerust.
 Terwijl de opleidingseenheden hun materieel ontvingen, startten in november 1946 de 
informatieve besprekingen met het Air Ministry over de tweede fase van de wederopbouw; 
resulterend in het Target ii-contract.167 Dit vervolgcontract richtte zich op de uitrusting van 
de luchtverdedigingsorganisatie, en omvatte onder meer de voor de luchtverdediging cruciale 
radarsystemen. De onderhandelingen zouden zich echter meer dan twee jaar voortslepen, een 
vertraging die zowel een politieke als een financiële achtergrond had.
 De Britse regering stoorde zich namelijk in toenemende mate aan het Nederlandse optre-
den in Indië, hetgeen in 1947 resulteerde in een embargo op de levering van militaire goederen 
aan Nederland. Er kon desgewenst materieel worden aangekocht, doch enkel tegen betaling 
in contante ponden. Met het oog op de precaire deviezenpositie was minister van Financiën 
Lieftinck hier fel tegen gekant, waarop de aanschafplannen – ondanks de dringende noodzaak 
een begin te maken met de opbouw van de luchtverdediging – voorlopig in de ijskast beland-
den. Eind 1948 werd de impasse doorbroken en op 31 december leek het Target ii-contract als-
nog beklonken te kunnen worden. Echter, dertig minuten voor de ondertekening bleek dat 
het Air Ministry geen toestemming kreeg om de deal af te ronden. Door de ontwikkelingen in 
Nederlands-Indië, waar op dat moment de Tweede Politionele Actie plaatshad, eiste het Britse 
ministerie van Buitenlandse Zaken een verklaring van de Nederlandse ambassadeur te Londen 
dat het te leveren materieel niet in Nederlands-Indië zou worden ingezet.168 De Nederlandse 
regering weigerde hieraan gehoor te geven, waardoor de opbouw van de luchtverdediging 
opnieuw vertraging dreigde op te lopen. cls Giebel besloot daarop hoog spel te spelen door 
de zaak via de Nederlandse afgevaardigde bij het Military Committee van de Westerse Unie aan-
hangig te maken, benadrukkend dat de Britse weigering voor de Nederlandse en daarmee ook 
voor de bondgenootschappelijke luchtverdediging gevaar inhield.169

 In maart 1949 werd er een creatieve oplossing voor de problemen gevonden, waardoor de 
levering van het resterende deel van Target i en het materieel van Target ii alsnog doorgang 
kon vinden. Op advies van de Nederlandse ambassadeur te Londen werd in overleg met het 
Air Ministry besloten de leveringen in afzonderlijke delen en zonder medeweten van het Britse 
ministerie van Buitenlandse Zaken te laten plaatsvinden, zodat een officiële overeenkomst 
tussen de beide regeringen kon worden vermeden. Door de afgifte van zogenaamde liability 
certificates, waartoe de Militair Luchtvaartattaché te Londen, kolonel H.F.C. Holtz, door cls 
Giebel werd gemachtigd, kon er discreet en rechtstreeks zaken met het Air Ministry worden 
gedaan.170 Het uitwerken van deze min of meer clandestiene regeling kostte echter de nodige 
tijd, waardoor de leveranties later dan gepland plaatsvonden.
 Hoewel de ondertekening van Target ii uiteindelijk nimmer heeft plaatsgevonden, kwam 
de levering van de in het contract opgenomen goederen halverwege 1949 op gang en kwam het 
materieel bij de eenheden terecht.171 Eind 1949 was het Sector Operations Centre (soc), alsmede 
vier van de vijf in het Air Defence Plan opgenomen Nederlandse radarstations (navigatiestati-
ons), in gebruik genomen. Het vijfde radarstation, Navigatiestation Noord-Holland (ns “n”), 
kwam op 15 november 1950 gereed. De opbouw van de grondorganisatie van de luchtverdedi-
ging verliep dus relatief voorspoedig – in tegenstelling tot de moeizame en noodgedwongen 
gefaseerde opbouw van de squadrons jachtvliegtuigen.172
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Het Target ii-contract maakte weliswaar gewag van de aanschaf van twee squadrons Meteor-dagja-
gers en een Meteor-opleidingsvlucht, maar die vermelding diende slechts als vertrekpunt voor ver-
dere orders.173 De eerste met Britse hulp opgestelde Nederlandse luchtverdedigingsplannen waren 
nog op de inzet van Spitfire-propellervliegtuigen gebaseerd. Al in de nadagen van de Tweede Wereld-
oorlog waren de eerste operationele (Duitse, Britse) straalvliegtuigen ten tonele verschenen, en de 
snel voortschrijdende techniek maakte de inzet van de met zuigermotor uitgeruste Spitfire voor de 
luchtverdedigingstaak in de naoorlogse jaren onrealistisch. De luchtmachtleiding had haar zinnen 
gezet op moderner materieel.174 De voorkeur ging uit naar “the modern current type of fighter in use in 
the raf”, waarmee werd gedoeld op de Britse Gloster Meteor onderscheppingsjager die vanaf 1945 in 
grote aantallen bij de Britse luchtmacht in dienst was gesteld. Dat de luchtmachtleiding zich sterk 
maakte voor de invoering van straalvliegtuigen, zeer tegen de zin van enkele ministerraadsleden, 
vond volgens J.A.M.M. Janssen voor een belangrijk deel zijn oorsprong in de lessen van mei 1940. 
Destijds had het Wapen der Militaire Luchtvaart met “overwegend inferieur materieel” de strijd met 
de Duitse Luftwaffe moeten aanbinden, en daarvoor uiteindelijk de prijs betaald.175

 Hiermee is het belang van historische ervaringen in het aanschafbeleid in de eerste fasen van 
de wederopbouw genoemd. In het algemeen kan worden gesteld dat ervaringen uit het verleden de 
boventoon hebben gevoerd in de materiële opbouw in de directe naoorlogse jaren. De hechte band die 
tijdens de oorlog tussen het dnlsk en het Air Ministry was gesmeed, speelde hierin een voorname rol. 
Bovendien waren de Nederlandse vliegers tijdens de oorlogsjaren bekend geraakt met het Britse mate-
rieel, waarvan de superieure kwaliteit ‘bewezen’ was door de overwinning op Duitsland. De leidende 
rol die de raf door haar oorlogsverleden heeft kunnen spelen bij de opbouw van de Nederlandse en 
bondgenootschappelijke luchtverdediging, maakte dat de luchtmachtleiding zich aanvankelijk op 
Groot-Brittannië oriënteerde. Dat zij vanaf het begin actief aansluiting gezocht heeft en zich zowel 
op het organisatorische als het materiële vlak heeft aangepast aan de sterkste West-Europese bondge-
noot, lijkt gezien de toenemende internationale spanningen begrijpelijk, ondanks het feit dat Neder-
land tot 1948 officieel nog een politiek van neutraliteit voorstond. Door de organisatie geheel op Britse 
leest te schoeien, kon op zeer korte termijn het benodigde materieel worden ingepast, terwijl in het 
geval van oorlog op de Britse oorlogsindustrie kon worden teruggevallen. Er restten ook weinig alter-
natieven, aangezien de vs zich aanvankelijk niet met de militaire kant van de wederopbouw wensten 
te bemoeien. Naast een gevoel van veiligheid, bood samenwerking met Groot-Brittannië daarnaast 
ook andere, meer tastbare voordelen. De Tweede Wereldoorlog had geleerd dat de luchtverdediging 
niet langer op nationale basis gevoerd kon worden. Bij het opstellen van luchtverdedigingsplannen 
werd duidelijk dat de raf Nederland als ‘vooruit geschoven basis’ van het Britse luchtverdedigings-
netwerk beschouwde. Het Air Ministry was dan ook gaarne bereid materiële bijstand te verlenen, aan-
gezien een goed functionerende luchtverdediging op het vasteland meer waarschuwingstijd en diepte 
aan de Britse luchtverdediging zou geven.176 Door dit strategische belang van de Nederlandse luchtver-
dediging voor Groot-Brittannië expliciet te benadrukken, wist de luchtmachtleiding zich in tijden van 
financiële schaarste toch verzekerd van materieel voor de opbouw van de luchtverdediging.177

De oprichting van de eerste operationele luchtverdedigingssquadrons

Op 27 juni 1948 arriveerde het eerste drietal Meteors f. mk.4 voor de Jachtvliegschool op Vlieg-
basis Twenthe, daarmee de intrede van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in het straaltijdperk 
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markerend. Op 15 november vond de oprichting van de allereerste met straalvliegtuigen uitge-
ruste luchtverdedigingseenheid plaats: 323 Squadron.178 In mei 1949 zag vervolgens een tweede 
eskader – 324 Squadron – het levenslicht, in november 1949 gevolgd door 325 Squadron. De drie 
squadrons, die tot 1950 elk slechts uit circa tien vliegtuigen bestonden en feitelijk ‘halve’ squa-
drons waren, kregen hun domicilie op vliegbasis Leeuwarden. Eind 1949 was het aantal eenhe-
den voor de luchtverdediging, met inbegrip van het in Indië opererende en nog met Spitfires 
uitgeruste 322 Squadron, daarmee op papier uitgegroeid tot vier stuks.179

 De overgang van zuigermotoren naar straalaandrijving verliep niet probleemloos. Straal-
vliegtuigen stelden hogere eisen aan de vlieger. Als gevolg van de toegenomen vliegsnelheid 
nam de marge voor fouten af, doordat er simpelweg minder tijd was om verkeerd uitgevoerde 
handelingen te corrigeren. Een bijkomend probleem was dat de Meteor f. mk.4 niet beschikte 
over een schietstoel.180 Het onderhoud van straalvliegtuigen bracht voor het grondpersoneel 
eveneens nieuwe uitdagingen met zich mee. Een en ander vertaalde zich in een toenemend aan-
tal vliegongevallen. Zelfs voor ervaren vliegers was het immers lastig om zonder enige omscho-
ling op straalvliegtuigen over te stappen.181 Het geringe aantal vliegtuigen en het gebrek aan een 
trainerversie van de Meteor bemoeilijkten de conversie nog verder.182 Laatstgenoemd probleem 
kon provisorisch worden opgelost door de munitieboxen uit enkele eenpersoons dagjagers te 
verwijderen, zodat de instructeur knielend in de vrijgekomen ruimte achterin de cockpit over 
de schouder van de aspirant-vlieger kon meekijken. Hoewel op deze manier het taxiën kon wor-
den beoefend, moest het opstijgen en landen zonder enige supervisie gebeuren. Daarnaast vlo-
gen toekomstige Meteor-vliegers een aantal uren op de eveneens tweemotorige Oxford en op 
een linktrainer.183 Dit soort interim-maatregelen kon echter moeilijk een bevredigende oplos-
sing worden genoemd. In november 1948 besloot de luchtmachtleiding bij Gloster dan ook een 
bestelling te plaatsen voor de levering van vijf tweezits t. mk.7 trainerversies van de Meteor, 
waarvan de eerste in maart 1949 in dienst kwamen. Intussen waren er ook enkele tientallen tech-
nici in Groot-Brittannië bijgeschoold in het onderhoud van de nieuwe straalvliegtuigen, die bij 
terugkomst hun ervaringen op de rest van het grondpersoneel overbrachten.184

 Bij de nachtjagersquadrons werden soortgelijke problemen aanvankelijk niet voorzien, aan-
gezien de plannen voorzagen in de aanschaf van uit de Tweede Wereldoorlog daterende twee-
motorige Mosquito-propellervliegtuigen.185 Vooruitlopend op hun komst, werd in 1946 alvast 
nagedacht over de vorming van een Operational Training Unit (otu) voor de omscholing op de 
nachtjagerversie van de Britse Mosquito.186 Opvallend was dat de problematiek ten aanzien van 
operationeel verouderde propellervliegtuigen lange tijd niet van toepassing leek op nachtjagers. 
Tot ultimo 1948 nam de Mosquito op papier een prominente plaats in de Nederlandse lucht-
verdedigingsplannen in, hoewel dit vliegtuig uiteindelijk nooit zou worden ingevoerd. In janu-
ari 1949 besloot Aler de oprichting van nachtjagersquadrons voorlopig tot 1951 uit te stellen, 
in afwachting van het gereedkomen van nachtjagers voorzien van straalvoortstuwing. Dit zou 
betekenen dat pas in 1954 de eerste nachtjagersquadrons operationeel zouden kunnen zijn. Hoe-
wel kort overwogen werd als interim-oplossing alsnog een vijftal Mosquito’s aan te schaffen, 
ging ook dit plan uiteindelijk niet door.187 De aandacht van de luchtmachtleiding verlegde zich 
vervolgens van de Mosquito naar een in ontwikkeling zijnde tweepersoons nachtjagerversie van 
de Meteor, de nf. mk.11. Het Air Advisory Committee van de Westerse Unie schoof dit vliegtuig 
naar voren als het meest geschikte toestel voor Nederland. cls Giebel kon zich met dit advies 
wel verenigen: uit het oogpunt van standaardisatie voor de vliegeropleiding en het onderhoud 
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was de keuze voor een tweede Meteor-versie een logische, met als bijkomend voordeel dat Fok-
ker wellicht ook de nachtjagerversie kon produceren.188 Hoewel de belangstelling concreet is 
geweest, getuige het feit dat op Gilze-Rijen meerdere officieren-waarnemer als backseater wer-
den opgeleid en er onderhandelingen hebben plaatsgevonden met Fokker over de mogelijkhe-
den van licentiebouw, zou ook de Meteor-nachtjager nimmer worden aangeschaft. Dit vlieg-
tuig won door de inbouw van de voor onderscheppingen bij nacht en slecht zicht noodzakelijke 
boordradar te veel aan gewicht, met nadelige gevolgen voor de snelheid, wendbaarheid en het 
acceleratievermogen.189 Het nachtjagervraagstuk moest hierdoor noodgedwongen op de lange 
baan worden geschoven, aangezien zowel Groot-Brittannië als de vs in de nabije toekomst niet 
in staat bleken een geschikte nachtjager met straalvoortstuwing te produceren. Op een ander 
vlak had de Amerikaanse vliegtuigindustrie daarentegen wel aanzienlijke vorderingen gemaakt: 
de jachtbommenwerper.

De materiële uitrusting van de tactische luchtstrijdkrachten: op de Amerikaanse toer

Niet alleen verschenen eind jaren veertig diverse goede ontwerpen van Amerikaanse jachtbom-
menwerpers op de markt, maar belangrijker was dat Nederland ook in staat werd gesteld om 
hierover te beschikken. In augustus 1948 gaven de vs te kennen dat de wu-landen hun behoefte 
aan militaire steun kenbaar konden maken. Deze werd aanvankelijk verleend onder het Mili-
tary Assistance Program, dat na de oprichting van de navo echter plaatsmaakte voor het Mutual 
Defense Assistance Program (mdap). De chefs van Staven van de lidstaten werd verzocht om lijs-
ten met materieelwensen op te stellen. Daarbij leek de realiteit wat uit het oog te zijn verloren, 
aangezien de aanvragen van de vijf lidstaten tezamen liefst drie keer zoveel bedroegen als de 
Amerikaanse militaire autoriteiten aan het Congres hadden willen vragen!190 Begin 1949 bespra-
ken delegaties van de lidstaten te Londen hun exorbitante ‘wensenlijsten’ met een Amerikaanse 
afvaardiging, waarna de materieelaanvragen naar beneden werden bijgesteld. De inmiddels tot 
generaal-majoor opgeklommen Aler vertegenwoordigde de Nederlandse luchtstrijdkrachten bij 
de besprekingen in de Engelse hoofdstad. Hier legde hij de basis voor de omvangrijke Ameri-
kaanse mdap-hulp die in de jaren vijftig en zestig de op- en uitbouw van de Nederlandse lucht-
strijdkrachten mogelijk zou maken. In 1949 betrof het vliegtuigen voor de uitrusting van tacti-
sche squadrons, waarvoor de Amerikanen de Republic f-84e/g Thunderjet beschikbaar stelden. 
In tegenstelling tot de Marshall-hulp koos de Amerikaanse regering bij het mdap voor bilate-
rale overeenkomsten tussen de Verenigde Staten en de ontvangende lidstaten. Om de materieel-
leveringen in goede banen te helpen leiden, werden de Amerikaanse ambassades in deze landen 
bovendien uitgebreid met een Military Assistance Advisory Group (maag). Zo ook in Nederland, 
waar het maag-bureau in 1950 in Den Haag zijn deuren opende.191 Terwijl luchtmachtleiding en 
regering zich verguld toonden met het op gang komen van de lang gekoesterde Amerikaanse 
militaire hulpverlening, realiseerden zij zich onvoldoende welke gevolgen het mdap op de lan-
gere termijn met zich mee zou brengen. Met het aanvaarden van de mdap-hulp kwam namelijk 
de deur op een kier te staan voor Amerikaanse beïnvloeding, welke de richting van de lucht-
machtopbouw geleidelijk zou gaan bepalen en de Nederlandse luchtstrijdkrachten uiteindelijk 
grotendeels van de Amerikaanse hulp afhankelijk zou maken.
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De infrastructurele voorwaarden: het vliegveldenvraagstuk en het Luchtmacht Kabelplan

Het onderbrengen van al deze nieuw te formeren squadrons op het geringe aantal operationele 
vliegbases, was een probleem dat eind jaren veertig voor de nodige wrijvingen zorgde. In de oor-
spronkelijke plannen van de Westerse Unie werden van Nederland liefst 21 vliegvelden ten westen 
van de Rijn-IJssellinie verwacht, een onhaalbaar streven in de ogen van de regering.192 Dit hoge 
aantal was niet alleen gebaseerd op nationale behoeften, maar voorzag bovendien in de statione-
ring van buitenlandse (Britse) squadrons op Nederlands grondgebied. De wu-operatieplannen 
bedeelden de verdediging van zuidelijk Nederland toe aan Britse landstrijdkrachten, ondersteund 
door raf-squadrons. Voor deze squadrons moest Nederland vier vliegvelden ter beschikking stel-
len. Alsof dit nog niet genoeg was, moest daarnaast ook rekening worden gehouden met de wen-
sen van de snel groeiende civiele luchtvaart en de Marine Luchtvaartdienst.193

 De onderhandelingen met de Koninklijke Marine vormden het voornaamste obstakel. De 
problemen spitsten zich toe op het beheer van vliegveld Valkenburg. Uit het oogpunt van lucht-
verdediging wenste commandant cln Aler in vredestijd over één vliegbasis voor elk van de vijf 
radarstations te beschikken, in oorlogstijd aan te vullen met een tweede basis. In het westen 
van het land bevond zich slechts één geschikte vliegbasis: Valkenburg, dat volgens de Lucht-
machtstaf voor de verdediging van de ‘Stad Holland’ onmisbaar was. Ook de Marine had echter 
haar oog laten vallen op de vlakbij de zee gelegen vliegbasis.194 De chef Marinestaf, viceadmiraal 
Termijtelen, zag in Valkenburg een ideaal opleidingsvliegveld voor de mld. In mei 1947 leek 
het pleit in het voordeel van de mld beslecht, toen de ministers van Oorlog, Marine en Verkeer 
en Waterstaat overeenkwamen om Valkenburg aan de km toe te wijzen, onder voorwaarde dat 
de basis in vredestijd gedeeld zou worden met 1 Transva en in oorlogstijd ter beschikking zou 
komen van het Commando Legerluchtmacht.195 Van luchtmachtzijde wenste men zich echter 
niet bij deze beslissing neer te leggen. Als argumentatie voerde zij aan dat de luchtverdedigings-
jagers omwille van de paraatheid in vredestijd al op hun oorlogsbases gestationeerd moesten 
zijn. De voorzitter van de Commissie Luchtverdediging, kolonel Baretta, stelde dan ook dat het 
afstaan van Valkenburg aan de marine een zaak was die de “gehele landsverdediging” zou aan-
tasten. Als alternatief voor de mld stelde de Luchtmachtstaf de inrichting van het in verval-
len staat geraakte vliegveld in het Noord-Hollandse Bergen voor. Hoewel de hieraan verbonden 
kosten hoog waren, zou dit volgens Baretta geen probleem opleveren. Den Haag bleek immers 
“maar al te zeer genegen (...) grote bedragen beschikbaar te stellen voor de aanleg van burger 
luchtvaartterreinen ten behoeve van een naar mijn mening zeer dubieus binnenlands lucht-
vaartverkeer (...)”.196 Dat de regering weigerde het hiervoor benodigde geld op te brengen, zal 
weinigen verbazen.197 Defensie moest het met de bestaande bases doen. Ofschoon cls Giebel in 
1948 Vliegbasis Soesterberg nog als ‘ruilobject’ aanbood, weigerde de mld pertinent Valkenburg 
te verlaten. Uiteindelijk zou het vliegveld, dat officieel nog eigendom was van de landmacht, in 
mei 1951 definitief in handen van de Koninklijke Marine overgaan, toen zij naast het gebruiks-
recht ook het beheer kreeg toegewezen.198

 De vastberaden pogingen van de Luchtmachtstaf om te proberen vliegveld Valkenburg in 
te lijven, waren mede te danken aan de operatieplannen van de Westerse Unie. Terugtrekken op 
de Rijn-IJssellinie betekende dat de voor de luchtverdediging cruciale vliegbases Leeuwarden 
en Twenthe naar verwachting in een vroeg stadium ontruimd moesten worden, waardoor er 
nog minder bases overbleven.199 De luchtmachtleiding hanteerde een norm van drie squadrons 
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per vliegbasis. Doordat de weinige militaire vliegbases hierdoor ‘overbelegd’ dreigden te raken, 
onderzocht de Luchtmachtstaf onder meer of de grotere rijkswegen geschikt waren om even-
tueel als startbaan te fungeren.200 Tevens meende cls Giebel dat de buitenlandse squadrons in 
oorlogstijd naar de burgerluchthavens en opleidingsvelden moesten uitwijken.201

 De vaststelling van de beheersvorm van de diverse vliegbases (militair, civiel of gemengd 
beheer) was een opzichzelfstaand vraagstuk, dat al sinds 1945 de gemoederen van de militaire en 
politieke leiding bezighield.202 In 1946 presenteerde de Rijkscommissie Luchtvaartterreinen een 
vliegveldbeleggingsplan, doch hiermee was de zaak niet afgedaan. Toen de specifieke behoef-
ten van de luchtstrijdkrachten, de mld en de burgerluchtvaart zich in de jaren veertig verder 
uitkristalliseerden en ook de bondgenootschappelijke samenwerking meer vorm kreeg, gaf dit 
aanleiding tot hernieuwde discussies.203 Om de problemen het hoofd te bieden, werd begin 1949 
besloten een nieuwe interdepartementale commissie in het leven te roepen, onder leiding van 
staatssecretaris van Oorlog W.H. Fockema Andreae. Deze commissie concludeerde dat Leeuwar-
den, Twenthe, Deelen en Eindhoven in militair beheer zouden overgaan, een advies dat door 
de ministerraad werd overgenomen. Op financiële gronden besloot de ministerraad het aantal 
bases in militair beheer tot vier stuks te beperken, hetgeen voorlopig voldoende geacht werd om 
de getemporiseerde opbouw van de luchtstrijdkrachten bij te benen.204 In oorlogstijd zouden de 
civiele en opleidingsbases Volkel, Eindhoven en Gilze-Rijen aan de raf ter beschikking worden 
gesteld.205 Hoewel Nederland hiermee bij lange na niet aan de eisen van de Westerse Unie vol-
deed en de chef Luchtmachtstaf herhaaldelijk op de urgentie van het probleem bleef hameren, 
verdween het vliegveldenvraagstuk hiermee voorlopig van de politieke agenda.206

 Naast het beschikbaar komen van vliegbases, was ook de aanleg van een netwerk van ver-
bindingen essentieel voor het voeren van de luchtverdediging. Door een kabelnetwerk zouden 
de verschillende elementen van de luchtverdediging continu met elkaar in verbinding staan. De 
Luchtmachtstaf had hiervoor, met Britse hulp, een plan uitgewerkt.207 Dit Luchtmacht Kabel-
plan voorzag in verbindingen tussen het Sector Operations Centre, de vliegbases en radarstati-
ons in Nederland, radarcentra in België en Groot-Brittannië, de Group Operations Room van de 
luchtverdedigingsgroep in België, de commandopost van de Territoriaal Bevelhebber Nederland 
(tbn) en de militaire verkeersleiding te Schiphol. De geschatte kosten bedroegen 25 miljoen gul-
den. Minister van Financiën Lieftinck blokkeerde echter een deel van de gelden in afwachting 
van het gereedkomen van een defensiebreed kabelplan. Die aanpak zou naar zijn overtuiging een 
besparing opleveren. De Luchtmachtstaf vreesde echter dat zijn plannen hierdoor ernstige ver-
traging zouden oplopen, hetgeen voor de luchtverdediging onaanvaardbaar was. Voor 1951 zou 
het volledige plan gerealiseerd moeten zijn.208 Ondanks de financiële wrijvingen zou dit streven 
ook gehaald worden: in september 1951 was het verbindingsnetwerk voor de luchtstrijdkrachten 
gereed en in gebruik.209

Een remmende factor: de werving en opleiding van luchtmachtpersoneel

Hoewel de personeelssterkte in de periode 1947-1949 in absolute zin een stijgende lijn vertoonde, 
bleek de aanwas van nieuw personeel desondanks een remmende factor bij de opbouw van de 
luchtstrijdkrachten. Door de versnelde luchtmachtopbouw in bondgenootschappelijk verband 
kon het aanbod van personeel, zowel voor wat betreft officieren als lagere rangen, de vraag niet 
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langer bijhouden. Daarnaast speelden ook de bezuinigingsdrift van de regering en de ‘Indische 
kwestie’ het personeelsprobleem in de kaart, zoals hieronder zal worden toegelicht.
 De personele opbouw was in deze periode aan schommelingen onderhevig. Begin 1947 
bedroeg de sterkte circa 8.000 man, maar door de beperkte financiële middelen was dit aantal 
aan het eind van het jaar noodgedwongen teruggebracht tot 6.820.210 In 1948 nam het aantal ver-
volgens weer toe tot 9.097 (waarvan 1.797 in Indië), terwijl er eind 1949 ruim 11.000 man (2.060 
in Indië) bij de luchtstrijdkrachten dienden.211 Het merendeel hiervan bestond echter uit dienst-
plichtigen, die vrijwillig nadienden.212 De opbouw van “een goede personeelsformatie” was een 
bijzonder tijdrovend proces: de opleiding van stafofficieren, vliegers en technisch specialisten 
kon niet zomaar van de ene op de andere dag plaatsvinden. Dit gegeven stond echter op gespan-
nen voet met de versnelde opbouw der luchtstrijdkrachten.213

 Vanaf 1948 vonden alle opleidingen in eigen land plaats. In het kielzog van het door Groot-Brit-
tannië beschikbaar gestelde materieel, zette het laatste in Groot-Brittannië opgeleide personeel 
eind 1947 voet op Nederlandse bodem. Het vliegend personeel werd op de opleidingsvliegbases 
Woensdrecht en Gilze-Rijen klaargestoomd voor de operationele squadrons, terwijl de opleiding 
van technisch personeel op Langham vanaf augustus 1947 overging in handen van de Technische 
Opleidings Inrichting (toi) te Deelen. In Breda werd de nieuw in het leven geroepen Officiers- en 
Kaderschool214 gehuisvest, waar de opleiding plaatsvond tot (onder)officier, zowel voor beroeps- 
als dienstplichtig en reservepersoneel.215 Met de oprichting van de Luchtmacht Stafschool (lss) 
in april 1949, ten slotte, dat de hogere vorming van luchtmachtofficieren ter hand nam, waren 
op facilitair gebied alle benodigde ingrediënten aanwezig.216 Het probleem bestond vooral uit het 
vinden van geschikte kandidaten om al deze luchtmachtopleidingen te vullen.
 In de eerste plaats doorkruiste de naoorlogse demobilisatie de groeiende vraag naar personeel. 
Hierdoor kwam met name de opbouw van de leidinggevende toplaag onder druk te staan. In de 
eerste jaren na de Duitse capitulatie was er maar weinig gelegenheid geweest om voldoende lei-
dinggevend kader op te leiden, terwijl veel van de beoogde kandidaten – vliegers met waardevolle 
oorlogservaring in hun bagage – in dit voor de opbouw zo cruciale tijdvak demobiliseerden en de 
Nederlandse luchtstrijdkrachten verlieten. Ook bleek de bondgenootschappelijke samenwerking 
een onvoorzien effect te hebben op de opbouw van het leidinggevend kader: het aanwezige perso-
neelsbestand raakte verder uitgedund, doordat enkele ervaren leidinggevenden (tijdelijk) posities 
in de nieuw te vormen internationale staven gingen bekleden.217 Als interim-maatregel werd vanaf 
omstreeks 1946 ervaring ‘ingekocht’ door kleine aantallen ervaren Britse raf-officieren voor een 
of meerdere jaren op sleutelposities binnen de Nederlandse luchtstrijdkrachten te plaatsen. Dit 
betrof vooral posten binnen de aan de luchtverdediging gelieerde onderdelen.218

 Op de lagere niveaus hadden de luchtstrijdkrachten eveneens te kampen met problemen in 
de personeelsvoorziening. De ontstane tekorten konden niet worden aangevuld door de nieuwe 
lichtingen dienstplichtigen, aangezien de regering zich in 1947 op financiële gronden genood-
zaakt had gezien de lichtingssterkte te verminderen. Werden voor de lichting 1945 nog 1.600 en 
voor de lichting 1946 meer dan 2.400 man voor dienst bij de luchtstrijdkrachten aangewezen; 
de lichting ’47 werd tot 500 man gereduceerd. Dit betekende dat de voorgaande lichtingen niet 
volledig konden worden afgelost, terwijl de eerste oefentijd voor diverse personeelscategorieën 
(met name het dienstplichtig kader en de technisch specialisten) na de vastgestelde twee jaar 
met een jaar of meer moest worden verlengd om onderbezetting te voorkomen.219 Daarnaast trok 
de uitzending van personeel naar Indië een zware wissel op de personele opbouw. Het aandeel 
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‘Indië-gangers’ schommelde door de jaren rond een vijfde deel van de totale personeelssterkte.220 
Onder de gegeven omstandigheden leek een verdere op- en uitbouw van de luchtstrijdkrachten 
uitgesloten, niet in de laatste plaats omdat het werven van beroepspersoneel – dé remedie om 
de telkens terugkerende moeilijkheden bij het afzwaaien van dienstplichtigen te ondervangen – 
nog te weinig vruchten afwierp.221

 De hoge paraatheidseisen en de daarvoor benodigde voortdurende oefening betekenden dat de 
luchtstrijdkrachten idealiter uit parate onderdelen en beroepspersoneel zouden moeten bestaan. 
Dat gold niet alleen voor vliegend personeel, maar evengoed voor de gronddiensten. De lucht-
machtleiding streefde aanvankelijk naar een aandeel beroepspersoneel van 60%, in latere jaren 
70%. De behoefte aan een grote kern van beroepspersoneel kwam niet enkel voort uit de paraat-
heidseisen: ook technische vakbekwaamheid, verantwoordelijkheid voor de omgang met kostbare 
vliegtuigen waarvan mensenlevens afhankelijk waren, het werken in teamverband, de mate van 
specialisatie, alsmede de veelal langdurige en kostbare opleidingen noopten ertoe zoveel mogelijk 
functies door personeel in beroepsdienst te laten uitoefenen. Door hen een aantrekkelijke carrière 
in het vooruitzicht te stellen, hoopte de luchtmachtleiding tevens het verlies van waardevolle ken-
nis in de toekomst te beperken door het personeel voor langere tijd aan de organisatie te binden.222 
Het streefgetal van 60% bleek in de praktijk niettemin lastig te realiseren, ofschoon “het contin-
gent dienstplichtigen door de jaren heen in omvang en betekenis [zou] af[nemen]”.223

 In mei 1947 bedroeg het aandeel beroepspersoneel nog geen 200 man, waarop de minister 
van Oorlog de luchtmachtleiding machtiging verleende om extra mankracht in vaste dienst te 
nemen. Ruim een jaar later bedroeg de sterkte aan beroepspersoneel 600 man. Dat cijfer stond 
nog altijd in geen verhouding tot de benodigde sterkte, die volgens de vredessamenstelling in 
1949 2.000 man beroepspersoneel diende te bedragen. In dit trage wervingstempo zou eind 1949 
op niet veel meer dan 1.000 man beroepspersoneel gerekend kunnen worden.224 De werving werd 
daarom vanaf 1949 met kracht ter hand genomen. Door intensieve campagnes trachtte de Lucht-
macht Voorlichtingsdienst het tekort aan beroepspersoneel verder terug te dringen.225 De resul-
taten waren bemoedigend; eind 1949 was het aantal officieren gestegen tot 246, terwijl het aantal 
onderofficieren en lagere rangen nu 1.221 man telde.226 Tegen het einde van 1949 openbaarde 
zich echter een onvoorzien probleem, dat een stagnatie in de werving van (beroeps)personeel 
tot gevolg had: de opheffing van de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch 
Leger.227 Doordat lang onduidelijk bleef hoeveel personeel vanuit de ml-knil de overstap naar 
de Nederlandse luchtstrijdkrachten zou maken, kon de behoefte niet nauwkeurig worden vast-
gesteld.228 Het gevolg was dat de personeelswerving weer op een lager pitje werd gezet. Toch zou 
opheffing van het ml-knil op twee manieren uiteindelijk juist bijdragen aan een verlichting 
van de personeelsproblematiek: vanaf 1950 hoefde immers niet langer personeel naar Indië te 
worden uitgezonden, terwijl de Nederlandse luchtstrijdkrachten na 1950 van een kwaliteitsim-
puls werden voorzien door de toestroom van ervaren ml-knil-personeel.229

Bundeling van spaarzame krachten: het Commando Luchtvaartopleidingen

Om in de tussentijd aan de groeiende personeelsbehoefte te voldoen, werd op instigatie van de 
regering besloten tot centralisatie van alle specifieke opleidingen in één gemeenschappelijk 
opleidingscommando. Het bestaande Directoraat Luchtvaartopleidingen werd met ingang van 
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1 januari 1948 opgeheven, om per diezelfde datum als Commando Luchtvaartopleidingen (clo) 
verder te gaan. Dit commando werd belast met de technische vakopleidingen van luchtvarend 
en grondpersoneel, voor zowel de Legerluchtmacht als de Marine Luchtvaartdienst. De in de 
functie van commandant Luchtvaartopleidingen benoemde kapitein-luitenant-ter-zee W.J. 
Reijnierse ressorteerde onder de commandant cln en de commandant Zeemacht. De c-clo ging 
voor de uitvoering van zijn opleidingstaken beschikken over de opleidingsvliegbases Woens-
drecht en Gilze-Rijen en de Technische Opleidings Inrichting te Deelen. Onder het Commando 
Luchtvaartopleidingen werden alleen die opleidingen verenigd waaraan het cln en de mld bei-
den behoefte hadden. Voorts voorzag het plan in vliegopleidingen voor de Rijksluchtvaartdienst 
(rld).230 De personeelscategorieën vielen uiteen in luchtvarend personeel, technisch grondper-
soneel, radiopersoneel, verkeersleidingspersoneel en fotopersoneel. Materieelaanschaf kwam 
voor gezamenlijke rekening van de ministeries van Oorlog en Marine, maar het materieel was in 
beheer bij het Commando Legerluchtmacht Nederland.231 Bovendien bleef een aantal opleidin-
gen direct onder het cln ressorteren, omdat deze niet of slechts gedeeltelijk met soortgelijke 
opleidingen van de mld gecombineerd konden worden. Het betrof hier onder meer de operatio-
nele vliegopleidingen, rijscholen, magazijndienst en meteorologische opleidingen.232

 Het bleek al spoedig dat ook het Commando Luchtvaartopleidingen niet in staat was het voor 
het luchtmachtopbouwplan benodigde personeel op te leiden. Dit leidde tot irritatie tussen het 
cln en de mld, die elkaar verweten zich te weinig inspanningen te getroosten op het financiële 
en personele vlak. Giebel dreef het probleem, dat dateerde van de oprichting van het Directoraat 
Luchtvaartopleidingen, op de spits tijdens de vergadering van het Comité Verenigde Chefs van 
Staven (cvcs) in maart 1949. De cls stelde onomwonden dat de opbouw van de luchtstrijdkrach-
ten prioriteit verdiende boven een uitbreiding van de mld. Door de konvooibeschermingstaak 
van de Marine Luchtvaartdienst aan Groot-Brittannië te laten, kon de opleidingscapaciteit volle-
dig worden aangewend voor de opbouw van de luchtverdediging, hetgeen in ieders belang was. 
Het clo, vervolgde Giebel, werd voor driekwart door personeel van het Commando Legerlucht-
macht Nederland bemand, dat hiermee een “onevenredig groot aantal” mld-leerlingen opleidde. 
Achter Giebels opmerking ging een diepgaand meningsverschil binnen de militaire top schuil 
over de vraag waar de prioriteiten bij de krijgsmachtopbouw zouden moeten liggen. Volgens chef 
Marinestaf viceadmiraal jonkheer E.J. van Holthe was “elk verdedigingsplan zonder voldoende 
beveiliging van de overzeese aanvoer tot mislukking gedoemd”. Giebel, gesteund door cgs Kruls, 
bracht daar tegen in dat als de kl en de luchtmacht “hun taak onvoldoende kunnen volbrengen, 
(...) de mislukking sneller en zekerder” kwam. “Dan gaat bij een aanval Nederland in enkele dagen 
ten onder.” Oftewel, “de verdediging te land en in de lucht [moest] de grootste prioriteit hebben”. 
Te beginnen bij een herziening van de personeelsverhouding, waarbij alle beschikbare opleidings-
capaciteit aan het cln moest worden toegewezen.233 Zover zou het niet komen, maar in de daarop-
volgende jaren werden de scheve verhoudingen wel geleidelijk rechtgetrokken.234

 Om extra opleidingscapaciteit te verkrijgen, opperde cls Giebel eind 1948 tevens een 
plan om een opleidingsvliegveld in West-Indië op te richten.235 Dit plan bleek niet levensvat-
baar. Tegelijkertijd werden op internationaal niveau eveneens initiatieven ontplooid om over 
voldoende gekwalificeerde vliegers te kunnen beschikken. Het hiermee belastte Air Advisory 
Committee van de wu streefde naar een centralisatie van de diverse nationale vliegopleidingen, 
hetgeen door de in het Air Defence Plan vastgelegde standaardisatie van vliegtuigen, tactieken 
en operationele procedures haalbaar leek. Nederland schaarde zich in juni 1949 met Groot-Brit-
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tannië achter een Frans plan om een internationaal opleidingscentrum in Frans-Marokko te 
openen. België distantieerde zich hiervan, daar het al ver gevorderd was met het verplaatsen 
van de eigen vliegopleidingen naar Belgisch-Congo.236 Daarmee werd het Franse initiatief in de 
kiem gesmoord, waarna de plannen voor een internationale samenwerking op opleidingsgebied 
voorlopig in de ijskast belandden.

Kwaliteitsbewaking: ‘Survival of the fittest’

Een van de oorzaken van de niet aflatende vraag naar personeel, was het hoge afvalpercentage. 
Dit gold met name voor de vlieg- en technische opleidingen.237 Hoewel veel kandidaten in de 
voorselectiefase al werden afgetest, vielen er tijdens de opleiding nog velen af die bij nader 
inzien niet geschikt bleken. Vooral bij jachtvliegers lag dit percentage ontoelaatbaar hoog. De 
commandant van de Jachtvliegschool, majoor A.J. de Vries, sprak in 1949 dan ook zijn bezorgd-
heid uit over de matige kwaliteit van de leerlingvliegers.238 Dit probleem trok tevens de aandacht 
van inspecteur-generaal prins Bernhard, die meende dat veel van de toegelaten kandidaten sim-
pelweg de “nodige hardheid” misten voor het beroep van jachtvlieger. De prins stelde daarom 
voor om “bij de selectie van deze jongelui hen eens korte tijd militair stevig aan te pakken”. 
Hij had in dit verband “enkele weken ‘onderdompeling’ bij de Stormschool” te Roosendaal in 
gedachten.239 Het geringe aantal aanmeldingen dwong de luchtstrijdkrachten soms zelfs met de 
categorie ‘matig 2’ genoegen te nemen, hetgeen er volgens de nieuw aangetreden commandant 
cln, Baretta, in de praktijk dikwijls toe leidde dat “deze selectief zwakke broeders” gedurende 
de vliegopleiding alsnog afvielen. Noodgedwongen moest met wat betreft vliegerskwaliteiten 
“minderwaardig mensenmateriaal” de opleiding worden aangevangen. Vliegaanleg was vol-
gens Baretta niet aan te leren, zelfs niet door de van prinselijke zijde voorgestelde ‘hardheids-
training’.240 In liefst 48% van de gevallen bleek een gebrek aan vliegaanleg de oorzaak van het 
voortijdig afhaken. Daarnaast vielen eveneens kandidaten af vanwege onvoldoende theoretische 
kennis (grondschool), door vliegmedische afkeuring, ontslag op eigen verzoek, demobilisatie, 
een overgang naar de Marine Luchtvaartdienst en door vliegongevallen tijdens de training.241

 Het aantal vliegongevallen in de periode 1947-1949 lag hoog. Dit had niet alleen te maken 
met de overgang van propeller- naar straalvliegtuigen, maar ook met de gebrekkige vliegdis-
cipline. Opmerkelijk genoeg werd het “psychologisch effect van de lente” door enkele voor-
aanstaande luchtmachtofficieren gezien als een niet te onderschatten factor ter verklaring van 
het zich “soms overmoedig en roekeloos willen uitleven van jonge vliegers”.242 Toch zijn er wel 
enige, meer aantoonbare, verklaringen te noemen. Het moreel was een zeer belangrijke factor 
in het handhaven van de vliegdiscipline en het voorkomen van ongevallen. Hoewel de hoge ver-
liesratio in eerste instantie moest worden toegeschreven aan vliegtechnische fouten, hadden die 
fouten volgens de Commandant van de Jachtvliegschool dikwijls een dieperliggende oorzaak. 
Zo toonden leerlingvliegers “bitter weinig of in het geheel geen belangstelling voor de techni-
sche samenstelling van de vliegtuigen, waarmede ze moeten vliegen”, gingen sommigen “met 
tegenzin” naar de Jachtvliegschool door geruchten over het hoge aantal ongevallen, en was de 
kwaliteit van de kandidaten door de jaren heen gedaald tot het punt waarop bijna de helft “van 
deze jonge lieden niet geschikt geacht moeten worden” om jachtvliegtuigen te vliegen, laat 
staan Meteor-straalvliegtuigen.243
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Om de vliegopleidingen kritisch tegen het licht te houden, werd op verzoek van Aler contact 
gezocht met de Britse expert A.F. Martindale. Na de Nederlandse opleidingsvliegbases te hebben 
bezocht, kwam deze tot de conclusie dat de omvang van de opleidingsorganisatie te klein was 
om aan de vraag van de operationele eenheden te voldoen. Verder schortte er het nodige aan de 
kwaliteit van de instructeurs en de trainingssyllabus, en waren er te weinig tweezits lesvlieg-
tuigen beschikbaar.244 Ofschoon de meeste van deze kritiekpunten werden aangepakt, zou het 
enige tijd duren eer zij effect sorteerden. Een al even urgent probleem was het gemis aan reserve-
delen en technisch personeel, waardoor de leerlingen onvoldoende vlieguren maakten. Dit pro-
bleem was niet enkel voorbehouden aan de opleidingseenheden; ook de operationele squadrons 
hadden hiermee te kampen. Hierdoor kwam de gevechtsvaardigheid van de Meteor-squadrons 
in het geding.245 Zo bedroeg de vlieggereedheid in juni 1949 gemiddeld 62% voor 323 Squadron 
en een abominabele 38% voor 324 Squadron. In deze zomermaand vlogen beide squadrons geza-
menlijk in totaal slechts 173 uren.246 Het gebrek aan reservedelen kwam door het Britse embargo 
op de levering van Target ii-goederen, die naast radarapparatuur ook voorzagen in de gronduit-
rusting voor Vliegbasis Leeuwarden en de aldaar gestationeerde luchtverdedigingssquadrons.247 
Vanaf midden 1949 werden de leveringen hervat, zodat de problemen – in ieder geval voor wat 
betreft de reservedelen – aan het eind van dat jaar goeddeels waren verholpen. Tegen die tijd had 
ook het eerste personeel het opleidingstraject in Nederland geheel doorlopen. Ondanks de tal-
loze problemen behaalden tussen 1946 en 1950 bijna driehonderd leerlingvliegers hun militair 
vliegbrevet, terwijl het toi te Deelen in hetzelfde tijdsbestek circa vijfduizend leerlingen afle-
verde.248 Hoewel aanvankelijk op bescheiden schaal, stelde de graad van geoefendheid van het 
personeel – in combinatie met de gestaag ‘binnendruppelende’ Meteors – de luchtstrijdkrachten 
vanaf 1949 in staat om deel te gaan nemen aan internationale oefeningen.

Een eerste graadmeter voor de luchtstrijdkrachten: ‘Oefening baart kunst’

Hoewel er op kleine schaal oefeningen in Nederland plaatsvonden en er vanaf mei 1948 voor het 
eerst ook gebruik kon worden gemaakt van schietterrein ‘De Vliehors’ op Vlieland, was deel-
name aan internationale oefeningen een noodzakelijke voorwaarde om de Nederlandse lucht-
strijdkrachten grondig voor te bereiden op de uitoefening van hun oorlogstaken in bondgenoot-
schappelijk verband.249

 De eerste grote luchtverdedigingsoefening waaraan een Nederlands Meteor-squadron deel-
nam, was de oefening Foil op het Engelse Thorney Island. De Nederlandse deelname kende twee 
gezichten. Het grootste winstpunt was dat het inpassen van squadrons in de Britse luchtver-
dedigingsorganisatie geen noemenswaardige problemen opleverde. Vliegtechnisch en grond-
organisatorisch waren de squadrons geheel op Britse leest geschoeid, terwijl de technieken en 
tactieken rechtstreeks van de raf gekopieerd waren. Maar dit concept was tot 1949 nog onbe-
proefd. Ook de raf was bijzonder te spreken over de wijze waarop de Nederlanders zich aan de 
procedures van Fighter Command hadden aangepast, hetgeen in de officiële bulletins duidelijk 
tot uiting kwam. Zoals bij elke oefening waren er ook enige minpunten, zoals de gevoeligheid 
van de radioverbindingen voor interferentie, verkeerd toegepaste onderscheppingstechnieken 
en de ondermaatse vliegtuigherkenning.250 Laatstgenoemd probleem kaartte chef Luchtmacht-
staf Giebel aan op de vergadering van het Comité Verenigde Chefs van Staven op 9 september. 
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De oplossing van het probleem lag volgens Giebel in de oprichting van een krijgsmachtbrede 
vliegtuigherkenningsschool.251

 Na deze eerste kennismaking nam zowel 323 en 324 Squadron in september deel aan de lucht-
verdedigingsoefening Bulldog. Dat de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten geleidelijk 
meer vorm begon te krijgen, bleek wel uit het feit dat ditmaal liefst twee Meteor-squadrons de 
oversteek maakten. De raf toonde zich na afloop bijzonder content met de Nederlandse bijdrage, 
die naast vliegend en grondpersoneel ook een contingent radarbedieners omvatte.252 Dit soort 
grote oefeningen boden zowel de jachtvliegers als het radarpersoneel een unieke trainingsmo-
gelijkheid, aangezien het Nederlandse meldings- en gevechtsleidingsstelsel door de ‘blokkering’ 
van het Kabelplan pas vanaf 1951 volledig in werking trad. Voor het beoefenen van onderschep-
pingen met behulp van radarstations bleef het luchtmachtpersoneel in de eerste jaren dan ook 
grotendeels aangewezen op dergelijke internationale luchtverdedigingsoefeningen.253 Naast 
luchtverdedigingsoefeningen vonden ook oefeningen in het verlenen van tactische luchtsteun 
plaats. Aanvankelijk beperkten deze oefeningen zich tot het nationale niveau en hadden ze vooral 
tot doel de samenwerking tussen de land- en luchtstrijdkrachten in eigen land te bevorderen.254 
In oktober 1949 volgde de eerste internationale oefening, waarvoor een vijftal Meteors naar de 
Franse vliegbasis Orléans toog. De Commandant van 323 Squadron, majoor-vlieger J.L. Flinter-
man, was vooraf fel gekant tegen deelname aan deze oefening. Zelfs zijn ervaren vliegers ontbeer-
den training in het schieten op gronddoelen. Om hen snel op het gewenste peil te brengen, zou 
Flinterman genoodzaakt zijn de weinige beschikbare vlieguren hieraan te spenderen, waardoor 
het onervaren squadronpersoneel geen uren kreeg toebedeeld. Ondanks zijn bedenkingen werd 
niettemin met succes aan de oefening deelgenomen. Dit vormde de opmaat naar een groeiend 
aantal internationale luchtsteunoefeningen in de daaropvolgende jaren. Tot de invoering van de 
f-84 Thunderjet werd tot begin jaren vijftig een beroep gedaan op de Meteor-dagjager in een 
tactische ondersteuningsrol – die hiervoor zijn vier in de neus gemonteerde 20mm kanonnen 
kon aanwenden.255

1.7 Deelconclusies: bondgenootschappelijke samenwerking
 tegen wil en dank

Met de ondertekening van het Verdrag van Brussel kwam ruim een eeuw Nederlandse neutrali-
teitspolitiek ten einde. Met één pennenstreek voorzag de regering het Nederlandse veiligheids- en 
defensiebeleid van een nieuw fundament: bondgenootschappelijke samenwerking. In reactie op 
het uitbreken van de Koude Oorlog zocht Nederland zijn heil in alliantievorming. Wie echter hoop 
koesterde dat de wederopbouw van de krijgsmacht daarmee een hogere prioriteit kreeg, kwam 
bedrogen uit. Binnenlandspolitieke belangen legden in de eerste jaren na de toetreding tot de wu 
(en de navo) meer gewicht in de schaal dan belangen van buitenlandspolitieke aard. De zorgwek-
kende economische situatie dwong de regering om het vraagstuk van de wederopbouw van de 
krijgsmacht af te wegen tegen tal van urgente binnenlandse problemen, zoals de volkshuisves-
ting en gezondheidszorg. Tezelfdertijd trok de oorlog in Nederlands-Indië een zware wissel op de 
rijksfinanciën. In de ministerraad domineerden de sociaaldemocraten Drees en Lieftinck, geen 
van beiden geporteerd voor hoge defensielasten, het debat over de defensie-inspanning. Ofschoon 
minister van Oorlog Schokking, die de geschiedenisboeken inging als een weinig daadkrachtige 
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minister, herhaaldelijk wees op internationaal aangegane verplichtingen om de plannen van ‘zijn’ 
generaals te verdedigen, kreeg hij moeilijk een voet aan de grond.256 De minister van Buitenlandse 
Zaken vormde vaak zijn enige bondgenoot, hoewel het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich op 
defensiegebied minder sterk liet gelden dan in latere jaren.
 Niettegenstaande de geringe politieke bereidheid om veel geld in de defensieopbouw te inves-
teren, zag de luchtmachtleiding toch kans om een basis te leggen voor de nieuw op te bouwen 
luchtstrijdkrachten. In tegenstelling tot de Koninklijke Landmacht en – zij het in mindere mate – 
de Koninklijke Marine, waarvan de opbouw in bondgenootschappelijk verband pas na de beëindi-
ging van het conflict in Indië een aanvang nam, werden onder Britse leiding al meteen na de oorlog 
in internationaal verband plannen ontwikkeld én deels gerealiseerd voor de wederopbouw van de 
luchtstrijdkrachten. In eerste instantie richtte de luchtmachtleiding haar aandacht op het ‘optui-
gen’ van een bescheiden luchtverdedigingsorganisatie, die aansluiting zou krijgen op de luchtver-
dedigingsnetwerken van België en Frankrijk. De Nederlandse luchtstrijdkrachten beschouwden 
zichzelf vanaf het begin dan ook als een integraal deel van de bondgenootschappelijke luchtstrijd-
krachten. Dat de voorbereiding, uitwerking en realisatie van bondgenootschappelijke plannen in 
de eerste naoorlogse jaren haaks stond op het officiële Nederlandse regeringsbeleid, zou als het 
begin van de bevestiging van Honigs these gezien kunnen worden, ware het niet dat de techno-
logische vooruitgang – met de introductie van het straalvliegtuig als voorlopig hoogtepunt – het 
voeren van een luchtverdediging op nationale basis uitsloot. Dat de luchtmacht vooruitlopend op 
de totstandkoming van de wu in bondgenootschappelijke kring plannen uitwerkte, moet dan ook 
worden gezien als het anticiperen op de voortschrijdende technologische ontwikkelingen. Een 
tweede argument dat de these van Honig weerlegt, is het feit dat de luchtmachtleiding uit eigen 
beweging haar plannen meermaals heeft bijgesteld om tegemoet te komen aan regeringswensen. 
De in de plannen vermelde squadronaantallen waren steeds een resultante van de zorgvuldige 
afstemming van internationale verplichtingen en nationale mogelijkheden. De luchtmachtlei-
ding liet herhaaldelijk weten dat een versnelling van de geplande opbouw omwille van financiële 
en personele redenen zelfs ongewenst was.257 Vanaf het begin zetten de commandant cln en de 
chef Luchtmachtstaf in op een luchtmacht van een realistische omvang; een luchtmacht die qua 
omvang zowel politiek realiseerbaar alsook in militaire zin afdoende was. Daarbij was het vóór 
alles de bondgenootschappelijke samenwerking die de (weder)opbouw van de embryonale lucht-
machtorganisatie richting gaf, waarbij de in de oorlog opgedane ervaringen met de Royal Air Force 
de eerste jaren logischerwijs een sterke oriëntatie op Groot-Brittannië tot gevolg hadden.258

 Voor de luchtmachtleiding vertegenwoordigde de raf in vele opzichten het ideaalbeeld. Niet 
in de laatste plaats in organisatorisch opzicht, waar de zelfstandige status van de raf bewonde-
ring oogstte. Het Britse voorbeeld, alsmede de oorlogservaringen en de groeiende bondgenoot-
schappelijke samenwerking, gaven voeding aan de reeds diepgewortelde interne wens tot zelf-
standigheid van de luchtstrijdkrachten. Ging het ‘gevecht’ om de zeggenschap over de Marine 
Luchtvaartdienst nog verloren doordat de marine kort na de oorlog sterk vertegenwoordigd was 
in het hogere kader van het Directoraat der Nederlandse Luchtstrijdkrachten, ten opzichte van de 
landmacht wisten de luchtstrijdkrachten hun positie te verstevigen. De belangrijkste stappen in 
dit ‘emancipatieproces’ waren de instelling van de functie van chef Luchtmachtstaf en de oprich-
ting van de Luchtmachtraad. Desalniettemin kwam het toegenomen belang van het luchtwapen 
niet tot uiting in de verdeling van de defensiegelden, waarbij de luchtstrijdkrachten in Giebels 
woorden nog lang een “ondergeschoven kindje” bleven.259 Hoezeer het luchtwapen zich in de 
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Tweede Wereldoorlog ook had bewezen, de luchtstrijdkrachten vormden slechts één van de drie 
onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht die van de grond af moesten worden opgebouwd. In 
tegenstelling tot de kl en de km konden de jonge luchtstrijdkrachten niet bogen op een lange en 
rijke traditie, hetgeen ongetwijfeld niet in hun voordeel heeft gewerkt. Van interservice-strijd, zoals 
bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar de luchtmacht en de marine in een keiharde compe-
tentiestrijd verwikkeld waren260, was echter geen sprake, zolang de leger- en marineleiding hun 
aandacht op Nederlands-Indië in plaats van op de Europese verdediging gericht hielden.
 De stijgende lijn die de defensie-uitgaven tussen 1945 en 1949 ontegenzeggelijk vertoonden 
kwam bijna geheel ten goede aan de taak in Indië, een taak waarmee de kl en km hoofdzakelijk 
waren belast.261 Hoewel de ‘Indische kwestie’ van minder invloed is geweest op de wederopbouw 
van de luchtstrijdkrachten dan op die van de landstrijdkrachten, werd het tempo van de lucht-
machtopbouw hierdoor zondermeer vertraagd. Dankzij Indië plaatste de regering de plannen 
van de luchtstrijdkrachten geruime tijd in de ijskast, en uiteindelijk zijn ze ook nimmer in hun 
volle omvang geaccepteerd. Daarnaast leidde de Nederlandse bemoeienis in Indië tot een Brits 
embargo op de levering van materieel, waarmee ‘Indië’ op nog andere wijze de luchtmachtop-
bouw doorkruiste. Tot slot drukte de uitzending van luchtmachtpersoneel naar de kolonie, pak-
weg een vijfde van de totale sterkte, een stevig stempel op de personele opbouw.
 De koloniale belangen hebben lang geprevaleerd boven de opbouw van strijdkrachten voor 
de Westerse Unie. Toch bleek de spagaat waarin de regering zich bevond op de lange duur niet 
vol te houden. Eind jaren veertig nam de angst voor het communisme een hoge vlucht. Om de 
Marshall-hulp veilig te stellen, gaf Den Haag ten langen leste toe aan de Amerikaanse druk om 
de defensie-inspanningen verder te verhogen. Met het afsluiten van het hoofdstuk Indië kon 
de regering in de loop van 1949 haar aandacht verleggen naar het inlossen van de aangegane 
bondgenootschappelijke verplichtingen. Voor de luchtmachtleiding, die in haar opbouwplan-
nen de voordelen van inschakeling van de nationale vliegtuigindustrie bij de defensieopbouw 
explicieter ging benadrukken om de regering over de streep te trekken, kwam in april 1949 het 
verlossende woord: het Luchtmachtplan 1950 mocht, zij het met minder vliegtuigen per squa-
dron, worden uitgevoerd. Doordat vanaf 1946 in bondgenootschappelijk verband aan de (lucht-
verdedigings)plannen was gesleuteld, liepen de Nederlandse luchtstrijdkrachten voor op de 
andere krijgsmachtdelen en was precies bekend welk aandeel er van hen in de wu-plannen werd 
verlangd. Op het organisatorische, materiële, personele en infrastructurele vlak had de lucht-
machtleiding – binnen de door de regering streng bewaakte financiële grenzen – de in opbouw 
zijnde luchtstrijdkrachten hierop al zo goed en zo kwaad als het ging geprepareerd.
 Hiermee is overigens niet gezegd dat de Nederlandse luchtstrijdkrachten ook daadwerkelijk in 
staat waren de hun toebedachte rol in de bondgenootschappelijke operatieplannen naar behoren 
te vervullen. Als gezegd diende Nederland een aandeel te leveren in de bondgenootschappelijke 
luchtverdediging en de tactische luchtstrijdkrachten. Met de vorming van tactische squadrons 
was echter nog geen begin gemaakt, aangezien de wu-plannen zich in de eerste plaats richtten op 
het versterken van de luchtverdediging. Het spreekt voor zich dat de luchtmachtleiding haar zin-
nen zette op modern materieel. Zij gebruikte de snelle capitulatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
mede door verouderd materieel, als stimulans om de politiek te overtuigen van de keuze voor de 
Britse Gloster Meteor, toentertijd een van de modernste straalvliegtuigen. In de zomer van 1948 
landden de eerste Meteors op Vliegbasis Twenthe. Toch viel ook op de opbouw van deze tak van de 
luchtstrijdkrachten wel het een en ander aan te merken. Met name op materieel gebied bestond er 
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een discrepantie tussen hetgeen de Westerse Unie van Nederland verlangde en datgene wat eind 
1949 daadwerkelijk aanwezig was. Minder dan de helft van het toegezegde aantal dagjagers was 
operationeel, terwijl de inzetbaarheid van de aanwezige vliegtuigen vanwege de haperende aan-
voer van reservedelen ondermaats bleef. Het ontbreken van nachtjagers betekende bovendien dat 
het Nederlandse luchtruim bij duisternis onbeschermd bleef.
 De luchtverdediging had tevens te kampen met een tekort aan vliegbases, waardoor er vooral 
in de verdediging van het westen van het land grote ‘gaten’ ontstonden. Jachtvliegtuigen moes-
ten noodgedwongen geconcentreerd worden op de weinige beschikbare bases, hetgeen hen in 
oorlogstijd tot een makkelijke prooi zou maken voor Sovjet-luchtaanvallen. Tot slot droegen 
de problemen op het personele vlak hun steentje bij aan de geringe inzetbaarheid. De afhan-
kelijkheid van dienstplichtigen deed zich in alle geledingen voelen. Een ander probleem was 
het tekort aan technisch personeel, terwijl het aanwezige grondpersoneel zich het onderhoud 
van de nieuwe straalvliegtuigen nog eigen moest maken. De omschakeling van propeller- naar 
straalvliegtuigen stelde ook jachtvliegers voor uitdagingen; zij moesten leren omgaan met de 
mogelijkheden en beperkingen van het straalvliegtuig en zich bovendien bekwamen in nieuwe 
tactieken en inzetmethoden.
 De periode van 1945 tot 1949 in ogenschouw nemend, lijkt het aannemelijk dat – mocht 
de Koude Oorlog onverhoopt op een hete oorlog zijn uitgelopen – het de Nederlandse lucht-
strijdkrachten weinig beter zou zijn vergaan dan in de Meidagen van 1940. Daarvoor kenden zij 
gewoonweg nog te veel ‘kinderziektes’.
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HOOFDSTUK 2
 
De voltooiing van de wederopbouw van de 
Nederlandse luchtstrijdkrachten, 1950-1956

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe de Nederlandse luchtstrijdkrachten hun eerste stap-
pen op de weg naar wasdom zetten. In dit hoofdstuk analyseren we hoe dit voorzichtige begin in de 
eerste helft van de jaren vijftig een vervolg kreeg, om ultimo 1956 te resulteren in een luchtmacht 
met een omvang van bijna 800 vliegtuigen en ruim 26.000 personeelsleden. Daarmee bevonden 
de luchtstrijdkrachten, die zich in de tussentijd tot zelfstandig krijgsmachtdeel gekroond zagen, 
zich qua vliegtuigaantallen op de top van hun kunnen.1 De leidraad voor de opbouw, het Lucht-
machtplan 1951-1954, bleek een zeldzame constante in een wereld waarin de ontwikkelingen elkaar 
in duizelingwekkend tempo opvolgden. Conflicten in Azië, het Midden-Oosten en Oost-Europa, 
de teloorgang van de Amerikaanse nucleaire suprematie, de oprichting van het Warschaupact en 
de snelle technologische opmars van de Sovjet-strijdkrachten – deze en andere factoren schiepen 
het kader waarbinnen nieuwe inzichten en denkbeelden over een toekomstige oorlog tussen Oost 
en West postvatten. Ongewijzigd bleef het kwantitatieve verschil in strijdkrachten, dat volgens de 
Westerse inlichtingendiensten in Sovjet-voordeel uitviel. De navo, waarbinnen de vs een steeds 
prominentere rol opeisten, trachtte aanvankelijk dit gat te dichten door de opbouw van conven-
tionele strijdkrachten te versnellen. Maar noch de verhoogde defensie-uitgaven door de lidstaten, 
noch de enorme Amerikaanse wapenleveranties of een Duitse herbewapening bleken afdoende 
om de achterstand in te lopen. Dit inzicht leidde eind 1954 tot een herziening van de navo-strate-
gie, die opnieuw teruggreep op kernwapens. Met dit hernieuwde geloof in het kernwapen was het 
bondgenootschap na enkele tumultueuze jaren terug bij af.

Kernwapens: een tweesnijdend zwaard

De oprichting van de navo op 4 april 1949 had in de eerste plaats een politiek doel gediend: 
de zichtbare verbinding van de Amerikaanse en West-Europese veiligheidsbelangen moest de 
Sovjet-Unie weerhouden van agressie tegen West-Europa. Het militaire element van de strategie 
van afschrikking berustte geheel op de dreiging van een Amerikaanse tegenaanval met nucle-
aire middelen, hoewel het geringe aantal beschikbare kernwapens het onder de voet lopen van 
het Europese territoir in geval van een Sovjet-aanval waarschijnlijk niet had kunnen voorko-
men. De timing van de beëindiging van de Berlijnse Blokkade in mei 1949 wekte in ieder geval de 
indruk dat Moskou de navo-strategie serieus nam en zijn dreigende toon matigde.
 Amper vijf maanden later bracht de Sovjet-Unie haar eerste atoombom tot ontploffing. Hoewel 
het doorbreken van het Amerikaanse nucleaire monopolie het Westerse vertrouwen in de afschrik-
kingsstrategie kortstondig aan het wankelen bracht, resulteerde dit niet ogenblikkelijk in een gron-
dige herziening van de strategische grondbeginselen. Het feit dat de Sovjet-Unie drie jaar eerder dan 
het Westen voor mogelijk had gehouden haar eerste succesvolle atoomproef uitvoerde, had slechts 
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een accentverschuiving binnen het strategisch verdedigingsconcept tot gevolg: de geloofwaardig-
heid van de navo-strategie werd niet langer opgehangen aan het Amerikaanse nucleaire monopo-
lie, maar verschoof naar het behoud van de nucleaire superioriteit. In plaats van de navo-strategie 
aan te passen aan de veranderde omstandigheden, stelde een geringe accentverschuiving binnen de 
strategie alle partijen tevreden: de vs konden zich onthouden van de stationering van additionele 
troepen op het continent, terwijl de Europese lidstaten zich niet hoefden te verplichten tot verho-
ging van hun defensie-uitgaven. De Amerikaanse reactie op de nieuw verkregen atoomcapaciteit 
van de Sovjet-Unie beperkte zich aanvankelijk tot het versneld ontwikkelen van krachtiger nucleaire 
wapens – uiteindelijk resulterend in de waterstofbom. De nucleaire wapenwedloop was begonnen.2

 De uitkomst van de Chinese Burgeroorlog bezorgde het Westen in oktober 1949 een nieuwe 
schok. Het communisme boekte terreinwinst: dankzij de communistische overwinning op de 
nationalisten in China ontstond er een communistisch blok, dat het Aziatische continent in een 
beklemmende greep hield. De snel verslechterende internationaal-politieke verhoudingen, gekop-
peld aan de opkomst van de Sovjet-Unie als nucleaire macht, dwongen de National Security Council 
(nsc) de Amerikaanse strategische positie en de rol van kernwapens kritischer te bezien. De pen-
nenvrucht van deze studie, het in april 1950 verschenen nsc-68, benadrukte voor het eerst expli-
ciet het strategische belang van het West-Europese grondgebied voor de Amerikaanse veiligheid. 
Naar schatting zou de Sovjet-Unie rond 1954 over voldoende nucleaire wapens en wapendragers 
beschikken om het Amerikaanse vasteland rechtstreeks te kunnen bedreigen. Wanneer nucleaire 
pariteit eenmaal een feit was, verloor de Amerikaanse nucleaire troefkaart zijn geloofwaardigheid. 
De nsc concludeerde hieruit dat de opbouw van het nucleaire arsenaal vergezeld diende te gaan 
van een grootschalig conventioneel bewapeningsprogramma. De jaren tot 1954, waarin Moskou 
nog niet in staat zou zijn op grote schaal met nucleaire wapens terug te slaan, moesten worden 
aangewend om – naast de op- en uitbouw van het Amerikaanse nucleaire arsenaal – de sterkte van 
de conventionele Amerikaanse en navo-strijdkrachten drastisch op te voeren. Dit zou een duide-
lijk signaal aan Moskou afgeven dat het niet lonend of haalbaar was zijn expansionistische ambi-
ties in West-Europa na te streven, terwijl tegelijkertijd de afhankelijkheid van nucleaire wapens 
voor de verdediging van het navo-territoir kon worden verminderd.3

 Vanwege de ontzaglijke kosten besloot president Truman de aanbevelingen van nsc-68 niet 
direct over te nemen. Ook aan de overzijde van de Atlantische Oceaan bestond weinig animo voor 
het verhogen van de toch al aanzienlijk geachte defensie-uitgaven, hetgeen de implementatie van 
nsc-68 onherroepelijk met zich meebracht. In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen zien dat 
de Nederlandse regering, evenals de regeringen van de andere wu-lidstaten, aarzelde de militaire 
consequenties van haar politieke wens tot aaneensluiting te aanvaarden en zich onvoorwaardelijk 
achter de opbouwplannen van de nationale chefs van Staven te scharen. Daardoor was de opbouw 
van de conventionele strijdkrachten onder de vlag van de Westerse Unie begin 1950 nog altijd niet 
goed van de grond gekomen. Er zou uiteindelijk een oorlog in Oost-Azië voor nodig blijken om de 
West-Europese regeringen van de ernst van de situatie te doordringen.

De katalysator: oorlog in Korea, juni 1950-juli 1953

In de ochtenduren van zondag 25 juni 1950 staken tien Noord-Koreaanse divisies, ondersteund 
door tanks en gevechtsvliegtuigen, de 38e breedtegraad over en trokken Zuid-Korea binnen. Bin-
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nen drie dagen viel de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Onder vn-mandaat vlogen de Verenigde 
Staten grondtroepen in, die aan de zijde van de Zuid-Koreaanse eenheden spoedig tot de uiterste 
zuidoostelijke punt van het Koreaanse schiereiland werden teruggedrongen. Naarmate de oor-
log in communistisch voordeel leek te keren, nam de Amerikaanse druk op de navo-bondge-
noten om troepen te leveren toe. De Britse regering zwichtte als eerste en stuurde eind juli een 
eerste brigade, in augustus gevolgd door een tweede.
 Ook Nederland ontving het verzoek om troepen voor Korea beschikbaar te stellen, maar Den 
Haag wenste aanvankelijk niet verder te gaan dan het sturen van de torpedobootjager Hr.Ms. 
Evertsen, die zich in Soerabaja bevond. Minister-president Drees sloot het zenden van grondtroe-
pen uit, aangezien zij niet konden worden gemist voor de nationale defensie en er bovendien 
niet voldoende geld beschikbaar was. Ook minister Schokking sprak zich uit tegen de uitzen-
ding van troepen.4 Toenemende Amerikaanse druk zorgde begin augustus voor een kentering. 
Na een bezoek van de Amerikaanse ambassadeur, die vroeg of Nederland geen “symbolische 
legermacht” kon sturen, liet Drees weten het voorstel opnieuw in overweging te willen nemen. 
Het was in internationaal opzicht immers van belang dat ook de Nederlandse vlag in Korea zou 
wapperen. Ondanks eerdere bedenkingen stemde de ministerraad in met het zenden van troepen, 
mits dit op basis van vrijwilligheid geschiedde. Schokking, op zijn beurt vereerd met een bezoek 
van de Amerikaanse senator H.P. Cain, meende “dat parachutisten en enkele piloten beschikbaar 
zouden kunnen worden gesteld”. Drees voorzag voorts een rol voor de mariniers. Maar ongeacht 
de samenstelling van de uit te zenden troepen, de kosten zouden deels door Nederland betaald 
moeten worden, waartegen minister Lieftinck zich als vanouds hevig verzette. Ook zijn ambtge-
noot Stikker bleef mordicus tegen een uitzending, wijzend op de problemen die Nederland met 
zijn eigen defensie had en op de Indonesische bezwaren tegen Nederlandse steun aan Zuid-Korea. 
Men zou “aan enkele dragers van de Nederlandse vlag in Korea weinig (...) hebben”.5 Toch zou het 
niet bij een enkeling blijven: het aantal Nederlandse militairen dat in Korea diende bedroeg uit-
eindelijk 4.748, afkomstig van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht.6 In dit rijtje 
ontbraken opvallend genoeg de Nederlandse luchtstrijdkrachten.
 Terwijl de eerste Nederlandse kl-militairen zich in december 1950 aan het Koreaanse front 
meldden, bleef het stil rond de eventuele uitzending van luchtmachtpersoneel. Het struikelblok 
bleek niet zozeer een gebrek aan vrijwilligers, maar een chronisch tekort aan officieren-vlieger 
onder diegenen die zich aanboden. Het debat werd halverwege februari 1951 aangezwengeld door 
de commandant Vliegbasis Leeuwarden, luitenant-kolonel H.A. Maurenbrecher. In zijn schrijven 
aan kolonel J. van der Werff, commandant van het in september 1950 in het leven geroepen Com-
mando Luchtverdediging (clv), drong hij aan op de uitzending van luchtmachtpersoneel. Op 
initiatief van reserve-eerste luitenant F.C.R. Mendes de Leon hadden zich zeventien vliegers en 
zeven man technisch personeel van de vliegbases Leeuwarden, Volkel en Twenthe aangemeld om 
in Korea te dienen. Maurenbrecher steunde hen in hun streven, voor wat betreft Vliegbasis Leeu-
warden “zelfs indien zij niet zouden kunnen worden vervangen”. De vliegers konden de Neder-
landse luchtstrijdkrachten in Korea “waardig” vertegenwoordigen en, belangrijker, hun erva-
ringen met het vliegen van straalvliegtuigen in de moderne oorlogvoering huiswaarts nemen. 
De vliegbasiscommandant opperde de aanmelding ook voor anderen open te stellen, aangezien 
er zijns inziens binnen de luchtstrijdkrachten veel animo voor bestond.7 Kolonel Van der Werff 
bracht chef Luchtmachtstaf Aler op 22 februari 1951 van het verzoek op de hoogte, hieraan toe-
voegend dat de uitzending, afgezien van haar “ideële en politieke (...) betekenis”, met het oog 
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op de nieuw op te richten tactische luchtstrijdkrachten “ook uit een oogpunt van operationele 
geoefendheid (...) van zeer grote waarde” zou zijn. Mocht het niet wenselijk zijn een complete 
Nederlandse eenheid te sturen, dan verzocht Van der Werff de cls in ieder geval in overweging te 
nemen een gering aantal vliegers in Korea de nodige gevechtservaring te laten opdoen.8

 Op 18 april deelde Aler in de Luchtmachtraad mee van Amerikaanse zijde benaderd te zijn 
twee Nederlandse Thunderjet-vliegers naar Korea uit te zenden, waarvoor liefst twintig vliegers 
een verzoek hadden ingediend. Aler had het plan opgevat iedere maand twee vliegers naar Korea 
te sturen en hen gedurende vier maanden bij een Amerikaans squadron te detacheren. De nieuw 
aangetreden minister van Oorlog, C. Staf, ging in beginsel akkoord met de uitzending van vlie-
gers, hoewel hij dit eerst aan de Raad voor Militaire Aangelegenheden van het Koninkrijk (Raad 
mak) wilde voorleggen.9 In de Raad mak leefden geen bezwaren tegen dit voornemen, waarmee 
de weg voor uitzending van luchtmachtpersoneel vrij leek.10 Vervolgens bleef het echter stil. Ter-
wijl de oorlog in Korea voortduurde, kwam het onderwerp – behoudens een korte vermelding in 
mei – pas in juli opnieuw ter sprake.11 In een nota aan minister Staf meldde Aler dat het aantal 
aanmeldingen was teruggelopen tot twaalf vliegers. Na zich in contact te hebben gesteld met de 
Commander Allied Air Forces Central Europe (comaircent), luitenant-generaal Lauris Norstad, 
stelde de cls voor telkens groepen van vier vliegers uit te zenden om de operationele paraat-
heid niet te schaden.12 De minister van Oorlog ging akkoord en verzocht zijn collega van Buiten-
landse Zaken de nodige stappen te ondernemen.13 Via het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
liet het State Department begin oktober weten het Nederlandse voorstel toe te juichen, waarop 
Staf bepaalde dat Aler de verdere afhandeling rechtstreeks met de Amerikanen kon afdoen. 
Nederlandse vliegers zouden voorafgaand aan hun uitzending bij een Amerikaans squadron 
in West-Duitsland geplaatst worden om hen op hun operationele inzetbaarheid te toetsen. De 
duur van de diensttijd in Korea werd op vier maanden gesteld, waarbij de vliegers vielen onder 
de financiële regeling zoals vastgesteld voor het Nederlands Detachement Verenigde Naties 
(ndvn).14 Terwijl al plannen klaarlagen om de van het clv afkomstige jachtvliegers op Vlieg-
basis Volkel op de f-84e Thunderjet-jachtbommenwerper klaar te stomen, werd de zaak op het 
laatste moment alsnog afgeblazen.15

 De uitzending bleek de personele capaciteiten van de jonge luchtstrijdkrachten namelijk te 
boven te gaan. Het eerste groepje van (nota bene) drie officieren-vlieger, dat op 10 juni 1952 voor 
uitzending op de rol stond, viel af. Een van hen was bij een vliegongeval omgekomen, terwijl 
de andere twee zich hadden teruggetrokken.16 Een week eerder had de directeur Personeel van 
het Ministerie van Oorlog, J.H. Wieffering, de minister al laten weten te betwijfelen of de lucht-
machtleiding niet te veel hooi op haar vork nam. Zou het “niet beter (...) zijn toe te geven, dat 
wij ons zelf overschat hebben en dat het niet mogelijk blijkt groepen van vier officieren-vlieger 
bestemd voor Korea te vormen”, aldus de directeur. Het bleek niet eenvoudig om groepen van uit-
sluitend officieren-vlieger samen te stellen, een vereiste voor een detachering bij de Amerikaanse 
squadrons. Aler hoopte dit probleem te omzeilen door de tijdelijke bevordering van onderofficie-
ren-vlieger tot officier, een praktijk waarvan Wieffering geen voorstander was. Een niet nader te 
identificeren criticaster had op de conceptversie van dezelfde nota nog aangetekend, dat “wij (...) 
bij de lm [Luchtmacht; QvdV] geheel op de verkeerde weg [zijn] met het systeem dat iedereen die 
een stap buiten zijn bureau of vliegkamp doet enige rangen bevorderd moet worden”. Volgens de 
anonieme schrijver moest men óf beroepsofficieren aanwijzen, óf het hele plan maar vergeten, 
“want bij iedere verdere mislukking slaat de lm naar binnen en buiten een figuur”.17
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In juli 1952 schoot de politieke leiding van de krijgsmacht alle hoop op uitzending aan digge-
len.18 Noch minister Staf, noch staatssecretaris van Oorlog H.C.W. Moorman wenste zijn vin-
gers aan de zaak te branden. Begin augustus lichtte Staf in de Luchtmachtraad zijn besluit toe. 
Hij meende dat de benoeming tot officier bij de luchtstrijdkrachten reeds volgens “zeer soepele 
maatstaven” geschiedde. Diegenen die daarvoor niet in aanmerking kwamen, probeerden nu 
via Korea alsnog tot het officierskorps door te dringen. Zij bezaten echter niet de kwaliteiten om 
na hun terugkeer naar Nederland leidende vlieger- of staffuncties te bekleden, waarbij ze hun 
oorlogservaringen te gelde konden maken. Staatssecretaris Moorman vreesde dat het bevorde-
ren van iedere onderofficier die naar Korea ging, “de verhoudingen scheef [zou] trekken”. Bij 
de landmacht bekleedden de onderofficieren en jonge officieren ook dikwijls dezelfde functies. 
Indien men bij de luchtstrijdkrachten tot bevordering zou overgaan, moest men hiertoe bij 
de kl eveneens besluiten. Bij terugkomst in Nederland wachtten nieuwe problemen: tijdelijk 
benoemde officieren in hun rang laten zou tot scheve gezichten leiden, het afnemen van de rang 
resulteerde daarentegen in ontevreden onderofficieren. En wat te doen indien een tijdelijk offi-
cier niet aan de verwachtingen voldeed? Minister Staf voelde “er niets voor om de toer met de 
onderofficieren uit te voeren, noch om officieren aan te wijzen”.19 Daarmee was de kwestie defi-
nitief van de baan. De luchtstrijdkrachten bleven veroordeeld tot het toekijken vanaf de zijlijn, 
hetgeen inmiddels in letterlijke zin gestalte had gekregen door het sturen van twee waarnemers 
naar het Koreaanse strijdtoneel in mei 1951: het bleek de enige keer dat luchtmachtpersoneel voet 
op Koreaanse grond zou zetten.20

 Tegen de tijd dat de waarnemers zich in Korea meldden, waren de krijgskansen compleet 
gekeerd. In september 1950 had Commander-in-Chief United Nations Command, generaal Douglas 
MacArthur, met een gewaagde amfibische landing te Inchon (nabij Seoul) het tij ten goede weten 
te keren. vn-troepen sneden de vijandelijke troepen deels af en drongen vervolgens onbedreigd 
tot diep in het Noord-Koreaanse grondgebied door. Daarbij was een prominente rol weggelegd 
voor tactische luchtstrijdkrachten, die aan de basis van de snelle opmars stonden door het ver-
nietigen van vijandelijke weerstandsnesten en het aanvallen van vitale (logistieke) aanvoerlij-
nen. Na twee maanden bereikten de vn-troepen de Chinees-Koreaanse grens. Het succes van 
deze tegenaanval lokte een reactie van China uit, dat eind november 300.000 ‘vrijwilligers’ de 
grens over stuurde om het communistische buurland te hulp te schieten. Met de Chinese inmen-
ging in het conflict was iedere kans op een snelle geallieerde overwinning en de eenwording van 
Korea verkeken. De gevechten mondden halverwege 1951 uit in een militaire patstelling, waarna 
langs andere wegen naar een beëindiging van het conflict werd gezocht. Daarbij schuwde de 
Amerikaanse regering de (impliciete) dreiging met nucleaire middelen niet. Noord-Korea bleek 
uiteindelijk gevoelig voor de nucleaire dreigementen en op 27 juli 1953 kwamen de strijdende 
partijen een wapenstilstand overeen.21

 De Korea-oorlog had het Westen hardhandig uit zijn slaap geschud, en een aantal zaken dui-
delijk gemaakt. In de eerste plaats leek Moskou, door het Westen gezien als het brein achter 
de oorlog, geweld niet langer te schuwen in een poging zijn expansionistische ambities te ver-
wezenlijken.22 Sommigen meenden dat de communistische wereldrevolutie in gang gezet was. 
In de tweede plaats had de oorlog de beperkingen van nucleaire dwang aan het licht gebracht. 
Daarmee leek het de conclusies van het nsc-68 rapport te staven: het toonde de noodzaak van 
een sterke conventionele verdediging in West-Europa. Dit besef gaf de opbouw van de bondge-
nootschappelijke strijdkrachten, waarmee tot op dat moment slechts een aarzelend begin was 
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gemaakt, een nieuwe urgentie. De Koude Oorlog mocht dan in Europa ontstaan zijn, de mili-
tarisering van het conflict vond haar oorsprong in Azië.23 Korea fungeerde als een katalysator, 
waardoor de navo begin jaren vijftig uitgroeide van een politieke tot een eveneens militaire 
alliantie. De navo verdrong de Westerse Unie als het primaire orgaan voor de bondgenoot-
schappelijke verdediging tegen een Sovjet-aanval, een aanval die de navo door een verhoogde 
krachtsinspanning hoopte te kunnen voorkomen. De Verenigde Staten wierpen zich op als ‘voor-
vechter van de democratie’: de levering van militair materieel aan de Europese bondgenoten 
raakte in een stroomversnelling, terwijl de Amerikaanse regering gelijktijdig de duimschroeven 
aandraaide om de lidstaten te dwingen hun defensie-inspanningen drastisch te verhogen. De 
Truman-doctrine, die het begin markeerde van de Amerikaanse containment-politiek, gericht 
op het indammen van de wereldwijde communistische expansie, had ook relevantie voor het 
bondgenootschap. De dreigingsperceptie onderging een transformatie: vormde de Sovjet-Unie 
voorheen een politieke, economische en ideologisch gevaar, na juni 1950 ging het Westen haar 
als een reële militaire bedreiging beschouwen. Hoewel uit recent onderzoek is gebleken dat het 
stereotiepe beeld van de agressieve ‘Rode Beer’ de waarheid geweld aandoet, werd de Sovjet-drei-
ging toentertijd als uitermate reëel ervaren. Overigens beperkten deze angstgevoelens zich niet 
uitsluitend tot de westerse zijde: op zijn beurt vreesde Moskou een aanval van het Westen, een 
denkbeeld dat het baseerde op het ‘inherent agressieve karakter van het kapitalisme’.24 Door de 
wederzijds verkeerde inschattingen oriënteerden beide machtsblokken zich vanaf juni 1950 niet 
langer in de eerste plaats op de intenties van de tegenpartij, die immers als bekend werden ver-
ondersteld, maar vooral op elkaars militaire capaciteiten.25

2.1 Internationale ontwikkelingen: totstandkoming van de 
 naoorlogse bipolaire wereldorde

De geringe militaire kracht in de eerste jaren van haar bestaan bood de navo weinig hoop op het 
afslaan van een Sovjet-aanval, mocht deze plaatsvinden. Daarvoor leek de kloof tussen bondge-
nootschappelijke verdedigingsplannen en de realiteit reeds te groot. Het politieke klimaat in de 
vs was niet rijp voor de stationering van grote aantallen Amerikaanse troepen in West-Europa, 
iets waarop de Europese lidstaten bij herhaling aandrongen. Die lidstaten voelden op hun beurt 
weinig voor een verhoging van hun defensie-uitgaven, waartoe Washington stevige druk uit-
oefende. Om uit de impasse te geraken, stelde de Amerikaanse overheid in september 1950 een 
‘package-deal’ voor. Deze deal omvatte de oprichting van een geïntegreerde navo-commando- 
organisatie onder Amerikaans bevel, een toename van de in Europa gestationeerde Amerikaanse 
strijdkrachten en een uitbreiding van de militaire hulpverlening, in ruil voor een verhoging van 
de defensie-uitgaven door de lidstaten en de toetreding van de Bondsrepubliek Duitsland tot de 
navo.26 Het inschakelen van de Bondsrepubliek met haar enorme potentieel aan productiemid-
delen en mankracht bood een uitweg om de numerieke disbalans met de Sovjet-Unie (ten dele) 
te compenseren en tegelijkertijd de defensie-uitgaven op een acceptabel niveau te handhaven. 
Gezien de strategische ligging van de Bondsrepubliek was voorts het principe van ‘voorwaartse 
defensie’ onmogelijk te realiseren zonder haar op de een of andere manier bij de bondgenoot-
schappelijke verdediging te betrekken. Daardoor ging het vraagstuk van de Duitse herbewape-
ning begin jaren vijftig de Westerse politieke agenda domineren.27
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De Bondsrepubliek Duitsland: sleutel tot de bondgenootschappelijke verdediging

In september 1950 riep Dean Acheson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, lid-
staten op de Bondsrepubliek te gaan bewapenen en lid te maken van de navo. Dit was een voor-
waarde voor de Amerikaanse hulpverlening. De bondgenoten schaarden zich achter de oproep, 
op Frankrijk na. Hoewel het de militair-strategische noodzaak van het inschakelen van de 
Bondsrepubliek niet betwistte, overheerste de angst dat een herbewapend Duitsland opnieuw in 
zijn gewelddadige gedrag zou vervallen. De wonden van viereneenhalf jaar bezetting waren hier-
voor nog te vers.28 Tegelijkertijd realiseerde de Franse regering zich dat ze de Duitse herbewape-
ning niet eeuwig kon dwarsbomen. In een poging het Duitse militaire potentieel te benutten en 
tegelijkertijd controle over de Duitse opbouw te kunnen uitoefenen, lanceerde de Franse minis-
ter-president René Pleven in oktober het ‘Pleven-Plan’. Dat voorzag in de integratie van Duitse 
strijdkrachten in een supranationaal ‘Europees Leger’, geplaatst onder een Europese defensie-
minister en te financieren uit een gemeenschappelijk budget. Washington, dat het plan in eerste 
instantie als onrealistisch afdeed, kwam hierop terug toen het de enige manier bleek om Parijs 
met de Duitse herbewapening te laten instemmen. Het Franse initiatief concretiseerde zich in 
het voornemen tot oprichting van een Europese Defensie Gemeenschap (edg).29

 Het ‘Pleven-Plan’ kon in de Europese hoofdsteden op weinig enthousiasme rekenen. In navol-
ging van Londen, Oslo en Kopenhagen zag ook Den Haag weinig heil in de edg. Het standpunt 
van de ruime meerderheid van het kabinet vertolkend, wees minister van Buitenlandse Zaken 
Stikker het Franse voorstel resoluut van de hand uit angst dat het de Atlantische eenheid zou 
ondermijnen. Ook bestond een gerede kans op Franse – of op termijn Duitse – overheersing. In 
de ogen van de Nederlandse regering zou de edg de Duitse herbewapening nodeloos vertragen 
en compliceren, hetgeen Parijs overigens ook voor ogen stond. Nederland had juist belang bij 
een snelle Duitse militaire opbouw. Dit zou Den Haag, althans zo hoopte men, in staat stellen de 
defensie-uitgaven te verlagen. Militair-strategisch gezien bracht het de verschuiving van de ver-
dedigingslinie van de Rijn-IJssel naar de Elbe een stap dichterbij, waardoor de verdediging van 
het gehele Nederlandse grondgebied tot de mogelijkheden ging behoren. Een laatste punt van 
zorg was de vraag of Washington bij het welslagen van de edg nog wel interesse zou opbrengen 
voor de verdediging van West-Europa.30 Ofschoon het parlement positiever stond tegenover de 
edg en de daarmee samenhangende Europese eenwording, bleef de regering zich hard maken 
voor het opnemen van de Bondsrepubliek in de navo. Ook de militaire top uitte bezwaren. De 
onvermijdelijke problemen bij het integreren in een Europese krijgsmacht zouden de opbouw 
van de eigen krijgsmachtdelen slechts schaden, terwijl de integratie ongetwijfeld gepaard zou 
gaan met het afbrokkelen van nationale bevoegdheden. Nederland kon zijn afwijzende stand-
punt evenwel niet lang handhaven.31 Daarvoor was het te zeer afhankelijk van Amerikaanse mili-
taire en economische steun. Op 27 mei 1952 ondertekende Nederland het edg-verdrag.32

 Toch zou de edg nimmer tot stand komen. Zij bleek niet bestand tegen de talloze politieke 
en militaire obstakels die lidstaten bleven opwerpen. Het was uitgerekend Frankrijk, meer in 
het bijzonder het Franse parlement, dat zich in augustus 1954 van het ‘Pleven-Plan’ distan-
tieerde. De sterke Franse aversie tegen supranationaal gezag en het spookbeeld van een (eco-
nomisch) dominant Duitsland – temeer daar Groot-Brittannië zich van deelname onthield – 
lagen aan deze afwijzing ten grondslag. Bovendien leken de kansen op een verrassingsaanval 
door de Sovjet-Unie na het overlijden van Stalin in 1953 geslonken. Door het terugtreden van 
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Frankrijk werd weliswaar de stekker uit de edg getrokken, het betekende niet dat de toetreding 
van de Bondsrepubliek tot het bondgenootschap hiermee nu ook definitief van de baan was.33 
Groot-Brittannië droeg twee maanden later de oplossing aan: een uitbreiding van de Westerse 
Unie zou de Bondsrepubliek in staat stellen tot het bondgenootschap toe te treden. De Britse 
premier Anthony Eden haalde eventuele twijfelaars de wind uit de zeilen door de stationering 
van vier Britse legerdivisies en een tactische luchtmacht op Duits grondgebied in het vooruit-
zicht te stellen. In ruil zou het bezettingsstatuut van de Bondsrepubliek worden opgeheven en 
verkreeg zij een soevereine status. Op 23 oktober 1954 vond de ondertekening van de Akkoorden 
van Parijs plaats, waarbij de Westerse Unie tot de West-Europese Unie (weu) werd omgedoopt. 
De Bondsrepubliek trad – samen met Italië – toe tot de weu. In mei 1955 volgde de toetreding tot 
de navo. Het volgde daarmee het voorbeeld van Turkije en Griekenland, die Bonn in 1952 waren 
voorgegaan. De tweedeling van Europa was definitief een feit toen de Oost-Europese landen zich 
op 14 mei 1955 aaneensloten in het Warschaupact.34

 De (voorlopige) oplossing van het Duitse vraagstuk kwam volledig tegemoet aan de doel-
stellingen van het Nederlandse buitenlandse beleid: de herbewapening ging plaatsvinden in een 
Atlantische context, terwijl Groot-Brittannië en de vs zich verplichtten tot een blijvende militaire 
aanwezigheid op het continent. In een onverwachte wending van het lot schiep de Franse afwij-
zing de benodigde ruimte voor de oprichting van een zelfstandige Bundeswehr binnen het Atlanti-
sche veiligheidssysteem.35 Het politieke gesteggel over de precieze voorwaarden voor een Duitse 
toetreding bracht tegelijkertijd aan het licht dat saamhorigheid in de bondgenootschappelijke 
samenwerking in deze beginjaren nog allerminst gemeengoed was. De onderhandelingen over de 
Duitse herbewapening hadden liefst vijf jaren in beslag genomen, in een tijd waarin elk(e) divisie 
of squadron voor twee telde. Het Duitse vraagstuk had daarmee een directe invloed op de gelijktij-
dig gevoerde discussies over aard en omvang van de West-Europese bijdrage(n) aan de navo.

Inspanning, ontspanning en spanning

De navo bestempelde 1952 als ‘the year of maximum danger’. Indien de Sovjet-Unie werkelijk 
agressieve bedoelingen had, dan zou zij haar numerieke superioriteit willen uitbuiten. Immers, 
iedere dag uitstel betekende een versterking van de Westerse defensie. Aan het eind van dat jaar 
“the weapons must be forged and (...) ready for use”, aldus Montgomery. Dit tijdpad was door 
nood ingegeven: hoe graag de militaire autoriteiten het ook wensten, de navo-strijdkrachten 
konden met geen mogelijkheid eerder gereed zijn.36 De Amerikaanse regering had intussen naar 
aanleiding van de ‘hete’ oorlog in Korea het startsein gegeven voor een gigantisch conventioneel 
bewapeningsprogramma en zij spoorde de lidstaten aan dit voorbeeld te volgen.37 Hoewel de 
West-Europese regeringen beduidend meer waarde hechtten aan de voltooiing van hun econo-
mische en sociale wederopbouw, waren zij tezelfdertijd met handen en voeten gebonden aan een 
strategisch verdedigingsconcept dat de opbouw van sterke conventionele strijdkrachten voor-
schreef. Deze moesten de numeriek superieur gewaande Sovjet-strijdkrachten tegenhouden tot-
dat het Amerikaanse kernwapenarsenaal het verschil zou kunnen maken. Een tweede complice-
rende factor was dat de Europese lidstaten het Amerikaanse gevoel van urgentie niet in dezelfde 
mate deelden, waardoor de burgerbevolking lastiger te overtuigen bleek van de noodzaak van 
verhoogde defensie-uitgaven.
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De uitbraak van de Korea-oorlog bracht hierin kortstondig verandering. In de eerste zes maan-
den van het conflict deelden de Europese lidstaten de Amerikaanse angst voor het oprukkende 
communisme en werd er gevreesd voor een herhaling van zetten in West-Europa. Ingegeven 
door angst, en aangemoedigd door Washington, verhoogden de lidstaten hun defensie-inspan-
ningen. De daarmee te formeren aantallen squadrons en divisies werden in februari 1952 in 
doelstellingen vastgelegd. De vs namen de regie over de geallieerde militaire opbouw stevig in 
handen en aarzelden niet de militaire hulpverlening als drukmiddel in te zetten om lidstaten 
te dwingen hun nieuwe uitgavenpatroon nadien ook vast te houden. Dit bleek steeds harder 
nodig om de ambitieuze opbouwplannen te volbrengen. Het wapengekletter in Azië beperkte 
zich tot het Koreaanse schiereiland, terwijl de Sovjet-Unie geen enkele aanstalten leek te maken 
om West-Europa onder de voet te lopen. Met het op gang komen van vredesbesprekingen om het 
conflict in Korea te beëindigen verdween vanaf 1951 ook de “psychological impact” van de oorlog. 
Het overlijden van partijleider Stalin in maart 1953, het sluiten van een wapenstilstand in Korea 
en de daaropvolgende ‘vredescampagne’ van Moskou droegen alle bij aan een nieuwe uitdaging 
voor de navo-lidstaten: het, ondanks de schijnbare internationaal-politieke ontspanning, vol-
tooien van de in gang gezette bewapeningsprogramma’s. Het duurde niet lang eer de bevolking 
zich begon te roeren. De hogere defensie-uitgaven veroorzaakten economische problemen, die 
zich manifesteerden in de vorm van tekorten op de betalingsbalans en een hernieuwde inflatie. 
Het kostte Washington steeds meer moeite de bondgenoten te overtuigen van de noodzaak hun 
bewapeningsprogramma’s ten koste van economische vooruitgang vol te houden. Toch was ook 
aan de overzijde van de Atlantische Oceaan de opofferingsgezindheid tanende. De in januari 
1953 aangetreden president Dwight D. Eisenhower toonde zich, tot ontsteltenis van de Europese 
bondgenoten, ontvankelijk voor de toenaderingspogingen van Moskou. Eisenhowers open-
lijke streven naar ontspanning en ontwapening en het bevorderen van een Europese Defensie 
Gemeenschap deed twijfels rijzen over de Amerikaanse bereidheid West-Europa ten tijde van 
oorlog te verdedigen.38 Eind 1953 stond slechts één ding vast: de ambitieuze opbouwplannen 
dreigden een stille dood te sterven. De (irreëel hoge) aantallen vliegtuigen, divisies en schepen 
waartoe lidstaten zich in Lissabon hadden gecommitteerd, waren in de praktijk weinig meer 
dan papieren beloften gebleken. Bovendien begon het inmiddels te dagen dat de Koude Oorlog 
een kwestie van de lange adem zou worden. Die conclusie had twee vérstrekkende gevolgen: 
het bondgenootschap zou veel langer dan voorzien strijdkrachten op de been moeten houden, 
hetgeen bovendien betekende dat de Westerse defensie-opbouw in het vervolg op een lange-
termijnplanning diende te worden gebaseerd.39 Welke invloed deze nieuwe inzichten hadden op 
de navo-strategieën en operatieplannen zal verderop aan de orde komen.
 Terwijl de navo zich aldus opmaakte voor een lange-termijncompetitie met de Sovjet-Unie, 
was het niet alleen het idee van vreedzame coëxistentie dat de eenheid binnen het bondgenoot-
schap op de proef stelde. In de zomer van 1956 liep de relatie tussen de vs en de Britse en Franse 
bondgenoot een flinke deuk op, toen laatstgenoemden in reactie op de Egyptische nationalisatie 
van het Suezkanaal tot militaire interventie besloten. Zij wisten zich op politiek vlak gesteund 
door Nederland, dat daarmee afweek van zijn traditioneel veronderstelde pro-Amerikaanse 
lijn. D. Hellema schrijft deze houding toe aan “koloniale ressentimenten”, die de Nederlandse 
buitenlandse politiek in de jaren vijftig nog sterk kleurden. Dit ging gepaard met een groeiende 
afkeer van de Westerse politiek in deze ‘ongemakkelijke’ jaren van ontspanning, die zich in de 
Nederlandse ogen vooral kenmerkten door passiviteit en conflictmijdend gedrag.40 Politieke en 
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economische druk van Washington, dat zich in de kwestie openlijk aan de zijde van de commu-
nistische wereld schaarde teneinde de crisis te de-escaleren en het Amerikaanse aanzien in de 
Arabische wereld te verhogen, dwong Londen en Parijs om zich met gezichtsverlies, en zonder 
klinkende politieke resultaten, terug te trekken.41

 Juist toen het navo-bondgenootschap aan interne verdeeldheid ten onder leek te gaan, deed 
de Sovjet-inval in Hongarije alle neuzen weer dezelfde kant op wijzen. Een vreedzame betoging 
in Boedapest ontaardde in een confrontatie tussen de menigte en de Hongaarse staatspolitie. 
De betoging kreeg steeds meer een revolutionair karakter, om uiteindelijk te resulteren in een 
volksopstand die het communistische bewind ten val bracht. Geconfronteerd met deze open-
lijke aantasting van zijn gezag besloot Moskou op 4 november 1956 tot militair ingrijpen, in een 
poging de verzwakte greep op de satellietlanden te herstellen. Met het neerslaan van de Hon-
gaarse Opstand werd iedere hoop op een voorzetting van de internationale ontspanning de kop 
ingedrukt. De eerste fase van vreedzame coëxistentie kwam tot een abrupt einde.42

 De periode 1953-1956 bleek de eerste serieuze testcase voor de navo. De jaren van ontspan-
ning deden de angst voor een Sovjet-invasie geleidelijk wegebben, waardoor de immer aanwezige 
onderhuidse spanningen meer ruimte kregen en de uiteenlopende visies op de functie van de 
navo aan de oppervlakte kwamen. Washington zag in het bondgenootschap een instrument om 
militair evenwicht op het continent te bewaren, terwijl de Europese lidstaten de navo in de eerste 
plaats beschouwden als een middel om de vs aan de verdediging van West-Europa te binden. Die 
dikwijls conflicterende opvattingen lagen aan de wieg van de interne spanningen: Washington 
vond dat de Europese lidstaten zelf verantwoordelijk waren voor de verdediging van West-Europa, 
terwijl de lidstaten slechts genoeg wilden bijdragen om de vs tevreden te houden.43 De navo 
mocht dan weliswaar verzwakt uit de politieke conflicten van 1956 zijn gekomen, Hongarije bood 
tegelijkertijd een uitgelezen kans om de rijen weer te sluiten. Het toonde aan hoe belangrijk het 
was dat de navo zich – ondanks de interne strubbelingen – naar Moskou toe eenduidig, krachtig 
en eensgezind moest presenteren. Vreedzame coëxistentie werd naar de prullenmand verwezen.44

2.2 Nationale ontwikkelingen: een heroriëntatie van het 
 Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid

Eenduidig en krachtig zijn termen die op de ontwikkeling van het Nederlands veiligheids- en 
defensiebeleid lange tijd amper van toepassing waren. De ontwikkelingen in Indië, de onzeker-
heid over de omvang van de Amerikaanse hulpverlening en de meningsverschillen over de hoogte 
van de Nederlandse bijdrage aan de bondgenootschappelijke defensieplannen hadden het uitzet-
ten van een consistente lijn in het defensiebeleid en een gedegen financiële raming in de turbu-
lente jaren 1945-1949 bemoeilijkt. Volgens minister van Oorlog Schokking zou de situatie vanaf 
1950 echter een duidelijker beeld vertonen en in de op 27 juni 1950 verschenen ‘Nota inzake het 
defensiebeleid’ deed hij een poging het toekomstige Nederlandse defensiebeleid in grote lijnen 
uit de doeken te doen.45 In de nota gaf de Nederlandse regering voor het eerst na de toetreding 
tot de navo een toekomstvisie op de krijgsmacht. Over de opbouw van de Koninklijke Marine 
was de defensienota helder: het Vlootplan voorzag in de aanbouw van een vliegkampschip, 2 krui-
sers, 12 jagers, 4 onderzeeboten en 48 mijnenvegers. Voor wat betreft de plannen voor de lucht- en 
landstrijdkrachten bleef de nota echter vaag. Ondanks het in 1949 goedgekeurde, gedetailleerde 
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luchtmachtopbouwplan werd in de nota slechts gesproken van “het plan van opbouw van de 
Luchtmacht”, dat de oprichting van “een aantal squadrons” dag- en nachtjagers omvatte, even-
als “een alarmeringsapparaat bestaande uit de nodige radarstations, een luchtwachtdienst en een 
net van telefoonverbindingen”. “De opbouw van de luchtstrijdkrachten was geheel gebaseerd op 
de taak, welke zij in bondgenootschappelijk verband te vervullen hadden – voor de defensie van 
West-Europa in het algemeen en van Nederland in het bijzonder.”46 Ook het opbouwplan voor de 
Koninklijke Landmacht bleef in nevelen gehuld. Hoewel het nieuwe systeem van legervorming en 
de overgang van een Britse naar een Amerikaanse organisatievorm uitgebreid aan bod kwamen, 
bleven concrete plannen achterwege. Tot slot stond vermeld dat het kabinet 850 miljoen gulden 
had uitgetrokken voor defensie-uitgaven in het jaar 1951, uitgaande van een voortzetting van het 
economisch herstel. De minister achtte het nog te vroeg het jaarlijkse uitgavenpatroon voor de 
langere termijn met zekerheid vast te stellen. Daarvoor bevond de opbouw van de krijgsmacht zich 
in nog een te prematuur stadium en waren de “blijvende gevolgen” van de bondgenootschappe-
lijke samenwerking nog te weinig inzichtelijk. De defensienota verschafte – behoudens de opbouw 
van de km – al met al weinig duidelijkheid. De Tweede Kamer oordeelde dan ook vernietigend over 
dit beleidsstuk. Het commentaar richtte zich in hoofdzaak op de financiële consequenties van 
de krijgsmachtopbouw. Dit bleek echter een theoretische exercitie, omdat de nota ten tijde van 
behandeling al was achterhaald door de ontwikkelingen in Korea.47

De impact van Korea: het roer gaat om

Na de uitbraak van de Korea-oorlog nam ook de Amerikaanse druk op Den Haag om de defensie-
begroting te verhogen toe. De aandacht voor defensie zou moeten prevaleren boven de wederop-
bouw van het land, hetgeen zijn weerslag zou hebben “op de Regeringspolitiek in economisch, 
financieel en sociaal opzicht”.48 De ministerraad concludeerde dat een extra defensie-inspan-
ning onontkoombaar was. Nu de Amerikanen meer “dan een gebaar” vroegen, bestond de kans 
dat het niet voldoen aan de Amerikaanse eisen de Marshall-hulp in gevaar zou brengen. Ten aan-
zien van een versnelling van de Nederlandse herbewapening deelde minister van Oorlog Schok-
king mee dat de huidige defensiebegroting niet langer voldeed. Het voor de land- en luchtstrijd-
krachten gereserveerde bedrag moest met 286 miljoen gulden omhoog, de begroting van de 
marine met 11 miljoen. Minister Lieftinck kon zich niet vinden in de voorgestelde verhoging. 
Zijns inziens moest worden vastgehouden aan de limiet van 850 miljoen gulden, waarbinnen 
prioriteiten moesten worden gesteld. Een versnelde opbouw van land- of luchtstrijdkrachten 
zou slechts kunnen plaatsvinden als hiervoor de aan de marine toegewezen gelden zouden wor-
den aangewend. Minister-president Drees stelde voor de luchtstrijdkrachten en marine op het 
huidige niveau te handhaven of terug te dringen om zodoende meer geld in de opbouw van de 
landmacht te kunnen steken. Zonder tot overeenstemming over een definitieve verdeling van de 
extra defensiegelden te komen, besloot de ministerraad het in de defensienota vermelde streef-
cijfer van 850 miljoen gulden met 10 á 15% te verhogen.49 Een tevreden Drees deed het voorko-
men alsof de regering met die financiële injectie al met al “iets spectaculairs” had gedaan.50

 Het parlement was een andere mening toegedaan. De Tweede Kamer uitte in september ste-
vige kritiek op het defensiebeleid van de regering in het algemeen en het optreden van minister 
Schokking in het bijzonder. arp-Kamerlid J.A.H.J.S. Bruins Slot verweet de minister “wissel-
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valligheid” en “besluiteloosheid”, terwijl zijn partijgenoot A.B. Roosjen zich uitsprak over de 
teleurstellende gang van zaken in voorgaande jaren. Ofschoon honderden miljoenen guldens 
aan landmacht, marine en luchtmacht waren gespendeerd, had Nederland nog altijd “geen 
krijgsmacht van betekenis”. De oorlog in Korea had duidelijk gemaakt dat “de slakkengang, 
welke men in zake onze bewapening blijkbaar wenste te gaan”, onverantwoord was.51 De kritiek 
deed Schokking in oktober besluiten ontslag aan te vragen. Onder zware parlementaire druk 
nam de ministerraad nog diezelfde maand een principebesluit tot verlenging van de diensttijd 
en verhoging van het contingent dienstplichtigen, maar deze beloften gingen vergezeld van 
het inmiddels gebruikelijke financiële voorbehoud, terwijl de regering tevens bleef vasthouden 
aan haar besluit de defensie-uitgaven hooguit met 15% te verhogen.52 Daarmee bleef Nederland 
ver achter bij de andere navo-lidstaten. Zelfs het bezoek van de Amerikaanse opperbevelheb-
ber van de navo-strijdkrachten in West-Europa, generaal Eisenhower, kon de ministers niet 
op andere gedachten brengen. De generaal drong tijdens zijn tweedaagse werkbezoek aan de 
Residentie aan op een versnelling en een verhoging van de Nederlandse defensie-opbouw, maar 
uit niets bleek hem, dat “The Hague was showing a sense of urgency, readiness to sacrifice and 
determination to pull its full share of the load ”.53 De regering verdacht cgs Kruls, waarmee zij al 
herhaaldelijk in de clinch had gelegen over de hoogte van de defensie-inspanning, ervan Eisen-
hower te hebben ingefluisterd. De generaal kreeg op 23 januari 1951 zijn congé.54

 Een dag later maakte de val van het kabinet Drees-van Schaik, veroorzaakt door de onver-
zoenlijke visies van minister Stikker en ‘zijn’ vvd op de Nederlandse kolonie Nieuw-Guinea, de 
weg vrij voor een nieuw defensiebeleid.55 Bij de beëdiging van het nieuwe kabinet leek er op het 
oog sprake van continuïteit. In dit tweede kabinet-Drees bleef de samenstelling van de coalitie-
partijen ongewijzigd: kvp, pvda, chu en vvd. Daarnaast viel menig bekend gezicht te noteren: 
naast Drees als minister-president, keerden ook Lieftinck (Financiën) en Stikker (Buitenlandse 
Zaken) op hun oude posities terug. Een nieuw gezicht was dat van Staf (chu), die de slechts 
kort zittende H.L. s’Jacob opvolgde als minister van Oorlog en Marine. Staf leek op het eerste 
gezicht gekozen vanwege zijn organisatorische kwaliteiten, waaraan het Ministerie van Oorlog 
in deze roerige tijden dringend behoefte had. Vanaf 1946 werkte Staf als directeur-generaal van 
het Ministerie van Landbouw, een post die hij in 1950 weigerde op te geven toen hem voor de 
eerste keer gevraagd werd minister van Oorlog te worden. Een halfjaar later zou hij deze zware 
portefeuille alsnog aanvaarden. Hoewel menigeen zich afvroeg wat deze ‘landbouwman’ op het 
ministerie van Oorlog kwam doen, zou de daadkrachtige Staf uitgroeien tot een centrale figuur 
in de opeenvolgende kabinetten-Drees.56

 Minister-president Drees legde op 17 maart namens het nieuwe kabinet de regeringsverkla-
ring af. De kabinetsformatie was voor een belangrijk deel gebruikt om ten aanzien van defensie 
knopen door te hakken en het defensiebeleid figureerde dan ook nadrukkelijk in de regerings-
verklaring. In februari waren de coalitiepartners het eens geworden over een defensieplafond, 
dat voor de periode 1951-1954 jaarlijks 1,5 miljard gulden zou bedragen. Daarmee kwam het tege-
moet aan de Amerikaanse eisen, die het kabinet op 19 januari 1951 in de vorm van een aide-mé-
moire in feite waren opgelegd.57 Het leek onverantwoord de relatie met Washington nog verder 
te laten bekoelen. Het geld voor de verhoogde defensie-uitgaven moest op andere begrotings-
posten worden gevonden. Amerikaanse hulpverlening zou de precaire Nederlandse dollarposi-
tie verbeteren, terwijl, zo redeneerde Lieftinck, de krijgsmachtdelen de hun toegewezen gelden 
nooit volledig zouden kunnen besteden.58 Tot slot meende hij, en met hem het gehele kabinet, 
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dat de extra inspanning van tijdelijke aard zou zijn. Naar verwachting zou de internationale 
spanning na enkele jaren afnemen, waarna Nederland zijn defensie-uitgaven tot 1 miljard gul-
den per jaar zou kunnen verminderen.59

 Het vaststellen van een meerjarig defensieplafond beleefde in 1951 zijn primeur. Tot 1974 
zouden achtereenvolgende kabinetten aan deze procedure blijven vasthouden. De meerjarige 
plafondmethode gaf het Ministerie van Oorlog meer zekerheid omtrent de beschikbaarheid van 
financiële middelen op de lange termijn, wat de militaire planning ten goede kwam en een beter 
kader bood voor het maken van navo-afspraken. Door de vertraging in de materieelleveringen 
konden de krijgsmachtdelen de voor het materieel begrote gelden niet in het begrotingsjaar uit-
geven en moesten deze in strijd met de Comptabiliteitswet naar het jaar erop worden doorgescho-
ven. Het gevolg was een “stuwmeer” van onbestede gelden, de ‘overloop’. Dankzij een juridische 
constructie konden deze gelden naar een volgende begroting worden overgebracht. Een tweede 
nevenverschijnsel van de meerjarige plafondmethode was de toenemende autonomie van de 
krijgsmachtdelen. Het vaststellen van de hoogte van de defensiebegroting was een taak van het 
kabinet, dat de verantwoording over de besteding voor een belangrijk deel bij de krijgsmacht-
delen neerlegde. Vanaf de jaren vijftig ging de verdeling over de krijgsmachtdelen plaatsvinden 
volgens een vaste verdeelsleutel (km:kl:klu als 1:2:1), waarmee de bodem onder de sluimerend 
aanwezige interservice rivaliteit goeddeels werd weggeslagen.60

 Uit de regeringsverklaring bleek verder dat het kabinet zijn verzet tegen het Vlootplan staakte. 
De sterke staatssecretaris van Marine Moorman had – gesteund door een parlement dat grote 
waarde hechtte aan het in stand houden van de roemruchte Nederlandse maritieme traditie – het 
marinebeleid met verve weten te verdedigen. De navo-autoriteiten konden daarop niet anders 
dan zich neerleggen bij deze min of meer ongevraagde Nederlandse maritieme bijdrage, zodat 
de toekomst van de km was verzekerd.61 Het Vlootplan ging niet ten koste van de opbouw van de 
beide andere krijgsmachtdelen. De regeringsverklaring beloofde dat de aan de navo toegezegde 
vijf legerdivisies er zouden komen, terwijl de duur van de eerste oefening van twaalf naar acht-
tien maanden zou worden verlengd. De luchtstrijdkrachten zouden eveneens worden versterkt. 
Daarmee kwam de regering tegemoet aan de wensen van Washington, en plaveide zij de weg voor 
mdap-leveringen aan de landmacht en voortzetting van de reeds in gang gezette hulpverlening aan 
de luchtstrijdkrachten en marine.62 Ofschoon mede ingegeven door de vermeende Sovjet-dreiging, 
gaf angst dat de mdap-hulp bij het achterblijven van de eigen inspanning in gevaar zou komen de 
doorslag.63 Aan de fundamentele vraag hoe de verhoogde defensie-inspanning ná 1954 volgehouden 
moest worden, ging de regeringsverklaring voorbij. In de financiering op de lange termijn gaf ook 
de in mei 1951 uitgebrachte ‘Nota inzake het defensiebeleid’ geen inzicht. Het beknopte beleidsstuk 
bood daarentegen wel duidelijkheid voor de korte termijn: van het beschikbaar gestelde bedrag van 
6 miljard gulden voor de periode 1951-1954 was 3.545 miljoen gulden bestemd voor de opbouw van 
de landstrijdkrachten, ging 1.080 miljoen naar de luchtstrijdkrachten, terwijl de marine 1.295 mil-
joen kreeg toebedeeld. De resterende 80 miljoen werd achtergehouden voor de nieuw op te richten 
Bescherming Bevolking (bb). Deze verdeling van gelden was gebaseerd op de (inter)nationale taak-
stelling van de krijgsmachtdelen, die ten opzichte van de Defensienota 1950 geen veranderingen 
had ondergaan. Door temporisatie zou strak de hand worden gehouden aan dit plafond, dat boven-
dien was afgestemd op de te verwachten Amerikaanse hulp.64

 De Amerikaanse regering, die als gezegd een sterkere urgentie voelde dan de Europese lidsta-
ten, vond 1,5 miljard gulden op jaarbasis echter niet voldoende. Washington meende dat Neder-
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land zijn bijdrage tot 2 miljard zou moeten verhogen om aan zijn navo-verplichtingen te voldoen, 
hoewel deze extra inspanning wellicht tot “some political problems and social sacrifice” zou lei-
den.65 Toen dit voor het kabinet onaanvaardbaar bleek, gooide Washington het over een andere 
boeg.66 In de tweede helft van 1951 voerde het de druk op Nederland op om voor 600 miljoen gulden 
aan tegenwaardefondsen67 van de Marshall-hulp voor militaire (productie)doeleinden te benut-
ten. H.M. Hirschfeld, regeringscommissaris voor het economisch en militair hulpprogramma, 
sprak zich uit ten faveure van het Amerikaanse idee. De in het vooruitzicht gestelde “extra dol-
larhulp” deed het kabinet na uitvoerig beraad instemmen. Door zorgvuldig passen en meten wist 
het kabinet de navo-verplichtingen binnen het jaarlijkse budget van 1,5 miljard gulden onder te 
brengen, hoewel dit alleen mogelijk was door het benutten van alle tegenwaardefondsen.68

Keerpunt: het lot van de krijgsmacht bezegeld

Het gewicht van de politieke beslissingen in 1950-1951 kan moeilijk worden overschat. Het rege-
ringsbesluit om de krijgsmacht uit drie volwaardige delen samen te stellen, krijgsmachtdelen 
zoals we die vandaag de dag nog kennen, leidde destijds in politieke en militaire kringen tot 
grote opluchting. De toekomst van de marine was veiliggesteld, terwijl ook de luchtstrijdkrach-
ten de gelegenheid kregen uit te groeien tot een zelfstandig krijgsmachtdeel. De substantiële 
verhoging van de defensie-uitgaven zorgde voor het financiële fundament dat nodig was om 
de krijgsmacht uit te bouwen. De koers die in deze cruciale periode werd ingeslagen vormde de 
blauwdruk die het defensiebeleid tot de jaren negentig hebben bepaald.69 Na jaren van wachten 
en dralen had de regering in maart 1951 ook het laatste sein op groen gezet voor het voltooien van 
de naoorlogse opbouw van de Nederlandse krijgsmacht.
 Toch was daarmee het probleem pas voor de helft opgelost. Ook na 1954 zou er immers een 
flinke geldstroom nodig zijn om de opgebouwde strijdkrachten in stand te kunnen houden. Dit 
vraagstuk trad eind 1953, toen de eerste meerjarige plafondperiode op zijn einde liep, nadruk-
kelijker op de voorgrond. Door de inmiddels ingetreden internationale ontspanning zag Drees 
zijn kans schoon de defensie-uitgaven voor een volgende periode tot zijns inziens acceptabe-
ler proporties terug te brengen.70 Voorkomen moest worden dat de krijgsmacht “zich aan dit 
hoge niveau gewent”, waarschuwde de premier. In de ministers Staf en J.M.A.H. Luns (kvp), die 
sceptischer waren over de ‘glimlachpolitiek’ van Moskou, vond hij geduchte tegenstanders. Staf 
vroeg het kabinet een bedrag van 1.430 miljoen gulden per jaar voor de periode 1955-1957, aan 
te vullen met de overloop en tegenwaardefondsen. Dit bedrag was nodig om de opbouw van de 
krijgsmacht af te ronden en alvast een voorschot te nemen op het ten einde lopen van de mdap-
hulp, waarna Nederland zelf verantwoordelijk zou worden voor de instandhouding van zijn 
krijgsmacht. Een lager bedrag kwam hem “niet verantwoord” voor. Na 1958, wanneer de opbouw 
zou zijn voltooid, lonkte wellicht lastenverlichting.71 Na ampel beraad rolde er een compromis 
uit de bus: in september 1953 besloot de ministerraad tot het verlagen van de defensiebegroting 
tot 1.350 miljoen gulden per jaar voor de periode 1955-1957. Niettemin bleven de uitgaven per 
saldo min of meer gelijk, dankzij overheveling van niet-bestede gelden uit het tijdvak 1951-1954 
(260 miljoen gulden) en resterende tegenwaardefondsen (204 miljoen gulden).72 Van het totaal-
bedrag ad 4.514 miljoen gulden kregen de luchtstrijdkrachten 956 miljoen gulden.73 Staf trok 
daarmee aan het langste eind. Hoewel het bedrag lager uitviel dan waar hij om had gevraagd, lag 
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het hoger dan Drees voor ogen had gestaan. Zodoende bleef Defensie ook na 1954 met afstand de 
grootste uitgavenpost op de rijksbegroting vormen.74

 Nadat die belangrijke eerste stap in 1951 was gezet, bleef de Nederlandse defensie-inspan-
ning in de jaren vijftig ook aanzienlijk. Uitgedrukt in percentages van de rijksuitgaven liepen 
de defensie-uitgaven op van 17,51% in 1951 naar een hoogtepunt van 22,52% in 1954, om in 1956 
tot 21,99% terug te vallen. Globaal bezien bedroeg het krijgsmachtaandeel in deze periode dus 
ruim een vijfde van de rijksuitgaven.75 Dit beeld komt overeen met dat van de meeste andere 
lidstaten, die ondanks hun door de Tweede Wereldoorlog verwoeste economieën eveneens tot 
een substantiële verhoging van hun defensie-inspanningen in staat waren. Niettemin bleken 
de hoge defensie-uitgaven steeds moeilijker vol te houden, terwijl het vermeende tekort aan 
conventionele strijdkrachten ten opzichte van het Warschaupact bleef bestaan. De groeiende 
discrepantie tussen de door de militaire navo-autoriteiten beraamde behoeften en de beschik-
bare (financiële) middelen had zijn weerslag op de navo-strategie, die in december 1954 een 
ingrijpende transformatie onderging.76 Alvorens deze verandering te belichten, kijken we terug 
op de evolutie van het militair-strategische concept, de hierop gebaseerde operatieplannen en 
materiële behoeften en de navo-organisatiestructuur in de jaren vijftig.

2.3 Het militair-strategische en -operationele niveau: een ‘New Look’, 
 dezelfde Nederlandse taken

Militaire strategie77 beïnvloedt het operationele concept op tweeërlei manieren: in de eerste 
plaats dient zij als richtsnoer voor militair optreden, ten tweede fungeert strategie als raam-
werk voor de ontwikkeling van de middelen en capaciteiten die benodigd zijn om de beoogde 
militaire doelstellingen te verwezenlijken.78 Het in december 1949 gepresenteerde dc 6/1 was 
het eerste in navo-verband geaccordeerde document dat in algemene termen een strategische 
grondslag bood voor de verdediging van het navo-grondgebied.79 De behoefte aan een meer 
gedetailleerde studie voor planningsdoeleinden bracht document mc 14 Strategic Guidance for 
North Atlantic Regional Planning voort, dat op 28 maart 1950 de goedkeuring van het Military Com-
mittee (zie pagina 83) verkreeg.80

 Strategisch document dc 13 The North Atlantic Treaty Organization Medium Term Plan, ten 
slotte, koppelde het in dc 6/1 opgetekende bondgenootschappelijke strategische concept aan de 
strategische richtlijnen van mc 14.81 In de wandelgangen raakte dit belangrijke, 66 pagina’s tel-
lende document bekend als het Medium Term Defence Plan (mtdp). De strategische doelstelling 
van de navo in het geval van oorlog stond omschreven als “to destroy by a strategic offensive in 
Western Eurasia the will and capabilities of the ussr and her satellites to wage war”. Een oorlog 
zou een viertal fasen doorlopen: (1) D-Day tot aan de stabilisatie van het Sovjet-offensief, inclusief 
de start van het bondgenootschappelijke (strategische) luchtoffensief; (2) een overgangsfase van 
defensieve naar offensieve navo-operaties; (3) een grootschalig bondgenootschappelijk offensief 
dat uiteindelijk moest resulteren in de capitulatie van de Sovjet-Unie en (4) het behalen van de 
strategische doelstelling. Een randvoorwaarde hiervoor was “[to] insure the ability to carry out 
strategic bombing promptly by all means possible with all types of weapons, without exception”.82

 dc 13 gaf tevens een uitgewerkt operatieconcept voor het voeren van operaties in de eer-
ste fase. Het industriële potentieel, de rijkdom aan grondstoffen, de bevolkingsdichtheid 
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en zijn strategische geografische waarde maakten de Centraal-Europese regio tot het belang-
rijkste operatieterrein, waarvan de verdediging in relatie tot de overige twee Europese regio’s 
(Noord-Europa en Zuid-Europa) moest worden bezien. Het strategisch concept herbevestigde 
dat de bondgenootschappelijke verdediging zo ver mogelijk oostwaarts in Duitsland zou moe-
ten plaatsvinden. Door de Sovjet-opmars te vertragen werd kostbare tijd gewonnen voor het 
mobiliseren en concentreren van het potentieel dat benodigd was voor het versterken van de 
verdediging en voor het initiëren van het bondgenootschappelijke tegenoffensief. Daarnaast 
zou het enige tijd duren eer de effecten van het strategisch bombardementsoffensief zich lieten 
voelen. Airpower, zowel strategisch als tactisch83, gold als het meest efficiënte offensieve middel 
dat de navo in de eerste fase ter beschikking stond. Naast de destructie van vijandelijk oorlogs-
potentieel (strategisch), werd het luchtwapen eveneens het vermogen toegedicht door tactische 
aanvallen op fronteenheden, vitale communicatielijnen en de kwetsbare achterhoede, de Sov-
jet-opmars te vertragen en uiteindelijk tot staan te (helpen) brengen.
 Het plan voor de inzet van airpower ten behoeve van operaties in de West-Europese regio 
voorzag allereerst in het verkrijgen van luchtsuperioriteit ter bescherming van de land- en mari-
tieme strijdkrachten, de industriële en bevolkingscentra en de communicatielijnen. De militaire 
navo-autoriteiten propageerden een offensieve instelling, waarbij de luchtoorlog zoveel mogelijk 
in en boven vijandelijk gebied zou worden uitgevochten. Dit kreeg onder meer vorm door het aan-
vallen van vliegbases, het vernietigen van brandstof- en munitievoorraden en het uitschakelen van 
vijandelijke vliegtuigen, zowel op de grond als in de lucht. Hoewel de tactische luchtstrijdkrachten 
daarnaast een rol vervulden bij het tegenoffensief door het aanvallen van vijandelijke eenheden, 
bleef het strategisch bombardement niettemin het belangrijkste aanvalsmiddel.
 Tot slot gaf dc 13 een opsomming van de strijdkrachten die nodig waren om de navo-ope-
ratieplannen – die 1 juli 1954 als streefdatum hadden – ten uitvoer te kunnen brengen. Naast 
een maritieme component van 2.324 oorlogsschepen, variërend van vliegkampschepen tot mij-
nenvegers, en 3.264 marinevliegtuigen, voorzag dc 13 in de oprichting van 90 divisies en in de 
aanschaf van 8.004 vliegtuigen.84 Op 1 april 1950 gaf het Defence Committee zijn goedkeuring aan 
dc 13. De “key elements” van de navo-strategie, waaronder de inzet van nucleaire middelen, 
waren dus reeds aanwezig voordat de Korea-oorlog tweeënhalve maand later uitbrak.85

 De oorlog in Korea mocht dan weinig invloed hebben op de strategische grondbeginselen, 
dit gold niet voor de behoefteraming aan conventionele strijdkrachten. De in dc 13 opgetekende 
aantallen hielden slechts zes maanden stand. Terwijl de Amerikanen in Korea de Chinese grens 
naderden, presenteerde het Defence Committee in oktober 1950 een nieuw plandocument, geti-
teld dc 28, waarin het aantal voor 1954 benodigde divisies was verhoogd tot 98, terwijl het aantal 
vliegtuigen op 9.212 werd gesteld. Vanwege het belang van airpower in de bondgenootschap-
pelijke plannen, werden op verzoek van de opperbevelhebber van de navo-strijdkrachten in 
West-Europa (zie pagina 83) de dc 28-doelstellingen voor de opbouw van de navo-luchtstrijd-
krachten in een aparte studie, het latere Paris Plan, nader uitgewerkt. Deze studie toonde aan dat 
het onmogelijk was het streefaantal van 9.212 vliegtuigen te halen als lidstaten niet onmiddellijk 
overgingen tot het plaatsen van productieorders, het gereedmaken van hun infrastructuur en 
het uitbreiden van hun trainingsfaciliteiten. Het Paris Plan ging hiermee de blauwdruk vormen 
voor een versnelde opbouw van de navo-luchtstrijdkrachten, die ook op de Nederlandse lucht-
machtontwikkeling zijn sporen naliet.86
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De organisatiestructuren van de navo

Evenals het eerste strategische verdedigingsconcept, vertoonde ook de organisatiestructuur van 
de navo aanvankelijk veel overeenkomsten met die van de Westerse Unie. De navo verdrong 
de Westerse Unie na 1950 als orgaan waarbinnen de bondgenootschappelijke verdedigingsvoor-
bereiding vorm kreeg. Omdat de bestaande organisatievorm niet voldeed, ging de politieke en 
militaire commandostructuur in 1951 op de schop. Het Defence Committee sneuvelde: de defensie-
ministers van de lidstaten namen voortaan zitting in de Noord-Atlantische Raad, tot dan toe het 
exclusieve domein van de ministers van Buitenlandse Zaken. Afhankelijk van de agenda schoven 
ook de ministers van Financiën aan. Politieke, militaire, economische en financiële zaken wer-
den in één ministerieel orgaan ondergebracht. Onder de navo-Raad kwamen drie organen: de 
Defence Production Board, de Financial and Economic Board en het Military Committee (mc).
 Het Military Committee, samengesteld uit de chefs van Staven van alle lidstaten, vormde 
daarmee het hoogste militaire orgaan van de navo. Het mc was niet alleen verantwoordelijk 
voor het adviseren van de navo-Raad inzake militaire aangelegenheden, maar het gaf ook lei-
ding aan de ondergeschikte militaire autoriteiten. De navo-strategieën stonden opgetekend in 
genummerde mc-documenten, waarin tevens de militaire behoeften voor een bepaalde tijdspe-
riode werden uiteengezet. Omdat de chefs van Staven tegelijkertijd een belangrijke nationale 
taak vervulden, besloot de navo-Raad ook een permanent uitvoerend orgaan op te richten. Dit 
orgaan, de Standing Group (sg), bestond uit vertegenwoordigers van de chefs van Staven van 
de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk. Naast uitvoerend orgaan van het Military 
Committee fungeerde de Standing Group als dirigerend orgaan, waaraan de drie Major nato 
Command ers ondergeschikt waren. De sg droeg de verantwoordelijkheid voor de coördinatie 
en integratie van de defensieplannen van de afzonderlijke navo-commando’s. Het Military 
Representatives Committee, een eveneens op permanente basis fungerend militair beleidsorgaan 
van vertegenwoordigers die in naam van hun nationale chefs van Staven handelden, vormde de 
schakel tussen de sg en de overige lidstaten.
 Nadat Griekenland en Turkije tot het bondgenootschap waren toegetreden, besloot de 
navo-Raad de organisatorische structuur nog verder te stroomlijnen door het instellen van een 
International Staff en een Standing Group Liaison Office en het benoemen van een secretaris-gene-
raal (sg). De sg trad op als (vice)voorzitter van de navo-Raad, die vanaf april 1952 permanent in 
zitting was.87 Dit belangrijke besluit maakte een constante coördinatie mogelijk. Iedere regering 
wees voor de raad in permanente sessie een Permanent Representative aan, die zelfstandig beslis-
singen mocht nemen. De reorganisatie werd voltooid toen de navo-Raad dankzij de nieuw 
gecreëerde Council Committees de verantwoordelijkheden en taken van de Council of Deputies, de 
Defence Production Board en de Financial and Economic Board overnam.88

De militaire commando-organisatie van de navo

Toen de oorlog in Korea uitbrak en de angst groeide dat dit slechts de opmaat naar een Sovjet-in-
vasie van West-Europa betekende, concludeerden de lidstaten dat de losse navo-structuur 
van regionale planninggroepen niet langer voldeed. Op 26 september 1950 besloot de navo-
Raad tot de oprichting van een geïntegreerde navo-commandostructuur onder bevel van een 
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Amerikaanse opperbevelhebber, conform de voorstellen van de Amerikaanse ‘package-deal’. De 
Raad benaderde de Amerikaanse generaal Eisenhower voor deze post en hij werd op 19 decem-
ber 1950 geïnstalleerd als de eerste Supreme Allied Commander in Europe (saceur). saceur kreeg 
“the authority to train the national units assigned to his command and to organize them into 
an effective integrated defence force”.89 Op 2 april 1951 nam het door Eisenhower ingestelde 
Allied Command Europe (ace) met zijn hoofdkwartier, Supreme Headquarters Allied Powers Europe 
(shape), de taken van de Europese Regional Planning Groups over. Nadat de taken van het North 
Atlantic Ocean Regional Planning Group door het nieuw opgerichte Allied Command Atlantic 
waren overgenomen, bleef van de originele vijf groepen alleen de Canada-us Regional Planning 
Group in stand. In 1952 werd er een vierde commando opgericht, dat zich bezighield met het 
Engelse Kanaal en de aangrenzende gebieden – het Channel Committee met bijbehorende uitvoe-
rende organen (Commands).90 Allied Command Europe was belast met het plannen en uitvoeren 
van navo-taken in Europa. saceur’s bevelsgebied was onderverdeeld in sectoren, elk onder 
een eigen commandant met ondercommandanten voor de onderscheidene krijgsmachtdelen. 
Na de oprichting in 1951 betrof dit drie sectoren: Noord-Europa (Allied Forces Northern Europe, 
afnorth), Centraal-Europa (afcent) en Zuid-Europa (afsouth), waaraan in 1952 het Mid-
dellandse Zeegebied (afmed) als vierde en laatste sector zou worden toegevoegd.
 De Nederlandse luchtstrijdkrachten maakten, evenals de Koninklijke Landmacht, deel uit 
van afcent. Vanaf juli 1953 stond de Commander-in-Chief Allied Forces Central Europe (cincent) 
aan het hoofd van dit regionale hoofdkwartier. Onder cincent stonden de commandanten van 
de afzonderlijke krijgsmachtdelen: de Commander Allied Land Forces Central Europe (comland-
cent), de Commander Allied Naval Forces Central Europe (comnavcent) en de Commander Allied 
Air Forces Central Europe (comaircent). comaircent voerde het bevel over Allied Air Forces Cen-
tral Europe (aafce), waarin de luchtstrijdkrachten van de lidstaten in de centrale sector waren 
verenigd. Deze omvatte de Nederlandse en Belgische luchtmachten, de op West-Duits grond-
gebied gestationeerde Britse en Amerikaanse tactische luchtstrijdkrachten, de Franse tactische 
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luchtstrijdkrachten, de deels op Franse en deels op Duitse bodem gelegerde Canadese No.1 Air 
Division en, met ingang van 1955, de heropgerichte West-Duitse Luftwaffe. comaircent droeg 
de verantwoordelijkheid voor de inzet van tactical airpower in de immense Centraal-Europese 
regio.91 Hiervoor waren de luchtstrijdkrachten van aafce op hun beurt weer ondergebracht in 
twee afzonderlijke tactische luchtmachten; 2nd Allied Tactical Air Force (2ataf)92 en 4th Allied 
Tactical Air Force (4ataf). De Nederlandse luchtstrijdkrachten behoorden met de Belgische, 
een deel van de Duitse en de in Duitsland gestationeerde Britse luchtstrijdkrachten tot 2ataf. 
Zoals in de paragraaf over de tweede opbouwfase aan de orde zal komen, werden de Nederlandse 
tactische luchtstrijdkrachten in 2ataf geïntegreerd en reeds in vredestijd onder navo-bevel 
geplaatst. De luchtverdediging bleef vooralsnog een nationale aangelegenheid, waarbij 2nd 
Allied Tactical Air Force in vredestijd slechts coördinerend mocht optreden. De lesvliegtuigen van 
het clo bleven te allen tijde onder nationaal bevel, terwijl het commando over de transportvloot 
in oorlogstijd na uiterlijk zes dagen op de navo overging. Het bondgenootschap kende soortge-
lijke commandostructuren voor de navo-landstrijdkrachten en de maritieme strijdkrachten.
 Door de oprichting van Allied Command Europe beschikte de navo weliswaar over een 
militaire structuur met een gemeenschappelijke bevelvoering en procedures om gezamenlijk 
optreden mogelijk te maken, maar de organisatie kreeg niet de beschikking over een eigen 
krijgsmacht. De navo-strijdmacht werd opgebouwd uit eenheden die de lidstaten aan de 
navo toewezen. saceur bezat in vredestijd operational control over de eenheden die in oor-
logstijd onder zijn bevelen werden gesteld (assigned forces). Het was zijn taak erop toe te zien 
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dat assigned forces in vredestijd georganiseerd, uitgerust en getraind en in ieder verder opzicht 
gereed waren voor het uitvoeren van hun oorlogstaken. Hiervoor gaf saceur opgaven uit van 
de behoeften aan mankracht, uitrusting, bevoorrading en infrastructuur. De opperbevelheb-
ber verkreeg verregaande bevoegdheden om toezicht uit te oefenen en richting te geven aan 
de wijze waarop de lidstaten hun krijgsmacht opbouwden; hij mocht zich rechtstreeks tot de 
nationale autoriteiten wenden. De lidstaten droegen zelf zorg voor de logistieke ondersteuning 
van de door hen ingebrachte eenheden. Naast assigned forces bestonden er nog twee andere 
categorieën eenheden: (1) earmarked forces: eenheden die op de nominatie stonden om op een 
later tijdstip aan saceur te worden toegewezen, hetzij automatisch in het geval van oorlog 
of bij mobilisatie en (2) non-assigned forces: eenheden die zowel in vredes- als oorlogstijd onder 
nationaal commando bleven.93 Ofschoon het Military Committee formeel het hoogste militaire 
navo-orgaan bleef, zou ook saceur spoedig zijn invloed op de krijgsmachtopbouw van de 
lidstaten aanwenden.

‘Koreaanse invloeden’ op de bondgenootschappelijke defensie-opbouw

Van 15 tot 20 september 1951 kwam de navo-Raad voor het eerst na de reorganisatieronde in zijn 
nieuwe samenstelling bijeen in Ottawa, Canada. Het werd de lidstaten duidelijk dat de militaire 
navo-autoriteiten zich tegen vermindering van de defensie-inspanningen kantten, ondanks de toe-
nemende economische en financiële problemen. Al hun inspanningen ten spijt leverden de lidstaten 
nog altijd minder conventionele strijdkrachten dan zij in 1950 hadden toegezegd. Deze toezeggingen 
bleven op zichzelf reeds ver achter bij de voor het mtdp nodig geachte aantallen. Een aantal lidstaten 
gaf te kennen dat het ‘gat’ alleen nog kon worden gedicht door Amerikaanse hulpverlening. Hun 
voornaamste verwijt aan de militaire navo-autoriteiten was dat de doelstellingen uitsluitend waren 
gebaseerd op militaire overwegingen, die geen rekening hielden met de positie waarin de West-Eu-
ropese economieën zich begin jaren vijftig bevonden. De vraag drong zich op “whether the military 
authorities were asking too much or (...) governments were offering too little”.94 Om deze vraag te 
beantwoorden, riep de navo-Raad het Temporary Council Committee (tcc) in het leven.
 Het tcc had tot taak de financieel-economische en militaire aspecten van de defensieopbouw 
van lidstaten op elkaar af te stemmen, teneinde een basis te creëren voor een eerlijke verdeling 
van de lasten (burden sharing) tussen de bondgenoten. Ofschoon de discussie over burden sharing 
geen noviteit was, begon begin jaren vijftig de financieel-economische positie van sommige Euro-
pese lidstaten zorgwekkende trekken te vertonen.95 In december stuurde het comité zijn rapport 
naar de lidstaten. Als uitgangspunt gold dat de defensieopbouw op een gezonde economische en 
sociale basis zou moeten rusten. Een van de vele aanbevelingen in het rapport leidde tot de eerder-
genoemde versteviging van de navo-organisatie. Een andere bevinding betrof de wenselijkheid 
om de afstemming van de defensieopbouw met de politieke en economische ontwikkelingen een 
permanenter karakter te geven. Dit resulteerde in de Annual Reviews, die een essentieel onder-
deel gingen vormen van de opbouw van de bondgenootschappelijke strijdkrachten. De Annual 
Review was een jaarlijks rapport waarin de militaire benodigdheden van lidstaten werden afgezet 
tegen hun politiek-economische mogelijkheden. De crux was dat de plannen van de lidstaten hun 
vrijblijvende karakter zouden verliezen door deze aan een beoordeling door de bondgenoten te 
onderwerpen. Aan de hand van een analyse van hun defensie-inspanningen werden per lidstaat 
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eventuele tekortkomingen geïdentificeerd en formuleerden de militaire navo-autoriteiten aan-
bevelingen. Gebaseerd op de behoeften van de drie Major nato Commanders96, zette het Military 
Committee deze aanbevelingen vervolgens om in door de lidstaten te behalen doelstellingen (force 
goals), teneinde zwaktes in de navo-defensie zo spoedig mogelijk te verhelpen. Het Military Com-
mittee bezat echter geen ‘doorzettingsmacht’. De navo kon lidstaten slechts aansporen om aan 
de doelstellingen te voldoen.97 Juridisch bezien was er geen sprake van bindende afspraken, het 
betrof uitsluitend toezeggingen. Niettemin beschouwden veel lidstaten, waaronder ook Nederland, 
deze ‘navo-verplichtingen’ wel als een morele verbintenis.98

 Op 20 februari 1952 kwam de navo-Raad in een historisch geworden zitting bijeen te Lis-
sabon. De lidstaten werden daar in kennis gesteld van het definitieve tcc-rapport, dat ten 
opzichte van de in dc 28 genoemde aantallen divisies en vliegtuigen naar beneden bijgestelde 
cijfers presenteerde. De nadruk kwam te liggen op het opbouwen van een geloofwaardige defen-
sie op de korte termijn, gestoeld op goed uitgeruste en inzetbare eenheden in plaats van grotere 
aantallen. De streefdatum van 1954 was met een half jaar naar achteren verschoven, terwijl voor 
het eerst rekening was gehouden met een Duitse bijdrage van twaalf legerdivisies in 1954. De 
in het rapport vermelde aantallen betroffen firm goals voor het jaar 1952 en dienden als richt-
lijn voor de navolgende jaren. Deze zogeheten Lisbon Force Goals voorzagen in de oprichting van 
balanced collective forces, bestaande uit 25 parate en 53 2/3 mobilisabele divisies, 4.000 vliegtuigen 
en “strong naval forces” voor het einde van 1952, ‘the year of maximum danger’.99 Deze strijdmacht 
zou saceur in staat stellen zijn in allerhaast ontworpen Emergency Defence Plan (edp) – geba-
seerd op een verdediging langs de Rijn en de IJssel – uit te voeren, totdat de navo-strijdkrachten 
voldoende armslag kregen om aan het Medium Term Defence Plan te voldoen. Hoewel niet alle 
aanwezigen verguld waren met de uitkomsten van het tcc-rapport, aanvaardde de navo-Raad 
desondanks de in het rapport neergelegde doelstellingen.100

 Over de Nederlandse financiële inspanningen toonde het tcc zich redelijk tevreden.101 Hoe-
wel het rapport zich uitermate kritisch uitliet over de zwakke landmachtorganisatie en aan-
drong op de invoering van het Amerikaanse systeem van legervorming en een vergroting van 
het beroepskader, vielen de eisen – vergeleken met hetgeen waarvoor bijvoorbeeld België en 
Canada zich gesteld zagen – alleszins mee. Het tcc oordeelde dat een defensiebudget van 1,5 
miljard gulden voor 1952, en respectievelijk 1,8 en 2,0 miljard gulden voor de jaren 1953 en 1954, 
binnen de Nederlandse politieke en economische mogelijkheden lag. Om toch binnen de ‘magi-
sche grens’ van 1,5 miljard te blijven, besloot het kabinet alle tegenwaardefondsen te benutten, 
zoals in de vorige paragraaf is toegelicht.102 In de loop van 1952 kreeg de opbouw momentum. In 
saceur’s ogen was zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de onder zijn bevel geplaatste strijd-
krachten praktisch verdubbeld. Hoewel de paraatheid en uitrusting van sommige eenheden 
te wensen overlieten, mocht de start van de bondgenootschappelijke defensieopbouw bemoe-
digend worden genoemd.103 De bevindingen van de eerste Annual Review, die op 18 december 
1952 in Parijs plaatshad, leken dit positieve beeld te bevestigen.104 De vooruitgang moest even-
wel in hoofdzaak op het conto van de Amerikaanse mdap-hulp worden geschreven, die na een 
trage start, mede veroorzaakt door de Korea-oorlog, vanaf 1952 goed op gang kwam. In oktober 
1951 waren de economische en militaire hulpverlening onder de noemer van de Mutual Security 
Assistance Act tot één pakket samengevoegd. De voorheen gehanteerde procedure voor de toewij-
zing van materieel, verantwoordelijk voor de vertraagde afleveringen, werd op de schop geno-
men. In de nieuwe procedure kregen assigned forces prioriteit boven mobilisabele eenheden.
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Nadat de laatste plooien waren gladgestreken, nam de omvang van de mdap-hulp in rap tempo 
toe. Dit had een merkbaar effect op de opbouw van navo-luchtstrijdkrachten. Zo stelt Megens 
dat 40% van de 1.037 militaire vliegtuigen die in de eerste vier maanden van 1952 in de vs de pro-
ductiehallen verlieten, aan het mdap werd toegewezen – tegenover 6% in het voorgaande half-
jaar. De leveranties aan de land- en maritieme strijdkrachten lieten een soortgelijke trend zien.105 
Ook de infrastructurele situatie verbeterde zienderogen, met dank aan het in 1950 in het leven 
geroepen gemeenschappelijke navo-infrastructuurfonds. Volgens het cost-sharing-principe 
werden uit dit fonds omvangrijke, infrastructurele projecten bekostigd, waaronder de construc-
tie (of aanpassing) van vliegbases en de aanleg van communicatiemiddelen, oliepijpleidingen, 
brandstof- en munitieopslagplaatsen, maritieme faciliteiten en trainingsinstallaties. Hiervoor 
deelde shape het infrastructuurprogramma op in parten (‘slices’), die de navo-Raad elk afzon-
derlijk moest goedkeuren en waarvoor per slice een aparte kostenformule werd opgesteld. Dit 
inefficiënte en tijdrovende systeem maakte in 1953 ten slotte plaats voor een vaste formule. Aan-
gezien saceur in 1951 over niet meer dan een handjevol vliegbases kon beschikken, was in de 
beginjaren de helft van het infrastructuurfonds bestemd voor de aanpassing van bestaande en 
de constructie van nieuwe vliegbases. De navo had in een jaar tijd ontegenzeggelijk kwalitatief 
en kwantitatief aan kracht gewonnen.106

Een Russische dierentuin: dassen, stieren en bizons

Het dichten van het gat in de conventionele bewapening hing echter niet uitsluitend af van de 
Westerse productiecapaciteit of de politieke wil van de lidstaten om hun defensie-inspanningen 
op een hoog niveau te houden. De Sovjet-Unie was er immers veel aan gelegen de Westerse pro-
ductieverhoging te beantwoorden. Toen Stalin in 1946 (geruime tijd voor de oprichting van de 
navo en het uitbreken van de oorlog in Korea) zijn befaamde Tien-Jarenplan verordonneerde, 
gaf hij daarmee onbedoeld het startsein voor wat zou uitgroeien tot een decennialange wapen-
wedloop met het Westen. De eerste vijf jaren vielen samen met de wederopbouw van de Sov-
jet-Unie, dat zwaar onder de Tweede Wereldoorlog had geleden. De Sovjet-Unie worstelde met 
veelal dezelfde problemen als het Westen: ook hier streden de reconstructie van het moeder-
land en de opbouw van de strijdkrachten om voorrang. De opbouw van de krijgsmacht onder-
vond voorts hinder van de technologische achterstand die de Sovjet-Unie op velerlei gebied had 
opgelopen. De eerste naoorlogse wapensystemen waren daarom veelal kopieën van succesvolle 
buitenlandse ontwerpen, variërend van onderzeeërs tot radarsystemen en bommenwerpers. 
Toen de tweede termijn van het Tien-Jarenplan in 1951 aanbrak, had de Sovjet-industrie zich 
evenwel voldoende hersteld en ontwikkeld om de strijdkrachten met in eigen land ontwikkelde 
en vervaardigde wapensystemen grondig te moderniseren.107

 De totale sterkte van de Sovjet-strijdkrachten was in de periode 1950-1956 redelijk stabiel. 
Volgens Westerse inlichtingen bleef de sterkte van het Sovjet-leger gedurende de jaren vijftig 
schommelen rond de vier miljoen manschappen: het equivalent van ongeveer 175 Sovjet-divi-
sies. De grootste winst boekte de Sovjet-legerleiding op het gebied van training en mechanise-
ring – zodat de gevechtskracht wel gestaag groeide. Het aantal divisies dat de satellietstaten op 
de been kon brengen, steeg van 60 divisies in 1951 naar 79 parate divisies in 1956. In tegenstel-
ling tot de kwalitatief en kwantitatief sterke legers van de Sovjet-Unie en haar satellietstaten, 
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beschouwde shape de 500.000 man tellende Sovjet-marine in de jaren 1951-1956 niet als een 
serieuze bedreiging – met uitzondering van de numeriek sterke onderzeebootvloot. De eveneens 
circa een half miljoen manschappen tellende Sovjet-luchtstrijdkrachten beschikten in 1951 over 
20.000 vliegtuigen, een aantal dat in de loop van de jaren vijftig constant bleef.108 Natuurlijk 
kenden ook de Sovjet-strijdkrachten een aantal zwakke plekken. Westerse inlichtingendiensten 
identificeerden in het bijzonder de kleine oppervlaktevloot (zonder vliegkampschepen) en haar 
gebrek aan strategische mobiliteit, alsmede de in opbouw zijnde en daardoor onervaren stra-
tegische luchtstrijdkrachten als de belangrijkste tekortkomingen. Verder signaleerden de Wes-
terse inlichtingendiensten een tekort aan elektronische uitrusting en moderne vuurleidingsap-
paratuur, terwijl de (land)strijdkrachten voor hun mobiliteit nog sterk afhankelijk waren van 
spoorwegen. Op luchtmachtgebied beïnvloedden met name het gebrek aan (technisch) perso-
neel en de lage onderhouds- en trainingsstandaard de inzetbaarheid in negatieve zin.109

 Ten onrechte werden vliegtuigen van Sovjet-makelij aanvankelijk als inferieur aan hun Wes-
terse tegenhangers beschouwd. Dit bleek een kostbare misrekening. De Korea-oorlog leverde het 
onomstotelijke bewijs dat de Sovjets hard op weg waren de kwalitatieve achterstand op het Wes-
ten te dichten. Dit trad prominent aan het licht toen Amerikaanse jachtvliegers boven Korea voor 
het eerst werden geconfronteerd met een onbekende, uiterst wendbare tegenstander. Deze jacht-
vliegtuigen van het type mig-15 (navo-codenaam Fagot) bleken tot ontsteltenis van het Westen 
de Amerikaanse vliegtuigen in het luchtgevecht eenvoudig de baas. Dit ontlokte luitenant-gene-
raal A.M. Gruenther, de plaatsvervanger van saceur, eind 1951 zelfs de uitspraak dat de mig-15 
het beste was dat de wereld op dat moment op jachtvliegtuiggebied te bieden had.110 Vanaf 1953 
werd de mig-15 aangevuld en gedeeltelijk vervangen door een ander toestel uit de stal van de ver-
maarde Sovjet-vliegtuigbouwers Artem I. Mikoyan en Mikhail I. Gurevich: de mig-17 Fresco.111

 De drie functionele commando’s van de Sovjet-luchtmacht, waarin de militaire luchttrans-
portvloot in 1955 naast de strategische luchtstrijdkrachten en tactische luchtstrijdkrachten een 
zelfstandige status had verworven, profiteerden van het moderniseringsproces. Dat gold tevens 
voor de nationale luchtverdediging, die in 1954 naar aanleiding van de groeiende dreiging van 
het Amerikaanse strategische luchtwapen zelfs de status van zelfstandig krijgsmachtdeel kreeg 
toebedeeld.112 Bestond begin 1951 nog slechts 20% van haar onderscheppingsjagers uit straalvlieg-
tuigen, in 1954 bedroeg dit aandeel al bijna 100%. Hetzelfde gold voor meer dan twee derde van 
de vloot lichte bommenwerpers, waarvan de nieuwe Ilyushin il-28 Beagle begin 1950 deel was 
gaan uitmaken. Op het gebied van middelzware bommenwerpers bleef de Sovjet-Unie noodge-
dwongen lang vasthouden aan de nog door propellerkracht voortgedreven Tupolev Tu-4 Bull, een 
kopie van de Amerikaanse Boeing b-29 – een product van de Tweede Wereldoorlog. Pas in 1954 
bereikten de eerste exemplaren van diens opvolger, de Tupolev Tu-16 Badger, de operationele een-
heden. Met een plafond van 13.000 meter, een snelheid van 780 km/h en een actieradius van 4.800 
kilometer bezorgde de voor zijn tijd indrukwekkende Badger de navo-planners kopzorgen.113 
Ondertussen lagen ontwerpen voor nieuwe generaties straalvliegtuigen, waaronder met boord-
radar uitgeruste onderscheppingjagers en strategische bommenwerpers, reeds op de tekenta-
fel.114 Gelijktijdig werden de luchtstrijdkrachten van de satellietstaten opgebouwd en van modern 
vliegend materieel voorzien, hoewel de materieelleveranties vooral luchtverdedigingsjagers 
omvatten die de offensieve opties van het Warschaupact niet vergrootten.115 Niettemin omvatten 
de luchtmachten van Polen, Tsjechoslowakije en Oost-Duitsland in 1956 samen 2.000 tactische 
vliegtuigen van de nieuwste typen. Belangrijker was dat het aantal vliegbases in Oost-Europa 
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eind 1954 bijna was verdriedubbeld. Deze bases maakten tezamen met de nieuw geconstrueerde 
radarposten en luchtdoelartillerie deel uit van een ondoordringbaar ogende luchtverdedigings-
linie, die langs de westelijke grens van het Sovjet-imperium was opgetrokken.116

 De zoektocht naar een geschikte strategische bommenwerper, waarmee de Sovjet-Unie pas 
midden jaren vijftig succes boekte met de introductie van de Tupolev Tu-95 Bear en de Myasish-
chev m-4 Bison, werd gestimuleerd door de snelle vorderingen op het gebied van de nucleaire 
bewapening. Daarnaast werd veel energie gestoken in de ontwikkeling van intercontinentale 
raketten. Toen de productiemogelijkheden hiervoor voldoende ruimte lieten werden naast de 
Sovjet-luchtstrijdkrachten ook de andere krijgsmachtdelen van nucleaire wapens voorzien. 
Aanvankelijk betrof het alleen atoombommen (kernsplijting), vanaf 1953 verscheen tevens de 
krachtiger waterstofbom (kernfusie) ten tonele. Hiervoor waren dragers beschikbaar in de vorm 
van (vliegtuig)bommen, torpedo’s, raketten, artillerie en geleide projectielen. Het nucleair 
potentieel van de Sovjet-Unie groeide gestaag, tot het volgens Westerse schattingen eind 1956 
een niveau van 600 á 700 nucleaire wapens had bereikt.117

 Naarmate er meer nucleaire wapens beschikbaar kwamen, gingen ze een belangrijker rol 
bekleden in Moskous strategische plannen. Na de dood van Stalin in 1953 gingen in militaire 
Sovjet-kringen stemmen op de militaire doctrine aan te passen aan het toenemende belang van 
de strategische luchtstrijdkrachten en nucleaire wapens. Het fundament van de Sovjet-doc-
trine, waarbij de nadruk lag op het optreden van de landstrijdkrachten, bleef onveranderd, maar 
de inzet van nucleaire wapens en hun voornaamste drager – de strategische bommenwerper 
– werd hierin verwerkt. Anders dan in het Westen diende het strategisch bombardement ter 
ondersteuning van operaties te land, door vijandelijke eenheden en bases te vernietigen, en werd 
het niet gezien als het belangrijkste middel om een militaire overwinning af te dwingen. Die eer 
kwam als vanouds het Rode Leger toe, met zijn vermogen eenheden te vernietigen én fysiek land 
te bezetten.118 Recent onderzoek in de archieven van de voormalige Warschaupact-landen leert 
echter dat Moskou nooit de intentie heeft gehad het Westen aan te vallen. In tegenstelling tot 
wat Westerse inlichtingendiensten, politici en militairen (al dan niet oprecht) beweerden, kende 
de Sovjet-strategie een strikt defensief karakter.119

Stilstand, achteruitgang en een ‘New Look’

In de herziene strategische navo-richtlijnen van 9 december 1952, mc 14/1 Strategic Guidance, 
kwam het Military Committee tot de conclusie, dat “the conventional forces at present in being 
fall far short of requirements”.120 Ondanks saceur’s lovende woorden en de voortvarende start 
waren de eerste tekenen van verslapping eind 1952 al zichtbaar. Alleen de opbouw van de mari-
tieme navo-strijdkrachten lag op schema. Van de geplande legerdivisies voldeden er slechts 34 
aan de gestelde eisen, terwijl er op luchtmachtgebied een tekort bestond van ruim 400 vlieg-
tuigen. Van de wel aanwezige vliegtuigen was een aanzienlijk deel tactisch verouderd.121 Teke-
nend was een door de navo-Raad aangenomen resolutie waarin de kwalitatieve verbetering van 
bestaande eenheden de voorkeur genoot boven de oprichting van nieuwe eenheden.122 We hebben 
reeds gezien dat, nadat de opbouwprogramma’s om economische en politieke redenen al nood-
gedwongen over meer jaren waren uitgesmeerd, de periode van vreedzame coëxistentie daarvoor 
de definitieve doodsteek betekende. ‘The year of maximum danger’ maakte geruisloos plaats voor 
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een lange-termijncompetitie met de Sovjet-Unie.123 De navo zocht naarstig naar alternatieven 
om een Sovjet-aanval het hoofd te bieden. De oplossing werd gevonden in Amerikaanse labora-
toria. Toen voormalig saceur Eisenhower in 1953 als 34e Amerikaanse president aantrad, zag hij 
zich vanuit zijn nieuwe positie eens te meer geconfronteerd met het vermeende tekort aan con-
ventionele strijdkrachten.124 Het nucleaire alternatief was evenmin een aanlokkelijk vooruitzicht. 
Parallel aan de ontwikkeling van de waterstofbom hadden wetenschappers echter een minder 
destructief nucleair wapen gecreëerd: het tactisch nucleaire wapen (tnw). Eisenhower zag in de 
toepassing van tnw’s een betaalbaar alternatief voor het in stand houden van kostbare conven-
tionele strijdkrachten. Deze wapens hadden als bijkomend ‘voordeel’ dat ze, naast hun afschrik-
wekkende werking, zo nodig daadwerkelijk een bijdrage konden leveren aan de eigenlijke oorlog-
voering.125 “Under modern conditions of war atomic weapons could almost be regarded as a new 
form of conventional weapons”, zo verwoordde Secretary of State John F. Dulles dit voordeel.126

 Het jaar 1953 gaf een verschuiving te zien van de Amerikaanse defensiepolitiek in de richting 
van de zogenaamde New Look, die sterker dan voorheen teruggreep op de inzet van nucleaire 
middelen. Het beleid werd neergelegd in nsc 162/2 (30 oktober 1953), dat geen ruimte voor twijfel 
liet: “In the event of hostilities, the United States will consider nuclear weapons to be as available 
for use as other weapons.”127 Nadat de vs de nieuwe strategie hadden omarmd, duurde het niet 
lang eer ook de navo volgde. Het Amerikaanse gedachtegoed vormde de basis voor strategisch 
document mc 48, The Most Effective Pattern of nato Military Strength for the Next Few Years, dat 
de navo-Raad in december 1954 accordeerde. Dit nieuwe strategische concept beoogde door de 
dreiging met een nucleaire tegenaanval de Sovjet-Unie af te schrikken, of – indien het principe 
van afschrikking zou falen – een aanval onmiddellijk met nucleaire middelen te vergelden. De 
primaire taak van de conventionele navo-strijdkrachten (het ‘schild’) was het garanderen van 
de veiligheid van het nucleaire ‘zwaard’, gevormd door het Amerikaanse Strategic Air Command 
en het Britse Bomber Command, opdat deze in staat zouden worden gesteld luchtaanvallen uit te 
voeren op de strategische luchtstrijdkrachten en het nucleaire potentieel van de Sovjet-Unie. 
Hiervoor waren de oprichting van een vroegtijdig waarschuwingssysteem, het verbeteren van 
de inlichtingen- en communicatiemiddelen, het uitvoeren van maatregelen op het gebied van 
zowel de actieve als passieve luchtverdediging en de verspreiding van de nucleaire wapendra-
gers essentieel. De secundaire taak van het ‘schild’ betrof het verhinderen dat de Sovjet-legers 
tot diep in West-Europa zouden doorstoten. Gezien de vermeende numerieke overmacht van de 
Sovjet-Unie, schreef mc 48 voor dat de ‘schild’-strijdkrachten direct op nucleaire wapens zou-
den teruggrijpen: “nato would be unable to prevent the rapid overrunning of Europe unless 
nato immediately employed these weapons both strategically and tactically”. Hieruit volgde 
dat de “nato forces-in-being must be equipped with an integrated atomic ability”.128 Eenheden 
moesten worden gereorganiseerd, uitgerust en getraind voor nucleaire oorlogvoering. Om deel 
te kunnen nemen aan de initiële fase van de strijd, moesten ze daarnaast tevens in een hoge staat 
van paraatheid verkeren. De nadruk verschoof nog meer van kwantiteit naar de kwalitatieve ver-
betering van bestaande eenheden.129

 De Europese lidstaten voelden zich ongemakkelijk bij de New Look, die Washington de kans 
leek te bieden de Amerikaanse troepen van het Europese continent terug te trekken. In Nederland 
twijfelden de chefs van Staven openlijk aan de juistheid van de New Look, waarin de rol van de con-
ventionele strijdkrachten grotendeels leek te zijn uitgespeeld.130 De nog volop in opbouw zijnde 
Nederlandse krijgsmacht dreigde haar bestaansrecht te verliezen en genoegen te moeten nemen 
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met een rol op het tweede plan. Ondanks talloze bezwaren zetten de ministers in de navo-Raad 
op 17 december 1954 hun handtekening onder mc 48. Ruim een jaar na afloop van de Korea-oor-
log betekende dit de definitieve terugkeer naar de reeds ten tijde van president Truman ingezette 
nuclearisering van de strategie.131 Het vertrouwen in een navo-verdediging gefundeerd op nucle-
aire middelen raakte aldus gaandeweg geïnstitutionaliseerd. Een voorspelbaar gevolg van de New 
Look was dat voor lidstaten de prikkel om hun defensie-inspanningen vol te houden voor een 
belangrijk deel verviel. Weliswaar hadden ook conventionele strijdkrachten een rol in de afschrik-
king, maar lidstaten redeneerden dat zij in het geval van een all-out nuclear war weinig ‘plezier’ 
aan hun kostbare conventionele strijdkrachten zouden beleven. Groot-Brittannië toonde zich in 
Europa de grootste voorstander van nucleaire wapens, op de voet gevolgd door Frankrijk.132

navo-operatieplannen in het midden van de jaren vijftig: 
een bijrol voor de conventionele strijdkrachten?
 
De totaal andere aard van nucleaire oorlogvoering had verstrekkende gevolgen voor de voor-
bereidingen en planning van de navo. Het Military Committee kreeg van de navo-Raad in 
december 1954 de opdracht de inzet van tnw’s in de bondgenootschappelijke operatieplannen 
te incorporeren. Dit resulteerde een klein jaar later in mc 48/1, dat gold als aanvulling op het 
strategische document mc 48. Daar de militaire bijdrage van de Bondsrepubliek nog altijd door 
vraagtekens omgeven bleef en diverse navo-lidstaten het voornemen hadden aangekondigd op 
hun defensiebijdrage te zullen bezuinigen, concludeerde mc 48/1 dat het principe van ‘voor-
waartse defensie’ op zijn vroegst pas in 1959 kon worden gerealiseerd.133

 De navo-verdediging bleef vooralsnog dus gebonden aan de Rijn-IJssellinie, een gegeven 
waar zelfs de introductie van tactische nucleaire wapens op korte termijn geen verandering in 
kon brengen. De conventionele strijdkrachten vormden een beveiligend scherm, bedoeld om 
een vijandelijke opmars zo lang mogelijk te vertragen. Wanneer de situatie niet langer houd-
baar was, zou de hoofdmacht zich terugtrekken op haar oorlogsopstellingen ten westen van de 
Rijn-IJssellinie, om van daaruit de verdediging te voeren.134 Conventionele strijdkrachten speel-
den eveneens een rol in het kanaliseren van de vijandelijke eenheden. Een sterke conventionele 
verdedigingslinie dwong de aanvallende partij haar eenheden te concentreren, waarmee zij een 
lucratief doelwit vormden voor tactische nucleaire wapens. De effecten van de aanval dienden 
door diezelfde conventionele eenheden te worden uitgebuit, vóór de vijand tijd kreeg zich te 
herpakken.135 Conventionele strijdkrachten behielden dus een functie in de navo-operatieplan-
nen, hoewel ze geleidelijk in de rol van ‘tweede viool’ werden gemanoeuvreerd. Ondanks het idee 
achter de introductie van tnw’s, lieten de plannen slechts een geringe reductie van het aantal 
conventionele strijdkrachten toe.
 Sterker, de nuclearisering van de oorlogvoering leek het luchtwapen zelfs ten goede te 
komen. De defensief georiënteerde navo kende prioriteit toe aan de opbouw van een hechte 
bondgenootschappelijke luchtverdediging, die het nucleaire vergeldingspotentieel en de kwets-
bare militaire en civiele installaties zou moeten beschermen. Ook de opbouw van tactische 
luchtstrijdkrachten trad volop in de schijnwerpers. In de herziene plannen vormden met tnw’s 
bewapende jachtbommenwerpers, in aanvulling op de strategische bommenwerpervloot, het 
voornaamste middel om ten tijde van oorlog onmiddellijk terug te kunnen slaan.
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Doordat de Sovjet-Unie vanaf midden jaren vijftig eveneens over een aanzienlijk nucleair arsenaal 
kon beschikken, zou het bezit van een overwicht aan nucleaire wapens beslissend zijn voor het 
verloop van de strijd. Een toekomstige oorlog zou naar verwachting twee stadia doorlopen. Het 
eerste stadium voorzag in een strategische overval door de Sovjet-Unie, gevolgd door een korte, 
maar intensieve fase waarin beide partijen elkaar met nucleaire wapens bestookten in een poging 
elkaars nucleaire potentieel te neutraliseren. Deze fase, die tot dertig dagen kon duren, kwam ten 
einde als het kernwapenarsenaal van een van de partijen vernietigd of verbruikt was. Terwijl de 
Sovjet-luchtstrijdkrachten trachtten het vergeldingspotentieel op de Noord-Amerikaanse, Euro-
pese en Afrikaanse vliegbases uit te schakelen, baande het Rode Leger zich met conventionele en 
tactische nucleaire wapens een weg richting het Kanaal, om van daaruit – in samenwerking met 
de Sovjet-marine – de communicatielijnen over de Atlantische Oceaan te verbreken. Dergelijke 
operaties kenmerkten ook de tweede fase, die in hoofdzaak met conventionele middelen zou wor-
den gestreden en waarbij de partij die in de eerste fase het kernwapenoverwicht had behaald, de 
strijd definitief in haar voordeel zou beslissen.136 Op basis van het nucleaire arsenaal, waarvan 
de balans midden jaren vijftig nog in Westers voordeel doorsloeg, ging de navo ervan uit dat zij 
als winnaar uit de strijd zou komen. Nadat de militaire situatie eenmaal was gestabiliseerd, zou 
de navo een grondoffensief starten om het verloren gegane gebied terug te winnen. Terwijl de 
navo-luchtstrijdkrachten vijandelijke eenheden, industriële centra, communicatiemiddelen, 
commandocentra en andere doelen bombardeerden teneinde het Warschaupact in het defensief te 
dringen, zou een strijdmacht van uit de Verenigde Staten aangevoerde versterkingen en resterende 
Europese (reserve-)eenheden West-Europa op de vijand heroveren.137

De rol en het takenpakket van de Nederlandse luchtstrijdkrachten 
in de evoluerende navo-plannen

Als voorheen beperkte de rol van de in opbouw zijnde Nederlandse luchtstrijdkrachten zich 
tot de vorming van een aantal tactische squadrons en een aandeel in de bondgenootschappe-
lijke luchtverdediging. Hun navo-taken bestonden – in volgorde van belangrijkheid – uit het 
bevechten van het luchtoverwicht; het voeren van de luchtverdediging in combinatie met Bel-
gische eenheden (No. 69 Group); het doen van verkenningen en het leveren van luchtsteun aan 
de landstrijdkrachten in de haar toegewezen Centraal-Europese regio.138 De luchtverdediging 
reikte van het Nederlandse grondgebied tot boven de Noordzee, ter bescherming van de scheep-
vaart en de nationale havens. In oorlogstijd ging het commando over de onder de landmacht 
gestelde luchtdoelartillerie over op het Commando Luchtverdediging, waarvan het meldings- 
en gevechtsleidingsstelsel (m&g-stelsel) en het bijbehorende netwerk van verbindingen, aan-
gesloten op de luchtverdedigingsnetwerken van de buurlanden, een “tijdige alarmering zou 
moeten waarborgen”.139 Voorts kenden de luchtstrijdkrachten nog een luchttransporttaak, voor 
de land- en luchtstrijdkrachten, hoewel deze transportvloot in oorlogstijd pas na (uiterlijk) zes 
dagen aan saceur zou worden toegewezen (earmarked forces). De Europese lidstaten konden pas 
vanaf 1957 beschikken over tactische kernwapens, zodat van nucleaire taken in de hier beschre-
ven periode geen sprake was. Desondanks wierp de nuclearisering van de Nederlandse krijgs-
macht haar schaduw reeds vooruit. Ook de luchtstrijdkrachten ondervonden aan den lijve de 
gevolgen die de omschakeling naar nucleaire oorlogvoering met zich meebracht.140
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2.4 De Nederlandse luchtmachtopbouwplannen: een stabiele factor
 in de turbulente jaren vijftig

Tegen de in voorgaande paragrafen uiteengezette gecompliceerde achtergrond van internatio-
naal-politieke ontwikkelingen, herziene visies op het nationale defensiebeleid en voortschrij-
dende inzichten op strategisch en planmatig gebied binnen de navo, ontpopten de luchtmacht-
opbouwplannen zich als constante factor. Het Luchtmachtplan 1950, Nederlands afgeleide van 
het in 1948 overeengekomen Air Defence Plan, vormde tot de eerste helft van 1950 het fundament 
voor de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Dit plan stamde uit de tijd dat de Wes-
terse Unie als belangrijkste orgaan voor de bondgenootschappelijke verdediging fungeerde. Na 
de Korea-oorlog verdrong de navo de wu in deze rol, waarna de in wu-kader opgestelde plan-
nen werden overgenomen en herzien. Dit lot was ook het Air Defence Plan beschoren, dat uitein-
delijk grotendeels zou worden geïncorporeerd in navo-plandocument dc 28 (oktober 1950).141 
Een niveau lager diende het Luchtmachtplan eveneens aan de gewijzigde omstandigheden te 
worden aangepast.

Een geluk bij een ongeluk

Tot aan de heroriëntatie van het Nederlandse defensiebeleid leken de luchtstrijdkrachten het 
slachtoffer te worden van de regeringswens de defensiebegroting op 850 miljoen te bevriezen. 
Daarbinnen moest “de Luchtmacht het maar met 150 miljoen (...) doen”. De cls, generaal-ma-
joor Giebel, zag zich gedwongen dit bedrag te accepteren, in de veronderstelling dat ook de 
andere krijgsmachtdelen in hun begroting zouden moeten snijden. Toen hem ter ore kwam dat 
de marine op 300 miljoen gulden zou blijven staan, waardoor de verhouding tussen de krijgs-
machtdelen verschoof naar 2:4:1 (km:kl:luchtstrijdkrachten), reageerde een verontwaardigde 
Giebel dat dit “volkomen in strijd [was] met het juist door [het] wucos goedgekeurde strate-
gisch concept”. Zijn naïeve voorstel tot de andere stafchefs om zich samen tot de minister te 
richten om op een herziening van de voorgenomen verdeling aan te dringen, werd door zijn 
collega’s weggehoond. De cms, viceadmiraal Van Holthe, liet weten dat de marinebegroting al 
geruime tijd vastlag, terwijl hij de mening van cgs Kruls deelde dat Giebel “de opdracht voor een 
opbouwplan voor 150 mil.[joen] niet had moeten accepteren”. “Als hij [Kruls] een opdracht had 
gekregen om voor 450 mil.[joen] een opbouwplan te maken, zou hij dit ook niet geaccepteerd 
hebben.” Hoewel het bedrag te laag was voor het opbouwen van een luchtmacht, was dat toch 
in de eerste plaats “de schuld van de Luchtmacht zelve, die dit toch zeker bij de aanbiedingsnota 
had moeten opmerken”, meende Kruls. Logischerwijs wenste noch de km noch de kl ten gunste 
van een ‘concurrent’ in eigen vlees te snijden.142 Met dit in Giebels woorden “wel bijzonder lage” 
luchtmachtaandeel konden in plaats van 36 maar 21 squadrons worden opgericht.143 Op 16 juni 
1950 werd in het Comité vcs het pleit beslecht. Hoewel Giebel zich fel verweerde en eens te meer 
de grote waarde van het luchtwapen voor de landsverdediging benadrukte, wist hij minister 
Schokking niet tot een groter luchtmachtaandeel te bewegen. Nadat het originele Luchtmacht-
plan begin 1949 dus al tot twee derde was ‘afgeslankt’, moest het opnieuw onder het mes. Enkele 
halfslachtige pogingen van de staatssecretaris van Oorlog om het aandeel van de km ten gunste 
van de luchtstrijdkrachten te verlagen, mochten niet baten.144
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De oorlog in Korea bood Giebel de helpende hand. De hieruit voortvloeiende Amerikaanse druk 
op de bondgenoten om hun defensie-inspanningen te verhogen richtte zich namelijk in de eerste 
plaats op een versnelde opbouw van hun land- en luchtstrijdkrachten, die voor de uitvoering van 
de operatieplannen belangrijker geacht werden dan maritieme strijdkrachten. De Nederlandse 
chefs van Staven werd verzocht zich te buigen over de vraag of de geplande krijgsmachtopbouw 
kon worden versneld. Voor de Koninklijke Landmacht was het vanwege de vele onzekerheden 
een onhaalbare zaak op korte termijn met een herzien legerplan en een bijbehorende financiële 
raming te komen.145 cls Giebel deelde daarentegen monter mede dat een kostenberekening voor 
de luchtstrijdkrachten “eenvoudig” was, aangezien hij het bestaande Luchtmachtplan 1950 als 
uitgangspunt kon nemen.146 Hoewel een versnelling op personeelsgebied hem uitgesloten leek, 
zou op infrastructureel en materieel gebied wellicht enige winst geboekt kunnen worden.147

 Op 28 oktober 1950 stond te Washington een bespreking in het Defence Committee van de navo 
gepland over de versnelde opbouw op basis van het twee dagen eerder gepresenteerde document 
dc 28. Opmerkelijk genoeg kwam in de door de Raad mak geformuleerde opdracht aan staatsse-
cretaris van Oorlog Fockema Andreae en de voorzitter van het Comité vcs, generaal Kruls, geen 
enkele passage over de Nederlandse luchtstrijdkrachten voor. Toenmalig minister van Oorlog, 
Schokking, verstrekte daarom tijdens de besprekingen een aanvullende opdracht, waarbij hij 
Kruls machtigde een luchtmachtbijdrage van 424 vliegtuigen voor 1954 in de navo in te bren-
gen.148 De Nederlandse afgezanten weigerden echter toezeggingen te doen over de realisatie van 
het luchtmachtplan, anders dan het in dc 28 vastgelegde aantal van 320 luchtverdedigingsjagers. 
Nederland zegde wel toe dat het – evenals de andere lidstaten – vóór 1 februari 1951 zou opgeven 
tot welke eventuele meerdere inspanningen het in staat zou zijn.149 cls luitenant-generaal Aler, 
die op 15 september 1950 het stokje van Giebel had overgenomen, stelde voor ook de vliegtuigen 
voor verkenning, transport en artilleriewaarneming in deze opgaven mee te nemen, om daarmee 
“de extra krachtsinspanning boven de 320 vliegtuigen te kunnen aangeven”.150

 Deze ‘extra krachtsinspanning’ verleidde minister Lieftinck in november alsnog tot een 
woord van kritiek. Zo stond bijvoorbeeld nergens vermeld hoeveel vliegtuigen de voor 1954 te 
formeren squadrons eigenlijk telden. Hoewel het streven 24 vliegtuigen scheen te zijn, vroeg 
Lieftinck zich af of 16 niet afdoende was. Verder kaartte hij aan dat “in de ministerraad nooit 
(...) [was] besloten om de luchtmacht tot meer dan 320 vliegtuigen uit te breiden”. s’Jacob ant-
woordde “dat Nederland zich in Washington ten aanzien van de luchtmacht had verplicht tot 
320 vliegtuigen”, ofwel 19 squadrons en “enige bijzondere” squadrons. Het leek hem “wenselijk” 
een aantal van 21 squadrons in de Memorie van Antwoord te vermelden, maar s’Jacob zegde wel 
toe in de ministerraad of de Raad mak “op deze kwestie terug te komen, indien tot uitbreiding 
boven 320 vliegtuigen zal moeten worden overgegaan”. Aldus werd besloten, waarmee ook deze 
aanval op de luchtmachtplannen werd afgeweerd.151

 De kabinetscrisis van 24 januari 1951 leek even roet in het eten te gooien, aangezien het 
nieuw aangetreden kabinet zich op het te voeren defensiebeleid wilde beraden. Het eindresul-
taat was voor de luchtstrijdkrachten niettemin gunstig. De financiële injectie, in combinatie 
met de hierdoor verzekerde Amerikaanse mdap-hulp, maakte het mogelijk de opbouwplannen 
in hun volledige omvang uit te voeren. In de tussenliggende maanden had de luchtmachtleiding 
al de laatste hand gelegd aan het Luchtmachtplan 1951-1954, dat na jaren van financiële krapte, 
temporisering en gedwongen koerswijzigingen de definitieve blauwdruk zou blijken voor het 
voltooien van de naoorlogse opbouw der Nederlandse luchtstrijdkrachten.152
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Het Luchtmachtplan 1951-1954

Behoudens een vermindering met twee tactische squadrons kwam de in oktober aan de navo 
opgegeven luchtmachtbijdrage in grote lijnen overeen met het nieuwe Luchtmachtplan 1951-
1954, dat cls luitenant-generaal Aler op 21 maart 1951 in de Luchtmachtraad presenteerde. Het 
‘nieuwe’ plan voorzag in de oprichting van de laatste vier van de negen geplande dagjagersqua-
drons (à 16 vliegtuigen per squadron), zes nachtjagersquadrons (8 vliegtuigen per squadron), zes 
tactische squadrons (25 vliegtuigen per squadron), twee verkenningssquadrons (8 vliegtuigen 
per squadron), een transportsquadron (16 vliegtuigen per squadron) en een viertal bij de land-
macht in te delen artilleriewaarnemingssquadrons (18 vliegtuigen per squadron), die volgens de 
versnelde navo-opbouwplannen in 1954 alle operationeel dienden te zijn.153

 Naast de uitrusting van bovengenoemde squadrons met in totaal 446 (gevechts)vliegtuigen, 
was er een hoeveelheid reservematerieel nodig om ze operationeel te houden. Bij de dagjager-
squadrons moest bovendien rekening worden gehouden met tussentijdse vervanging door een 
nieuw type, terwijl de aankoop van nachtjagers nog altijd onderwerp van discussie was. De 
situatie bij de overige squadrons was helder: naast het eerstelijnsmaterieel zou ook het reserve-
materieel via het mdap worden verkregen. Aan de hand van percentages werden de benodigde 
oorlogs- en vredeswerkreserves berekend. Het totaal aantal benodigde gevechtsvliegtuigen (eer-
stelijns plus reserves) voor 1 juli 1954 bedroeg 571 stuks, terwijl eenzelfde berekening voor de 
overige vliegtuigen (transport, verkenning en artilleriewaarneming) op 128 uitkwam.154

 Om een luchtmacht van deze omvang draaiende te houden, was medio 1954 naar schatting 
18.900 man personeel nodig. De behoefte aan technisch hoogwaardig personeel, de duur van de 
opleiding, de grote mate van verantwoordelijkheid en de hoge paraatheidseisen betekenden dat 
de luchtstrijdkrachten, meer dan de km en de kl, van beroepspersoneel afhankelijk waren. In 
1954 waren aan beroepspersoneel 1.200 officieren en 8.748 onderofficieren, korporaals en man-
schappen nodig. De werving was al gestart om het op 1 januari 1951 bestaande tekort van res-
pectievelijk 763 en 6.553 man te kunnen ondervangen. De wervingsinspanningen richtten zich 
tegelijkertijd op het rekruteren van de circa 5.200 benodigde vrijwilligers voor het weer in ere 
herstelde Korps Luchtwachtdienst (kld; dat ten doel had verdachte vliegbewegingen op lagere 
hoogten – onder het radarbereik – te rapporteren). Om aan de behoefte aan technisch personeel te 
voldoen, zou de toi te Deelen het dubbele aantal leerlingen (1.800) in opleiding nemen. De oplei-
ding van Nederlandse jachtvliegers tot squadron level zou ten dele in het buitenland plaatsvinden, 
waarvoor de vereiste overeenkomsten reeds waren getekend. Tot slot kwam het vrouwelijk per-
soneel nog kort aan bod. De Tweede Wereldoorlog had geleerd dat voor sommige werkzaamhe-
den vrouwelijk personeel de voorkeur verdiende boven mannelijk personeel. “De oorzaak hiervan 
(...) [lag] in [een] groter concentratievermogen en nauwkeurigheid van vrouwen bij langdurig en 
eentonig routinewerk, dat aan het automatisch opnemen, verwerken en doorgeven van gegevens 
inherent is”. In totaal waren er in vredestijd globaal 2.200 vrouwen nodig, van wie 1.400 als partti-
mer. Zij zouden hun ‘routinematige werkzaamheden’ voornamelijk uitvoeren bij de gegevensver-
werking in de radarstations en de luchtwachtcentra van de meldings- en gevechtsleiding.155

 De grondorganisatie van de luchtverdediging, bestaande uit een Sector Operations Centre, 
vijf radarstations en het bijbehorende verbindingsnet, naderde begin 1951 haar voltooiing, 
hetgeen verklaart waarom het meldings- en gevechtsleidingssysteem in het plan nog slechts 
zijdelings ter sprake kwam.156 Dat gold zeker niet voor het vraagstuk van de vliegvelden, dat 
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opnieuw onder de aandacht werd gebracht. Het als bijlage 2 opgenomen, gedetailleerde Vlieg-
veldenplan beoogde voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen over de vliegveldenkwestie, 
dat de gemoederen al sinds 1945 had beziggehouden. Hoewel het Medium Term Defence Plan de 
in wu-verband geformuleerde behoefte aan 21 Nederlandse vliegvelden ten westen van de Rijn/
IJssel had overgenomen, voorzag het thans op tafel liggende Vliegveldenplan in de aanleg van 
niet meer dan 13 vliegvelden.157 Dit voornemen ontmoette internationaal veel weerstand, maar 
toen bleek dat er geen mogelijkheid bestond dit aantal te verhogen, draaiden de navo-auto-
riteiten bij. Hoewel onvoldoende om alle geplande Nederlandse en buitenlandse squadrons te 
faciliteren was het Vliegveldenplan tenminste “a step in the right direction”, aldus Air Chief 
Marshal Sir James Robb, de Britse Commander-in-Chief Air Forces Western Europe.158 De geplande 
vliegvelden bevonden zich verspreid over Nederland, hoewel het westen des lands als voorheen 
een zorgenkind bleef. Indien Leeuwarden en Twenthe moesten worden ontruimd, zouden de 
aldaar gestationeerde squadrons in het westen onderdak moeten vinden. Schiphol zou echter 
vermoedelijk worden ingeschakeld als vooruitgeschoven basis voor geallieerde strategische 
bommenwerpers, terwijl Valkenburg in oorlogstijd in handen van de km bleef. De tactische 
luchtstrijdkrachten opereerden vanaf hun ‘eigen’ vliegvelden, hetgeen zowel operationele als 
technisch-organisatorische voordelen bood. Tot slot moesten vier Nederlandse vliegvelden ter 
beschikking worden gesteld aan twaalf Britse tactische squadrons die in oorlogstijd hun Britse 
landmachtcollega’s in de Zuid-Nederlandse sector kwamen ondersteunen. De kosten van het 
omvangrijke bouwprogramma kwamen deels voor rekening van het Rijk, aangevuld met geld 
uit het bondgenootschappelijke infrastructuurfonds.159

 De totale kosten van het Luchtmachtplan 1951-1954 – uitgaande van mdap-hulp en een bestand 
aan reservevliegtuigen voor twee maanden van oorlogvoeren (“oorlogsreserve”) – bedroegen 954 
miljoen gulden, waarmee zij net binnen de toegewezen financiële ruimte bleven. Zonder het hulp-
programma bedroegen de kosten 1,7 miljard gulden, om nog eens het belang van de Amerikaanse 
injectie voor de luchtmachtopbouw te onderstrepen.160 De nieuwe minister van Oorlog en Marine, 
Staf, kon zich met het opbouwplan verenigen.161 Nu restte er niets anders dan afwachten hoe het 
kabinet het plan zou ontvangen.

Moment van de waarheid

Het aanvaard krijgen van het Luchtmachtplan 1951-1954 door het kabinet was een van de eerste 
taken die minister Staf tot een goed einde mocht proberen te brengen. De vergadering van de 
Raad mak op 6 april 1951 stond geheel in het teken van het luchtmachtopbouwplan. Geflankeerd 
door chef Luchtmachtstaf Aler lichtte de minister toe dat het luchtverdedigingsgedeelte van het 
plan was geworteld in het Air Defence Plan (17 augustus 1948), terwijl het voor de opbouw van tac-
tische luchtstrijdkrachten teruggreep op een ‘zachte’ afspraak tussen de wu-defensieministers 
(15 juli 1949), waarin Nederland een bijdrage van 176 tactische vliegtuigen had ingebracht. Door 
de “grote betekenis” die de navo hechtte aan de vorming van de vijf door Nederland toegezegde 
legerdivisies vóór 1954, was nu het moment aangebroken om – “synchroon met de opbouw der 
divisies” – haast te maken met het oprichten van de bijbehorende tactische squadrons. Het 
luchtmachtplan vermeldde dat deze “noodzaak” ertoe had geleid het aantal luchtverdedigings-
squadrons te verminderen om een versnelde opbouw van de tactische luchtstrijdkrachten 



H O O F D S T U K  298

mogelijk te maken. Het plan verwees hierbij naar de squadronaantallen zoals vastgelegd in het 
oorspronkelijke Air Defence Plan (vijftien dagjagersquadrons / tien nachtjagersquadrons), die in 
1948 door de luchtmachtleiding zelf als onhaalbaar van de hand waren gewezen. Het maakte 
allemaal deel uit van het politieke steekspel, waarin de minister zich uitermate bedreven toonde. 
Het Luchtmachtplan 1951-1954 voorzag in de vorming van in totaal vijftien luchtverdedigings-
squadrons, waarmee het volgens Staf 60% van de in het Air Defence Plan voorgeschreven sterkte 
omvatte. Voor tactische luchtstrijdkrachten gold een ‘norm’ van drie tactische squadrons per 
legerdivisie. Het Nederlandse Legerplan 1950 voorzag in een vijftal divisies, zodat een simpele 
rekensom leerde dat er vijftien squadrons nodig waren. De minister stelde zich de vraag of het 
wel verantwoord was met slechts 40% van de in bondgenootschappelijk verband overeengeko-
men behoefte te volstaan (zes tactische squadrons), om deze vervolgens zelf te beantwoorden. 
Gezien de inbedding van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in geallieerd verband kwam het de 
minister voor “dat voorlopig met deze 60 en 40% genoegen kan worden genomen”.162 Aangezien 
Nederland in de openingsfase van een oorlog vermoedelijk zelf in de frontlinie zou liggen en de 
luchtverdedigings- en tactische squadrons elkaar dus konden steunen, achtten ook cls Aler en 
de overige leden van het cvcs die percentages voorlopig “aanvaardbaar”.163

 Hoewel het luchtmachtplan “een aanmerkelijk bedrag” vroeg voor de uitbreiding van de 
vliegvelden, kon dit grotendeels worden verantwoord omdat de geallieerde luchtstrijdkrachten 
daar in oorlogstijd mede gebruik van zouden maken. Chef Luchtmachtstaf Aler zette zijn plei-
dooi kracht bij door te wijzen op het feit dat er in bondgenootschappelijk verband oorspronkelijk 
zelfs dertig vliegvelden van Nederland werden gevraagd. Minister S.L. Mansholt van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening (pvda) was verguld dat er na zoveel jaren eindelijk een afgerond 
vliegveldenplan op tafel lag, hoewel hij betreurde dat hiervoor 160 hectare kostbare landbouw-
grond aan zijn cultuurbestemming moest worden onttrokken. Minister Staf beloofde hem dit 
tot een minimum te zullen beperken en waar mogelijk de cultuurwaarde te behouden.164 Ook 
de minister van Verkeer en Waterstaat, H.H. Wemmers (chu), wiens portefeuille onder meer 
de burgerluchtvaart omvatte, kon zich met het plan verenigen. De luchtmachtleiding had zijn 
ministerie al in een vroegtijdig stadium voor haar plan weten te winnen.165

 Minister-president Drees en zijn minister van Financiën bleken lastiger te overtuigen. Zo rea-
geerde Lieftinck verontwaardigd dat de voorgaande minister van Oorlog de regering schijnbaar 
zonder medeweten van de ministerraad aan internationale verplichtingen had “gebonden”. Minister 
Staf pareerde Lieftincks aantijging door te verzekeren dat in het luchtmachtplan “allerminst star” 
aan eerder gedane toezeggingen was vastgehouden. Om zijn woorden kracht bij te zetten merkte 
hij op dat het Nederlandse plan, vergeleken met de Belgische inbreng van 531 vliegtuigen, slechts 
voorzag in 446 vliegtuigen. Volgens Staf moest het plan als “een werkbasis worden gezien”. “Later (...) 
[konden] zo nodig temporisaties worden aangebracht”, aldus Staf, die zijn collega-ministers dan ook 
voorstelde om het plan “in beginsel te aanvaarden”. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, de 
Nederlandse Permanent Representative in de navo-Raad, sloot zich bij deze woorden aan. Nederland 
kon niet vanaf de zijlijn commentaar blijven geven zonder zelf zijn steentje bij te dragen. Staatsse-
cretaris van Oorlog en Marine Moorman voegde hieraan toe dat de aanvaarding van het plan ook de 
onderhandelingspositie met het oog op de Amerikaanse hulpverlening ten goede zou komen.
 Na enige tijd kwam ook minister-president Drees tot de slotsom, dat “er in de vergadering 
niet veel twijfel bestaat, dat het plan in hoofdtrekken zal moeten worden geaccepteerd”. Toch 
gaf Lieftinck zich nog niet gewonnen. In zijn ogen gaf het luchtmachtplan onvoldoende zicht op 
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de mogelijke financiële gevolgen indien de mdap-hulp zou tegenvallen. Tevens was weinig aan-
dacht geschonken aan “het deviezenaspect”, waarin ook de prijzen die de binnenlandse indus-
trie ten opzichte van het buitenland vroeg een rol speelden. Eerder in de vergadering hadden 
enkele ministers zich al kritisch uitgelaten over de almaar oplopende prijs van de bij n.v. Fokker 
geproduceerde Meteors. Staatssecretaris Moorman had de aanwezigen er toen aan herinnerd dat 
het Fokker-contract naast een commercieel, tegelijk een binnenlands politiek belang diende: het 
voortbestaan van het Fokker-bedrijf. Desondanks meende A. Winsemius, die namens de verhin-
derde minister van Economische Zaken J.R.M. van den Brink sprak, dat de nationale industrie 
wel degelijk tegen concurrerende prijzen moest kunnen leveren. Na veel vijven en zessen ver-
leende de Raad mak op Drees’ instigatie zijn “principiële goedkeuring” aan het opbouwplan, 
op voorwaarde dat de uitvoering de financiële limiet van 1,5 miljard gulden en de door de devie-
zenpositie gestelde grenzen niet zou overschrijden. Het ei was gelegd; minister Staf en cls Aler 
hadden het Luchtmachtplan 1951-1954 met verve door het kabinet weten te loodsen.166

Parlementaire goedkeuring: het ontbrekende debat in de beide Kamers

Het parlement vormde de laatste horde. Op 29 mei 1951 begon het debat in de Tweede Kamer over 
de vaststelling van de hoofdstukken viiia Oorlog en viiib Marine van de rijksbegroting voor 
1952. De defensienota van 5 mei 1951, waarin het Luchtmachtplan 1951-1954 slechts spaarzaam 
figureerde, vormde de basis van het debat. De Kamerleden werd maar weinig inzicht gegund in 
de opbouwplannen van de luchtstrijdkrachten: behoudens de vermelding dat het in de bedoeling 
lag in totaal 21 squadrons op te richten, zag de nota af van een onderverdeling naar vliegtuigtype 
of squadron. Net als in de defensienota van 1950 het geval was, werden er geen concrete aantallen 
genoemd. arp-Kamerlid Roosjen merkte dan ook terecht op dat wat de luchtstrijdkrachten betrof 
“de Nota betrekkelijk sober [was] in haar mededelingen”. Veel verder dan een enkele opmerking 
over de samenstelling van de luchtmacht, de personeelsformatie, de buitenlandse hulp en inter-
nationale oefeningen ging de nota volgens Roosjen niet. J.J. Fens (kvp) wees in zijn betoog op de 
opbouw van de luchtverdediging. Hij beriep zich op een artikel in De Tijd, dat voorrekende dat 
voor de Nederlandse luchtverdediging minimaal 25 squadrons nodig waren, terwijl het lucht-
machtplan in zijn totaliteit niet meer dan 21 squadrons van alle vliegtuigtypen telde. vvd’er Vonk 
meende daarentegen dat de genoemde 21 squadrons en de aanleg van 13 vliegvelden een voor 
Nederland “respectabele opzet” vormden. J.J. Vorrink liet zich van alle Kamerleden het meest kri-
tisch uit. Volgens de pvda-zegsman lag het zwaartepunt van de krijgsmachtopbouw terecht bij 
de landmacht, maar zijn partij plaatste vraagtekens bij de verhouding tussen de marine en de nog 
altijd door “kinderziekten” geplaagde luchtstrijdkrachten. Het was Vorrink een raadsel wat er in 
voorgaande jaren “met de ter beschikking gestelde millioenenbedragen” tot stand was gebracht, 
maar de pvda was op de ontwikkeling van de luchtmacht “geenszins gerust”.167

 Minister Staf hield hem voor dat “het algemene plan van de samenstelling van de strijd-
krachten” het resultaat was van internationaal overleg, en dat het als “één geheel” moest worden 
gezien. Dat betekende echter niet dat het al vastlag. Voor de luchtstrijdkrachten gold, net als 
voor beide andere krijgsmachtdelen, dat alles “globaal [is] aangegeven”.168 Dit was volgens Staf 
“opzettelijk gebeurd, omdat hiervan niet een verdere detaillering is te geven”. Eerdere Kamer-
stukken vermeldden een sterkte van 21 squadrons en daarom was dit aantal in de nota opnieuw 



H O O F D S T U K  2100

genoemd, zonder een onderverdeling tussen luchtverdediging en tactische luchtstrijdkrachten. 
De verdeling tussen beide was in goed overleg met de bondgenoten tot stand gekomen, aldus 
de bewindsman, en zij vulden elkaar aan. Zo had de ene lidstaat “hiervan wat meer en de ander 
daarvan wat minder”, maar daarover konden bezwaarlijk “detailgegevens worden verschaft”.169

 Doordat Staf weigerde zijn kaarten op tafel te leggen, was een inhoudelijke discussie over 
het Luchtmachtplan 1951-1954 bij voorbaat uitgesloten. Het plan, dat in feite een in een nieuw 
jasje gestoken voortzetting van de eerdere opbouwplannen was, werd door de Tweede Kamer 
aanvaard. Alleen de cpn stemde tegen. Die gang van zaken herhaalde zich in de Eerste Kamer, 
bij de behandeling in augustus 1951. De Kamerleden W.C. Wendelaar (vvd) en G.A.M.J. Ruijs de 
Beerenbrouck (kvp) merkten slechts op dat het aantal van 21 squadrons wellicht onvoldoende 
was om aan zowel de defensieve als de offensieve taken te voldoen.170 Minister Staf gaf toe dat 
de luchtstrijdkrachten daarvoor niet omvangrijk genoeg waren, om hierop meteen te laten vol-
gen dat dit ook nooit de insteek was geweest. De Nederlandse luchtstrijdkrachten vormden “een 
onderdeel van de geallieerde opzet”. Voor het luchtwapen was uitwisseling “zo gemakkelijk, 
dat gerekend kan worden op het internationale verband en de aantallen, die daarin ter beschik-
king staan voor de steun aan het veldleger en het voeren van de luchtverdediging”. In het kleine 
Nederland, met zijn gebrek aan strategische diepte, konden de Nederlandse offensieve en defen-
sieve squadrons bovendien nauw samenwerken.171 De Eerste Kamer nam hiermee genoegen en 
ging – behoudens de cpn – verder zonder morren akkoord.172

 Terwijl het ‘debat’ in de Tweede Kamer nog gaande was, trad het vraagstuk van een versnel-
ling van de opbouw van de navo-strijdkrachten sterker op de voorgrond. In het Comité vcs 
liet Aler weten dat een versnelde luchtmachtopbouw “onder de huidige omstandigheden orga-
niek en operatief niet mogelijk” was. De vraag of een productieverhoging tot de mogelijkheden 
behoorde, verwees de chef Luchtmachtstaf door naar de Materieelraad.173 Medio juni leek het 
erop dat de navo-autoriteiten niet in de eerste plaats Nederland in gedachten hadden voor het 
verhogen van de luchtmachtbijdrage. De berekeningen wezen uit dat dc 28 en het navo-brede 
Paris Plan een tekort van 100 vliegtuigen op de in 1954 benodigde aantallen te zien gaven174, maar 
uit een bespreking met de vier Air Chiefs te Parijs, waarbij namens Nederland plaatsvervangend 
cls Baretta aanschoof, bleek dat Nederland geen hogere bijdrage zou hoeven leveren dan de in 
het Luchtmachtplan 1951-1954 opgenomen 446 (gevechts)vliegtuigen.175 Ook het aantal van 13 
vliegvelden kon gehandhaafd blijven. Problemen zouden zich wel kunnen voordoen in de perso-
neelssector en bij de vliegopleidingen, waarover het Paris Plan minder gunstig oordeelde.176

 Daarmee was de kous nog niet af, want het inmiddels in het leven geroepen Temporary Coun-
cil Committee nam de plannen kort daarop nogmaals onder de loep. Aler herhaalde op 12 juli 
desgevraagd in de Defensiecommissie dat het huidige luchtmachtplan op financieel en perso-
neel gebied het uiterste was dat Nederland kon opbrengen. Stond de teller in oktober 1950 nog 
‘slechts’ op 320 vliegtuigen, de thans geplande sterkte bedroeg al 446 vliegtuigen in de eerste lijn, 
oplopend tot 795 met inbegrip van reserves.177 Het aanvullen van tekorten kwam voor rekening 
van andere lidstaten.178 Amper twee maanden later kwam de cls op zijn woorden terug. Hoewel 
hij erkende dat het luchtmachtapparaat reeds zwaar belast was, zou uitbreiding mogelijk zijn 
als “men de voorwaarden en de rechtspositie van het te werven personeel belangrijk zou verbe-
teren en (...) onconventionele maatregelen zou treffen om tot de verkrijging van het personeel 
en de middelen te geraken”.179 Aler leek hier zijn kans schoon te zien de personeelsproblematiek 
aan te pakken – onder meer de duur van de verplichte diensttijd voor vliegers van drie jaren 
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was hem een doorn in het oog – maar werkelijk vergaande maatregelen op personeelsgebied 
zouden nog tot 1953 op zich laten wachten.180 In het definitieve tcc-rapport, dat zoals gezegd 
begin 1952 werd gepresenteerd, bleken de aanbevelingen van het committee en het jongste Neder-
landse luchtmachtplan niettemin geheel in overeenstemming.. Wel stelde het tcc een afwij-
kende tijdsfasering van de opbouw voor, hetgeen erop neerkwam dat Nederland al in 1952 zou 
moeten beginnen met de vorming van drie nachtjagersquadrons en één verkenningssquadron. 
Daarnaast moest het Spitfire-squadron zo snel mogelijk overschakelen op de nieuwe Meteor   
f. mk.8, en bevatte het rapport “gedetailleerde voorstellen tot besparing in de uitrusting”.181

 De enige aanpassing die nog in het Luchtmachtplan 1951-1954 zou worden doorgevoerd was 
van organisatorische aard. cls Aler stelde een vermindering voor van het aantal squadrons 
onder handhaving van het totale aantal vliegtuigen. Op die manier kon het kleine bestand aan 
ervaren personeel beter worden benut. De maatregel maakte het bovendien makkelijker de squa-
drons op een beperkter aantal vliegbases te formeren, en was ook internationaal de tendens.182 
Nadat minister Staf hieraan in de Luchtmachtraad zijn fiat had gegeven, werden de aantallen 
dienovereenkomstig verminderd tot zes dagjagersquadrons (à 24 vliegtuigen per squadron), 
drie nachtjagersquadrons (à 16 vliegtuigen) en één verkenningssquadron (à 16 vliegtuigen), ter-
wijl de zes tactische squadrons (à 25 vliegtuigen), het transportsquadron (à 16 vliegtuigen) en 
de vier artilleriewaarnemingssquadrons voor de Koninklijke Landmacht (à 18 vliegtuigen) in 
omvang gelijk bleven.183 Hoewel cosmetisch van aard, leidde de verandering tot onduidelijkheid 
en ongerustheid in de Kamer. Zo hekelde een verontruste H.A. Korthals het feit dat de minis-
ter zonder toelichting had besloten het aantal squadrons terug te brengen. De vvd’er meende 
hierin bewijs te zien dat het nieuwe Vijfdivisie Plan van de Koninklijke Landmacht ten koste zou 
gaan van de opbouw van de luchtstrijdkrachten, terwijl saceur toch meermaals had gezegd dat 
de achilleshiel van de Europese verdediging juist de “te zwakke luchtmacht” was.184 De bedragen 
voor de luchtstrijdkrachten schenen “voor eens en al[tijd] vast te staan”, verzuchtte E.A. Vermeer 
(pvda). Zijn partij zou liever zien dat de kl zich beperkte tot drie legerdivisies, zodat Nederland 
zich kon richten op de zo “noodzakelijke uitbreiding van de luchtmacht”.185 Ook de Kamerleden 
Fens (kvp) en Roosjen (arp) vreesden dat de kl-plannen de opbouw van de luchtstrijdkrach-
ten doorkruisten.186 De op luchtmachtgebied doorgaans goed ingevoerde kolonel-vlieger b.d. 
E. Visch (kvp) was eveneens van mening dat het verminderde aantal squadrons onvoldoende 
was, hoewel hij “liever 14 goed bezette squadrons dan 21 halve” zag.187 Minister Staf probeerde 
de Kamerleden ervan te overtuigen dat er helemaal geen sprake was van verzwakking, maar dat 
slechts “de optelsom” niet meer klopte. Bovendien had de navo niet gevraagd om aanpassing 
van het luchtmachtplan, maar juist om uitbreiding van het legerplan!188 De kwestie zou in juni 
1954 nog een laatste keer aan de orde komen, toen Vermeer en Visch minister Staf nogmaals 
om opheldering vroegen.189 Die antwoordde dat aan het luchtmachtplan niet meer zou worden 
gesleuteld, aangezien shape tegen Nederland gezegd had: “maak die luchtmacht van jullie 
goed, voordat je hem groot maakt”. Dat advies vormde in de ogen van Staf “de rechtvaardiging 
van het luchtmachtplan, dat gesloten plan, waaraan wij kunnen werken en dat, als het slaagt, 
een goede luchtmacht tot stand kan brengen”.190 Met deze woorden was de zaak ook voor de 
volksvertegenwoordiging eindelijk afgedaan.
 Toen 1952 ten einde liep, begon de versnelde opbouw van de navo-strijdkrachten zoals 
gezegd spaak te lopen. Dit leidde tot temporisering van het Paris Plan, hetgeen haar weerslag had 
op het door internationaal overleg tot stand gekomen luchtmachtplan.191 De einddatum voor het 
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Nederlandse aandeel in het bondgenootschappelijke opbouwplan werd een jaar naar achteren 
verschoven, naar eind 1955.192 Het uiteindelijke Luchtmachtplan 1951-1954, zoals dat ultimo 1952 
verankerd lag in het Paris Plan, vormde de eerstkomende decennia de blauwdruk voor de opbouw 
en instandhouding van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Als zodanig sloot het naadloos aan 
op het vele voorbereidende werk dat in de eerste vijf naoorlogse jaren was verzet.193

Een (Franse) kink in de kabel: de Europese Defensie Gemeenschap

Terwijl de luchtmachtstaven in de navo-lidstaten de uitvoering van het Paris Plan ter hand 
namen, bereikte de politieke besluitvorming over de totstandkoming van een Europese Defensie 
Gemeenschap intussen een vergevorderd stadium. Hoewel de Nederlandse regering de voorkeur 
gaf aan de integratie van Duitse eenheden binnen het raamwerk van de navo en de bestaande 
navo-plannen, bezweek Den Haag uiteindelijk onder de toenemende internationale druk.194 
Naarmate de edg realiteit leek te gaan worden, centreerden de besprekingen op het politieke 
niveau zich rond thema’s als de verhouding van de edg tot de navo, de inzet van edg-eenhe-
den buiten het navo-verdragsgebied, de dienstplichtduur, de duur van het edg-verdrag, het 
gemeenschappelijke defensiebudget en een Europees bewapeningsprogramma.195

 Terwijl de politici elkaar in de haren vlogen en de totstandkoming van de edg allerminst ver-
zekerd was, probeerden de militaire autoriteiten zo goed en zo kwaad als het ging de Duitse mili-
taire bijdrage, die voorlopig alleen nog op papier bestond, in de bestaande plannen te incorpore-
ren. Het spreekt voor zich dat de onzekerheid over de realisatie van de edg haar weerslag had op 
de planning, zowel op internationaal als nationaal niveau.196 De algemene militaire grondslagen 
werden vastgelegd in het Protocol Militaire, terwijl ‘gevoelige’ militaire aangelegenheden naar het 
Accord Spéciale werden verwezen. Nederland stelde aan toetreding tot de edg de voorwaarden dat 
het zijn navo-verplichtingen onverkort zou handhaven en dus geen extra strijdkrachten, anders 
dan die waren toegezegd aan de navo, zou toewijzen. Vanwege de “grote niet-militaire belangen” 
bleef de territoriale verdediging een nationale verantwoordelijkheid, terwijl ook aan de regerings-
wens het merendeel van de Koninklijke Marine buiten de edg te houden, werd voldaan.197

 Zich beroepend op haar verplichtingen, die in vredestijd “beslist buiten de edg-sfeer 
lagen”, had de marineleiding de km handig buiten het edg-debat weten te plaatsen. Vrijwel de 
gehele km zou onder nationaal beheer blijven. Voor de land- en luchtstrijdkrachten lagen de 
kaarten anders. Maar hoewel de integratie van Duitse eenheden in de bondgenootschappelijke 
landstrijdkrachten de militaire autoriteiten voor moeilijkheden stelde, waren zij het voor de 
luchtcomponent van het Europese Leger vrij snel eens over de noodzaak de luchtstrijdkrachten 
grotendeels te integreren: de tactische luchtstrijdkrachten in 2ataf en de luchtverdedigings-
middelen in het continentale luchtverdedigingssysteem. Het vraagstuk van de strategische 
luchtmacht bleef evenwel onbeantwoord.198 Aangezien de edg meerdere krijgsmachtdelen aan-
ging, vormde het Comité vcs het geëigende platform voor de gedachtewisseling over edg-aan-
gelegenheden. Teneinde de zaken beter te kunnen coördineren, werd er een Bureau edg onder 
leiding van generaal-majoor J.D. Schepers onder het cvcs geplaatst.199 Dit onderhield het con-
tact met de landgenoten in de Militaire Afdeling edg van het Comité Intérimaire Militaire, dat 
was gezeteld in de Franse hoofdstad. Daarnaast was Nederland goed vertegenwoordigd in de 
internationale overlegorganen. Zo bekleedde luchtmachtkolonel A.B. Wolff de belangrijke voor-
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zittersstoel van de Section Air, waarin shape, aafce, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten 
als waarnemers naast de edg-landen vertegenwoordigd waren.200

 Gevoed met informatie uit de diverse organen, begonnen de kl en de Nederlandse lucht-
strijdkrachten vanaf begin 1952 in hun plannen serieus met de edg rekening te houden.201 Aan 
die planning hoefde wat de luchtstrijdkrachten betrof weinig te worden veranderd. Het Comité 
Intérimaire Militaire, belast met de vaststelling van nationale bijdragen aan de edg, kwam met 
een opgave waarin een Nederlandse bijdrage van 374 vliegtuigen stond vermeld. De aantallen en 
typen waren van het Paris Plan afgeleid en kwamen overeen met de in navo-verband toegezegde 
aantallen, minus de vier artilleriewaarnemingssquadrons. De Franse bijdrage bedroeg 1.989 
vliegtuigen, België zou 531 vliegtuigen leveren, Italië 876 en Duitsland 1.158. Eind 1954 zou er 
een totale luchtmachtomvang bereikt zijn van 4.928 vliegtuigen in edg-verband.202 Problemen 
deden zich aanvankelijk alleen voor bij de inbreng van de verkenningsvliegtuigen, waar zich een 
verschil tussen de navo- en de edg-planning openbaarde. In tegenstelling tot de Annual Review 
waren er namelijk geen verkenningsvliegtuigen opgenomen in de divisieorganisatie van de edg 
en al evenmin in de opgaven van de luchtstrijdkrachten.203 De Nederlandse delegatie drong er 
voortdurend op aan de bijdragen van de edg op de Annual Review van de navo te baseren en niet 
op het Accord Spécial, dat een verkeerd beeld schetste.204 De Nederlandse suggestie vond weinig 
weerklank bij de overige delegaties. Vooral Frankrijk was hier fel tegen gekant, niet in de laatste 
plaats omdat naleving van de Annual Review-procedure inhield dat West-Duitsland inzage kreeg 
in de werkelijke sterkte van de Franse strijdkrachten.205

 Ondanks de Franse achterdocht leidden de besprekingen over de luchtstrijdkrachten 
tot resultaten. Aan het begin van 1953 lag de organisatorische basis in grote lijnen vast. De 
edg-luchtstrijdkrachten zouden worden georganiseerd in mobiele basiseenheden (Unité de Base) 
van gelijkvormige samenstelling, elk homogeen-nationaal van samenstelling (Wing Homogènes). 
Een basiseenheid bestond uit een staf, een gevechtsgroep van drie squadrons, een technische 
groep voor de instandhouding en een basisgroep voor administratieve taken. Basiseenheden 
voor luchtverdediging en tactische luchtsteun telden 75 vliegtuigen (25 per squadron), voor 
nachtjagers bedroeg dit 36 (12 per squadron, hetgeen niet overeenkwam met de Nederlandse 
indeling van 16). Voor bombardements-, verkennings- en transporteenheden bedroegen deze 
aantallen respectievelijk 48 (16), 54 (18) en 48 (16). De nationale basiseenheden zouden – bij voor-
keur – met verschillende nationaliteiten worden gegroepeerd in een Commandement Aérienne 
Tactique (catac). Een aantal catac’s vormde tezamen een Force Aérienne Tactique (fatac). Op 
Nederlands aandringen zouden de luchtverdedigingseenheden uit de catac worden gelicht en 
onder eenhoofdige leiding in een fatac worden samengebracht. De edg-luchtstrijdkrachten 
zouden in de toekomst komen te ressorteren onder een commandant Europese Luchtmacht met 
een geïntegreerde staf, die op zijn beurt onder bevel van aafce stond. De edg-luchtmachton-
derdelen konden in een groter verband tevens Amerikaanse en/of Engelse eenheden bevatten, 
of hierin zelf worden opgenomen.206 De nationale Unités de Base zouden door de commandant 
Europese Luchtmacht, al dan niet via een territoriale commandant, worden aangestuurd.207

 Toch verliep niet alles crescendo. De knelpunten op luchtmachtgebied spitsten zich toe op 
drie deelgebieden: de positie van de territoriale luchtverdediging, de luchtstrijdkrachten in de 
koloniën en de gemeenschappelijke vliegtuigproductie. Zoals ook in navo-besprekingen dik-
wijls het geval was, vormde de positie van troepen bestemd voor de territoriale verdediging een 
heet hangijzer. Hoewel deze problematiek in de eerste plaats de Koninklijke Landmacht raakte, 
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betrof het evengoed de ‘derde dimensie’. Hier hing het nauw samen met het verlies van soeve-
reiniteit, meer in het bijzonder het uit handen geven van de nationale luchtverdediging. De dis-
cussie behelsde de vraag of de luchtverdedigingsjagers al dan niet tot de défense intérieure air 
moesten worden gerekend. De Nederlandse delegatie had steeds het standpunt gehuldigd dat 
luchtverdedigingsjagers niet tot de territoriale verdediging behoorden. Echter, vermeden moest 
worden dat landen hieruit de conclusie trokken dat bovenop de aantallen vermeld in het Accord 
Spécial, nog eens extra jachtvliegtuigen voor de territoriale verdediging moesten worden opge-
bracht – een idee dat alleen Italië voorstond.208 Frankrijk zette de zaak vervolgens op scherp toen 
het verklaarde, verwijzend naar voetnoot 1 van het Accord Spécial, als enige land recht te hebben 
op nationale, niet onder navo-toezicht staande luchtverdedigingseenheden. Hierop sloot de 
Nederlandse delegatie zich aan bij de Duits-Italiaanse reserve. De Nederlandse regering, vanaf 
het begin niet erg happig op deelname aan de edg, maakte zich hard voor een sterke binding van 
de edg met de navo en het plaatsen van de edg-strijdkrachten onder niet-edg-bevelhebbers, 
bij voorkeur Amerikaans, uit angst voor mogelijke belangenverstrengeling en het toespitsen 
van bestaande tegenstellingen. Hoezeer Nederland aan dit principe hechtte, bleek begin maart 
1953, toen Den Haag bezwaar maakte tegen de voorgenomen benoeming van de Franse maar-
schalk Alphonse Juin tot edg-opperbevelhebber. Dat zou de band met de navo slechts “ver-
zwakken” en afbreuk doen aan de Amerikaanse interesse in de verdediging van West-Europa, 
zo werd gevreesd.209 Het probleem van de bevelsbevoegdheid over de bondgenootschappelijke 
luchtverdediging kreeg een nieuwe dimensie toen ook Groot-Brittannië kenbaar maakte geen 
gemeenschappelijke operationele leiding over de Britse luchtverdedigingseenheden te zullen 
accepteren.210 De gesprekken stevenden af op een patstelling.
 Ook over de toewijzing van luchtstrijdkrachten die zich buiten het verdragsgebied bevonden, 
konden de deelnemers het maar niet eens worden. Frankrijk, dat een groot deel van zijn eenhe-
den op vliegbases in Noord-Afrika gestationeerd hield, zei “niets te kunnen opgeven”, terwijl Italië 
evenmin genegen was zijn ‘overzeese’ luchtmacht af te staan.211 Een laatste geschilpunt betrof het 
voornemen om in edg-verband tot standaardisatie te komen, met gemeenschappelijke vliegtuig-
productie als doel. De Nederlandse chefs van Staven meenden echter dat de gezamenlijke produc-
tie niet zou moeten wachten op standaardisatie, omdat dit naar hun oordeel nog “vele jaren” kon 
duren.212 Frankrijk leek standaardisatie bovendien aan te grijpen om zijn eigen producten aan de 
man te brengen.213 Toch zag een enkele Nederlandse partij er wel brood in. In maart 1954 ontving 
cls Baretta een schrijven van F.J.L. Diepen, oprichter van de Avio-Diepen n.v. vliegtuigfabriek, 
waarin deze voorstelde de Nederlandse regering het voortouw te laten nemen om in edg-verband 
tot standaardisatie te komen. De zakenman voorzag goede afzetmogelijkheden voor een in Neder-
land te ontwikkelen type lesvliegtuig en op den duur wellicht zelfs voor nachtjagers.214

 De ambitieuze vliegtuigbouwer moest zijn plannen voorlopig in de ijskast zetten. In mei 1954 
liet de Section Air weten geen nieuwe onderwerpen meer aan te snijden zolang Parijs weigerde 
het edg-verdrag te ratificeren.215 De geschillen bleken niet alleen op luchtmachtgebied onover-
brugbaar. Inmiddels waren de onderhandelingen over de totstandkoming van de edg ook op 
het politieke niveau volledig vastgelopen. Het hoofd Militaire Afdeling edg, luitenant-generaal 
M.R.H. Calmeyer, gaf opdracht het Bureau edg in de Franse hoofdstad tot een kernbezetting 
terug te brengen en het restant van het personeel huiswaarts te sturen.216 Actieve bemoeienis 
van Nederlandse militaire zijde kwam pas weer aan de orde toen besprekingen over de vorming 
van de opvolger van de Europese Defensie Gemeenschap – de West-Europese Unie – aanvingen. 
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In de Defensiecommissie liet minister Staf op 14 oktober 1954 weten dat zich op de conferentie 
te Londen uit militair oogpunt “gunstige ontwikkelingen” hadden voorgedaan, die voor Neder-
land positiever uitpakten dan de afspraken in edg-verband. De landmacht mocht voortborduren 
op het Vijfdivisie Plan, terwijl het luchtmachtaandeel door het Comité vcs ditmaal werd bepaald 
op 425 vliegtuigen. Hierbij was reeds rekening gehouden met het voornemen om na de invoering 
van de nieuwe Hawker Hunter dagjager twee Meteor-squadrons tot tactische squadrons om te 
vormen.217 Negen dagen later werden de uitkomsten van de Londense conferentie geformaliseerd 
in de Akkoorden van Parijs, waarmee de geboorte van de weu een feit werd. Deze gebeurtenis 
vormde het sluitstuk van een periode van ruim vier jaar lang moeizaam onderhandelen.
 De politieke noch de militaire leiding van Nederland had ooit serieus open gestaan voor de 
edg. Hoewel de jarenlang voortslepende besprekingen over de realisatie van de edg het doel 
van een Duitse militaire bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging niet dichterbij 
hadden gebracht, ondervond de opbouw van de Nederlandse krijgsmacht er evenmin hinder 
van. Op lange termijn zou de toetreding van de Bondsrepubliek tot de navo voor Nederland 
(daarentegen) van een veel grotere invloed blijken te zijn.

2.5 Het verloop van de tweede opbouwfase: zelfstandigheid, 
 modernisering en veramerikanisering

Terwijl de Nederlandse burgerbevolking in de zomer van 1950 gespannen afwachtte of de com-
munistische agressie van Korea naar Europa zou overslaan, liet de luchtmachtleiding geen 
mogelijkheid onbenut om de opbouw van de luchtstrijdkrachten te bespoedigen, teneinde bij 
een dergelijk doemscenario weerwoord te kunnen bieden. De politieke bereidheid om meer geld 
in de defensieopbouw te steken bracht de uitvoering van het Luchtmachtplan 1951-1954 binnen 
handbereik. Dit hing nauw samen met de aanvaarding van de Amerikaanse package-deal. Deze 
deal bracht de militaire hulpverlening in een stroomversnelling, waarvan vooral de nog op te 
richten Nederlandse tactische luchtstrijdkrachten profiteerden. De oprichting van een geïnte-
greerde navo-commando-organisatie en de Duitse toetreding tot de navo drukten evengoed 
hun stempel op de Nederlandse luchtmachtopbouw. Een neveneffect van de grootschalige 
mdap-hulp was een toenemende Amerikaanse invloed op de planning, training, logistieke 
organisatie en materiële uitrusting.

Een ingrijpende reorganisatie: afscheid van het Commando Legerluchtmacht Nederland...

De geleidelijke groei, grotere zelfstandigheid en samenwerking in bondgenootschappelijk ver-
band, alsmede de noodzaak om de verhouding van de chef Luchtmachtstaf tot de politieke lei-
ding (minister van Oorlog, staatssecretaris) te preciseren en de luchtmachtorganisatie in lijn te 
brengen met die van andere navo-luchtmachten, luidden een ingrijpende reorganisatie in. De 
luchtmachtorganisatie die op 1 september 1950 het levenslicht zag, bleef tot in de jaren zeventig 
in (vrijwel) ongewijzigde vorm gehandhaafd.218

 Het Commando Legerluchtmacht Nederland, dat een grote verdienste had gehad in de 
opbouw van de luchtstrijdkrachten in de eerste jaren, hield op te bestaan. De plaatsvervangend 
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cls vulde deze leemte door het leeuwendeel van de verplichtingen en bevoegdheden van het 
commando over te nemen. Omdat het aantal luchtmachteenheden zo snel groeide dat de cls 
deze in de toekomst onmogelijk direct zou kunnen aansturen, werd als onderdeel van de reor-
ganisatie een tussenlaag gecreëerd tussen de topleiding van de luchtstrijdkrachten en de een-
heden. Deze tussenlaag ging bestaan uit vier commando’s: het Commando Luchtverdediging 
(clv), het Commando Luchtvaartopleidingen (clo), het Commando Luchtvaarttroepen (clt) 
en het Commando Magazijnen en Werkplaatsen (cmw). De benaming cmw hield slechts kort 
stand. Na een reorganisatie werd het cmw op 6 juli 1951 tot het Commando Depots Materieel 
Luchtmacht (cdml) omgedoopt.219 Het kwartet commando’s ressorteerde onder de chef Lucht-
machtstaf. Per 15 januari 1952 voegde het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten (ctl) zich 
als vijfde en laatste bij hen.220

 Ook in de topleiding van de luchtstrijdkrachten vonden verschuivingen plaats. De poli-
tieke leiding berustte als vanouds bij de minister van Oorlog en zijn staatssecretaris. De Lucht-
machtraad voedde hen met adviezen inzake luchtmacht gerelateerde zaken, op basis waarvan 
zij het beleid bepaalden. De Luchtmachtstaf droeg zorg voor de uitwerking en uitvoering van 
het beleid. De bevelsbevoegdheid over de luchtstrijdkrachten lag in handen van de chef Lucht-
machtstaf, wiens staf werd uitgebreid met een kabinet en die op materieel en personeel gebied 
door respectievelijk een chef Technische Zaken & Materieel Luchtmacht (ctzm) en een chef 
Personeel Luchtmacht werd bijgestaan. De functie van adjunct adjudant-generaal Luchtmacht 
kwam daarmee te vervallen. Een nieuw gezicht was dat van de directeur Materieel Luchtmacht, 
die de leiding kreeg over het op 1 oktober 1950 opgerichte Directoraat Materieel Luchtmacht 
(dmlu). Dit directoraat werd rechtstreeks onder het Ministerie van Oorlog geplaatst. G. Otten, 
die naam had gemaakt bij Philips, werd benoemd tot de eerste directeur Materieel Luchtmacht. 
In zijn nieuwe functie kreeg de tot generaal-majoor bevorderde Otten de verantwoordelijkheid 
voor de verwerving van het luchtvaartmaterieel en de uitbesteding van het hoger onderhoud bij 
de industrie. De instandhouding van het materieel bleef daarentegen een taak van de cls, die 
hiermee zijn ctzm belastte. Deze inefficiënte constructie van strikt gescheiden verantwoor-
delijkheden kwam pas in april 1964 ten einde. Ter completering van de reorganisatie vond in 
augustus 1952 de aanstelling plaats van een personeelsfunctionaris voor luchtmachtzaken. De 
tot adjunct-directeur Personeel Luchtmacht benoemde kolonel H.P. Zielstra nam plaats in de 
staf van de directeur Personeel van het Ministerie van Oorlog, waar hij de personeelsbelangen 
van de luchtmacht op departementaal niveau behartigde. De instelling van deze nieuwe functie 
betekende een verdere uitholling van het takenpakket van de chef Personeel Luchtmacht, die 
voortaan – evenals de ctzm – tot een uitvoerende taak werd veroordeeld.221

 Door de reorganisatie werd ook de voorheen onbevredigende luchtmachtvertegenwoordi-
ging in de Luchtmachtraad verbeterd. Tot op dat moment telde de raad in de persoon van de 
chef Luchtmachtstaf welgeteld één luchtmachtfunctionaris. In de nieuwe opzet zag hij zich 
gesteund door de plaatsvervangend cls en de directeur Materieel Luchtmacht, naast de toege-
voegd hoofdofficier Luchtmacht van het Kabinet van de minister. Tot begin jaren zestig bleef de 
Luchtmachtraad in deze samenstelling gehandhaafd.222 Wel verscheen er eind 1954 een ‘nieuwe’ 
functionaris op de presentielijst van de Luchtmachtraad. Ondanks de invoering van de uitvoe-
rende commando’s bleek de ideale organisatievorm nog niet gevonden. De cls fungeerde in de 
eerste plaats als verlengstuk van de minister van Oorlog, waardoor hij zich te weinig aan zijn 
operationele taken kon wijden. Om in het gebrek aan centrale bevelvoering in de vredesorga-
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nisatie van de luchtstrijdkrachten te voorzien, werd besloten de functie van bevelhebber der 
Luchtstrijdkrachten (bdl) in te stellen.223 De bdl moest fungeren als hoogste autoriteit en als 
boegbeeld van de luchtstrijdkrachten. Hoewel het twee gescheiden taakomschrijvingen betrof, 
werden beide functies in één en dezelfde persoon verenigd. cls Baretta ging vanaf 10 november 
1954 tevens de positie van bdl bekleden. Per augustus 1955 kreeg de bdl daarnaast een taak in 
de oorlogsorganisatie, namelijk de organisatie van de territoriale (lucht)verdediging en de per-
sonele en logistieke verzorging van Nederlandse luchtmachteenheden onder navo-bevel. De 
hoogste bevelsbevoegdheid rustte nu in vredes- en oorlogstijd op Baretta’s schouders.224

 De zoektocht naar een juiste structuur van de topleiding stond het in 1947 in gang gezette 
proces van het onttrekken van verantwoordelijkheden aan de Koninklijke Landmacht geens-
zins in de weg. Zo ging in 1951 het beroepsmuziekkorps van het Regiment Stoottroepen over 
in handen van de lsk.225 Hoewel op het eerste oog wellicht weinig belangwekkend, vormde dit 
de opmaat voor de verdere toe-eigening van kl-bevoegdheden begin jaren vijftig. In navolging 
van het muziekkorps werd ook de Welzijnszorg Luchtmacht in 1952 ‘losgeweekt’ van de adju-
dant-generaal van de kl en onder de hoede van de chef Luchtmachtstaf gebracht. Hetzelfde gold 
voor het bij de luchtstrijdkrachten werkzame personeel in dienst van de inspecteur der Militaire 
Administratie. Ook de inspecteur der Intendance viel vanaf 1952 onder medezeggenschap van 
de luchtmachtleiding. Door de toekenning van justitiële bevoegdheden aan de cls kwam, naast 
de al in 1950 in het leven geroepen Luchtmachtkamers bij de Krijgsraad, “op militair-juridisch 
gebied de erkenning van het afzonderlijke karakter van de Luchtmacht [eveneens] tot uiting”. 
Tot slot kwam ook de directeur Militair Juridische Dienst, in die gevallen waar het luchtmacht-
zaken betrof, onder de cls te ressorteren.226

...en de bekroning tot zelfstandig krijgsmachtdeel

Het slotstuk moest echter nog komen. Al jaren streefde de luchtmachtleiding immers naar 
erkenning als zelfstandig krijgsmachtdeel. De luchtmachtleiding kreeg hierin bijval van minis-
ter van Oorlog Staf, die in de defensienota van mei 1951 liet weten te overwegen “gezien het 
gewijzigde karakter van de militaire luchtvaart (...) de luchtmacht tot een zelfstandige organisa-
tie te doen verklaren”.227 Tegelijkertijd benadrukte de minister dat het niet in zijn bedoeling lag 
een aparte staatssecretaris voor luchtmachtzaken te benoemen.228 Het vraagstuk van een eigen 
staatssecretaris was hem en zijn voorganger Schokking door de Tweede Kamer ettelijke keren 
voor de voeten geworpen.229 Het gros van de Kamerleden reageerde opgetogen dat de minister 
voornemens was de luchtstrijdkrachten een zelfstandige positie toe te kennen. Vorrink ging dit 
zelfs niet ver genoeg. De pvda-politicus wilde van de gelegenheid gebruikmaken om de Marine 
Luchtvaartdienst en de luchtstrijdkrachten samen te smelten; de bestaande scheiding vormde 
in zijn ogen “een der meest in het oog springende voorbeelden van een gemis aan efficiency in 
de krijgsmacht”. Dit impliceerde volgens Vorrink dat er een staatssecretaris voor de luchtmacht 
moest komen.230 Staf zag daar weinig heil in. Een staatssecretariaat voor de luchtmacht zou zijns 
inziens de onderlinge coördinatie in de weg staan.231 Zo gemakkelijk liet de Kamer hem er niet 
mee weg komen. In een Kamerzitting later in het jaar uitte ook Fens bezwaren tegen het onder-
schikken van de luchtstrijdkrachten aan de kl in departementaal verband. Men kon “een feite-
lijke discriminatie van een der krijgsmachtdelen” bezwaarlijk accepteren. “Een onderdeel met 
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zulke specifieke belangen moe[s]t niet worden medegemalen op de molen van de landmacht”, 
aldus de kvp’er. Opnieuw beriep Staf zich op het coördinatieprobleem.232 Een jaar later bleek 
de minister nog altijd dezelfde mening toegedaan, ondanks herhaaldelijk aandringen van de 
Kamer. vvd-lid Korthals had niet het idee dat de luchtmacht door de genomen maatregelen 
nu “erg zelfstandig was geworden”. De landmacht was op het gebied van personeelsbeleid te 
dominant aanwezig. Korthals pleitte voor “een meer reële zelfstandigheid”, zonder de inmid-
dels in gang gezette ontwikkelingen in de edg eerst af te wachten. De ontwikkeling van de 
luchtmacht in de laatste jaren had het probleem “meer urgent” gemaakt.233 Ditmaal sprak de 
minister klare taal. Hij vroeg zich af waarom toch zo naar een staatssecretaris voor de lucht-
macht werd verlangd. Waren er dan zoveel tekortkomingen, waardoor de ontwikkeling van de 
luchtstrijdkrachten schade leed? Volgens Staf wilden de luchtstrijdkrachten slechts een eigen 
staatssecretaris omdat ook de marine er één had. Het streven was om uiteindelijk te komen tot 
één Ministerie van Defensie, met één staatssecretaris voor personeelszaken en één voor materi-
eelzaken; daarom mocht nu geen tijd verloren gaan door weer een nieuwe reorganisatie. Volgens 
staatssecretaris van Oorlog F.J. Kranenburg moest de Kamer de verwerping van het idee van een 
eigen staatssecretaris ook zeker niet beschouwen als een teken dat de zelfstandigheid van de 
luchtmacht werd “verwaarloosd”.234

 Achter de schermen was intussen namelijk al het nodige werk in deze richting verricht. 
cls Aler ontving op 6 juni 1951 in de Luchtmachtraad van minister Staf de opdracht de moge-
lijke problemen van verzelfstandiging te inventariseren. Op Alers instigatie werd een week 
later besloten een werkcommissie te formeren.235 Problemen werden onder meer voorzien op 
het vlak van de administratie, juridische dienst en welzijnszorg, waarvoor als gezegd in 1952 
een passende oplossing werd gevonden. cgs luitenant-generaal B.R.P.F. Hasselman leek er veel 
aan gelegen de verzelfstandiging van de luchtstrijdkrachten zo lang mogelijk uit te stellen. Als 
onderdeel van zijn vertragingstactiek liet hij weten dat een verzelfstandiging niet logischerwijs 
voortvloeide uit het “operatief gebruik”, aangezien de land- en luchtstrijdkrachten “tot in de 
tactische details” moesten samenwerken. Verder achtte Hasselman het moment van verzelfstan-
diging “niet opportuun”, gezien de “stroom van werkzaamheden die de navo en edg thans over 
de staven uitstort[ten]” en de te verwachten organisatiewijzigingen als de edg eenmaal een feit 
werd. Het kwam hem beter voor te wachten. Beide bezwaren werden door de staatssecretaris 
zonder pardon van tafel geveegd.236

 Een lastiger te omzeilen klip bleek de Grondwet. Artikel 61 gaf de Koning het oppergezag 
over “zee- en landmacht”, maar nergens werd gerept over luchtstrijdkrachten. Hoewel het “een 
enge interpretatie” zou zijn, meende het hoofd van de Afdeling B7 (Wetgeving en Publiek Recht) 
van het Ministerie van Oorlog, M.J.P.D. baron van Harinxma thoe Slooten, dat een rechter met 
dit argument de rechtsgeldigheid zou kunnen betwisten van de voor een verzelfstandiging van 
de luchtstrijdkrachten noodzakelijke wijzigingen in de Grondwet.237 De op 29 februari 1952 door 
het Ministerie van Oorlog in het leven geroepen Commissie voor Zelfstandige Luchtmacht 
kwam tot dezelfde conclusie: een grondwetswijziging was noodzakelijk. cls Aler zonk de moed 
langzamerhand in de schoenen. Het rapport van de Commissie voor Zelfstandige Luchtmacht 
was als “de muis, die door de berg gebaard is”, zo verzuchtte hij. Er leek weinig kans van sla-
gen om de benodigde grondwetswijziging nog te koppelen aan de wijziging die op dat moment 
reeds in de Kamer in behandeling was, zodat op zijn vroegst pas rond 1957 tot verzelfstandiging 
zou kunnen worden overgegaan. Somber concludeerde Aler dat men “de gunstige tijd om de 
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zelfstandigwording van de Luchtmacht te realiseren (...) voorbij [had] laten gaan” en de verzelf-
standiging nu naar “een vrij verre toekomst” zou worden verschoven.238 J. Kan, raadsadviseur bij 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bood een uitweg uit de impasse. Hij beargumenteerde 
dat het begrip “leger en vloot” in 1848 alle bestaande strijdkrachten omvatte, waarmee het in feite 
de betekenis van “krijgsmacht” kreeg.239 Uitgaande van deze ruimere interpretatie vereiste een 
zelfstandige luchtmacht geen grondwetswijzing.240

 Uiteindelijk zou de verzelfstandiging van de luchtstrijdkrachten noch in 1952, noch in de 
“vrij verre toekomst” plaatsvinden. In februari 1953 kon minister Staf aan de ministerraad mee-
delen dat de juridische horde definitief was overwonnen. Als oplossing was gekozen voor de 
lezing dat de luchtstrijdkrachten zich hadden ontwikkeld tot “een zelfstandig onderdeel” van 
de landstrijdkrachten, waaraan de naam “Koninklijke Luchtmacht” zou worden toegekend. Staf 
stelde zijn ambtgenoten voor om bij eenvoudig Koninklijk Besluit (kb) de naam “Luchtmacht” 
vast te stellen en de Koningin te vragen het predicaat “Koninklijke” te verlenen. De raad ver-
klaarde zich hiermee, mede gezien het herhaaldelijk aandringen van het parlement, akkoord.241 
Vliegbasis Soesterberg, de bakermat van de Nederlandse luchtvaart, vormde op 27 maart 1953 
het toneel van “de belangrijkste dag in de geschiedenis van de Nederlandse militaire luchtvaart”. 
Vooruitlopend op het veertigjarig jubileum van de militaire luchtvaart in Nederland, werd de 
inhoud van het kb aan de in groten getale toegestroomde binnen- en buitenlandse militaire en 
civiele genodigden bekendgemaakt.242 Vanwege “uitnemende diensten (...) in tijden van oorlog 
en gevaar aan Ons en den lande bewezen” gingen de luchtstrijdkrachten, behoudens die beho-
rende tot de km, voortaan als derde krijgsmachtdeel genaamd “Koninklijke Luchtmacht” (klu) 
door het leven.243 Interessant is dat het kb melding maakt van verdiensten uit het verleden, maar 
niet verhaalt over de toekomst. Tijdens de plechtigheid werd ook de benoeming van prins Bern-
hard tot inspecteur-generaal van de Koninklijke Luchtmacht (igklu) wereldkundig gemaakt.244

 Met de erkenning als zelfstandig krijgsmachtdeel verstomde echter niet onmiddellijk alle 
kritiek. Integendeel, de storm laaide juist op. De departementale organisatiestructuur bleef 
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menigeen een doorn in het oog. Tijdschriften als Avia, Onze Luchtmacht en Vliegwereld rakelden 
de discussie over een ‘eigen’ staatssecretaris voor luchtmachtzaken en een eigen departement 
binnen het Ministerie van Oorlog op.245 Ook in de Tweede Kamer verscheen het onderwerp tot 
ontsteltenis van minister Staf weer op de agenda.246 Bij de vaststelling van de rijksbegroting 
voor het jaar 1955 paste hij er dan ook voor nogmaals uit te leggen waarom een staatssecreta-
ris voor de klu in zijn ogen “onnodig” en “ongewenst” was.247 Om hun politieke meesters en 
beide andere krijgsmachtdelen niet voor de schenen te schoppen, ijverde de luchtmachtleiding 
slechts op fluistertoon voor een eigen staatssecretaris. Maar hoewel dit pas in 1963 het gewenste 
resultaat zou opleveren, bleek het organisatorische fundament voorlopig stevig genoeg om op 
voort te bouwen.248

Het operationele domein: Commando Luchtverdediging en 
Commando Tactische Luchtstrijdkrachten

Binnen het raamwerk van de navo was aan de klu een viertal taken toegewezen. De eerste (en 
lange tijd belangrijkste) taak omvatte het opbouwen en onderhouden van een luchtverdedigings-
systeem voor het beschermen van het Nederlandse grondgebied. Daarbij inbegrepen was de ver-
dediging van een deel van de Noordzee, ter bescherming van de eigen en geallieerde scheepvaart 
en de Nederlandse havens. Deze taak viel toe aan het Commando Luchtverdediging. Kolonel Van 
der Werff bekleedde als eerste de functie van commandant-clv (c-clv). Op 1 november 1952 
droeg Van der Werff het stokje over aan commodore W.J. Reijnierse, die op zijn beurt per 1 maart 
1955 door commodore A.J. de Vries werd afgelost. De Staf clv huisde tot 1952 in Schevenin-
gen, om vervolgens zijn intrek te nemen in villa De Wulperhorst in Zeist. Tot het ressort van de 
commandant-clv behoorden aanvankelijk het Administratief Squadron Staf clv, de luchtver-
dedigingssquadrons, Jachtvliegschool 1 (jvs 1), de vliegbases Leeuwarden, Soesterberg, Twen-
the en het in aanbouw zijnde Ypenburg, de radar- en peilstations, het Sector Operations Centre, 
het Centraal Verkeersleidings- en Verbindingssquadron (cvv), de twee squadrons Luchtmacht 
Vrouwenafdeling (luva) en het Korps Luchtwachtdienst.249 In 1954 kwamen het op 1 december 
1952 tot 334 (Transport) Squadron omgedoopte 1 Transva en het Foto Karteringssquadron het 
clv nog versterken. De organiek tot de kl behorende territoriale luchtdoelartillerie, tot slot, 
kwam in oorlogstijd onder operationeel bevel van c-clv.250

 Toen kolonel Van der Werff op 1 september 1950 de leiding over het clv op zich nam, had 
hij als hoofddoel om een ‘paraplu’ boven Nederland op te bouwen. Deze vergelijking zou in de 
beginjaren menigmaal terugkeren, onder meer in de in 1955 gehouden herdenkingsrede van 
commodore De Vries ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het clv. Beeldend vergeleek 
hij de kleine clv-staf met de steel van de paraplu, waarvan de baleinen werden gevormd door 
de ondersteunende onderdelen (vliegbases, meldings- en gevechtsleidingsstelsel, technische- 
en logistieke diensten), terwijl het scherm bestond uit de, weinige, operationele luchtverde-
digingssquadrons. Hoewel in voorgaande jaren veel werk was verzet, bestond het clv in sep-
tember 1950 nog slechts uit vijf luchtverdedigingssquadrons (waarvan één nog uitgerust met 
Spitfires), twee vliegbases, vier radarstations en 2.100 man personeel.251

 Terwijl de opbouw van de luchtverdediging gestaag voortging, werd begin jaren vijftig 
begonnen met het opbouwen en onderhouden van tactische luchtstrijdkrachten. Dit hield 
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verband met de tweede klu-taak in navo-verband: het verkennen en bestrijden van vijandelijke 
gronddoelen, het leveren van tactische luchtsteun aan de landstrijdkrachten en – waar mogelijk – 
bijdragen aan de luchtverdediging boven het gevechtsgebied. Met deze taken werd het Commando 
Tactische Luchtstrijdkrachten belast. Kolonel J.L. Zegers kreeg de taak toebedeeld om de oprich-
ting van het ctl als vijfde commando binnen de luchtmachtorganisatie vorm te geven. Op de 
Luchtmachtstaf in Den Haag riep Zegers hiervoor een kleine staf ervaren officieren, veelal afkom-
stig van het ml-knil, in het leven: het Bureau Voorbereiding Oprichting Tactische Luchtstrijd-
krachten (bvot).252 Na ruim een jaar van voorbereidingen vond op 15 januari 1952 de oprichting 
van het ctl plaats. Als eerste commandant ctl (c-ctl) viel de keuze op Zegers, die het ctl ‘in de 
steigers’ had gezet. Op 1 oktober 1953 volgde commodore Reijnierse hem als waarnemend hoofd 
op, terwijl bij de volgende commandowisseling, op 2 april 1954, kolonel De Vries (die later het clv 
onder zijn hoede zou nemen) het roer overnam. Op 21 februari 1955 viel kolonel Maurenbrecher 
deze eer ten beurt, die de functie van c-ctl tot augustus 1959 bekleedde. De staf was gevestigd in 
villa ’t Djekt in het Brabantse Zeelst. Onder het ctl vielen Nr. 1 Tactische Vliegbasis (Volkel) en Nr. 2 
Tactische Vliegbasis (Eindhoven), met de aldaar gestationeerde Tactische Jachtgroepen253 en de in 
1952 opgerichte Jachtvliegschool 2 (jvs 2). Aanvankelijk behoorden ook 334 (Transport)squadron 
en de Groep Lichte Vliegtuigen (gplv) tot dit jongste commando, maar vanwege de integratie van 
het ctl in 2ataf werden beide midden jaren vijftig elders ondergebracht. Het 334 (Transport)
squadron vond onderdak bij het clv, terwijl de gplv een plekje kreeg binnen het clo.254 Voortaan 
verzorgde het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten het luchtmachtoptreden bij gezamen-
lijke oefeningen met de landmacht, zodat het clv zich geheel kon toeleggen op zijn luchtverdedi-
gingstaak.255 De staf van het ctl wist de zaak spoedig op de rails te krijgen, ondanks de moeizame 
start. Het gemis aan administratieve voorschriften en het heersende personeelstekort in vrijwel 
alle dienstvakken vroegen de meeste aandacht. Binnen een jaar groeide de personeelsbezetting uit 
van 1.236 tot 2.592 man, mede door de instroom vanuit het ml-knil.256

 Minder in het oog springend, maar niet minder belangrijk, waren de twee overige taken, te 
weten luchttransport en (artillerie)waarneming voor de landstrijdkrachten. Luchttransport, de 
verantwoordelijkheid van 334 (Transport)squadron, was van eminent belang gezien de te ver-
wachten moeilijkheden in oorlogstijd bij het vervoer over de weg. Voor communicatievluchten, 
verkenning en artilleriewaarneming was het voornemen opgevat vier Air Observation Post-squa-
drons (aop) met lichte vliegtuigen op te richten. Lange tijd bleef dit aantal evenwel beperkt tot één 
squadron: 298 Squadron. Pas in 1956 vond de oprichting van een tweede eenheid, 299 Squadron, 
plaats. Tezelfdertijd werden de in gebruik zijnde Piper l-18c Super Cubs aangevuld met de Hiller 
h-23b Raven, de eerste helikopter in luchtmachtdienst. De gplv was weliswaar een klu-formatie, 
maar stond volledig ten dienste van de kl. De klu was verantwoordelijk voor het vliegen en onder-
houden van de vliegtuigen, die in oorlogstijd ten behoeve van het 1e Legerkorps werden ingezet.257

Integratievraagstukken: de inpassing van het clv en ctl 
in de 2ataf commandostructuur

Zoals in hoofdstuk twee vermeld, kreeg het plan voor een bondgenootschappelijke luchtver-
dediging eind jaren veertig vorm. Bij de uitwerking rezen echter al spoedig problemen, die in 
hoofdzaak tot het vraagstuk van de bevelvoering te herleiden waren. Teneinde de samenwerking 
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tussen de defensieve en offensieve luchtstrijdkrachten te optimaliseren, stemde Nederland, 
evenals België, in met eenhoofdig bondgenootschappelijk bevel over zijn luchtverdedigings- 
en tactische squadrons. Voorwaarde was dat de Britse luchtverdediging in deze plannen zou 
worden betrokken en elk land een derde deel van het eigen luchtverdedigingspotentieel voor 
nationale doeleinden mocht reserveren. Gelet op de geringe diepte van de Centraal-Europese 
sector vloeiden achterland en gevechtszone min of meer in elkaar over, zodat er snel moest 
kunnen worden geschakeld tussen territoriale luchtverdediging en offensieve of defensieve 
operaties ten behoeve van de landstrijdkrachten. Hiervoor was eenhoofdig bevel simpelweg een 
must. Nederland beschikte over onvoldoende middelen om een adequate luchtverdediging te 
voeren en door internationale coördinatie was het mogelijk zwaartepunten te leggen, waarvan 
Nederland profijt had. Daarnaast was er destijds bij de luchtmacht nog geen sprake van aparte 
tactische luchtstrijdkrachten; de Meteor nam aanvankelijk beide rollen nog voor zijn rekening. 
Tactische luchtsteun was voor Nederland een relatief nieuwe ‘tak van sport’. Het concept was in 
de Eerste Wereldoorlog uitgevonden en werd in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en tij-
dens de oorlog verfijnd, een ontwikkeling die aan het bezette Nederland grotendeels voorbij was 
gegaan. Uit het feit dat voorlopig geen onderscheid te maken was tussen tactische en luchtver-
dedigingsjagers, moest volgens de Luchtmachtstaf als vanzelf de consequentie van eenhoofdig 
bevel worden getrokken.258

 Frankrijk nam een tweeslachtige positie in: de Franse noordoostelijke luchtverdedigings-
groep, die aan de Nederlands-Belgische sector grensde, kon zonder bezwaren ingebracht wor-
den, maar Parijs wenste de resterende luchtstrijdkrachten in eigen beheer te houden.259 De Britse 
bondgenoot was zelfs helemaal niet van zins zijn luchtverdedigingscomponent, het befaamde 
Fighter Command, onder eenhoofdig bondgenootschappelijk bevel te plaatsen. Het stak Neder-
land dat Groot-Brittannië, nota bene de mastermind achter het continentale luchtverdedigings-
systeem, zich zo opstelde. Hoewel dit niet als een volslagen verrassing kwam – Groot-Brittannië 
had reeds vanaf 1949 laten doorschemeren de soevereiniteit over zijn nationale luchtverdediging 
niet te willen opgeven – verzwakte het de Nederlandse luchtverdedigingspositie, die immers 
direct grensde aan de Britse sector en daarmee in oorlogstijd hecht zou moeten samenwerken.260 
Ook toen de bondgenootschappelijke luchtverdediging als inzet van de edg-onderhandelingen 
begin jaren vijftig opnieuw ter sprake kwam, bleef Groot-Brittannië eenhoofdige leiding hals-
starrig afwijzen.261

 Ongehinderd door de Britse en Franse terughoudendheid, maakten Nederland en België 
vaart met hun aandeel in de coördinatie. De oprichting van het Commando Luchtverdediging 
maakte het mogelijk de tot dan toe nog slechts op papier bestaande Belgisch-Nederlandse lucht-
verdedigingsgroep daadwerkelijk tot stand te brengen. Het clv bood de commandostructuur 
om de in oorlogstijd onder bevel van saceur vallende Nederlandse luchtverdediging met haar 
Belgische evenknie in No. 69 Group bij 2ataf onder te brengen.262 Medio 1951 kwam Aler met 
zijn Belgische collega, luitenant-generaal L.J.G. Leboutte, overeen dat het bevel over de geïnte-
greerde staf van de Nederlands-Belgische No. 69 Group beurtelings in handen van een Belg en een 
Nederlander zou berusten, terwijl diens plaatsvervanger de tegenovergestelde nationaliteit zou 
bezitten.263 Op 1 maart 1952 werd No. 69 Group, dat alleen voorzag in de luchtverdediging van het 
Belgische en Nederlandse grondgebied, officieel opgericht. Dat gebeurde ondanks het feit dat 
een definitieve instructie waarin de bevoegdheden en de taken van de commandant No. 69 Group 
(C-69 Group) waren opgetekend, ontbrak.264
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Na moeizaam overleg tussen 2ataf, aafce en de beide luchtmachtstaven werden de taken en 
verantwoordelijkheden in april 1953 in een voorlopige instructie vastgelegd. In vredestijd ver-
vulde de in het Belgische Deurne gezetelde C-69 Group een coördinerende en adviserende taak, 
maar tijdens oefeningen en in oorlogstijd (op navo-alarmfase Simple Alert265) verkreeg de com-
mandant van No. 69 Group operational control over de Nederlandse en Belgische luchtverdedi-
gingsmiddelen en fungeerde hij als Deputy Commander van de commandant 2ataf (c-2ataf). 
In dat geval integreerden de operationele staven van 2ataf en No. 69 Group, waarna de Group 
Operations Room van No. 69 Group dienst ging doen als Command Operations Room. c-2ataf voerde 
vanuit daar de algehele leiding over alle luchtoperaties in het 2ataf-gebied, terwijl C-69 Group 
de luchtverdediging boven de Beneluxlanden aanstuurde. In het kort ging dit als volgt: de Group 
Controller No. 69 Group coördineerde de operaties in de twee nationale luchtverdedigingssectoren 
met een luchtbeeld dat het Nederlandse en Belgische Sector Operations Centre gezamenlijk cre-
eerden. De soc’s, belast met de tactical control over de operaties, verkregen hun gegevens van 
de radarstations, die tevens de daadwerkelijke onderscheppingen leidden. De positie van eigen 
vliegtuigen werd met behulp van peilstations bepaald. C-69 Group kon de Sector Controller op een 
soc opdracht geven om jachtvliegtuigen in te zetten, waarna een Fighter Marshall deze begeleidde 
tot zij door de gevechtsleiding van een van de radarstations konden worden overgenomen. C-69 
Group werd in de uitvoering van haar taken gehandicapt door de regeling dat steeds een derde van 
haar potentieel beschikbaar moest blijven voor de bescherming van voor Nederland en België van 
vitaal belang geachte objecten.266 In het geval van Nederland kon deze ‘reservemacht’ uitsluitend 
door c-clv gedirigeerd worden, die deze functie naast zijn geallieerde functie behield.267 c-clv 
droeg daarnaast zorg voor het voorbereiden van de luchtverdedigingseenheden op hun oorlogs-
taak, het handhaven van hun gevechtsgereedheid en het tijdig innemen van de oorlogsopstellin-
gen, terwijl de verantwoording over de algehele opbouw van het clv vanzelfsprekend bij de cls/
bdl berustte.268 Met de realisatie van No. 69 Group bekroonden Nederland en België hun streven 
naar bondgenootschappelijke samenwerking op luchtverdedigingsgebied. De Amerikaanse lui-
tenant-generaal Norstad, de Air Deputy bij shape en toekomstig opperbevelhebber, liet niet na 
hen te prijzen voor het pionierswerk op het gebied van de coördinatie van hun luchtverdedigings-
netwerken. Zij dienden als voorbeeld voor de overige lidstaten.269

 Toch pakte deze samenwerking niet op alle fronten goed uit. Dat lag vooral aan het feit dat 
No. 69 Group de militaire navo-autoriteiten een ingang bood om invloed te krijgen op natio-
nale luchtverdedigingsmiddelen. c-2ataf bemoeide zich ook in vredestijd heel nadrukkelijk 
met allerhande operationele aspecten. In november 1954 wees een bezorgde cls, Baretta, voor 
het eerst op het zijns inziens “gevaarlijke aspect” van de coördinatie, waarbij de klu het risico 
liep “dat alles uit handen (...) [werd] gegeven”. Dat was onder meer gebleken uit de moeizame 
onderhandelingen over de precieze bevoegdheden van C-69 Group.270 Regering en luchtmacht-
leiding vreesden hun zeggenschep over de nationale luchtverdediging aan de navo te verliezen, 
terwijl andere lidstaten geen aanstalten maakten het Nederlands-Belgische voorbeeld te volgen. 
De Nederlandse belangen dreigden zodoende ondergesneeuwd te raken. De Luchtmachtstaf sprak 
zich in juni 1955 daarom uit voor de afschaffing van No. 69 Group in zijn huidige vorm ten faveure 
van integratie in 2ataf, teneinde een betere coördinatie te bewerkstelligen. Om het verlies van 
zeggenschap tegen te gaan, zou in vredestijd een Deputy Commander van c-2ataf moeten worden 
aangewezen, een functie die vervuld zou moeten worden door een Nederlander of Belg met een 
hoge rang. Verder zouden op “redelijke basis” Nederlandse en Belgische officieren op invloedrijke 
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posities in de geïntegreerde 2ataf-staf opgenomen moeten worden, waardoor beide landen hun 
nationale belangen beter gewaarborgd zouden zien. Dit waren twee uitkomsten van een stafstu-
die naar de toekomst van No. 69 Group, die in de zomermaanden van 1955 plaatsvond. Een ander 
bezwaar dat uit deze studie naar voren kwam, was het verschil tussen de vredes- en oorlogsorga-
nisatie, waardoor bij de omschakeling – zo was uit oefeningen gebleken – kostbare tijd verloren 
ging. Ook België meende dat de aan nationale grenzen gebonden No. 69 Group niet langer aan de 
verwachtingen voldeed, gezien de kwalitatieve en kwantitatieve groei van het Sovjet-luchtwapen 
en de in de nabije toekomst te verwachten invoering van ‘voorwaartse defensie’.271

 Hoewel de coördinatie in No. 69 Group weliswaar een stap in de goede richting betekende, kon 
dit niet de zorgwekkende staat verhullen waarin de bondgenootschappelijke luchtverdediging 
zich als geheel nog altijd bevond.272 Getuige ook de harde woorden van saceur Gruenther, die 
in december 1955 voor het Military Committee verklaarde dat “the air defense of Allied Command 
Europe (...) was in a deplorable condition”. De luchtverdediging was “the greatest weakness” in 
de bondgenootschappelijke verdediging.273 Zijn plaatsvervanger, veldmaarschalk Montgomery, 
liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Hij stelde dat indien in de nabije toekomst oorlog zou 
uitbreken, hij de navo niet in staat achtte om tijdig een effectief luchtverdedigingssysteem op 
te bouwen.274 Luchtverdediging bleef te veel een nationale aangelegenheid. Het resultaat was 
een verbrokkeld stelsel van lidstaten, die elk uitsluitend de verantwoordelijkheid droegen voor 
de luchtverdediging boven hun eigen grondgebied. Er was geen eenheid van leiding en evenmin 
was er sprake van standaardisatie om de coördinatie te bevorderen. De lidstaten beschikten over 
een bonte verzameling aan vliegtuigtypen, procedures en systemen. Maatregelen op luchtverde-
digingsgebied werden zonder onderling overleg genomen, op basis van hun individuele operati-
onele concepten, economische mogelijkheden en nationale aanschaffingspolitiek.275 Deze facto-
ren maakten coördinatie in oorlogstijd tot een welhaast onmogelijke opgave. De meest voor de 
hand liggende oplossing was een streven naar integratie, maar dit impliceerde – veel meer dan 
bij coördinatie het geval was – het uit handen geven van nationale bevoegdheden. Daarvoor leek 
het klimaat allerminst rijp. Maar, zoals in een volgend hoofdstuk zal worden belicht, dit gevoe-
lige vraagstuk bleef op de agenda.
 Hoe verschillend was de uitgangssituatie bij de inpassing in 2ataf van het Commando Tacti-
sche Luchtstrijdkrachten. Bij de opbouw van tactische luchtstrijdkrachten werd vanaf het begin 
aangestuurd op integratie. In tegenstelling tot de clv-squadrons, waarover 2ataf uitsluitend 
in oorlogstijd het bevel kreeg, stonden de zes volgens het Luchtmachtplan 1951-1954 te formeren 
Nederlandse tactische squadrons vanaf hun oprichting onder operational control van de navo. 
Dit hield in dat c-2ataf in vredestijd controle had over de tactische squadrons en coördinerend 
optrad waar het operationele zaken betrof. In oorlogstijd, op navo-alarmfase Simple Alert, ver-
kreeg c-2ataf operational command over de Nederlandse tactische squadrons. Dit ging nog een 
stap verder dan operational control en bood hem onder meer de mogelijkheid eenheden zonder 
ruggespraak met nationale autoriteiten in te zetten en te verplaatsen.276 Binnen 2ataf, dat uit 
drie Groups bestond, vormden de ctl-squadrons samen met enkele Britse tactische squadrons No. 
2 Group. De al genoemde No. 69 Group (Nederlandse en Belgische luchtverdedigingseenheden) en 
No. 83 Group (Belgische en Britse tactische squadrons) completeerden het geheel. De navo-land-
strijdkrachten waren op soortgelijke wijze in legergroepen gebundeld. In de aan 2ataf toegewe-
zen verdedigingssector bevond zich de Northern Army Group (northag), waarvan naast Britse 
en Belgische eenheden ook het Nederlandse Eerste Legerkorps (1 Lk) deel uitmaakte. Doordat 
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c-2ataf echter operational command had over de Nederlandse tactische squadrons, kon 1 Lk in 
oorlogstijd niet automatisch op hun steun rekenen.277

 De gunstiger vooruitzichten ten spijt verliep de integratie van het ctl evenmin zonder slag of 
stoot. De luchtmachtleiding liet zich niet zomaar alles welgevallen en in de aanloop naar integratie 
staken ook hier de inmiddels welbekende problemen van het verlies van zeggenschap de kop op. In 
juni 1952 ontving de Luchtmachtstaf een schrijven van het hoofdkwartier 2ataf, waarin kortweg 
werd medegedeeld dat de commandant van No. 2 Group (c-2 Group) per 1 juli 1952 de verantwoor-
delijkheid voor alle operationele en trainingszaken van het ctl zou overnemen. Een woedende 
cls Aler liet per ommegaande weten dat dit “straightforward and simple directive” hem veel te ver 
ging. Hoewel hij de noodzaak inzag om 2ataf in vredestijd invloed over zaken van operationele 
aard te geven, mocht dit niet zo ver gaan als thans werd voorgesteld.278 Nog dezelfde dag bracht 
Aler het zijns inziens ongepaste voorstel in het Comité vcs aan de orde. Daar bleek dat beide andere 
stafchefs in hun ressorts geen “symptomen” hadden waargenomen van wat Aler noemde “een 
wens van de geallieerde militaire autoriteiten om meer aan zich te trekken dan hen toekomt”.279 
De territoriumdrift van de militaire navo-autoriteiten bleek een hardnekkig probleem. In mei 
1953 beklaagde Aler zich opnieuw over het feit “dat meer en meer (...) rechtstreeks operationele 
bevelen aan [het] ctl werden gegeven, zonder de cls in te lichten”. Steeds was saceur Norstad de 
boosdoener. Hoewel Aler de gevolgde bevelsprocedure operationeel juist achtte, liet hij minister 
Staf desgevraagd weten dat de Nederlandse tactische squadrons – in tegenstelling tot de Belgische 
– niet in 2ataf geïntegreerd waren en zodoende (nog) niet onder internationaal bevel stonden. 
De cls stelde aan integratie de voorwaarde dat het 2ataf-hoofdkwartier, dat zich in Bad Eilsen 
bevond, reeds in vredestijd zijn oorlogsbestemming te Maastricht (in een uitgehakte bunker in 
de Cannerberg) zou betrekken, waarschijnlijk met de gedachte dat hij zo meer invloed kon uitoe-
fenen. Na enig overleg besloot Aler om “niet verder te protesteren tegen de bevelsprocedure van 
Generaal Norstad”, maar erop toe te zien dat geen “onverantwoordelijke bevelen [zouden] worden 
gegeven”. Om hieraan toe te voegen dat het ctl “in laatste instantie de bevelen aan zijn squadrons 
[bleef ] geven en (...) dus te allen tijde [kon] ingrijpen”.280

 Hoewel de besprekingen zich eind 1953 volgens het Comité vcs in een voor Nederland posi-
tieve zin ontwikkelden, bleven sommige hindernissen onoverwonnen. Alers wens om het oor-
logshoofdkwartier in Maastricht permanent te bezetten bleef onvervuld. In oktober 1954 verrees 
het nieuwe Joint Headquarters (jhq) 2ataf/northag in het West-Duitse Rheindahlen. Dit riep 
vragen op over de status van de Nederlandse officieren die functies in de 2ataf-staf gingen 
bekleden, aangezien Nederland immers geen bezettende mogendheid was. Problematischer 
achtte minister Staf het te geringe Nederlandse aandeel in de oorlogsorganisatie. Hoewel shape 
waar mogelijk geïntegreerde staven voorstond, koos het er vanwege economische motieven en 
de noodzaak de organisatie snel draaiende te krijgen voor de bestaande Britse organisatie voorlo-
pig te handhaven. Alers opvolger, Baretta, liet de minister desgevraagd weten dat er gewoonweg 
te weinig luchtmachtpersoneel voorhanden was om hierin op korte termijn verandering te kun-
nen brengen.281 Nederland kampte evenals België met een tekort aan gekwalificeerd personeel 
en had moeite alle toegewezen posten in de geïntegreerde navo-hoofdkwartieren te bemannen. 
Baretta oordeelde dan ook dat met shape’s voorstellen genoegen moest worden genomen.282

 Toen het jaar 1954 ten einde liep, moest Baretta evenwel concluderen dat de integratie nog 
altijd “niet erg bevredigend” verliep. De inzet was ditmaal de vestigingsplaats van het hoofd-
kwartier van No. 2 Group. 2ataf drong aan op Sundern, maar Baretta vond deze West-Duitse 
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plaats “te ver van Nederland verwijderd om volledige integratie te kunnen blijven doorvoeren”. 
Een fusie van de operationele staf van het ctl met No. 2 Group “zou nog wel gaan”, maar dit kon 
“zich niet meer uitstrekken tot de personeels- en technische staf ”.283 In september 1954 vertrok 
dan ook alleen de operationele staf van het ctl van Zeelst naar Sundern om met No. 2 Group 
te integreren. Het No. 2 Group-hoofdkwartier bood het daaropvolgende jaar tevens plaats aan 
het Nederlands Administratief Commando van No. 2 Group (nac-2 Group), dat een vredesbezet-
ting van 450 man telde. Dit niet-geïntegreerde stafdeel stond onder bevel van de commandant 
nac van No. 2 Group (c-nac-2 Group) en behartigde de administratieve en logistieke belangen 
van de klu-onderdelen. Onder zijn hoede vielen de secties Personeel en Logistiek, het Admi-
nistratieve Korps No. 2 Group en de Tactische Vliegbases Eindhoven en Volkel. c-nac-2 Group 
vervulde tevens de operationele functie van Chef Staf bij de Brits-Nederlandse groep.284 Na twee-
enhalf jaar ‘strijd’ ging op 1 januari 1955 de operationele controle over de ctl-squadrons namens 
c-2ataf eindelijk in handen van c-2 Group over.285

 Voor één van de Nederlandse tactische squadrons was een bijzondere positie binnen 
2ataf weggelegd. Dit betrof het met fotoverkenning belaste 306 Squadron, dat in een geïnte-
greerde Tactical Reconnaissance Wing rechtstreeks onder c-2 Group zou worden geplaatst. Met 
dit doel voor ogen werd 306 Squadron als enig Nederlands squadron in vredestijd op Duits 
grondgebied gestationeerd. Hoewel de plannen voorzagen in een plaatsing op de vliegbasis 
Gütersloh, zou Bückeburg de eerste thuisbasis worden.286 Na een kort verblijf van amper twee 
maanden verhuisde het squadron in november 1954 naar de raf-basis Laarbruch, waar het 
met twee Britse Meteor-squadrons deel uitmaakte van de Britse No. 34 Reconnaissance Wing. 
Hoewel de beoogde integratie in de multinationale Tactical Reconnaissance Wings nimmer tot 
stand kwam, bleef het squadron tot eind 1957 in West-Duitsland – alleen in oorlogstijd zou het 
op Volkel terugtrekken.287

 In oorlogstijd, na de uitgifte van Simple Alert, verkreeg c-2 Group als gezegd operational com-
mand over alle onder zijn bevelen gestelde Britse en Nederlandse tactische squadrons. Gezien 
de veronderstelde numerieke overmacht van de Sovjet-legers zouden de geallieerde staven en 
de Britse tactische squadrons waarschijnlijk op enig moment hun posities in Duitsland moeten 
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prijsgeven. Het terugtrekken van de Britse eenheden naar de redeployment fields en stations in 
onder meer Nederland geschiedde aan de hand van operatieplan Jason. Bij het uitbreken van vij-
andelijkheden opereerde No. 2 Group vanaf haar vredeslocatie in Sundern. Wanneer deze positie 
onder de voet gelopen dreigde te worden, verplaatste het operationele deel van het hoofdkwar-
tier van No. 2 Group zich naar het soc Driebergen. De rest van het hoofdkwartier werd in de 
directe omgeving ondergebracht. Britse tactische squadrons streken neer op hun redeployment 
fields Gilze-Rijen, Deelen, Valkenburg en het nog in aanbouw zijnde De Peel, terwijl de ver-
keersleiding in handen kwam van het Centrale Verkeersleidings- en Verbindingssquadron te 
Hilversum. Vanuit haar respectievelijke redeployment locaties voerde No. 2 Group vervolgens de 
verdediging aan de Rijn-IJssel.288

De ondersteunende commando’s: clt, clo en cdml

Alvorens het organisatieoverzicht af te sluiten, zullen hieronder in grote lijnen de samenstel-
ling en taken van de overige drie commando’s de revue passeren. Het Commando Luchtvaart-
troepen, voorheen het Regiment Luchtvaarttroepen geheten, was oorspronkelijk in het leven 
geroepen om de grondverdediging van de vliegbases voor zijn rekening te nemen. Hiertoe 
verzorgde het de opleiding van personeel voor het Luchtmacht Bewakingskorps (lbk). Daar-
naast kreeg het clt twee nieuwe taken toebedeeld: de militaire vorming van dienstplichtigen, 
reserve- en beroepspersoneel, met uitzondering van beroepsofficieren, en het verzorgen van 
de kader- en officiersopleidingen. Onder het commando vielen de Luchtmacht Officiers- en 
Kaderschool (loks) te Breda, de Luchtmacht Bewakingskorps School (lbks) te Gilze-Rijen en 
het Luchtmacht Instructie Regiment (lir) te Nijmegen.289 In oorlogstijd werd het Commando 
Luchtvaarttroepen omgezet in het Commando Depots Personeel Luchtmacht, dat zich ont-
fermde over de ontvangst en registratie van het te mobiliseren personeel. Daarnaast was het 
belast met het op peil houden van de militaire vorming en droeg het zorg voor personeel in 
afwachting van (her)indeling bij de oorlogsonderdelen.
 Nadat de militaire vorming met goed gevolg was afgelegd, vervolgde een deel van het perso-
neel zijn opleidingstraject met een specialistische opleiding bij het Commando Luchtvaartop-
leidingen (clo). Dit commando verzorgde de vaktechnische opleidingen voor zowel het vlie-
gend- als grondpersoneel, terwijl het ook de Marine Luchtvaartdienst bediende. De opleidingen 
moesten herhaaldelijk worden herzien vanwege de voortdurende technologische ontwikkelin-
gen en de aanpassingen in het militair optreden. De in het vorige hoofdstuk geïntroduceerde 
Technische Opleidings Inrichting werd in 1953 ontbonden en opgesplitst in twee technische 
scholen, welke het jaar daarop tot Luchtmacht Technische School (lts) en Luchtmacht Elek-
tronische School (les) werden omgedoopt. Beide scholen bleven gehuisvest te Deelen.290 De 
Bilt bood onderdak aan het Luchtmacht Meteorologisch Squadron (lms). De vliegbases Woens-
drecht en Gilze-Rijen stonden ten dienste van de vliegeropleidingen. Hier vonden de Selectie 
Vliegopleiding (svo; tot 1953), de Elementaire Vliegopleiding (evo), de Voortgezette Vliegop-
leiding (vvo), de Vlieginstructeurs Opleiding (vio) en de instructeursopleiding voor de link-
trainer plaats. Halverwege 1956 streek ook de Jacht Vliegopleiding (jvo) op de Brabantse basis 
Woensdrecht neer. Het clo voorzag voorts in de opleiding tot onder meer verkeers- of gevechts-
leider, inlichtingenofficier en luchtfotograaf.291 Deelen, de derde basis in clo-beheer, diende als 



H O O F D S T U K  2118

technische opleidingsinrichting voor het landmachtpersoneel voor de gplv.292 In oorlogstijd 
werden de opleidingen gestaakt en gingen de opleidingsvliegbases in operationele handen over.
 Het Commando Depots Materieel Luchtmacht (cdml) was belast met de opslag, het onder-
houd en de distributie van het klu-materieel. Er is reeds vermeld dat dit commando een unieke 
positie innam in de organisatie vanwege de strikt gescheiden verantwoordelijkheden op het 
gebied van de instandhouding (cls; gedelegeerd aan ctzm) en de verwerving (dmlu). De chef 
Technische Zaken & Materieel, die de behoeftebepaling van nieuw materieel, de (her)bevoorra-
ding, het onderhoud en het samenstellen van de jaarlijkse materieelbegroting in zijn portefeuille 
had, deed rechtstreeks zaken met de depots. Het verwerven van nieuw materieel en de uitbeste-
ding van het hoger onderhoud lagen in handen van de onder de minister van Oorlog geplaatste 
dmlu. Omdat het onmogelijk bleek het onderhoud aan de complexe straalmotoren in eigen land 
uit te besteden, richtte de dmlu in 1950 een Straalmotorenwerkplaats (smw) op in Delft. Drie 
jaar later verhuisde de smw naar een nieuw onderkomen op Vliegbasis Woensdrecht.293 Daar ver-
zorgde zij het onderhoud aan de Britse Rolls Royce Derwent-straalmotoren van de Meteors. Door 
een uitgekiende onderhandelingsstrategie wist de Nederlandse vertegenwoordiging bij het Mili-
tary Supply Board ook het onderhoud van Amerikaanse straalmotoren naar Nederland te halen. 
Na het eveneens geïnteresseerde Belgische Fabrique Nationale te hebben afgetroefd, verzorgde 
de onder de dmlu geplaatste, doch door de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (klm) geëx-
ploiteerde Turbine Motoren Afdeling (turma) op Schiphol vanaf 1952 de revisie van j-35-straal-
motoren voor Nederland en die van enkele andere navo-partners.294 Een soortgelijk kunststukje 
werd begin 1954 uitgehaald. Door bemoeienis van dmlu generaal-majoor J.A. Bach en minister 
Staf bemachtigde Avio-Diepen n.v. een licentie van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Republic 
om het groot onderhoud aan de bij de tactische luchtstrijdkrachten van de navo op grote schaal 
ingevoerde f-84 Thunderjet voor de klu en andere navo-gebruikers te verzorgen.295

 In tegenstelling tot bij de andere commando’s liet de functie van Commandant cdml 
(c-cdml) zich het best vergelijken met die van een administratieve korpscommandant.296 De 
c-cdml beheerde acht centrale magazijnen en werkplaatsen, die respectievelijk dienden voor cen-
trale materieelopslag en herstel van defecte onderdelen. In 1951 werden de verspreid over Neder-
land gelegen magazijnen/werkplaatsen tot depots omgedoopt, terwijl de staf van het cdml uit 
efficiency-overwegingen besloot hun aantal door fusies in de daaropvolgende jaren tot zes stuks 
terug te dringen. Ofschoon het te ver voert alle depots afzonderlijk te behandelen, verdienen er 
twee een vermelding. Dit zijn Depot Vliegtuigmaterieel Nr. 1 (dvm 1) te Weesp en Weesperkar-
spel, waar Nederlandse en Britse vliegtuigonderdelen lagen opgeslagen, en het met mdap-hulp 
gefinancierde Depot Vliegtuigmaterieel Nr. 2 (dvm 2) op Vliegbasis Gilze-Rijen en het naburige 
Alphen, dat was gebouwd voor de opslag en het onderhoud van het Amerikaanse vliegtuigmateri-
eel voor het in opbouw zijnde Commando Tactische Luchtstrijdkrachten. Na de opheffing van het 
Depot Vliegtuigen te Soesterberg in 1953 gingen de aldaar ondergebrachte Britse (les)vliegtuigen 
en de Bergingsdienst naar dvm 2 over, dat nadien als het Depot Vliegtuigen en Vliegtuigmaterieel 
Nr. 2 (dvvm 2) bekend stond. De Technische Dienst van dvvm 2 groeide mee, zodat deze vanaf 
midden jaren vijftig zelfstandig groot onderhoud kon uitvoeren aan uiteenlopende vliegtuigtypen 
als de Thunderjet, de Harvard, de s-11, de s-14 en de Piper Super Cub.297 In 1955 werden de motor-
transportsecties, die het wegtransport voor het cdml verzorgden, van de depots losgekoppeld en 
in de Aan- en Afvoer Squadrons ‘Noord’ en ‘Zuid’ gepoold.298
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Vliegtuigen voor het Commando Luchtverdediging: Fokker in de hoofdrol

De inspanningen in voorgaande jaren hadden medio 1951 geresulteerd in de vorming van zes 
operationele luchtverdedigingssquadrons. De beoogde verdere uitbouw van de luchtverdedi-
gingsorganisatie werd echter getemperd door de duur van de opleiding van vliegers en grond-
personeel en het tempo van de aflevering van de vereiste jachtvliegtuigen.299 In het vorige 
hoofdstuk is de oprichting van 323, 324 en 325 Squadron reeds ter sprake gekomen. De drie 
dagjagersquadrons kregen op 1 april 1950 versterking van 326 Squadron. Eind 1950 beschikten 
de vier squadrons elk over tien vliegtuigen. In eerste instantie werden zij voorzien van Gloster 
Meteor f. mk.4’s, maar ten tijde van de aflevering van de laatste van de in totaal 61 in Groot-Brit-
tannië bestelde ‘Mark 4’s’ was dit type tactisch al te zeer verouderd. Dit was de Luchtmachtstaf 
evenmin ontgaan en toen op 12 januari 1951 de productie bij Fokker na een aanloopperiode van 
anderhalf jaar van start ging, verving de verbeterde Meteor f. mk.8 de f. mk.4 op de productie-
lijn.300 Deze versie was uitgerust met krachtiger Derwent-straalmotoren en – een primeur – met 
een schietstoel. Terwijl de nieuwe f. mk.8’s hun weg naar de eerdergenoemde squadrons von-
den, konden met de vrijgekomen f. mk.4’s ook de laatste twee aan de navo toegezegde dagja-
gersquadrons worden geformeerd. Precies acht maanden na de oprichting van ‘326’ volgde 327 
Squadron, waarna 328 Squadron op 15 mei 1951 ten slotte als zesde en laatste dagjagersquadron 
het levenslicht zag. Daarmee was qua aantallen squadrons weliswaar voldaan aan de navo-ver-
plichtingen, maar dat gold nog niet voor het aantal per squadron ingedeelde Meteors, dat 24 
stuks diende te bedragen.301 Een belangrijke oorzaak van de tekortschietende vliegtuigbezetting 
was de vertraagde aflevering van de door Fokker in licentie gebouwde Meteors.
 Begrijpelijkerwijs ging het opzetten van vliegtuignieuwbouw met enige aanloopproblemen 
gepaard. De Nederlandse vliegtuigindustrie had door de oorlog de aansluiting met het bui-
tenland verloren en moest zich in betrekkelijk korte tijd de nieuwe productietechnieken eigen 
maken. Terwijl onderaannemers Aviolanda en de Afdeling Vliegtuigbouw van de Koninklijke 
Maatschappij De Schelde naar tevredenheid functioneerden, baarde de bedrijfsvoering van Fok-
ker zorgen. Vanaf het begin heersten er twijfels over de directie van de in Amsterdam-Noord 
gesitueerde fabrikant. In juni 1950, een klein jaar na het tekenen van de contracten, liet minister 
van Oorlog Schokking zich voor het eerst kritisch in deze zin uit. Hoewel ook chef Luchtmacht-
staf Giebel Fokker “beslist geen goede fabriek” vond, geloofde hij wel dat het bedrijf aan zijn 
contractuele verplichtingen kon voldoen.302 Minister-president Drees was hier minder gerust 
op.303 Als grootaandeelhouder had de Staat grote belangen bij het goed functioneren van de 
n.v. Fokker. In januari 1951 besloot de ministerraad dan ook een voorstel ter vervanging van de 
Fokker-directie in de Raad voor Economische Aangelegenheden (rea) ter sprake te brengen, 
waarvoor de ministeries van Financiën, Oorlog en Economische Zaken vooraf in overleg traden. 
De uitkomst hiervan was een aanbeveling de top van Fokker te vervangen.304 De Fokker-directie 
telde vier directeuren, die volgens dmlu Otten bij gebrek aan een president-directeur vooral 
solo opereerden.305 Dit mismanagement had een teleurstellende output van Meteors tot gevolg. 
In maart 1951 had Fokker pas 35 van de beloofde 56 Meteor f. mk.8’s afgeleverd. Desondanks 
hield de Luchtmachtstaf vertrouwen dat de achterstand vóór 1954, wanneer het luchtmachtop-
bouwplan moest zijn voltooid, ingelopen zou zijn.306 Vijf maanden later waren er echter maar 
weinig tekenen van verbetering. Volgens ctzm kolonel H.G.B. de Kruyff van Dorssen was er 
met de cijfers die Fokker opgaf “gegoocheld” en hij betichtte het bedrijf ervan bewust een opti-
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mistischer beeld van de vorderingen te schetsen.307 De wanordelijkheden bij Fokker waren het 
parlement evenmin ontgaan en in de herfst van 1951 mochten de minister van Oorlog en zijn 
staatssecretaris in de Tweede Kamer tekst en uitleg komen geven. Roosjen gooide hen voor de 
voeten dat gezien de Memorie van Antwoord zelfs de minister niet erg content was met het Fok-
ker-contract. Inzage in het contract was echter niet mogelijk, aangezien hiermee ook Belgische 
belangen gemoeid waren. vvd’er G. Ritmeester rekende de minister aan dat hij de Kamer slecht 
van de problematiek op de hoogte hield.308 Op Korthals vraag of er dan tenminste een boetebepa-
ling in het contract was opgenomen, antwoordde staatssecretaris Kranenburg dat dit inderdaad 
het geval was. Er was reeds een claim van 300.000 gulden bij Fokker neergelegd.309

 De schadeclaim had niet de gewenste uitwerking. Eind 1952 bleek de achterstand bij de afle-
vering opgelopen tot liefst zeven maanden. In de ministerraad beklaagde de nieuwe minister 
van Financiën, J. van de Kieft, zich erover dat Fokker een “weinig rendabele onderneming” was, 
waarbij de staat steeds opnieuw moest bijspringen. Ook het financiële wanbeheer van de Fok-
ker-leiding deed de wenkbrauwen fronsen. Volgens Drees was “Fokker (...) verwend met het con-
tract voor de bouw van Gloster Meteor-vliegtuigen, op grond waarvan alle kosten, vermeerderd 
met een winstpercentage, (...) [werden] vergoed.” Het bedrijf boekte kosten op de Meteor-order 
die daar niet toe behoorden. Ook kwam het voor dat de Fokker-directie aankopen waarbij kor-
tingen werden verleend, over ondernemingen liet lopen waarbij ze zelf belangen had. Tot slot 
meende Drees dat Fokker de order voor de bouw van Meteors had aanvaard, terwijl het wist dat 
het door een gelijktijdige order voor de km (voor de constructie van Hawker Seafuries) nooit op 
tijd zou kunnen leveren.310 In de Kamer was de stemming al niet beter. kvp-kamerlid E. Visch 
was des duivels toen hij vernam dat de Fokker-directie had laten weten alle Meteors netjes vol-
gens plan af te kunnen leveren, als de regering de overuren voor haar rekening zou nemen. “Dat 
de Staat (...) overuren zou moeten betalen aan deze reeds door het Rijk gesubsidieerde indus-
trie”, ging de kolonel b.d. “toch wel wat al te ver”.311 Staatssecretaris Kranenburg gaf hem gelijk: 
Fokker moest aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging. Wel kwam het de bewindsman 
het beste voor het bedrijf aan het contract te houden. Annulering, zoals wel was gesuggereerd, 
zou zowel Fokker als de Staat schade berokkenen en de opbouw van de luchtverdediging nog 
veel ernstiger vertragen.312

 Een andere belangrijke reden om het contract te eerbiedigen was dat iedere Meteor, hoe 
geleidelijk ze ook binnendruppelden, bikkelhard nodig was om vliegers voldoende vlieguren te 
kunnen laten maken. De trage aflevering gold namelijk niet alleen voor nieuw gebouwde Mete-
ors, maar ook voor vliegtuigen die voor ‘categorie 4’ reparaties (die alleen door de industrie wer-
den uitgevoerd) bij Fokker werden gestald. De reparatieduur van een Meteor bedroeg circa acht 
maanden, terwijl er gemiddeld vier tot zes bij Fokker in onderhoud stonden. Op de lange duur 
zou het vlieggereedheidspercentage van het clv hier onder lijden. Oorzaken voor de lange repa-
ratieduur waren onder meer de afwezigheid van een gegarandeerd reparatie- en afleverschema, 
de slechte staat van de oudere Meteors f. mk.4, een gebrek aan reservedelen en het ontbreken 
van een bijbehorend bevoorradingsprogramma. De vooruitzichten voor het uitvoeren van grote 
inspecties (na 600 uur) leken al evenmin rooskleurig: de enige Meteor die tot dan toe door Fokker 
aan een dergelijke inspectie was onderworpen, was pas na vijf maanden weer inzetbaar. Door 
de gevorderde leeftijd van de f. mk.4 zouden naar verwachting vanaf 1954 zes grote inspecties 
per maand moeten plaatsvinden, terwijl de nieuwere f. mk.8 rond 1955 voor een grote inspectie 
in aanmerking kwam. Het uitvoeren van dergelijke inspecties in eigen beheer was uitgesloten, 
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daar de vliegbases niet over voldoende geschoold personeel beschikten. Uitbesteding aan andere 
particuliere firma’s dan Fokker of aan de Britse luchtmacht bleek evenmin mogelijk. Een factor 
die de doorstroming verder afremde was het aanbrengen van de vele noodzakelijke modificaties. 
Zelfs de instelling van een Modificatie Centrum op Vliegbasis Twenthe kon niet verhinderen 
dat gemiddeld nog eens vijf Meteors voor langere tijd uit de running waren om modificaties te 
ondergaan. Bovengenoemde oorzaken leidden ertoe dat in oktober 1954 de helft van de inmid-
dels tot 33 vliegtuigen gereduceerde Meteor f. mk.4 vloot bij Fokker in reparatie stond, terwijl 
het aantal f. mk.8’s in onderhoud in de periode 1955-1956 gemiddeld een vijfde van de totale 
sterkte van 130 bedroeg.313 Daarbovenop kwamen nog de vliegtuigen die op de vliegbases in peri-
odiek onderhoud waren. Onder meer als gevolg van vredesverliezen schommelde de sterkte van 
de dagjagersquadrons in 1954 zo rond de twintig Meteors per squadron.314

 Op 15 februari 1954 rolden de laatste twee door Fokker gebouwde f. mk.8’s van de productie-
lijn, waarmee het totale aantal op 330 kwam. De dertig Meteors bovenop de originele planning 
van 300 stuks betroffen een nabestelling ter compensatie van de vredesverliezen. Van de 330 
Meteors vonden er 155 hun weg naar de klu, waar ze de 61 ‘Mark 4’s’ en 5 ‘Mark 8’s’ aanvulden die 
van de raf waren overgenomen. Na een fikse eindsprint kwam er aldus een einde aan de Neder-
lands-Belgische Meteor-productie.315 Toen de aanvoer van nieuwe Meteors stokte, nam hun aan-
tal door afschrijving geleidelijk af.316 De f. mk.4, die in de nadagen van zijn carrière nog uitste-
kend dienst had gedaan bij het omscholen van vliegers en bij de schietopleiding, verdween van 
de sterkte. De f. mk.8 vulde dit gat. De tweezits Meteor t. mk.7 was van alle versies het langste 
leven beschoren. Hiervan schafte de klu er in drie kleinere series 45 aan. Zij vlogen tot 1959 in de 
kleuren van de klu rond, waarna een aantal een tweede leven genoot in dienst van de mld.317

Een reddingsboei voor Fokker: het Hunter-contract

Op het moment dat Fokker de laatste Meteor aan de klu overdroeg, waren de voorbereidingen al 
in volle gang om de productiecapaciteit in te richten voor de bouw van een modernere dagjager. 
De oorlog in Korea had geleerd dat Westerse straalvliegtuigen van de eerste generatie, waaron-
der de Meteor, geen partij waren voor de Russische mig-15. De navo had snel een antwoord 
nodig op deze en andere exponenten van de Russische luchtvaartindustrie, die naast techno-
logisch geavanceerd ook eenvoudig te produceren waren. De dwingende aanbevelingen in het 
Paris Plan en de toezeggingen van lidstaten ten spijt moest de navo-Raad concluderen dat de 
vliegtuigproductie ver achter bleef bij de verwachtingen. Financiering van additionele vlieg-
tuigproductie bovenop de nationale productie was voor lidstaten een te groot struikelblok.318 De 
vs, die tot dan toe geweigerd hadden naast omvangrijke mdap-hulp voor het uitrusten van tac-
tische luchtstrijdkrachten geld te steken in de door de lidstaten zelf te financieren opbouw van 
de luchtverdediging, kwamen op hun standpunt terug. Middels off-shore procurement (osp) bood 
de Amerikaanse bondgenoot opnieuw de helpende hand. Bij osp plaatsten de Verenigde Staten 
orders bij de Europese industrie tegen betaling in dollars (off-shore orders), waarbij de eindpro-
ducten via schenkingen hun weg terug vonden naar de producerende landen. Hierdoor nam de 
slagkracht van de navo snel (en dikwijls voordeliger) toe. osp gaf de productie op twee manie-
ren een impuls: het vergrootte de Europese militaire productiebasis en het bracht tegelijkertijd 
de ontwikkeling en kennis van militaire productietechnieken op een hoger peil.319
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In januari 1952 bereidde Washington de aankoop van vliegtuigen bij de Europese vliegtuigin-
dustrie voor om ‘nato’s weakest link’, de luchtverdediging, te versterken. Een maand later deed 
de Special Mission for Economic Cooperation onder meer de Fokkerfabrieken aan om de productie-
mogelijkheden te inventariseren. C.E. Hunter, het hoofd van de missie, polste tijdens het bezoek 
Fokkers bereidheid om de nog in een ontwikkelingsstadium verkerende Britse Supermarine 
Swift in licentie te bouwen. Indachtig de beproefde formule van het Meteor-contract zou het 
Belgische Fabrique Nationale wederom de productie van de bijbehorende straalmotoren op zich 
kunnen nemen. Fokker en de Nederlandse regering hapten snel en gewillig toe.320 Een nieuwe 
order voor de Nederlandse vliegtuigindustrie kwam geen moment te vroeg. Hoewel eveneens 
positief was gereageerd op een voorstel van de nato Combined Aircraft Working Party voor de 
licentiebouw van 250 Meteors t. mk.7, had deze order geen reële kans van slagen, aangezien 
dit vliegtuigtype niet voor osp in aanmerking kwam.321 De vraag wat er met Fokker zou moeten 
gebeuren na het voltooien van de Meteor-productie hield de directie, de betrokken ministeries 
en het kabinet al geruime tijd bezig. Gezien de dringende behoefte aan orders speelde de rege-
ring met de gedachte twintig door Fokker ontwikkelde s-14-straaltrainers te bestellen, maar de 
door Hunter in het vooruitzicht gestelde omvangrijke Amerikaanse osp-order zou de toekomst 
van het bedrijf voor de eerstkomende jaren veilig stellen.
 De Belgische en Nederlandse luchtmachtstaven namen de Amerikaanse interesse in de Euro-
pese vliegtuigproductie ter harte en in eendrachtige samenwerking legden dmlu Otten en zijn 
Belgische tegenhanger in maart 1952 de laatste hand aan een voorstel voor de gezamenlijke pro-
ductie van 500 Swift dagjagers. Hiervan waren er 212 bestemd voor Nederland, terwijl België 
de overige 288 vliegtuigen zou afnemen. Minister Staf drong er bij zijn Belgische ambtgenoot, 
E. de Greef, op aan spoedig een besluit te nemen, teneinde vertragingen in de productie van 
vliegtuigen en motoren en de hiermee gepaard gaande nadelige gevolgen, zoals werkloosheid 
en de uitloop van kennis, te voorkomen.322 Een antwoord liet niettemin op zich wachten. Op 
11 juni 1952 meldde de Amerikaanse afgezant W.H. Draper in de navo-Raad dat zijn regering 
bereid was haar positie ten aanzien van off-shore procurement te herzien, op voorwaarde dat Bel-
gië, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië hun onbenutte vliegtuigproductiecapaci-
teit aanwendden.323 Om voor osp-hulp in aanmerking te komen moesten de landen bereid zijn 
ook zelf “substantiële orders” te plaatsen en deze in één geïntegreerd productieprogramma voor 
de Europese vliegtuigindustrie onder te brengen. Lidstaten werd verzocht opgaven in te die-
nen van orders die zij zelf wilden plaatsen.324 De International Staff van de navo nam vervolgens 
de taak op zich om aan de hand van de verstrekte gegevens een geïntegreerd productieplan te 
ontwerpen, dat ze amper een maand later aan de navo-Raad overhandigde.325 Het voorgestelde 
programma vertegenwoordigde een totaalwaarde van 550 miljoen dollar, voor de helft door de 
vs te financieren via osp. De andere helft kwam voor rekening van de lidstaten.326 In het rapport 
was ook het Nederlands-Belgische voornemen om 500 dagjagers te produceren opgenomen. De 
vs verklaarden zich bereid om deze order met nog eens 200 osp-vliegtuigen aan te vullen.327

 Bij de vervolgbesprekingen krabbelde de Belgische regering onverwachts terug. In tegen-
stelling tot Nederland, dat de vervanging en productie als een navo-verplichting beschouwde, 
stelde België zich plotseling op het standpunt dat de Meteor-vervanging niet onder zijn bond-
genootschappelijke verplichtingen viel. Het terugtrekken van België kwam als een volslagen 
verrassing en betekende een streep door de rekening. Nederland stond er alleen voor, nu “de 
Belgen ons in de steek hebben gelaten”, aldus een verbolgen staatssecretaris Kranenburg in de 
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Luchtmachtraad. De tijd begon nu te dringen. cls Aler onderkende het gevaar van langer wach-
ten: zonder nieuwe bestellingen liep de eerstelijnssterkte terug en ontstond er “een overschot 
aan vliegers”. Plaatsvervangend dmlu H.C. Patoir opperde de Swift dagjagers rechtstreeks uit 
Groot-Brittannië te betrekken. Hiermee wilde minister Staf wachten tot er meer duidelijkheid 
bestond over de gevolgen van de Belgische terugtrekking uit het vliegtuigproject. Tot die tijd zat 
Nederland “in de klem”. Er moest snel contact worden gezocht met de Belgische Luchtmacht-
staf.328 In augustus kwam de zo gewenste duidelijkheid alsnog, toen de Amerikaanse ambassade 
een schrijven aan de Nederlandse regering richtte met concrete voorstellen over de productie 
van dagjagers bij Fokker, deels te financieren uit eigen fondsen en deels met Amerikaanse off-
shore dollars. Bijkomende voorwaarde was wel dat Nederland zich verplichtte tot de aanschaf 
van 56 door het Italiaanse fiat te produceren De Havilland Venom nf. 3 nachtjagers. Zonder 
Belgische deelname wilden de vs 85 dagjagers financieren, terwijl het Amerikaanse aandeel bij 
een gezamenlijke productie meer dan het dubbele (200 stuks) zou bedragen.329 Hoewel de voor-
delen bij een samenwerking met België dus groter waren, besloot Nederland zich niet langer op 
de zuiderbuur te verlaten.330 Tijdens de onderhandelingen met de vs trachtte regeringscommis-
saris Hirschfeld nog aan te tonen dat Nederland geen blaam trof dat België zich uit het project 
had teruggetrokken, in de vergeefse hoop hiermee alle 200 dagjagers uit de osp aan Nederland 
toegewezen te krijgen.331

 Hoewel die vlieger niet op ging, was dergelijke inventiviteit wel geboden om de financiering 
rond te krijgen. De kosten voor de aanschaf van 212 Swift dagjagers bedroegen naar schatting 
180 miljoen gulden. Dit bedrag kon maar ten dele uit de defensiebegroting worden gefinancierd; 
daarnaast zou een bedrag van 40 miljoen gulden ten laste van de tegenwaarderekening moeten 
worden gebracht. Dat liet een gat van 60 miljoen gulden. Minister-president Drees zag met lede 
ogen aan dat de Nederlandse commitments alsmaar in omvang groeiden en betichtte de Amerika-
nen ervan osp als “drukmiddel” in te zetten. Minister J. Zijlstra van Economische Zaken meende 
echter dat men niet voorbij moest gaan aan de werkgelegenheid die de vliegtuigproductie met 
zich meebracht. “De militaire bestedingen van heden kunnen de grondslag vormen voor de 
civiele productie in de toekomst”, zo hield hij de overige leden van de Algemene Verdedigings-
raad voor. Staatssecretaris Kranenburg wees op een andere bijkomstigheid van de off-shore pro-
curement: de luchtmacht had een jaarlijkse aanvullingsbehoefte van 48 dagjagers, een aantal dat 
“te klein [was] voor een verantwoorde order bij Fokker”. Het aanvaarden van het Amerikaanse 
voorstel bood het voordeel dat de bouw van deze vliegtuigen in eigen land plaatsvond, met het 
binnenhalen van een osp-order als bonus, hetgeen financieel aantrekkelijker was dan het alter-
natief, het plaatsen van orders in Groot-Brittannië.332

 Niettemin was het alle partijen duidelijk dat, indien men werkelijk ‘verantwoord’ wilde bou-
wen, samenwerking met België bij het vervangen van de Meteors het meest voor de hand lag. 
Gelukkig leek de zuiderbuur inmiddels tot datzelfde inzicht te zijn gekomen. Een van de redenen 
voor België om zich in eerste instantie uit het project terug te trekken, was dat het de nieuwe Britse 
Hawker Hunter een capabeler jachtvliegtuig achtte dan de Swift. De Belgische chef Luchtmacht-
staf, generaal Leboutte, meende dat de Britten steeds hun “second-best-planes” verkochten en zelf 
hun beste vliegtuigen behielden. België had dit ook aan de vs medegedeeld, die toezegden de Hun-
ter, de Swift en de nieuwe Franse Dassault Mystère iv door een evaluatieteam te laten beproeven. 
Daarnaast vond België het Amerikaanse aanbod “weinig genereus” en was het evenmin genegen 
aan de voorwaarde van de aanschaf van Venom nachtjagers te voldoen, aangezien de Belgische 



H O O F D S T U K  2124

luchtmacht reeds over de Mosquito en de Meteor nf. mk.11 beschikte. Niettemin liet België weten 
bij de vervanging wel opnieuw met Nederland te willen samenwerken.333 Na Amerikaans aandrin-
gen werd België alsnog over de streep getrokken en eind 1952 nam het weer plaats aan de onderhan-
delingstafel. Naar de reden achter deze plotselinge ommekeer bleef het voorlopig gissen.

Een geheime agenda

Na intensieve onderhandelingen gedurende de wintermaanden kon Hunter op 12 maart 1953 
melden dat door Nederland, België en de vs een voorlopig akkoord was bereikt over de bouw van 
460 Hunters. Ook het evaluatieteam had uiteindelijk de Hunter boven de Swift verkozen. Deze 
beschikte over een grotere actieradius en klimsnelheid en bood de vlieger een beduidend beter 
zicht, terwijl de Swift door technische problemen geplaagd bleef. Een nadeel was de kostprijs van 
de Hunter, die met 1,2 miljoen gulden per stuk hoger lag dan de 1,0 miljoen die voor de Swift neer-
geteld moest worden. Met Amerikaanse instemming was het aantal dagjagers naar beneden bijge-
steld om financiële ruimte te creëren voor het aanschaffen van voldoende reservedelen. De nieuwe 
verdeling bedroeg ditmaal 156 vliegtuigen voor Nederland, 192 voor België en 112 uit osp, waar-
van er 48 (ter waarde van 18 miljoen dollar) naar Nederland terugvloeiden. De vs hadden de voor-
waarde van de aanschaf van nachtjagers in Italië inmiddels losgelaten, hoewel zij op het standpunt 
bleven staan dat Nederland zich gecommitteerd had en deze uit eigen zak moest financieren.334

 De keuze voor Hunters was overigens niet onomstreden. Zo liet de Nederlandse luchtvaart-
attaché in Groot-Brittannië, luitenant-kolonel C.J.M. Nass, in een brief aan de cls doorscheme-
ren dat zijn voorkeur uitging naar de Swift. De vliegtuigen ontliepen elkaar weinig, maar hij 
voorzag problemen in de “gebrekkige productiemethoden” van Hawker. Hoewel Nass de moei-
lijkheid erkende de vergevorderde plannen nu nog te beïnvloeden, was hem ter ore gekomen 
dat de raf op de Swift zou gaan vertrouwen.335 Later stelde ook de opvolger van dmlu Otten, 
generaal-majoor Bach, de vreemde gang van zaken bij de keuze voor de Hunter in de Lucht-
machtraad aan de kaak. Het Amerikaanse evaluatieteam had voor Groot-Brittannië, België en 
Nederland de Hawker Hunter naar voren geschoven, en voor Frankrijk de Dassault Mystère iv.336 
In de totstandkoming van deze keuze was Nederland niet gekend, terwijl de klu zelf niet over de 
benodigde gegevens beschikte om een oordeel te vellen. Sterker, het besluit dat Nederland een 
osp-order zou krijgen voor de bouw van de Hunter, waarbij het de verplichting op zich nam zelf 
156 exemplaren af te nemen, werd genomen zonder dat er ook maar één Nederlandse testvlieger 
in de cockpit van de Britse dagjager had plaatsgenomen. Pas na langdurig aandringen van Bach 
lukte het in oktober 1953 vier vliegers bij Hawker te laten testvliegen. Hun oordeel was “niet 
onverdeeld gunstig”; het voornaamste probleem waren de remkleppen.337

 Terwijl Hawker zijn jachtvliegtuig van deze en andere gebreken probeerde te genezen, 
trachtten de drie landen tot een definitief akkoord te komen. Tot zijn ontsteltenis vernam E.H. 
van der Beugel, directeur-generaal van het Economisch en Militair Hulpprogramma, eind maart 
dat België niet langer wenste deel te nemen aan het project in de vorm die de Amerikaanse auto-
riteiten hadden voorgesteld. Het nam niet langer genoegen met alleen de productie van straal-
motoren, maar bedong nu tevens een deel van de fabricage van de vliegtuigrompen. Nederland 
had op voorspraak van C.E. Hunter echter reeds de nodige voorbereidingen getroffen, die vol-
gens Van der Beugel “andermaal door de onmogelijke Amerikaanse organisatie en de koppig-
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heid van de Belgen zijn achterhaald”. Hij liet Hunter weten dat Nederland weigerde nog voorbe-
reidende maatregelen te nemen zolang er geen concreet Amerikaans voorstel op tafel lag.338 De 
Belgische eisen verrasten de Amerikanen evenzeer. De vs waren zo verontwaardigd, dat zij hun 
42 miljoen dollar aan osp-steun geheel aan Nederland toezegden als België niet zou inbinden.339 
Onder deze druk koos België wijselijk eieren voor zijn geld. Dit doorkruiste de heimelijke plan-
nen van de Belgische regering om een eigen vliegtuigindustrie op te richten, waarvoor zij het 
Hunter-contract als een uitgelezen kans op het verkrijgen van de benodigde investeringen was 
gaan beschouwen. Voor Nederland was het totstandkomen van een concurrerende vliegtuigin-
dustrie pal naast de deur natuurlijk onaanvaardbaar.340 Op 23 april 1953 stond een bijeenkomst 
van de navo-Raad op het programma. De vs drongen erop aan dat de ondertekening van het 
Hunter-contract nog voor deze vergadering zou plaatshebben, aangezien de Amerikaanse rege-
ring op de navo-vergadering “een succesje moest kunnen melden”. Van Starkenborgh liet de 
Amerikaanse vertegenwoordigers weten dat dit voor Nederland niet aanvaardbaar was, omdat 
er geen overeenstemming met België was bereikt en er bovendien nog een aantal zaken met de 
Amerikaanse autoriteiten moest worden geregeld. Dit laatste bezwaar werd ter plekke opgelost 
door een clausule in te bouwen die beide partijen de optie bood het contract nietig te verklaren 
als de Nederlandse regering het niet voor 15 mei 1953 zou hebben goedgekeurd. Deze clausule 
was bedoeld om tijd te winnen om met de Amerikanen tot een regeling over een financiering 
met tegenwaardefondsen te komen. België bleef lang volharden in het stellen van “onaanvaard-
bare eisen”, maar nadat de Amerikaanse afgezanten de duimschroeven stevig hadden aange-
draaid, kon een kwartier voor aanvang van de vergadering in een spoedberaad tussen de Neder-
landse ministers van Oorlog en Buitenlandse Zaken en hun Belgische collega’s in grote lijnen 
overeenstemming worden bereikt. België zou de Avon-motoren leveren en 64 osp-vliegtuigen 
kopen voor de vs, terwijl Nederland de airframes leverde. Uitgedrukt in geldwaarde werd het 
bouwprogramma voor 4/7 deel aan België en 3/7 deel aan Nederland toegekend, het omgekeerde 
van de werkverdeling bij het Meteor-programma. Alleen de exacte verdeling van de werkzaam-
heden vereiste nog nader overleg.341

 Toen op 11 mei het Nederlandse verzoek om tegenwaardegelden te mogen gebruiken nog niet 
was gehonoreerd, beraadde de ministerraad zich op alternatieven. Hoewel minister Staf toegaf 
het een “vreemd contract” te vinden, verzocht hij de ministerraadsleden het niettemin goed te 
keuren: annulering zou België immers niet alleen de kans bieden een eigen vliegtuigindustrie 
op te richten, het zou Nederland tevens verplichten de Hunters in Groot-Brittannië te kopen. 
Minister Van de Kieft verbaasde zich over de hele gang van zaken. Nederland was acht maanden 
met de Amerikanen bezig geweest om de order binnen te slepen en nu, op het moment suprême, 
rezen er ineens problemen omdat België kans zag de oprichting van een eigen vliegtuigindustrie 
te “forceren”. Zonder garantie over de tegenwaardefondsen weigerde hij te tekenen. Er beston-
den immers al genoeg onzekerheden, waarvan hij onder meer het valutarisico met Belgische 
francs bij ondercontractering, het geringe vertrouwen in de Fokker-directie en de algemene 
onzekerheid over dit bedrijf naar voren haalde. De minister van Financiën stond alleen. Minister 
J. Algera stemde in met Stafs verzoek het document te ondertekenen, terwijl ook minister zon-
der portefeuille A.C. de Bruijn (kvp) meende dat de regering niet van het contract kon afzien, 
tenzij men de order aan België zou willen laten. Het leek zelfs de doorgaans vierkant achter zijn 
minister van Financiën staande Drees bezwaarlijk niet te tekenen, ondanks de “slechte behan-
deling van de zaak door de Amerikanen”. Minister Staf kreeg zijn zin.342 Zowel de militaire als 
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industriële belangen waren gebaat bij een spoedige oplossing van het conflict. Staf gaf daarom 
op 30 mei de luchtmachtleiding opdracht regelingen met de Britse en Nederlandse industrie 
te treffen, opdat het werk aan de bouw van de dagjagers geen verdere vertraging zou oplopen. 
Als uitvloeisel van zijn ministeriële ingreep kon in juni een licentiecontract tussen Hawker en 
de Nederlandse staat worden gesloten.343 Ook minister Van de Kieft kon weer rustig slapen toen 
Washington korte tijd later alsnog groen licht gaf om 600 miljoen gulden aan tegenwaardegel-
den voor de militaire productie te bestemmen, waarvan 100 miljoen als bijdrage in de productie 
van Hunters. Dit Amerikaanse gebaar van goede wil was deels bedoeld om het financiële leed te 
verzachten, waarmee de Watersnoodramp Den Haag had opgezadeld.344

 Zoals gezegd vormden niet alleen de onderhandelingen met België en de vs een probleem, 
ook het inefficiënt geleide Fokker bezorgde de regering nog altijd hoofdbrekens. De onderne-
ming was vrijwel geheel afhankelijk van orders van de ministeries van Oorlog en van Marine. 
Gezien de problemen bij de Meteor-productie achtte de ministerraad een volledige voorfinancie-
ring, zoals bij het Meteor-contract, niet gewenst. Voorts besloot de ministerraad het staatsaan-
delenpakket van Fokker over te dragen aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij (nhm), die 
zich had verenigd met de n.v. Wilton-Fijenoord. Het hoofdondernemerschap voor de nieuwe 
vliegtuigorder zou niettemin Fokker toekomen.345 Het had echter maar weinig gescheeld of de 
staatsaandelen waren in Belgische handen overgegaan. Een jaar eerder, in februari 1952, had 
de bank Société Générale, die tevens grootaandeelhouder was van het Société Anonyme Belge 
de Constructions Aéronautiques (sabca)346, zich gemeld om een overname te bespreken. De 
Nederlandse regering, die gezien het teleurstellende exportsucces van de Fokker s-12 en s-13 
tot de conclusie was gekomen dat de droom van een “zelfontwikkelende” Nederlandse vliegtuig-
industrie ten dode was opgeschreven, bleek bereid tot praten. De geplaagde vliegtuigfabrikant 
stond namelijk aan de vooravond van een kapitaalsuitbreiding om de ontwikkeling van vliegtui-
gen van eigen fabricaat (waaronder de Fokker f-27) mogelijk te maken, maar de regering paste 
er voor om als grootste aandeelhouder bij de uitgifte van nieuwe emissies te worden betrok-
ken. De luchtmacht en de klm toonden immers slechts geringe belangstelling voor de in eigen 
land vervaardigde vliegtuigen, aldus Drees.347 De moeizame onderhandelingen over het Hun-
ter-contract brachten echter de ware Belgische intenties aan het licht. De ministerraad had in 
juni 1952 geconcludeerd dat de gesprekken zich in “een minder gewenste richting” begaven. Het 
vermoeden nam allengs toe dat de Belgische gesprekpartner de intentie had om (een deel van) de 
productie bij Fokker weg te halen en naar België te verplaatsen. De hiertoe in maart ingestelde 
commissie, waarin naast luchtmachtcommodore J.H. van Giessen onder meer vertegenwoordi-
gers van de ministeries van Financiën en Economische Zaken zitting hadden, raadde eveneens 
af het bedrijf in Belgische handen over te laten gaan. De opluchting was dan ook groot toen de 
nhm bereid bleek om op gelijke condities tot geldverstrekking over te gaan, op voorwaarde dat 
het bedrijf de zogeheten ‘grote order’ zou krijgen en n.v. Fokker hoofdaannemer zou worden.348 
Verder presenteerde de nhm gedetailleerde voorstellen ter vernieuwing van de Fokker-directie. 
Op last van de ministerraad werden de onderhandelingen met de Société Générale terstond afge-
broken. Toch was het niet mogelijk de zuiderbuur helemaal buitenspel te zetten, aangezien de 
Nederlandse industrie de kennis en capaciteit ontbeerde om straalmotoren te fabriceren.349 Dit 
besef luidde een nieuwe ronde van bilaterale onderhandelingen in.
 Bij aanvang van deze tweede onderhandelingsronde verkeerde Nederland in een minder 
sterke positie, aangezien België, nota bene dankzij de vs, in het bezit was gekomen van de licen-
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tierechten van de Hunter. Dit verzwakte de Nederlandse onderhandelingpositie, waarvan België 
handig gebruikmaakte door een aandeel van 40% in het werk aan de airframes te claimen.350 Bel-
gië was contractueel verplicht de 64 via osp te bouwen Hunters in Nederland te bestellen, maar 
de overige 192 vliegtuigen zou het land zelf vervaardigen. Dit wees erop dat België de oprichting 
van een eigen vliegtuigindustrie niet had opgegeven. Nederland deed water bij de wijn in een 
poging de uitvoering van het project niet in gevaar te brengen. Op 13 juni kwamen beide lan-
den een nieuwe werkverdeling overeen. België zou naast de straalmotoren nu ook alle landings-
gestellen en vleugeldelen leveren. De Nederlandse hoop was dat de hoeveelheid werk aan het 
airframe België onvoldoende ruimte bood om tot een eigen vliegtuigindustrie te komen en niet 
verder reikte dan het in stand houden van een assemblagelijn. Drie dagen later werd het contract 
officieel bekrachtigd.351

 Toch was de ontwikkeling van een Belgische vliegtuigindustrie volgens staatssecretaris Kra-
nenburg niet tegen te houden. Het was aan de Nederlandse industrie om door lagere prijzen, 
een betere kwaliteit en kortere levertijden “de markt vast te houden”.352 Dat bleek gemakkelijker 
gezegd dan gedaan. De problemen bleken spoedig zo talrijk dat directeur-generaal S.D. Duyver-
man in de Luchtmachtraad liet weten onder het contract uit te willen en het zo vrijkomende geld 
te willen investeren in andere jachtvliegtuigen.353 De grootste boosdoener was de continu oplo-
pende prijs. Gedurende 1954 drong het tot Fokker door dat de kosten fors hoger uitvielen door 
het hogere aantal benodigde manuren. Deze miscalculatie was Fokker niet direct aan te rekenen. 
Door de Amerikaanse druk om het Hunter-contract nog voor de vergadering van de navo-Raad 
ondertekend te krijgen, had de Nederlandse delegatie zich moeten verlaten op door Hawker aan-
geleverde cijfers. De Britse vliegtuigfabrikant claimde dat 23.000 manuren per Hunter nodig 
waren, een aantal dat in werkelijkheid de 35.000 benaderde. Ten tweede bleken de kosten van 
zogeheten bought-out components, waaronder de motor, de elektronica en de bewapening, die in 
het buitenland moesten worden besteld, duurder dan begroot.354 Het verlies op de via osp voor 
België te bouwen Hunters liep in 1954 op tot 3,1 miljoen gulden, terwijl het verlies op de Ame-
rikaanse order al 7,7 miljoen bedroeg. Fokker rekende de verhoogde prijzen door aan de Neder-
landse overheid. Van Belgische zijde viel geen financiële handreiking te verwachten, aangezien 
de verhoudingen tussen beide landen nog altijd “onaangenaam” waren en België weigerde meer 
te betalen dan de eerder vastgestelde osp-prijs.355

 Zonder succes werd vervolgens langs diplomatieke weg geprobeerd een regeling met de Ame-
rikanen te treffen over een verhoogde osp-bijdrage. Het tegendeel gebeurde: de vs eisten diverse 
modificaties aan hun Hunters, wat de prijs zelfs nog verder opdreef.356 In 1955 stegen de verliezen 
tot ongekende hoogte. De door Fokker gehanteerde prijzen betekenden dat de Staat 50 miljoen 
gulden zou moeten bijleggen op de bouw van de 64 ‘Belgische’ osp-vliegtuigen, terwijl het gehele 
Hunter-project de Nederlandse schatkist liefst 73 miljoen gulden meer zou kosten dan het bestel-
len van de voor Nederland bestemde Hunters in Groot-Brittannië. Duyverman overwoog daarom 
de vliegtuigen alsnog door Hawker te laten leveren. Hij stelde voor dit ook duidelijk richting Fok-
ker te communiceren om zo een betere onderhandelingspositie te creëren. dmlu luitenant-gene-
raal Reijnierse wees die oplossing van de hand. De gedane investeringen maakten dat uitsluitend 
technische en geen financiële overwegingen nog konden leiden tot een bestelling bij Hawker.357 
Wel liet Reijnierse in een brief aan Fokker weten dat de productie in Nederland “alleen gegrond 
was op economische motieven” en dat verwacht mocht worden dat de lagere loonstandaard in 
Nederland tot concurrerende prijzen zou leiden. Diepen, de nieuwe commercieel directeur van 



H O O F D S T U K  2128

Fokker, weet de prijsstijgingen aan de duplicatie van werkzaamheden, nu deze noodgedwongen 
over de Nederlandse en Belgische industrieën moesten worden verdeeld. Ook het deviezentekort, 
de industrialisatiemaatregelen en de werkloosheidspolitiek in Nederland waren er volgens Diepen 
debet aan dat Fokker niet met het buitenland kon concurreren.358

 Aan de tweede voorwaarde om ‘de markt vast te houden’, namelijk het leveren van kwali-
teit, werd voldaan. De modificaties die de Hunter f. mk.4’s kort na hun aflevering ondergingen, 
waren het gevolg van voortdurende ontwikkelingen op technisch gebied. Avio-Diepen n.v. in 
Ypenburg, dat in 1954 met Fokker fuseerde, nam dit modificatiewerk grotendeels voor zijn reke-
ning. Het stond los van het productieproces bij Fokker.359 Dat lag anders in het geval van de 
vertraagde levertijden, hoewel niet alleen Fokker blaam trof. Zo golden de problemen tijdens 
de aanloopfase naar de productie, toen het bedrijf afhankelijk was van Britse toeleveranciers 
die niet tijdig aan hun verplichtingen konden voldoen, als een geldig excuus.360 Ook de uitein-
delijk op niets uitlopende besprekingen over de door Hispano Suiza in Nederland in licentie te 
vervaardigen kanonnen zorgden buiten Fokkers schuld voor onnodig oponthoud. Datzelfde kon 
worden gezegd van Philips’ pogingen om door tussenkomst van het Ministerie van Economi-
sche Zaken boordradio’s voor de Hunter te leveren. Gezien de ervaring met radio’s van dit merk 
in de Meteors waren minister Staf en staatssecretaris Kranenburg daar “zeer beslist tegen”.361 
Maar toen de orders voor bovengenoemde bought-out components in het buitenland waren 
geplaatst en de productie van start ging, bleek de output tegen te vallen. Bach liet de directie 
van Fokker in een brief weten niet gelukkig te zijn met de geleverde prestaties. Zo verweet hij het 
bedrijf de opgegeven levertijden niet na te komen, ondanks het feit dat de klu Fokkers “grootste 
klant” was. De resultaten bij de Hunter-productie waren volgens Bach “toch niet iets om trots 
op te zijn”. De gebrekkige planning van Fokker was hier in zijn ogen debet aan. Bach vervolgde 
dat het Ministerie van Oorlog destijds op “goed vertrouwen” op regiebasis met Fokker in zee 
was gegaan, zonder vooraf een contract te hebben afgesloten. Nu eiste het ministerie op korte 
termijn alsnog tot een overeenkomst met Fokker te komen, waarin levertijden en vaste prijzen 
waren vastgelegd en waarin stringente boetebepalingen waren opgenomen.362

 In zijn repliek liet Fokker-directeur E. van Emden Bach weten dat meerdere partijen schuld 
hadden als levertijden niet werden gehaald. De productieproblemen kwamen volgens hem 
onder meer voort uit het feit dat het hier een niet doorontwikkeld vliegtuig betrof, waardoor 
er vanaf 1957 zelfs twee modellen (de f. mk.4 en de verbeterde f. mk.6) gelijktijdig moesten 
worden gebouwd. De “stortvloed aan modificaties” stuurde het productieprogramma verder 
in de war, terwijl ook de aflevering van componenten door Hawker zorgen baarde.363 Hoewel 
daar ontegenzeggelijk een kern van waarheid in school, was de situatie ruim een jaar later nog 
altijd weinig verbeterd. Een geïrriteerde Bach merkte op dat Nederland qua prijs en levertijd 
ruim achter bleef bij het buitenland. Het viel hem op, dat “bij deze tak van industrie het denk-
beeld heerst, dat de Strijdkrachten de industrie in stand dienen te houden, dit niet alleen op 
mil.[itaire] doch ook op economische gronden”.364 Beide partijen bleven elkaar de zwartepiet 
toeschuiven. Feit was dat de klu de geplande invoering van de eerste door Fokker afgeleverde 
Hunter met ruim een jaar – tot 1956 – naar achteren verschoven zag. Een feit dat de volksverte-
genwoordiging niet ontging. Enkele Kamerleden vreesden dat de ‘nieuwe’ Hunter al verouderd 
zou zijn als de eerste exemplaren in dienst traden.365 De immer uitgesproken kvp’er Visch sprak 
zelfs over een herhaling van het “Meteor-drama”, terwijl menigeen zich afvroeg hoe Nederland 
aan zijn verplichtingen ten aanzien van het Paris Plan kon voldoen als de Hunters zo tergend 
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langzaam binnenstroomden.366 Daar roerden zij een gevoelig punt aan, dat inmiddels ook de 
militaire navo-autoriteiten zorgen baarde.

Gaten in de Nederlandse luchtverdediging

De Annual Review voor 1953 betekende de eerste tik op de vingers voor Nederland. shape waar-
schuwde dat de vertraging bij het afsluiten van het Hunter-contract en de ontijdige levering van 
Meteors door Fokker tot een tekort aan het aantal toegezegde dagjagers zouden leiden. Daar-
naast moest de Meteor f. mk.4 in 1955 als verouderd worden beschouwd. cls Baretta lichtte de 
Nederlandse delegatie in dat het werkelijke tekort zelfs groter zou zijn, aangezien het clv geen 
oorlogsreserve bezat.367 Anticiperend op de situatie stelde Nederland een nieuw force goal voor, 
dat voorzag in 6 dagjagersquadrons met 112 in plaats van 144 vliegtuigen. De International Staff 
ging hiermee niet akkoord.368 Omdat ook saceur Norstad waarschuwde dat het aantal dagja-
gers niet mocht afnemen, overwoog de klu diverse alternatieve opties om het tekort op te van-
gen. Deze liepen om uiteenlopende redenen stuk. Zo werd getracht de via het mdap verkregen 
f-84f, die vanaf 1955 de f-84e’s en g’s van het ctl verving, tijdelijk als dagjager in te zetten. 
De f-84g zou dan zolang als jachtbommenwerper aanblijven.369 Toen dit plan op niets uitliep, 
meldde Nederland zich voor het Canadese aanbod om onder het Canadian Mutual Aid Program 
twee squadrons f-86d Sabres in dienst te nemen. Dit zou de klu tijd geven in ieder geval de 
Meteor-squadrons op sterkte te brengen. De Standing Group dwarsboomde dit plan omdat het de 
Sabres al aan andere lidstaten had toegezegd.370 Ook de hoop op de overname van Hunters uit de 
Belgische of Britse osp-productie bleek ijdel.371 Vanaf april 1954 zette Nederland zijn zinnen op 
het lenen van de 48 onder osp voor de vs te bouwen Hunters, die op zeer korte termijn leverbaar 
waren doordat zij vooraan stonden in de door Fokker te bouwen serie.372

 Haast was geboden. De Annual Reviews van 1954 en 1955 wezen opnieuw op het dreigende 
tekort aan dagjagers, terwijl ook de formering van de drie aan de navo toegezegde nachtjager-
squadrons inmiddels dringend om een oplossing vroeg. Ook het parlement maande tot spoed. 
“De luchtverdediging hoort de parapluie te zijn, waaronder bevolking en grondstrijdkrachten 
bescherming vinden, thans is het nog een scherm met vele gevaarlijke en grote gaten”, aldus een 
verontruste Visch.373 Staf erkende dat er bij de luchtmacht “belangrijke tekorten” bestonden, 
maar verdere uitbreiding zou de krachten te boven gaan. Herziening van de luchtmachtbegro-
ting was evenmin mogelijk.374 Om toch aan de verplichtingen van het Paris Plan te voldoen, stond 
de minister drastischer maatregelen voor. Teneinde Washington te overreden de 48 Ameri-
kaanse osp-Hunters aan Nederland toe te wijzen, schroomde de bewindsman niet voor 1958 een 
extra squadron dagjagers bovenop de geplande sterkte in te brengen. De Tweede Kamer liet hij 
in de waan dat de navo hierom had gevraagd. De onverwacht gulle Nederlandse toezegging zal 
bij de Amerikanen in goede aarde zijn gevallen, want Washington stemde in maart 1955 toe om 
de Amerikaanse Hunters uit de osp-productie aan Nederland toe te wijzen. Als uitvloeisel van 
de gesprekken verbonden beide regeringen zich een maand later tot een ruil met gesloten beur-
zen, waarbij Nederland de 48 osp-Hunters voor eigen rekening zou fabriceren in ruil voor 56375 
onder het mdap te verstrekken en in de vs te produceren f-86k Sabre nachtjagers. Op deze wijze 
werden hernieuwde wijzigingen in het ‘zwaarbevochten’ Hunter-contract voorkomen door Bel-
gië buitenspel te zetten. Dit terwijl de vs door de schenking van nachtjagers het Nederlandse 
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verlies op de Hunter-productie compenseerden en de klu tegelijkertijd op korte termijn van de 
vereiste nachtjagercapaciteit voorzagen.376 Staatssecretaris Kranenburg rekende de Kamer voor 
dat dit staaltje Hollands koopmanschap de Staat een financiële meevaller van 13 miljoen gulden 
had opgeleverd.377 En, vanuit luchtmachtoogpunt belangrijker, het had in één klap zowel het 
dag- als het nachtjagervraagstuk tot een goed einde gebracht.378

Kaasjagers

Vooral het vinden van een aanvaarbare oplossing voor de nachtjagerkwestie was lange tijd stuk-
gelopen op financieringsproblemen. Om de ontstaansgeschiedenis ervan te begrijpen, moeten 
we terug naar het begin van de jaren vijftig. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds aan de orde 
kwam, zette de luchtmachtleiding aanvankelijk in op een Britse nachtjager. Daarvoor had zij 
de Meteor nf. mk.11 op het oog, waarvan er elf werden besteld.379 De ministerraad blokkeerde 
de bestelling van grotere aantallen. In het bijzonder Drees was fel geporteerd tegen de aanschaf 
van nachtjagers, die volgens de minister-president niet tot de 320 aan de navo toegezegde 
luchtverdedigingsjagers behoorden. cls Aler zocht naar alternatieven om de vliegtuigen te 
bemachtigen, in de vaste overtuiging dat een luchtverdediging zonder nachtjagers “voor het 
grootste gedeelte lam gelegd” was.380 Vanwege de inmiddels op gang gekomen materiële uit-
rusting van de tactische luchtstrijdkrachten met Amerikaanse f-84e/g-jachtbommenwerpers 
besloot Aler begin 1951 de aankoop van een Amerikaans type na te streven, in de hoop dat de vs 
eerder geneigd zouden zijn ook de nachtjagers onder het mdap te verstrekken. Hiervoor reisde 
hij naar de States om de f-89 Scorpion en de f-94 Starfire te bekijken.381 Hoewel de vs duidelijk 
hadden gesteld dat de hulpverlening aan lidstaten geen nachtjagers zou omvatten, gaf Aler de 
directeur Materieel Luchtmacht in oktober 1951 niettemin opdracht de Meteor-nachtjagerdeal 
af te blazen in de hoop dat de Amerikanen zich zouden bedenken.382 Toch begon de tijd stilaan 
te dringen. shape had het tekort aan nachtjagers meermaals nadrukkelijk aan de orde gesteld. 
Het geallieerde hoofdkwartier drong aan op de productie van een bestaand type op de kortst 
mogelijke termijn. Zelfs al zou deze minder geavanceerd zijn dan de nog in ontwikkeling zijnde 
typen, het was beter te beschikken over een nachtjager “met geringer[e] performance, dan over 
helemaal geen”.383 Deze zienswijze overheerste overigens ook in de Tweede Kamer. kvp-Kamer-
lid Visch was een van de velen die aandrongen op de spoedige invoering van nachtjagers in de 
luchtstrijdkrachten. Want, zoals hij het treffend verwoordde: “geheel onwaarschijnlijk lijkt het 
mij niet, dat de vijand ook wel eens bij nacht (...) kan optreden”.384

 In de zomer van 1952 leek de Kamer op haar wenken bediend te worden, toen de aankoop 
van 56 nachtjagers als onderdeel van het geïntegreerde Europese vliegtuigproductieprogramma 
ter sprake kwam. Toch hield de regering opnieuw de boot af, hopende de vliegtuigen alsnog via 
het mdap te verkrijgen. Het jaar 1953 verstreek zonder nachtjagers. Kamerlid Korthals vond dit 
onacceptabel. Hij vroeg de minister waarom diverse landen al met nachtjagers vlogen, maar 
Nederland er nog altijd geen bezat. “Dat wil dus zeggen, dat wij gedurende de nacht – in de win-
ter vele uren – van luchtverdediging door vliegtuigen verstoken zijn”, aldus de verontwaardigde 
vvd-politicus.385 Desnoods moest het aantal dagjagers worden verminderd.386 Dat bleek niet 
nodig, aangezien de regering zich tijdens de onderhandelingen over het Hunter-contract had 
verplicht om 56 miljoen gulden aan tegenwaardefondsen voor de aanschaf van nachtjagers te 
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reserveren. In 1953 ging het tevens in op een Canadees aanbod om 35 nachtjagerbemanningen op 
te leiden, hoewel een beslissing over het type nachtjager (een- of tweepersoons) nog uitstond.387 
Een jaar later kwam de bal pas goed aan het rollen, toen de Amerikaanse ambassadeur de Britse 
Gloster Javelin en de Amerikaanse f-86k Sabre als geschikte kandidaten naar voren schoof. 
Vanwege de kortere levertijd ging de voorkeur uit naar het Amerikaanse product. Nederland 
moest de helft (74 miljoen gulden) betalen, de vs zouden de rest bijpassen. Het verschil van 18 
miljoen gulden ten opzichte van de gereserveerde 56 miljoen betekende dat slechts 21 in plaats 
van 28 Sabres konden worden gekocht. Alternatieve voorstellen, zoals financiering uit de land-
bouwsurplussenregeling of een vermindering tot 41 stuks, waren aan dovemansoren gericht.388 
igklu prins Bernhard vestigde nog de aandacht op de nachtjagerversie van de Franse Mystère, 
die naar het prinselijke oordeel het neusje van de zalm op vliegtuigontwikkelingsgebied was. De 
prijs bedroeg 1 miljoen gulden zonder radar of reservedelen, terwijl een productie in Nederland 
tot de mogelijkheden behoorde. “Dit is een vliegtuig, dat op tijd en goedkoop kan worden gele-
verd en waarvan de eigenschappen nog niet door andere tot dusver ontwikkelde typen zijn over-
troffen”, aldus de prins.389 In alles, van prestaties tot aan de logistieke ondersteuning, overtrof 
het de Sabre.390 Navraag bij saceur leerde echter dat een keuze voor de Mystère “een gevaarlijke 
onderneming” was, aangezien de Franse Armée de l’Air zelf niet met dit type vloog.391

 De luchtmachtleiding hield daarom vast aan haar keuze voor de f-86k. Een keuze die zeker 
niet onomstreden was. Zowel de vakbladen als de defensiespecialisten in de Tweede Kamer 
meenden dat voor het uitvoeren van nachtelijke onderscheppingen een tweepersoonsjager de 
voorkeur genoot. Het blad Onze Luchtmacht constateerde dat geen enkel ander land eenpersoons-
nachtjagers in dienst had. Als de f-86k werkelijk zo goed was, waarom had de usaf haar eigen 
squadrons er dan niet als eerste mee uitgerust? De Sabre was “een lapmiddel”.392 Ook Visch, 
die zich in de Tweede Kamer ontpopte als een luis in de pels van minister Staf waar het lucht-
machtzaken betrof, meende dat de f-86k slechts een overbrugging naar “een volwaardige nacht-
jager” vormde. Hij vermoedde dat niet de kwaliteit, maar de mdap-hulp doorslaggevend was 
geweest.393 Staf deed het anders voorkomen. Hij liet weten niet langer te hebben willen wach-
ten op nieuwe typen, omdat hij per direct over nachtjagers wilde beschikken. “Wat heeft het 
voor zin 24 uur het radarscherm te bewaken en ’s nachts geen vliegtuig te hebben?”, aldus de 
bewindsman. Uit zijn mond klonk deze retorische vraag, na de vele jaren van uitstel, overigens 
wel enigszins als een gelegenheidsargument. Aan het eind van zijn betoog liet Staf zich echter 
ontvallen dat “de omstandigheden en voorwaarden zodanig gunstig waren, dat wij het aanbod 
moesten aanvaarden”.394 Hiermee erkende hij impliciet Visch’ aantijgingen: financiële motieven 
hadden de doorslag gegeven. Toch zal ook de toenemende druk van navo-zijde het doorhak-
ken van de knoop hebben bespoedigd. Tijdens de Annual Review in 1955 was Nederland namelijk 
opnieuw door de International Staff op het matje geroepen om zich te verantwoorden voor de 
“considerable shortfall in (...) air force goals for 1955”.395

 De twijfels van de International Staff of Nederland wel aan de force goals voor 1956 zou kun-
nen voldoen, bleken uiteindelijk ongegrond. Ofschoon het nog geruime tijd duurde voor de drie 
met Sabres te formeren nachtjagersquadrons tot een volledig operationele standaard waren 
opgewerkt, kon het nieuw opgerichte 700 all weather interceptor (awx) Squadron396 reeds op 8 
december 1955 op Vliegbasis Soesterberg zijn eerste twee f-86k’s (in Nederlandse dienst ‘Kaasja-
ger’ genoemd) in ontvangst nemen. De op Twenthe gestationeerde 701 en 702 awx Squadrons 
zagen op respectievelijk 1 juni en 1 december 1956 het levenslicht. In 1957 bereikten ook zij een 
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operationele status.397 Met het formeren en uitrusten van de drie nachtjagersquadrons en de 
gelijktijdige modernisering van de zes dagjagersquadrons kwam de zo moeizaam verlopen 
materiële uitrusting van het Commando Luchtverdediging voorlopig ten einde. Het feit dat de 
luchtverdediging uit nationale middelen moest worden gefinancierd, had de regering er – tegen 
de uitdrukkelijke wens van de luchtmachtleiding en de militaire navo-autoriteiten – lang toe 
verleid op de rem te trappen. De zoektocht naar alternatieve opties om toch nachtjagers te ver-
krijgen slaagde in 1955, zodat de klu eind 1956 met de Hunter en Sabre kon beschikken over twee 
luchtverdedigingsjagers van de ‘tweede generatie’.

De materiële opbouw van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten: 
teren op Amerikaanse zak

Ook het ctl kon eind 1956 beschikken over tweede-generatie-straalvliegtuigen. De materiële 
uitrusting van dit commando stond in schril contrast met die van het clv. Aanhakend op wat 
in het vorige hoofdstuk is vermeld, was in 1949 in een bilaterale overeenkomst vastgelegd dat de 
vs door het mdap de materiële uitrusting van de zes te formeren Nederlandse tactische squa-
drons en het fotoverkenningssquadron voor hun rekening zouden nemen. Stond aanvankelijk 
de Republic p-47 Thunderbolt (een jager/bommenwerper met radiaalmotor die zich tijdens de 
Tweede Wereldoorlog ruimschoots had bewezen) nog op de nominatie om deze vacature te ver-
vullen, uiteindelijk viel de keuze op de f-84 Thunderjet van dezelfde fabrikant.398 De f-84e vari-
ant van deze door een Allison j-35-straalmotor voortgestuwde jachtbommenwerper zou het ctl 
slechts kort en in bescheiden aantallen dienen. Het op 25 februari 1951 op Nr. 1 Tactische Vlieg-
basis (Volkel) verzamelde (grond)personeel vormde de kern van het eerste te formeren tactische 
squadron: 311 Squadron. Onder hen bevonden zich opvallend veel militairen van het voormalige 
ml-knil. Hun aanwezigheid was niet zonder reden, aangezien zij een jarenlange ervaring had-
den met Amerikaans materieel. Hoewel onenigheid tussen de luchtmachtleiding en de maag 
over de organisatie van de nieuwe tactische squadrons er in april nog bijna toe had geleid dat de 
leveringen werden stopgezet, vond op 28 juli 1951 op Ypenburg in het bijzijn van saceur Eisen-
hower, generaal Norstad en minister Staf de officiële overdrachtsceremonie plaats van de eerste 
vier f-84e’s. Deze waren in kratten gearriveerd en met Amerikaanse hulp geassembleerd.399

 311 Squadron beschikte in september 1951 over achttien Thunderjets, genoeg om er zeven af 
te staan aan het op 1 december in het leven geroepen 312 Squadron, dat eveneens op Volkel onder-
dak vond. In januari 1952 ontving dit squadron zijn eerste ‘eigen’ jets, waarna het op 15 janu-
ari 1952 samen met zustersquadron ‘311’ in het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten werd 
ondergebracht.400 Amper drie maanden later werden de f-84e’s al door het verbeterde G-model 
vervangen. Met dit nieuwe type werden ook de vier resterende tactische squadrons uitgerust: 314 
Squadron (1 mei 1952), 315 Squadron (1 juli 1952) en 316 Squadron (1 april 1953; maandvliegsqua-
dron401) op de op 1 mei 1952 in gebruik genomen Nr.2 Tactische Vliegbasis (Eindhoven), en 313 
Squadron (1 december 1953; omscholingssquadron), dat een plekje op het naburige Volkel vond. 
Ook het op 1 oktober 1953 op Volkel opgerichte verkenningssquadron, 306 Squadron, kreeg de 
beschikking over Thunderjets. Om tegemoet te komen aan saceur Norstads wensen besloot 
cls Aler de oprichting van 313 Squadron enige maanden uit te stellen en daarvoor in de plaats 
een half fotoverkenningssquadron op te richten. Dit hield in dat 306 Squadron zich het eerste 
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jaar moest behelpen met acht f-84g’s zonder cameravoorzieningen.402 In maart 1954 vond een 
‘omgekeerde ruil’ plaats, toen (een deel van) de G’s plaatsmaakte voor aangepaste f-84e’s voor-
zien van een camera in de linkervleugeltank.403 Kort na de omschakeling vertrok het verken-
ningssquadron naar de Bondsrepubliek om deel te gaan uitmaken van de multinationale No. 34 
Reconnaissance Wing. De klu ontving in totaal 187 f-84e/g Thunderjets, die merendeels werden 
overgevlogen. Hiermee werd in een tijdsbestek van iets meer dan twee jaar een complete tacti-
sche luchtmacht “uit de grond (...) gestampt”.404

 Deden zich dan helemaal geen problemen voor bij de opbouw van het ctl? Wel degelijk, en 
deze waren zelfs van dien aard dat kolonel J.W. van Marle, Chef van het Kabinet van de Lucht-
machtstaf, in 1955 sprak over “aanzienlijke tekorten ten opzichte van de doelstellingen”.405 In 
tegenstelling tot bij het clv hadden de problemen ditmaal geen financiële achtergrond, maar 
waren ze hoofdzakelijk te wijten aan de fluctuerende aflevering van de f-84’s. Het duurde naar 
de zin van de luchtmachtleiding te lang voor de afleveringen op gang kwamen, waardoor de 
verhouding vliegtuigen:vliegers een zorgwekkend beeld te zien gaf. Deze verhouding, die ide-
aliter 1½:1 bedroeg, daalde in de loop van 1951 zelfs tot onder de 1:1. Om toch nog wat vlieguren 
bij elkaar te sprokkelen, werden “overbodige vliegers” zolang gepoold in de op Volkel ingestelde 
Basisvlucht. Bij deze kleine vliegtuigeenheid, waarover alle bases doorgaans beschikten, hielden 
zij hun vliegvaardigheid zo goed mogelijk op peil.406 De druk bleef intussen toenemen door het 
grote aantal vliegers dat, na hun opleiding in de vs te hebben afgerond, het ctl kwam verster-
ken. Halverwege 1952 schoot het tempo van de afleveringen plotsklaps als een raket omhoog van-
wege de afnemende Amerikaanse behoefte aan jachtbommenwerpers in Korea. Nog datzelfde 
jaar konden de eerste vier tactische squadrons worden uitgerust. De ongekend snelle groei van 
het ctl leidde nu tot depotvorming. Op Vliegbasis Volkel verrees het Depot f-84 Vliegtuigen 
om de oprichting van de twee resterende tactische squadrons te faciliteren. Een jaar later ver-
schenen als gezegd ook depots te Alphen en te Gilze-Rijen (gezamenlijk dvm 2 vormend), die 
beide deel uitmaakten van het Amerikaanse logistieke instandhoudingssysteem dat gekoppeld 
was aan de invoering van de Thunderjet. Deze depots, waar vliegtuig- en bewapeningsmaterieel 
lag opgeslagen, sloten rechtstreeks aan op het centrale Amerikaanse logistieke centrum in het 
Franse Chateauroux. Hoewel dvm 2 in theorie binnen 25 dagen kon worden bevoorraad, bleek in 
de praktijk dat de aanvoer van reservedelen, gereedschappen en (grond)apparatuur geen gelijke 
tred hield met de vliegtuigleveringen. Dit had een negatieve uitwerking op de vlieggereedheid 
van de f-84-vloot, waardoor de vliegurenplanning opnieuw onder druk kwam te staan.407

 Ironisch genoeg was het juist de Amerikaanse vrijgevigheid die de bovengenoemde proble-
men nog verergerde. Na slechts enkele jaren dienst moesten ook de ‘nieuwe’ f-84g’s weer het veld 
ruimen voor een verbeterd model: de f-84f Thunderstreak. In oktober 1953 werd de luchtmacht-
leiding door de maag van de plannen op de hoogte gebracht. Het project, dat de toepasselijke 
naam Swapshop kreeg, voorzag in het omruilen van alle bij de navo-luchtstrijdkrachten vliegende 
f-84g’s. Lidstaten droegen zelf zorg voor het op “acceptabele standaard” brengen van de f-84g’s, 
alvorens de vs ze terugnamen.408 Dit hield in dat alle Thunderjets een Inspection and Repair as Neces-
sary (iran) moesten ondergaan. Deze grote inspectiebeurt, waarbij een controle plaatsvond op 
de uitvoering van de voorgeschreven modificaties en eventueel ontbrekende modificaties werden 
aangebracht, werd gecombineerd met project Swapshop om de overdracht te versoepelen. Het pro-
bleem was dat beide projecten veel extra reservedelen vereisten. De onderdelenvoorziening verliep 
medio jaren vijftig echter nog altijd stroperig, zodat het aantal vlieguren laag bleef. Om toch vol-
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doende f-84’s op de lijn te krijgen gingen de technische diensten op de vliegbases over tot kan-
nibalisatie, waarbij vliegtuigen van onderdelen werden gestript om andere vliegklaar te maken. 
Ook deze bron viel echter langzaam droog, aangezien er vanaf 1955 maandelijks een aantal f-84g’s 
hun iran onderging.409 De squadronsterkte zakte zodoende naar 20 f-84e/g’s.410 Dit aantal liep 
zelfs nog terug door vredesverliezen. Vooral onervaren vliegers hadden aan de nukkige Thunderjet 
hun handen meer dan vol, terwijl het afnemende aantal vlieguren hun de kans ontnam de jet goed 
onder controle te leren krijgen. De luchtmachtleiding trachtte uit alle macht extra f-84’s te verkrij-
gen, maar de vs stonden op het standpunt dat de klu daarvoor “te weinig vlieguren” produceerde. 
Deze vicieuze cirkel bleek moeilijk te doorbreken.411

 Gehoopt werd dat de introductie van de f-84f Thunderstreak wat lucht zou verschaffen. Maar 
door de schaarste aan j-65-motoren voor de f-84f liep project Swapshop navo-breed vertraging 
op, zodat ook de Nederlandse tactische squadrons noodgedwongen geruime tijd op gereduceerde 
sterkte moesten opereren.412 Het plan om het gat te vullen met twee squadrons Meteors f. mk.8, 
die na de invoering van de nieuwe Hunter niet langer als dagjager nodig waren, verdween spoe-
dig in een bureaula.413 Als doekje voor het bloeden ontving Nederland als een van de eerste lid-
staten de f-84f. In juni 1955 arriveerden negentien Thunderstreaks als deklading aan boord van 
het Amerikaanse vliegkampschip uss Corregidor in de haven van Rotterdam, vanwaar ze ’s nachts 
over de weg naar Vliegbasis Ypenburg werden getransporteerd. Daar werden ze door Avio-Diepen 
n.v. onder handen genomen. Gezien de grote onderlinge verschillen tussen de individuele f-84f’s, 
onder meer qua cockpit lay-out en de aanwezigheid van bepaalde (sub)systemen, moesten er eerst 
modificaties worden aangebracht om alle vliegtuigen op eenzelfde standaard te krijgen.414 Dit pro-
cedé zou zich herhalen voor alle 180 Thunderstreaks alvorens zij hun carrière bij de klu aanvingen. 
Eenmaal geassembleerd en op standaard gebracht vertrok de eerste f-84f op 1 augustus 1955 naar 
zijn nieuwe thuisbasis Volkel. Daar werd hij aan de sterkte van 311 Squadron toegevoegd. Ruim 
vier maanden later, op 9 december 1955, vond in aanwezigheid van Nederlandse en Amerikaanse 
hoogwaardigheidsbekleders de officiële overdracht van de eerste Thunderstreaks aan het squa-
dron plaats. Spoedig maakten ook de andere vijf tactische squadrons de overstap, tot ze in 1957 alle 
operationeel waren op de nieuwe jachtbommenwerper. 306 Squadron ruilde vanaf april 1956 zijn 
f-84e’s in voor 24 gespecialiseerde rf-84f Thunderflash fotoverkenners. Naast rf-84f’s werd ook 
een Mobile Field Processing Unit (mfpu) geleverd, voor het ontwikkelen van films.415 De vliegtuig-
afleveringen liepen in 1958 ten einde: het leeuwendeel van de 204 onder het mdap geleverde  
(r)f-84f’s bereikte Nederland als deklading, terwijl 77 f-84f’s via zogeheten high-flights via Canada, 
Groenland en Schotland op Volkel arriveerden.416 De oorlogsreserve van de tactische squadrons lag 
opgeslagen in de vs, terwijl de benodigde vredesreserves werden toegezonden.417

 Eenzelfde regeling gold voor 334 (Transport) Squadron en de artilleriewaarnemingssqua-
drons van de gplv, waarvan de materiële uitrusting eveneens op het mdap ging steunen. De 
verouderde Britse vliegtuigen waarover de eenheden aanvankelijk beschikten, werden vanaf 
1952 vervangen door Amerikaans materieel. 334 Squadron kreeg de beschikking over 16 Douglas 
c-47b middelzware transportvliegtuigen, terwijl 298 Squadron van de gplv werd voorzien van 
24 Piper l-18c Super Cubs. Het aantal Cubs groeide uit tot 155 stuks, waaronder verscheidene 
van zwaardere motoren voorziene l-21a en -b modellen. De meeste van hen zouden nimmer 
daglicht aanschouwen: zij bleven in opslag op Gilze-Rijen om in tijden van spanning de twee 
mobilisabele aop-squadrons mee uit te rusten. Ter aanvulling van de Cubs ontving de gplv 
in 1956 uit het mdap tevens 36 Hiller h-23b Raven-helikopters en negen De Havilland Canada 
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dhc-2 Beaver lichte transportvliegtuigen, die in 298 Squadron en het nieuw geformeerde 299 
Squadron werden opgenomen.418

 Daarmee leek de behoefte aan transportcapaciteit op het oog voldoende afgedekt. Toch 
zou 334 Squadron in oorlogstijd zwaar belast worden: de eenheid droeg namelijk zowel zorg 
voor de evacuatie van vitale (luchtmacht)onderdelen naar het buitenland en de aanvoer uit de 
klu-depots naar de eenheden te velde als voor het incidentele vervoer van personeel en mate-
rieel ten gunste van de marine, de landmacht en de regeringsinstanties.419 Daarnaast vervulde 
het squadron een sleutelrol in de ontruiming van de buiten de navo-verdedigingslinie gele-
gen vliegbases Leeuwarden, Twenthe en Eelde.420 Gezien dit omvangrijke takenpakket deed de 
luchtmachtleiding begin jaren vijftig zelfs een poging 334 Squadron aan de navo te onttrekken, 
met het argument dat het oude Britse materieel waarmee de eenheid opereerde voor saceur 
toch slechts van weinig nut zou zijn. Toen het squadron in 1952 echter de capabeler c-47b 
Dakota kreeg, gefinancierd uit het Amerikaanse hulpprogramma, deed dit argument niet langer 
opgeld.421 Na veelvuldig overleg kwamen de Luchtmachtstaf en de klm begin 1956 overeen het 
tekort aan materieel op te vangen door in oorlogstijd de nationale luchtvaartmaatschappij in te 
schakelen. Wanneer 334 Squadron, dat als earmarked te boek stond, na uiterlijk zes dagen in han-
den van saceur overging, zou uit de klm-luchtvloot een onder nationaal bevel staand tweede 
transportsquadron worden gevormd. Dit zogeheten 335 (mobilisabel) Squadron kon beschikken 
over acht Convair 240 (later Convair 340) en acht dc-3 (waaruit de gemilitariseerde c-47 voort-
kwam) vliegtuigen. De financiële implicaties moesten nog wel nader worden uitgewerkt.422

Het mes van het mdap snijdt aan twee kanten

Uit vorenstaande wordt wel duidelijk dat het mdap voor de opbouw van het Commando Lucht-
verdediging en het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten van onschatbare waarde is 
geweest. Voor Fokker bleek de Amerikaanse militaire hulpverlening niettemin een mixed bles-
sing. Op 19 mei 1951 koos de Fokker s-14 Machtrainer, een lesvliegtuig voorzien van straalmotor, 
voor het eerst het luchtruim. Na de redelijk succesvolle s-11 Instructor, waarvan er vanaf 1950 
39 bij het Commando Luchtvaartopleidingen en enkele tientallen bij de luchtstrijdkrachten van 
onder meer Israël en Italië (licentiebouw) werden ingevoerd, hoopte de vliegtuigfabrikant de 
internationale markt ook voor zijn nieuwste product te interesseren.423 Met dat doel voor ogen 
had ook de regering geld gestoken in de ontwikkeling van de veelbelovende Fokker s-14. Om 
“reclame te maken” stelde staatsecretaris Kranenburg in de Luchtmachtraad voor twintig s-14’s 
te bestellen. Ook dmlu Otten zag het lesvliegtuig als een “gunstig object” voor de internationale 
markt.424 Bevreesd voor een dreigende leegloop bij Fokker, nu de Meteor-productie langzaam 
op zijn einde liep, stelden Kranenburg en regeringscommissaris Hirschfeld aan minister van 
Oorlog Staf voor tegenwaardegelden te gebruiken om de nationale vliegtuigindustrie op gang 
te houden. In navolging van cls Aler hoopten zij de s-14 als ‘ruilobject’ in de op gang geko-
men besprekingen over het geïntegreerde vliegtuigproductieprogramma in te brengen. Een 
kleine bestelling zou Fokker ervaring opleveren voor een grotere productieserie van honderden 
stuks.425 Tevens zou een order de vooruitzichten voor de overname van het aandelenpakket, 
een zaak die zoals gezegd de gemoederen begin jaren vijftig tot op het hoogste politieke niveau 
bezighield, ten goede komen. In de ministerraad merkte de minister van Verkeer en Waterstaat, 
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Wemmers, hierover op dat het weinig zin had te spreken over een verkoop van aandelen als de 
regering geen bereidheid toonde bestellingen bij Fokker te plaatsen. De regering had immers 
ook jarenlang staatssubsidie aan de scheepsbouw verleend. “Wordt de vliegtuigontwikkeling 
niet voortgezet, dan gaan niet alleen belangrijke geïnvesteerde bedragen verloren, doch ook veel 
kennis, wat niet in geld is uit te drukken”, sprak de bewindsman. Volgens Drees was de vliegtuig-
ontwikkeling voor Nederland echter al “te ver voortgeschreden”. De Nederlandse industrie was 
niet in staat moderne gevechtsvliegtuigen te ontwerpen die met de buitenlandse typen konden 
concurreren. Alleen de licentiebouw bood nog uitkomst. Volgens de minister-president kon een 
klein land zich “het doen van grote uitgaven voor de vliegtuigontwikkeling (...) niet meer veroor-
loven”. Van den Brink was eveneens sceptisch, hoewel de productie van lesvliegtuigen volgens 
de minister van Economische Zaken wel degelijk mogelijkheden bood.426 Toen zelfs de immer 
zuinige Lieftinck meende dat een kleine order de aanloop kon betekenen naar bestellingen uit 
andere landen, was de aanschaf nog slechts een kwestie van tijd.427

 Op 11 juli 1952 gloorde er hoop aan de horizon op grotere orders voor Fokker, toen F.L. Ander-
son, de Amerikaanse Deputy Special Representative in Europe, tijdens een bezoek aan Nederland 
meedeelde dat de s-14 voor osp in aanmerking zou kunnen komen. Een Engels testteam had het 
vliegtuig al aan de tand gevoeld, terwijl een Amerikaans team binnenkort Nederland aandeed. In 
de Raad voor Economische Aangelegenheden drongen Kranenburg en Hirschfeld er opnieuw op 
aan het ijzer te smeden nu het heet was. De investering bedroeg 13,2 miljoen gulden. Aangezien 
de luchtmachtbegroting tot 1954 geen ruimte liet voor de aanschaf van lesvliegtuigen, moest een 
beroep op de tegenwaardefondsen worden gedaan. Het was immers van het grootste belang de 
“thans geboden kans” op grote series onder osp met beide handen aan te grijpen.428 De minister-
raad liet zich overtuigen. Op 16 juni verenigde hij zich met het voorstel om door de bestelling van 
twintig Fokker s-14’s de kansen op osp-orders te vergroten.429 Nog geen twee dagen later bracht 
de Nederlandse afgevaardigde G.J.H. de Graaff het hoofd van de Aircraft Division van de navo, 
generaal J. Jones, ervan op de hoogte dat Fokker in afwachting van de productie van nieuwe dag-
jagers, zijn capaciteit kon benutten om voor 130.000 dollar per stuk Fokker s-14’s voor de lidsta-
ten te produceren.430 Hoewel dit voorstel een lauwe ontvangst ten deel viel, bleef Fokker er bij de 
staatssecretaris op aandringen er alles aan te doen de productie van de s-14 bij de onderhande-
lingen over dagjagers te betrekken.431 Toch hield het aanprijzen van eigen producten een zeker 
risico in. Zo wees Frankrijk er in de internationale overlegorganen fijntjes op dat Nederland nu 
minder behoefte zou hebben aan mdap-hulp. Volgens minister Staf bleek hieruit eens te meer dat 
Nederland erop uit moest zijn alle bestellingen aan off-shore-regelingen te koppelen, ondanks het 
feit dat de Amerikaanse administratieve rompslomp die hieraan vastzat “vertragend werkte”.432

 Dat bleek helaas niet de enige vertragende factor. In 1953 was de productie van de twintig 
voor de klu bestemde s-14’s nog niets opgeschoten. De Fokker-directie erkende dat het bedrijf 
achterliep op het afleverschema, maar weet dit aan verbeteringen die het vliegtuig ten opzichte 
van het eerste productiemodel had ondergaan, die zowel in het belang van de klu als van Fok-
kers “reputatie” waren.433 Dit mocht dan zo zijn, maar door de vertraging was Fokkers product in 
1954 door de snelle ontwikkelingen op de internationale vliegtuigmarkt ingehaald. De behoefte 
aan lesvliegtuigen in de navo was begin jaren vijftig dermate groot dat Washington de t-33-
t-Bird straaltrainer van de Amerikaanse fabrikant Lockheed als onderdeel van het mdap-pro-
gramma aan lidstaten ging verstrekken. Hierdoor namen de exportkansen voor de Fokker s-14 
met rasse schreden af. De klu nam in 1952 haar eerste vier t-33a’s in ontvangst. Het jaar erop 
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volgden er zeven, terwijl de maag voor het voorjaar van 1954 nog eens 33 trainers program-
meerde. Nederland deed nog wel een poging een aantal t-33’s te vervangen door onder osp aan 
te schaffen s-14’s, doch het kwaad was reeds geschied.434 De kans leek verloren. Ook het Minis-
terie van Oorlog was de lokroep van uit het mdap gratis verstrekte t-33’s te machtig. Hoewel 
minister Staf tijdens zijn bezoek aan Washington in februari 1954 nog liet nagaan of er fondsen 
waren om tevens s-14’s aan te schaffen, liet hij direct weten dat dit “niet ten koste van het aantal 
beloofde t-33’s (...) mocht gaan”.435 Over zijn beweegredenen liet Staf tegenover de Defensie-
commissie geen enkel misverstand bestaan: als minister van Oorlog kon hij niet aanvaarden dat 
de s-14-order ten koste zou gaan van de levering van t-33’s en dus “mogelijk ten koste van zijn 
budget”.436 De belangen van Fokker en van de zelfontwikkelende Nederlandse vliegtuigindustrie 
bleken er plotsklaps minder toe te doen.
 De plotselinge ommezwaai van de minister ten spijt waren Fokkers kansen op off-shore- 
orders nog niet geheel verkeken. Uitgerust met de krachtiger Rolls-Royce Nene-straalmotor, was 
de s-14 volgens directeur-generaal Duyverman de meerdere van de t-33, waarvan de vs er gezien 
de enorme behoefte bij de navo-lidstaten bovendien ook nooit tijdig voldoende zouden kun-
nen leveren. Op eigen gezag besloot staatssecretaris Kranenburg vervolgens Fokker in te lichten 
over een mogelijke bestelling van tien s-14’s voorzien van Nene-motoren, hoewel vervolgbestel-
lingen afhankelijk waren van osp-orders. Daarnaast instrueerde hij de Nederlandse delegatie 
om tijdens de aankomende navo-besprekingen te Parijs, waar Fokkers vermaarde testvlieger 
G. Sonderman de s-14 zou voorvliegen, “buiten de vergadering de aandacht op de Fokker s-14 
te vestigen”. Tot slot waarschuwde hij de delegatieleden ieder voorstel om te komen tot een 
edg-opleiding voor vliegers af te schieten, aangezien de aankoop van de s-14 in een Europese 
pool “geen kans van slagen” had.437 De staatssecretaris leek eigenhandig de exportkansen van 
Fokkers s-14 te willen redden. dmlu Bach gaf hem weinig kans. Ondanks Sondermans “voor-
treffelijke demonstratie” vreesde Bach dat dit geen bestellingen zou opleveren, omdat “concur-
rerende landen (...) in staat [waren] hun toestel desnoods cadeau te geven!”438 Kranenburg kreeg 
steun uit andere hoek. Plaatsvervangend cls generaal-majoor H. Schaper erkende dat de twintig 
in bestelling zijnde s-14’s niet “geheel aan de wensen” van de luchtmacht voldeden. De overgang 
op de nieuwe Hawker Hunter zou te groot zijn. Omdat de Meteor t. mk.7’s bijna waren “opgevlo-
gen” en ook de Harvard dringend aan vervanging toe was, stelde hij voor naast de bestelde s-14’s 
veertig exemplaren met de Nene-motor aan te schaffen ten behoeve van de voortgezette vlieger-
opleiding.439 Dit zou een eerste stap kunnen zijn op weg naar de all-trough jet training waarop 
shape aandrong en waarbij de nog uit de Tweede Wereldoorlog daterende Harvard werd inge-
ruild voor de straaltrainer van eigen bodem. Tot een aanschaf kwam het echter niet. In augustus 
1955, dezelfde maand waarin de eerste van de twintig s-14’s eindelijk aan het clo werd overge-
dragen, gaf Kranenburg toestemming om één van de voor de klu bestemde vliegtuigen aan de 
Amerikaanse vliegtuigfabrikant Fairchild, dat tevens de licentierechten voor de Fokker s-14 had 
verworven, uit te lenen voor demonstraties in de vs. Aanleiding vormde de interesse die vooral 
de us Navy voor de straaltrainer aan de dag legde.440 Het mocht niet zo zijn. Sonderman liet het 
leven toen zijn vliegtuig tijdens een demonstratie op 20 oktober 1955 boven het vliegveld van de 
Fairchild Aircraft Corporation te Hagerstown in een ongecontroleerde vrille terechtkwam. De 
crash die volgde, vernietigde het laatste sprankje hoop op exportsucces voor de s-14.441

 Hoewel de minister bezwoer dat het vliegongeval het Amerikaanse vertrouwen in de s-14 niet 
had geschaad, zou het nimmer tot buitenlandse bestellingen komen.442 Kort werd overwogen het 
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ongeluk als drukmiddel in te zetten bij de onderhandelingen met Fokker om te komen tot een 
vaste prijs voor de Hunter, maar dit ging de betrokkenen uiteindelijk toch te ver.443 De allerlaatste 
stuiptrekking had plaats in de lente van 1956, toen de Nederlandse delegatie in het Standing Arma-
ments Committee van de weu de productie van Fokkers s-14 nog één keer onder de internationale 
aandacht bracht. Gezien de voorgeschiedenis werd de kans op succes niet hoog aangeslagen, het-
geen een juiste inschatting bleek te zijn.444 Hoewel het project niet had gebracht waar Fokker en 
de Nederlandse regering vooraf op hadden gehoopt, was de klu zeer te spreken over haar 19 res-
terende s-14 Machtrainers. De s-14 werd gebruikt voor instrumenttraining van f-86k vliegers van 
de awx-squadrons, terwijl de Basisvlucht van Vliegbasis Soesterberg en Ypenburg elk zes stuks in 
gebruik hadden voor het onderhouden van de vliegvaardigheid van de gast- en stafvliegers.
 De f-84f-vliegers vertrouwden voor hun instrumentvliegtraining op de t-33. Het restant 
van de 44 tussen augustus 1952 en juli 1957 als mdap-hulp geleverde t-Birds, aangevuld met acht 
exemplaren van de Belgische luchtmacht en elf van de Amerikaanse luchtmacht, speelde een rol 
bij de vliegeropleidingen. De t-Birds bewezen het Commando Luchtvaartopleidingen tot medio 
jaren zestig uitstekende diensten.445

De materiële opbouw voltooid: met dank aan de Amerikaanse bondgenoot

Eind 1956 had de klu getalsmatig de geplande eindsterkte bereikt. De aan de navo toegezegde 
aantallen squadrons waren opgericht, hoewel een aantal van hen zich op dat moment in een tran-
sitiefase bevond vanwege de omschakeling naar de tweede-generatie-straalvliegtuigen. Op het 
materiële vlak mag worden geconcludeerd dat de opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten, 
ongeacht de verhoogde defensie-inspanning van maart 1951, zonder Amerikaanse hulpverlening 
onmogelijk zou zijn geweest. Terecht komt Ine Megens in haar proefschrift American aid to nato 
allies in the 1950s: the Dutch case tot de conclusie dat de klu een “major beneficiary of us aid” is 
geweest. De hulpverlening was van onschatbare waarde bij de uitrusting van het clv, ctl en clo. 
De vervanging van de Meteor-dagjager door de Hunter, waarbij de vs Nederland de samenwer-
king met de zuiderbuur min of meer door de strot duwden, was enkel en alleen mogelijk doordat 
Washington de financiering voor een deel op zich nam. Ondanks harde afspraken dat de luchtver-
dediging, inclusief de instandhouding en vervanging van vliegtuigen, een zuiver nationale verant-
woordelijkheid was, namen de vs bij gebrek aan daadkracht van Nederland ook de aanschaf van de 
aan de navo toegezegde drie nachtjagersquadrons voor hun rekening. De uitrusting (en moderni-
sering) van de tactische luchtstrijdkrachten, het verkenningssquadron, de transportvloot alsmede 
de artilleriewaarnemingssquadrons werden eveneens uit Amerikaanse zak betaald. De leveringen 
omvatten voorts nog 44 t-33-lesvliegtuigen, terwijl tevens grote aantallen via het mdap verstrekte 
voertuigen, verbindingsapparatuur en munitievoorraden hun weg naar de Nederlandse bases 
vonden. Tot slot genoten tot en met 1953 ongeveer 365 Nederlandse vliegers en ruim 2.000 man 
grondpersoneel hun (initiële) opleiding op kosten van de Amerikaanse staat.446

 Op nog andere wijze droegen de vs bij aan een versterking van de Nederlandse luchtverdediging. 
Op 16 november 1954 arriveerden op Vliegbasis Soesterberg f-86f Sabres van het Amerikaanse 512 
Fighter Day Squadron (fds). Hun komst markeerde het begin van een decennialange verbondenheid 
van deze Amerikaanse eenheid met de op de Utrechtse heuvelrug gelegen vliegbasis. De Sabres ope-
reerden vanaf het tot Camp New Amsterdam omgedoopte Amerikaanse gedeelte van de basis. 512 fds, 
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dat als enige Amerikaanse squadron ter wereld onder niet-Amerikaans bevel kwam te staan en werd 
geïncorporeerd in de Nederlands-Belgische No. 69 Group, beschikte meestentijds over de modernste 
jachtvliegtuigen die de Amerikaanse vliegtuigindustrie te bieden had. Daarmee gaf het de Neder-
landse luchtverdediging, die als gezegd midden jaren vijftig nog lang niet het vereiste niveau bereikt 
had, een ongekende boost.447 De eerste contacten over een mogelijke stationering dateerden van 
de herfst van 1953.448 Nederland nam hiertoe het initiatief en verzocht de vs twee squadrons, liefst 
nachtjagers, in Nederland te stationeren. De Amerikanen reageerden negatief, zij prefereerden een 
plaatsing in Denemarken met het oog op de zwakke luchtverdediging van Noord-Europa. Wel zegde 
de bevelhebber van de United States Air Force in Europe (usafe), luitenant-generaal Norstad, toe de 
plaatsing van één squadron in Nederland te zullen steunen. De weigering van de Deense regering 
om de Amerikaanse squadrons in vredestijd onderdak te verlenen maakte de weg definitief vrij voor 
plaatsing in Nederland. Tijdens een onderhoud met de generaals Norstad en Gruenther merkte 
minister Staf op, dat, nu het erop leek dat deze vliegtuigen in oorlogstijd niet zouden bijdragen aan 
de Nederlandse maar aan de Deense luchtverdediging, het Nederlandse belang grotendeels verviel. 
De generaals zagen dit ook in, waarop ze de plannen wijzigden. Een nieuw voorstel, dat erin voorzag 
voor de duur van 18 maanden een squadron in Nederland te stationeren om het clv te versterken, 
kwam beter tegemoet aan de Nederlandse wensen. Staf opperde dit squadron op Soesterberg onder 
te brengen en de uitgaven voor infrastructuur uit de kas van het Ministerie van Oorlog te betalen.449

 Op uitnodiging van us Secretary of Defense C.E. Wilson bracht Staf, vergezeld van de direc-
teur-generaal van het Economisch en Militair Hulpprogramma, Van der Beugel, half februari 
1954 een bezoek aan de vs, waarbij de stationering een van de belangrijkste gespreksonderwer-
pen vormde.450 Ook de Sovjet-Unie bleek op de hoogte van de inhoud van de gesprekken. De 
Sovjet-ambassadeur waarschuwde Nederland op 18 maart 1954 middels een brief aan de minis-
ter van Buitenlandse Zaken dat door in te stemmen met de stationering van een Amerikaans 
squadron op Nederlandse bodem “no contribution was being made to the improvement of (...) 
relations among nations”.451 De ‘glimlachpolitiek’ van Moskou bleek niet de enige beer op de 
weg, want toen minister Staf enkele maanden later met goedkeuring van de ministerraad vrijwel 
tot overeenstemming met Washington was gekomen, krabbelden enkele kabinetsleden, onder 
wie premier Drees, plotseling terug. Het onderwerp werd voorlopig aangehouden uit angst dat 
de komst van de Amerikanen tot ‘zwarte handel’ zou leiden. Het duurde niet lang eer de over-
eenkomst met de vs in de ministerraad zelfs uitmondde in een debat over de in het contract 
op te nemen vrijstelling van invoerrechten. Het belang van een versterking van de Nederlandse 
luchtverdediging dreigde ondergesneeuwd te raken in gekibbel over bijzaken. Staf trachtte zijn 
collega’s enige realiteitszin bij te brengen. Hij wees op het feit dat het hier niet alleen om een 
squadron van de modernste jachtvliegtuigen ging, maar ook om de uitrusting van Soesterberg, 
wat dit veld tot een van de modernste en best ingerichte vliegbases van heel Europa zou maken. 
Het squadron kwam op verzoek van de Nederlandse regering en werd zelfs onder Nederlands 
commando geplaatst als een integraal onderdeel van de luchtverdediging. Hij vervolgde: “Deze 
luchtverdediging is thans te zwak en gezien de financiële mogelijkheden nauwelijks op peil 
te brengen.” De Amerikaanse versterking betekende bovendien dat de fase tussen het buiten 
gebruik stellen van de oude Meteor en de (vertraagde) aflevering van de Hunters kon worden 
overbrugd. Zonder deze Amerikaanse bijdrage zou Nederland 30% beneden de aan de navo 
toegezegde sterkte geraken, aldus de minister. Vanuit defensieoogpunt zou een afwijzing op 
grond van belastingperikelen “onmogelijk te verdedigen zijn”, terwijl de Nederlandse luchtver-
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dediging, “die thans te zwak” is, “gezien de financiële mogelijkheden nauwelijks op peil te bren-
gen” is. Het beleid om binnen de gestelde financiële kaders tot een “redelijk resultaat” te komen 
zou, in de woorden van de bewindsman, “vrijwel hopeloos” worden. De door de vs voorgestelde 
bilaterale regeling bleek in andere landen prima te functioneren. De minister van Oorlog kreeg 
bijval van zijn collega’s van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken, die eensgezind van mening 
waren dat Nederland er wat voor over moest hebben “nu het belang zo kennelijk aan onze kant 
is”.452 Nadat een laatste achterhoedegevecht met de partijloze staatssecretaris van Financiën, 
W.H. van den Berge, in Stafs voordeel was beslecht en hij zich inmiddels ook van de stilzwij-
gende goedkeuring van het parlement had verzekerd, gaf de ministerraad op 20 september 1954 
ten slotte zijn fiat aan het wetsontwerp dat de overeenkomst met de vs definitief zou bezegelen. 
Met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer sprak Staf af dat het wetsontwerp onmiddel-
lijk na de Algemene Beschouwingen in behandeling zou worden genomen.453

 De minister hield woord. Op 26 oktober kwam het plan in de Tweede Kamer aan de orde, waar 
het door het gros van de Kamerleden met enthousiasme werd ontvangen. Velen hadden immers 
al langer gepleit voor een versterking van de luchtverdediging. F.J. Goedhart (pvda) beschouwde 
de legering als een bewijs van de Amerikaanse verbondenheid met Europa. Het communistische 
Kamerlid H. Gortzak schilderde de Amerikanen daarentegen af als “bezettingstroepen”. Volgens 
Staf was daarvan echter geen sprake, aangezien de regering de vs zelf had benaderd met het 
verzoek hier een eenheid te stationeren.454 Het speet hem dat er maar één squadron in Nederland 
werd gestationeerd, terwijl hij naar eigen zeggen om twee squadrons had gevraagd. Niettemin 
zou ook dit ene squadron helpen “het gat in het dak te dichten”. De Kamer apprecieerde de Ame-
rikaanse hulp en met uitzondering van de communistische partij ging zij akkoord met de komst 
van het squadron.455 De Eerste Kamer – behoudens opnieuw de cpn – wierp evenmin barrières 
op, waarna de vliegers van 512 fds op 16 november 1954 hun f-86f’s voor de eerste keer op hun 
nieuwe ‘thuisbasis’ aan de grond zetten. Een jaar later onderging het squadron een naamswijzi-
ging in 32nd Fighter Day Squadron. De usaf besloot de historische banden tussen beide landen 
te benadrukken door de tradities van 32nd Fighter Squadron, dat tijdens de oorlog op de Neder-
landse Antillen had geopereerd, voort te zetten. 32 fds zou maar kort met de f-86f vliegen. In 
augustus 1956 ruilde het zijn 18 Sabres in voor North American f-100c Super Sabres, een door-
ontwikkeling van zijn illustere naamgenoot. De f-100c was het eerste gevechtsvliegtuig in het 
Nederlandse luchtruim dat in horizontale vlucht de geluidsbarrière kon doorbreken, een feit dat 
evenmin onopgemerkt aan de omwonenden van de vliegbasis voorbij ging. Het aantal geluids-
hinderklachten steeg in korte tijd gigantisch. Met het operationeel worden van 32 fds op de 
supersonische f-100c-dagjager en de gelijktijdige invoering van de f-86k-nachtjager beschikte 
de klu eind 1956 over de capaciteiten om snel en onder alle weersomstandigheden onderschep-
pingen uit te voeren.456 De Amerikaanse bijdrage aan de luchtverdediging van het Nederlandse 
territoir werd tot beider tevredenheid na afloop van de oorspronkelijk overeengekomen termijn 
nog decennialang voortgezet – tot de laatste Amerikaan in 1994 de basis verliet.457

Infrastructuur: verharding en verspreiding

Soesterberg was een van de dertien vliegbases die Nederland rijk was. Vormde de vliegveldbezet-
ting eind jaren veertig al een probleem, begin jaren vijftig dreigde de klu in rap tempo uit haar 
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infrastructurele jasje te groeien. De aanleg en uitbreiding van vliegbases moesten gelijke tred 
houden met de opbouw van de squadrons. Het Vliegveldenplan, waaraan eerder al aandacht is 
besteed, vormde in januari 1951 onderwerp van gesprek in de Luchtmachtraad. Een van de twist-
punten was de 1.174 hectare kostbare cultuurgrond die aan zijn oorspronkelijke bestemming zou 
worden onttrokken. Omdat onteigening en aankoop van terreinen (te)veel tijd kostten, werkten 
de betrokken ministeries hard aan wetgeving die belemmeringen bij de uitvoering van wer-
ken voor de landsverdediging (tijdelijk) ophief. De kosten, die de cls op 1.263 miljoen gulden 
schatte, vormden een tweede struikelblok. Bouwtechnisch leek echter niets de verwezenlijking 
van het plan in de weg te staan.458

 Een uitzondering daargelaten was de benodigde grond eind 1951 in handen van het Ministe-
rie van Oorlog. Her en der schoten hangaars, munitie- en brandstofdepots en legeringsbarakken 
als paddenstoelen uit de grond. Als leidraad fungeerden de criteria van shape, dat onderscheid 
maakte tussen main airfields (bezetting in vredestijd), redeployment fields (te bezetten in oorlogs-
tijd) en alternative fields (landingsstrips met minimale faciliteiten). Alle moesten ze beschikken 
over startbanen van 2.440 meter lengte en 50 meter breedte, parallelle taxibanen van gelijke 
lengte en 25 meter breedte en opstelmogelijkheden voor honderd vliegtuigen. Main airfields 
moesten daarnaast voorzien in opslagcapaciteit voor 2.250.000 liter brandstof.459 Het Bureau 
Aanleg, Beheer en Onderhoud Vliegvelden (babov) van het Ministerie van Oorlog maakte lange 
dagen om de dertien Nederlandse bases op de navo-standaard te brengen. Voor elke vliegbasis 
werd een masterplan opgesteld, dat na goedkeuring van shape werd uitgevoerd.460 Zo richtte de 
aandacht zich in 1952 met name op Soesterberg, terwijl de vliegbases Eindhoven en Gilze-Rijen 
van redeployment field op main airfield standaard werden gebracht.461

 Op één punt bestond onenigheid tussen de Luchtmachtstaf en shape. De gevoeligheid 
betrof het in oorlogstijd ‘loslaten’ van de drie vliegbases ten oosten van de IJssel, te weten Leeu-
warden, Twenthe en Eelde. De aldaar gestationeerde dagjagersquadrons zouden vermoedelijk 
snel een veilig heenkomen moeten zoeken om uit handen van de oprukkende Sovjet-troepen te 
blijven.462 Bij de opzet van het ‘Vliegveldenplan’ ging de Luchtmachtstaf uit van de gedachte dat 
ter verdediging van de ‘Stad Holland’ enkele velden zo ver mogelijk in de vijandelijke aanvals-
richting zouden moeten liggen. Met name Twenthe en Leeuwarden konden in het beginstadium 
van de oorlog niet worden gemist, “aangezien [anders] een uit Oostelijke richting aanvliegende 
vijand niet tijdig zou kunnen worden onderschept ter verhindering van het uitvoeren van bom-
aanvallen op het Westen des lands”. De in deze vliegbases geïnvesteerde en nog te investeren 
gelden zouden, zo meende cls Aler, “ongetwijfeld een hoog rendement opleveren”.463 In maart 
1952 bond shape in en ging het akkoord met een drietal bases ten oosten van de Rijn-IJssel-
linie, met dien verstande dat Nederland voor de opbouw ervan geen beroep op het navo- 
infrastructuurfonds kon doen. In het shape Airfield Infrastructure Plan veranderde de status van 
Leeuwarden en Twenthe van alternative naar main airfield, Eelde gold nu als redeployment field.464 
Valkenburg, dat zoals in het vorige hoofdstuk vermeld, de inzet had gevormd van een jarenlange 
strijd tussen de luchtstrijdkrachten en de km, werd vanaf 1952 eveneens als redeployment field 
aangemerkt.465 Naarmate meer vliegbases voor gebruik gereed kwamen, vonden verdere wijzi-
gingen in hun oorlogsbestemming plaats. Dit gold midden jaren vijftig onder meer voor het 
gerenoveerde Woensdrecht en het nieuw aangelegde De Peel. navo-voorstellen om ook de voor-
malige Luftwaffe-basis bij Venlo weer nieuw leven in te blazen, wees de regering van de hand.466 
Het Ministerie van Oorlog hield vast aan de in het ‘Vliegveldenplan’ opgenomen bases. De werk-
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zaamheden aan deze dertien vliegbases vorderden als gezegd gestaag. Terwijl 1953 ten einde liep 
en de uitvoering van het ‘Vliegveldenplan’ min of meer op schema lag, begon het babov met 
het aanbrengen van camouflage. Hangaars, bunkers en start- en rolbanen kregen een kleurtje, 
terwijl elke basis namaakvliegtuigen (decoys) en camouflagenetten ontving. Ook de voertuigen 
werden van een olijfgroene camouflagekleur voorzien.467

 Toch tekenden zich in de herfst van 1954 de eerste donkere wolken aan de hemel af. Een 
geschil met Groot-Brittannië over het redeployment airfield Beek, dat naar de smaak van de raf 
over onvoldoende verspreide opstelplaatsen (dispersals) en een te korte baan beschikte, leidde tot 
een tijdelijke bouwstop op de basis.468 Dit gesteggel over de infrastructurele voorwaarden bleek 
een voorbode van wat komen zou. Half november bracht saceur zijn Commanders-in-Chief in 
Europa op de hoogte van zijn plannen de kwetsbaarheid van navo-luchtmachteenheden te ver-
minderen. De strategiewisseling, die zich zoals gezegd gedurende 1953 in de richting van de New 
Look bewoog, om in december 1954 tot de aanvaarding van mc 48 te leiden, betekende dat de 
navo veel zwaarder op nucleaire middelen ging leunen. Het luchtwapen was hét middel om die 
strategie ten uitvoer te brengen. De kwetsbare vliegbases, waarop tot wel drie squadrons tege-
lijkertijd onderdak vonden, vormden een gemakkelijk doelwit. Ze beschikten slechts mondjes-
maat over ondergrondse onderkomens, bunkers en aarden scherfwallen (revetments), terwijl de 
camouflage dikwijls te wensen overliet. shape zag hierin weinig problemen, zolang het gevaar 
school in aanvallen met conventionele wapens, maar nu de Sovjet-Unie over een groeiend aantal 
kernwapens kon beschikken, was verandering geboden om het primaire vergeldingsmiddel van 
de navo beter te beschermen. Het pakket maatregelen telde liefst vijf punten: (1) een versprei-
ding van squadrons en individuele vliegtuigen; (2) de constructie van ondergrondse installaties, 
bunkers en revetments, en de toepassing van betere camouflagemaatregelen; (3) het verhogen 
van de paraatheid; (4) het verbeteren van early warning radar (ewr); (5) de verbetering van de 
actieve en passieve luchtverdediging. Laatstgenoemde twee punten hielden tevens nauw ver-
band met een in studie zijnde grondige herziening van de bondgenootschappelijke luchtver-
dediging, waarover in een volgend hoofdstuk meer. Per basis mocht nog maar één squadron 
vliegtuigen worden gestationeerd. Dit hield in dat in vredestijd redeployment airfields, alternative 
airfields en zelfs burgervliegvelden moesten worden belegd. De tweede stap was de constructie 
van verharde onderkomens, in eerste instantie op de main airfields. Ten derde moesten er vlieg-
bases worden bijgebouwd, want voor de in totaal 230 navo-squadrons waren slechts 164 vlieg-
bases beschikbaar, waarvan er 18 ook nog eens ongunstig lagen.469 Tussen 1949 en 1954 ging bijna 
57% (313,7 miljoen pond) uit het navo-infrastructuurfonds naar de (ver)bouw van vliegbases, en 
met de op stapel staande plannen leek dit aandeel in de volgende slices niet te zullen afnemen.470

 Deze maatregelen sloegen op het Ministerie van Oorlog in als een bom. Minister Staf vond 
het maar “een merkwaardig verhaal”. De eis om maximaal één squadron per vliegbasis onder te 
brengen was voor Nederland niet te verwezenlijken. cls Baretta sprak de hoop uit dat de aan 
te leggen strips voor lichte vliegtuigen wellicht als een verspreidingsmogelijkheid voor de klu 
konden dienen, terwijl de directeur van de Directie Gebouwen, Werken en Terreinen (dgw&t), 
brigade-generaal L.J. Spanjaerdt Speckman, de mogelijkheid opperde de wegen in de nieuwe 
inpolderingen te verbreden om zo extra mogelijkheden tot verspreiding te creëren. Hoewel hij 
tegen een dergelijk voorstel fel verzet verwachtte, zou de aankoop van nieuwe gronden zijns 
inziens evenmin een sinecure zijn.471 shape zette er intussen vaart achter. Een in afschrift aan 
het Ministerie van Oorlog verzonden telegram meldde dat vertraging in de uitvoering van het 
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plan ongewenst was. Zolang het nog niet aan de hogere navo-organen was aangeboden, waren 
“national official positions (...) neither necessary [n]or desirable”.472 De Luchtmachtstaf beraadde 
zich op zijn positie. In tegenstelling tot het ‘Vliegveldenplan’ was shape’s plan gebaseerd op het 
in de navo aanvaarde beginsel dat er geen tijdige waarschuwing zou komen van een ophanden 
zijnde Warschaupact-aanval. De consequentie daarvan was dat squadrons al in vredestijd op hun 
oorlogslocaties gestationeerd moesten zijn. Baretta stond een verplaatsing van de trainingsfacili-
teiten naar het buitenland of de stationering van enkele operationele squadrons buiten de lands-
grenzen voor, teneinde ruimte te creëren.473 Het Ministerie van Oorlog kwam in samenspraak 
met de Luchtmachtstaf tot de conclusie dat de aanleg van nieuwe bases in ieder geval niet tot de 
mogelijkheden behoorde. Gezien de bevolkingsdichtheid bestonden er bezwaren, zowel vanuit 
economisch, sociaal als planologisch oogpunt. Ook het verlies van kostbare cultuurgrond was 
bezwaarlijk. Verder vergden de te nemen maatregelen tegen sabotage en het voorzien in lucht-
doelartillerie zoveel mankracht en materieel, dat het niet uitvoerbaar was, nog afgezien van de 
logistieke nachtmerrie die het opereren van zoveel bases in vredes- en oorlogstijd met zich mee 
zou brengen. Op de lange duur zag Nederland de oplossing in verticaal startende en landende 
vliegtuigen en in geleide wapens. Op de kortere termijn genoot de constructie van satellietvelden 
– waarvan de startbanen aansloten op het wegennet – de voorkeur, omdat een vliegbasis op deze 
manier ook in vredestijd een zekere economische waarde bezat.474 Totdat de hogere navo-orga-
nen zich uitspraken, besloot Nederland echter een low profile aan te nemen.
 De Standing Group nam in juli 1955 kennis van het shape Plan for Improvement of the Defensive 
Posture of saceur’s Air Force Units. Hoewel op hoofdlijnen ongewijzigd, bevatte het verder uitge-
werkte plan enkele nieuwe elementen. Het bleek ondoenlijk alle onderkomens verhard te maken. 
Hieruit volgde dat essentiële vliegbasisfaciliteiten over een groter gebied (op minimaal zeven kilo-
meter van de basis) moesten worden verspreid. Grondeenheden moesten mobieler worden, terwijl 
de squadrons self supporting moesten zijn om hen in staat te stellen hun operaties indien nodig 
vanaf andere locaties te hervatten. Dit bracht met zich mee dat op alle bases grotere hoeveelheden 
voorraden moesten worden opgeslagen (pre-stocking). Het plan had grote gevolgen, onder meer 
op het gebied van command & control (hoe moesten de verspreid opgestelde en mobiele (grond)
eenheden worden aangestuurd?), logistiek en verbindingen. Toch meende shape dat de hiermee 
gepaard gaande kosten iedere cent waard zouden zijn, want “during the ‘cold war’ the cost, whether 
it be considered in terms of funds, materiel, personnel or land must be measured in terms of the 
increased air capability confronting the enemy as a positive deterrent in preventing a ‘hot war’”.475

 De lidstaten waren nog amper van de schrik bekomen, toen comaircent vier maanden 
later een nieuw vliegveldbeleggingsplan presenteerde, waarin shape’s gewijzigde inzichten 
waren verwerkt. De door lidstaten in de Annual Review vermelde vliegtuigaantallen voor eind 
1957, 5.509 in getal,476 vormden de basis voor dit plan, dat de beoogde situatie voor eind 1957 
weergaf. De 2ataf-zone telde het grootste tekort aan vliegbases, zodat voorlopig met twee squa-
drons per basis moest worden volstaan. Dit tekort was Nederland, dat als gezegd 13 in plaats van 
21 vliegbases inbracht, deels aan te rekenen. Achter de namen van de Nederlandse vliegbases in 
het document stond dan ook steevast de aantekening: “too crowded”.477

 Het bezwaar van de Luchtmachtstaf tegen de plannen, zowel van shape als comaircent, 
was dat deze gebaseerd waren op een gebruik van alle beschikbare vliegbases in vredestijd. Voor-
heen kon de klu haar operationele squadrons op zes main airfields concentreren en betrok zij de 
redeployment airfields pas na de uitgifte van Simple Alert. Het stationeren van squadrons op deze 
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vliegbases in vredestijd stuitte op bezwaren op interdepartementaal (Schiphol en Eelde waren 
burgerluchthavens) en interservice-gebied (Valkenburg behoorde toe aan de km, Deelen aan 
de kl). Maar ook binnen de klu-organisatie leidde het tot frictie. Woensdrecht en Gilze-Rijen 
herbergden in vredestijd de vliegopleidingen, terwijl de drukbezochte Vliegbasis Leeuwarden 
door de nabijheid van schietterreinen op de Wadden een cruciale rol vervulde als ‘schietbasis’. 
De Luchtmachtstaf, in wiens ogen het vliegveldbeleggingsplan van shape uit financieel en per-
soneel oogpunt evenmin genade kon vinden, trok hierop zijn eigen plan.478 Niet alleen ten aan-
zien van de verspreidingseisen, maar ook voor wat betreft de constructie van verharde onderko-
mens en revetments bleef de klu in gebreke. Hoewel de Luchtmachtstaf deze waar mogelijk in 
bestaande plannen probeerde te incorporeren, stonden de hoge kosten een uitvoering van alle 
vereiste maatregelen in de weg. Illustratief in dit verband was de commandantenvergadering van 
het clv op 27 maart 1956, waarin de “ten enen male onvoldoende” passieve verdediging van de 
clv-vliegbases aan de orde kwam. De geplande “atoomvrije” schuilplaatsen waren niet gereali-
seerd, dekking voor vliegtuigen was “nagenoeg niet aanwezig”, er bestond “beslist onvoldoende 
schuilgelegenheid” voor personeel en de verspreiding van vliegtuigen, onderhouds- en bevoorra-
dingsfaciliteiten en personeel was evenmin verwezenlijkt. De sombere conclusie luidde dan ook 
dat “de kans op uitschakeling na een atoomaanval van vrijwel de gehele basis (...) zeer groot [zou] 
zijn”.479 In de Memorie van Toelichting op de rijksbegroting voor 1956 werd de Tweede Kamer 
dienovereenkomstig ingelicht. De vereiste verspreidingsmaatregelen waren voor de klu uit eco-
nomische, sociale, financiële en cultuurtechnische overwegingen niet haalbaar, zo viel in het 
stuk te lezen. De maatregelen ter vermindering van de kwetsbaarheid beperkten zich tot het bin-
nen praktische limieten verspreid opstellen van vliegtuigen op de aanwezige bases, het inrich-
ten van voorraden en depots en het verplaatsen van de administratieve onderdelen op voldoende 
afstand van de bases en het opvoeren van de mobiliteit om na de ontvangst van een waarschuwing 
zo snel mogelijk het benodigde materieel naar redeployment airfields te verplaatsen.480

 Het lot van de bases lag dus grotendeels in handen van luchtverdedigingsjagers en de 
rondom de bases opgestelde lichte luchtdoelartillerie (lua) van de tot de kl behorende Terri-
toriale Luchtdoelartillerie. De lua was operationeel aan een vliegbasiscommando gekoppeld 
en beschikte over Observation Posts (op’s) en geschutsopstellingen. op’s stonden in contact met 
het Light Anti Aircraft Control Centre (laacc), dat op zijn beurt in verbinding stond met de mel-
dings- en gevechtsleidingscentra. Deze in raf-terminologie Control and Reporting Centre (crc) 
genoemde centra, waarvan de klu er met Navigatiestation Veluwe, Groningen en Zuid-Holland 
drie telde (Noord-Holland en Achterhoek fungeerden als satellietstations), voegden de radar-
beelden van de navigatiestations en meldingen van luchtwachtcentra (zie onder) samen. Ze 
stuurden deze gefilterde informatie naar het soc te Driebergen, dat daarmee een totaalbeeld 
van het Nederlandse luchtruim opbouwde en luchtverdedigingsjagers de lucht instuurde of de 
batterijen van de lua groen licht gaf om te vuren.481 Toch moest de waarde van de lua niet 
bijster hoog worden ingeschat. Zo beschikte de lichte luchtdoelartillerie bijvoorbeeld niet over 
radarvuurleiding, terwijl door een gebrek aan mankracht diverse vliegbases en navigatiestations 
onverdedigd bleven. Het verspreidingsplan van shape betekende dat de toch al dun bezaaide 
lua over een nog omvangrijker gebied moest worden verdeeld.482 Om de kwetsbaarheid van de 
zenuwcentra van de Nederlandse luchtverdediging – het soc en de crc’s – te verminderen deed 
ook hier midden jaren vijftig de bunkerbouw zijn intrede. Tussen 1952 en 1958 kregen het soc en 
vier van de vijf navigatiestations de beschikking over verharde onderkomens.
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Het personeel van Navigatiestation Achterhoek bleef tot 1955 zijn werkzaamheden vanuit hou-
ten barakken verrichten. Door een reorganisatie van het meldings- en gevechtsleidingsstelsel 
sloot dit station in september van dat jaar zijn deuren als operationeel radarstation. Onder de 
naam Luchtmacht Opleidings Groep voor Gevechtsleiders en Radarbedieners (logger) zou 
het tot 1 maart 1958 uitsluitend nog opleidingstaken verzorgen. De achtergrond van boven-
genoemde reorganisatie was de introductie van nieuwe radarsystemen van de typen sgr 109, 
110 en 114. Deze hadden een aanzienlijk groter bereik, waardoor er minder navigatiestations 
nodig waren.483 De aflevering van deze bij Philips bestelde systemen liep echter flinke vertraging 
op, zodat de klu gebruik moest maken van via het mdap verstrekte Amerikaanse en Canadese 
radarsystemen om de tijd te overbruggen.484

 De invoering van dergelijke geavanceerdere radarsystemen kon evenwel niet verhinderen 
dat vliegtuigen die op zeer lage hoogte het Nederlandse luchtruim penetreerden, onopgemerkt 
bleven. Om ook deze ‘mazen in het radarnet’ te dichten, deed de klu een beroep op het Korps 
Luchtwachtdienst (kld). Dit korps telde circa 3.600 vrijwillige luchtwachters, die vanuit hoge 
gebouwen en uitkijktorens iedere verdachte vliegbeweging doorgaven aan de luchtwachtcen-
tra. De bouw van de (uiteindelijk) 140 luchtwachttorens, gekenmerkt door hun opvallende 
raatbouw elementen, kwam door de hiervoor benodigde grondverwerving niet in alle delen van 
het land even snel van de grond. Vooral in het westen en in Zeeland bleef de bouw, mede door de 
Watersnoodramp, achter op de planning.485 Eind jaren vijftig, toen het concept van een lucht-
wachtdienst gezien de snelle technologische vorderingen in de luchtvaart al lang en breed ach-
terhaald was, werd de laatste toren opgeleverd.486 Het bemannen van de torens leidde eveneens 
tot hoofdbrekens. Gedurende zijn bestaan werd de kld voortdurend door personeelstekorten 
geplaagd, aangezien de bevolking niet erg warm bleek te lopen voor vrijwillige luchtwachtdienst. 
Hoewel de Luchtmachtstaf de eisen en de aantallen vastlegde, had hij tot zijn ongenoegen part 
noch deel aan de eigenlijke werving. Die taak kwam de inspecteur Nationale Reserve (voor wat 
betreft mannelijke vrijwilligers) en de commandante Militaire Vrouwenafdeling (milva) toe. 
Het streefgetal van 5.200 vrijwilligers werd nimmer gehaald. Het geringe animo is wellicht te 
begrijpen als men bedenkt dat de taak van een luchtwachter, naast talrijke oefeningen, bestond 
uit urenlang met een verrekijker de hemel afspeuren. Mocht er onverhoopts toch iets verdachts 
worden waargenomen, zoals eind 1951 toen kld’ers melding maakten van een Sovjet-vliegtuig 
boven de stad Leeuwarden, dan was hij of zij afhankelijk van goede verbindingen om de melding 
tijdig bij de juiste instantie te krijgen.487

 “[Een] niet goed functioneren van de verbindingen kan de waarde van de gehele lucht-
macht-organisatie te niet doen”, concludeerde een rapport van de Sectie L3 (Operatiën) van de 
Luchtmachtstaf.488 Ook shape liet in het Paris Plan weten de verbindingen als een van de meest 
kritieke punten te beschouwen, op welk gebied navo-breed het nodige te verbeteren viel. Deze 
verbetering kreeg gestalte door de uitbreiding van de bestaande civiele telecommunicatienet-
werken, waarvan de navo-strijdkrachten afhankelijk waren. Zo ook in Nederland, waar de klu 
voortborduurde op het inmiddels voltooide Luchtmacht Kabelplan. Dit netwerk van telefoon- 
en telexlijnen werd vanaf 1952 aangevuld met een radioverbindingssysteem, dat als back-up fun-
geerde voor het geval de reguliere ptt-verbindingen het begaven.489 De opbouw verliep traag 
door tegenwerking van burgerinstanties bij het verwerven van de voor de straalzenders beno-
digde gronden. Daarnaast was een deel van de uit het mdap toegewezen verbindingsapparatuur 
in 1953 nog niet gearriveerd. Verbindingen tussen de radarstations, het soc en de vliegbases 
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kwamen geheel voor eigen rekening.490 Eind 1953 had Nederland uit nationale middelen circa 61 
miljoen gulden gespendeerd aan verbindingen voor het luchtverdedigingsnetwerk. Dit betrof 
onder meer radarapparatuur en -schermen, kabels, telefoons en de aanleg van het straalzen-
dernetwerk.491 Dit bedrag liep in de daaropvolgende jaren nog op. De grote navo-verbindings-
oefening Keller Blanc, die tussen 8 en 10 november 1955 plaatshad en die een verrassingsaanval 
met kernwapens simuleerde, toonde namelijk dat het ptt-net “vele zwakke plekken” kende. 
De Commissie Verbindingen en Electronica Krijgsmacht concludeerde in haar eindverslag dat 
na de ‘vernietiging’ van enkele versterkerstations, onmisbaar voor de lijnverbindingen, zowel 
het regeringscentrum als de staven in Den Haag “volledig geïsoleerd waren”, terwijl het mel-
dings- en gevechtsleidingsstelsel van de luchtverdediging “zeer ernstig gedesoriënteerd” raakte. 
De resterende lijnverbindingen raakten al spoedig overbelast. Bovendien bleek de ptt niet in 
staat “binnen 60 uren enige hulp van betekenis te bieden”. De verbindingsproblemen troffen 
niet alleen de klu. Een tijdige alarmering van de bevolking bleek evenmin mogelijk, terwijl de 
mobilisatie enkele etmalen vertraging opliep. Geconfronteerd met de broosheid van het verbin-
dingsnetwerk besloot het Comité vcs nog eens 6,1 miljoen gulden extra uit te trekken voor de 
aanschaf van mobiele versterkerstations en straalzenders.492 Desondanks bleven de verbindin-
gen vooralsnog een zwakke schakel in de Nederlandse luchtverdediging.
 Op logistiek gebied was de situatie evenmin rooskleurig. Tot 1953 gold een eis voor het opleg-
gen van voorraden (brandstoffen, uitrusting en reservedelen) voor een periode van dertig dagen, 
voor munitie zelfs meer. Niet iedereen op het Ministerie van Oorlog leek overtuigd van de nood-
zaak van voorraadvorming op een dergelijke schaal, waaraan hoge kosten verbonden waren. 
Tekenend was een uitspraak van minister Staf in april 1953, die als volgt redeneerde: “als wij het 
dertig dagen volhouden is verdere hulp wel verzekerd”.493 De toenemende kans dat een oorlog 
met de Sovjet-Unie in een grootschalige uitwisseling van kernwapens uitmondde, wat ook de 
herbevoorrading compliceerde, deed shape besluiten dat de strijdkrachten naast hun opera-
tionele voorraad voor dertig dagen het nog eens zestig dagen op eigen kracht moesten kunnen 
redden. Deze nieuwe eis van negentig dagen legde de lat voor vrijwel alle lidstaten te hoog. Ook 
Nederland kon hieraan niet voldoen. Het had al moeite genoeg een voorraadniveau van dertig 
dagen te handhaven.494 Vooral de voorraad reservedelen en munitie baarde de klu zorgen, items 
die telkens ter sprake kwamen bij de Nederlandse behandeling tijdens Annual Reviews. In 1955 
gaf de Nederlandse delegatie op het ‘navo-examen’ als reactie te kennen dat het realistischer 
was bij het bepalen van voorraadniveaus rekening te houden met het verlies van vliegtuigen in 
de eerste oorlogsdagen. De kwetsbaarheid van de vliegbases, waarvoor de luchtmachtleiding 
nota bene zelf mede verantwoordelijk was, werd daarbij als een van de argumenten aangedra-
gen. Wanneer de navo, in navolging van de planners bij de klu, dit principe zou hanteren, zou 
blijken dat “the number of days of supplies actually available is approximately twice as much as 
the figures reported”.495

 Florissanter was het gesteld met de brandstofvoorraden. De introductie van straalvliegtui-
gen ging gepaard met een flinke toename van het brandstofverbruik. Vanwege de cruciale rol van 
het luchtwapen in haar strategie besloot de navo om eenmalig af te wijken van haar stelregel 
dat logistieke verzorging de nationale overheden toebehoorde. Teneinde de niet aflatende dorst 
naar vliegtuigbrandstof te stillen werd in 1953 begonnen met de aanleg van het Central European 
Pipeline System (ceps), een wijdvertakt ondergronds netwerk van pijpleidingen dat de vliegba-
ses in Nederland, België, Frankrijk en het westen van de Bondsrepubliek onderling en met de 
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grote havens in West-Europa verbond. Om soortgelijke toestanden als bij de voorraadvorming 
van munitie en reservedelen te voorkomen, werd het ceps met gelden uit het gemeenschap-
pelijke navo-infrastructuurfonds gefinancierd.496 Tot ultimo jaren vijftig werd het stelsel van 
aftakkingen ook op Nederlands grondgebied gestaag uitgebreid. Vliegbasis Leeuwarden kreeg 
vanwege zijn noordelijke ligging geen aansluiting op het ceps, maar was voor de brandstofbe-
voorrading afhankelijk van tanklichters.497 Naast deze unieke logistieke voorziening beschikte 
het, net als de eveneens ten oosten van de Rijn-IJssellinie gelegen Vliegbasis Twenthe, uit ope-
rationele overwegingen slechts over ruwweg de helft van de voorraad munitie en reservedelen 
waarover de vliegbases in het westen konden beschikken.498

De personele factor: vlieggelden, premies en andere noodverbanden

Het Luchtmachtplan 1951-1954 voorzag in een vredessterkte van 18.900 man. Dit streefcijfer 
bleek te laag. De invoering van de Amerikaanse organisatievorm bij de tactische luchtstrijd-
krachten, de gronddiensten en werkplaatsen die meer mankracht vroegen, de onvoorziene 
oprichting van Jachtvliegschool 2 voor het tot operationele standaard opwerken van uit de vs 
teruggekeerde ctl-vliegers, de verdere uitbreiding van het Luchtmacht Bewakingskorps en 
de toenemende vraag vanuit de internationale staven naar officieren, waren er mede debet aan 
dat de organieke behoefte naar 20.730 werd opgetrokken (in oorlogstijd lag de behoefte onge-
veer een derde hoger).499 Dit was nog exclusief het burgerpersoneel en de kld-vrijwilligers. De 
gemiddelde sterkte nam tussen 1950 en 1954 explosief toe, van circa 10.800 tot 18.700 man. Eind 
1955 werd het streefgetal benaderd, terwijl het een jaar later voor het eerst boven de begrotings-
sterkte zou liggen (21.882). De opvallendste toename vond plaats in de aanloop naar de oprich-
ting van het ctl.500 Dit jongste commando profiteerde van de toestroom van enkele honderden 
ervaren oud-ml-knil’ers, van wie er velen (veelal technisch en administratief personeel) in 
beroepsdienst traden. Het uit Nederlands-Indië gerepatrieerde personeel drukte een stempel op 
de tactische vliegbases waarop zij werden geplaatst. Dit versterkte nog eens de zich aftekenende 
scheiding tussen het Amerikaans georiënteerde ctl en het op Britse leest geschoeide clv, 
waarbij de commando’s zich ontwikkelden tot “eilandjes binnen de luchtmachtorganisatie”. Dit 
gold vooral voor het grondpersoneel, dat bijna niet van basis wisselde.501

 Een tweede probleem op personeelsgebied was de onevenwichtige samenstelling van het 
bestand. Dat betrof zowel de verhouding beroeps- versus reserve- en dienstplichtig personeel als de 
vulling van de verschillende personeelscategorieën. Idealiter bedroeg het aandeel beroepspersoneel 
in deze jaren 60% van de vredesorganisatie, hoewel dit bij officiers- en onderofficiersrangen hoger 
lag. Toen na de overgang van het laatste ml-knil-personeel de balans kon worden opgemaakt, 
bleek het aantal beroepsmilitairen ontoereikend. Zo was gerekend op 1.500 man van het ml-knil, 
maar dit aantal bedroeg – deels vanwege de minder gunstige voorwaarden in vergelijking met het 
in Indië gevolgde personeelsbeleid – nog niet de helft. Eind 1950 werd de werving van beroepsperso-
neel daarom weer nieuw leven ingeblazen. Ofschoon bij de personeelsopbouw de doorstroming in 
het oog werd gehouden, leidde de noodzaak zo snel mogelijk de benodigde aantallen personeel aan 
zich te binden ertoe dat de voorgestane leeftijdsopbouw geweld werd aangedaan.
 De vraag naar beroepspersoneel richtte zich in de eerste plaats op vliegers en technici. Bij 
de werving van vliegers stuitten de luchtstrijdkrachten op het probleem dat de gespecialiseerde 
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en daardoor langdurige vliegeropleiding niet in verhouding stond tot de korte periode waarin 
zij operationeel inzetbaar waren. Vliegers ondertekenden een verbintenis die hen verplichtte 
tot drie jaren van doorlopende werkelijke dienst, waarna gedurende zes jaren na de dag waarop 
het militair vliegbrevet was toegekend, de vliegvaardigheid moest worden onderhouden door 
een vliegverplichting van zes uren per maand. Aan deze regeling kleefden twee bezwaren. In 
de eerste plaats ging meer dan de helft van de werkelijke diensttijd verloren doordat vliegers 
gedurende deze periode hun eigenlijke vliegopleiding genoten. De overgang van propeller- naar 
straalvliegtuigen betekende dat ze pas na ruim twee jaren het vereiste niveau bereikten. Ten 
tweede bleek het op peil houden van de vlieg- en gevechtsvaardigheid op straalvliegtuigen door 
een handjevol vlieguren per maand een vrijwel onmogelijke opgave. Veel van deze zogeheten 
‘maandvliegers’, die bij het in ere herstelde 322 Squadron hun vliegvaardigheid onderhielden en 
die in oorlogstijd het vliegerkorps op “het vereiste kwantitatieve peil” hielpen brengen, bleken 
in de praktijk nog slechts beperkt operationeel bruikbaar. Ofschoon de praktijk van de ‘maand-
vliegerij’ nog tot aan de invoering van de Hunter zou blijven voortbestaan, lag de werkelijke 
remedie in het afsluiten van langduriger vliegerverbintenissen.502

 Met het besluit Verbintenissen Luchtvarenden Luchtmacht 1952 kwam een dergelijke regeling 
begin 1953 tot stand. Het herziene dienstverband voorzag nu in een doorlopende werkelijke 
diensttijd van zes jaren, ingaande op de dag nadat het militair vliegbrevet werd gehaald (dus 
exclusief de vliegopleiding). Na afloop van de verbintenis wachtte de vlieger een premie, die 
12.000 gulden voor officieren en 8.400 gulden voor onderofficieren bedroeg, of een overgang in 
beroepsdienst, in welk geval de premie verviel. Andere mogelijkheden voor officieren-vlieger 
om hun verblijf bij de klu te verlengen vormden het sluiten van een onbepaald verband bij het 
reservepersoneel of een verlengd vrijwillig verblijf in werkelijke dienst, terwijl voor onderof-
ficieren-vlieger de optie van een eenjarig verlengd verblijf als reserveonderofficier openstond. 
Naast de wedde en een brevettoelage genoten vliegers bepaalde privileges, zoals kledingtoelagen 
en extra verlofdagen. Verder werd hun de gelegenheid geboden tijdens diensttijd (bij)scholing te 
ontvangen, om na het uitdienen van hun contract beter voorbereid te zijn op een terugkeer naar 
de burgermaatschappij. Tot slot ontvingen de ‘gelukkigen’ die op straalvliegtuigen vlogen, een 
vlieggeld van acht gulden per vlieguur.503

 Aan deze toekenning van vlieggelden voor jet-vliegers was wel een stevige rel voorafge-
gaan. Door het grote aantal ernstige vliegongevallen nam de roep om een gevarentoelage onder 
Meteor-vliegers toe. Na eerdere incidenten dreigde de situatie in 1952 te escaleren, toen vliegers 
van 324 en 325 Squadron op Leeuwarden na opnieuw een dodelijk ongeval weigerden te vlie-
gen.504 Door deze stakingsdreiging voor het blok gezet, zegde de luchtmachtleiding snel toe een 
vlieggeld per straaljagervlieguur toe te kennen.505 Die toezegging bracht haar echter in conflict 
met de mld, die het toekennen van een gevarentoelage voor het vliegen van straalvliegtuigen 
bezwaarlijk vond. De mld huldigde het standpunt dat het straalvliegtuig een normale ontwik-
keling was in de vliegtuigbouw en de vliegerij. Als men bij elk nieuw vliegtuig een toelage moest 
verstrekken, dan was het einde zoek. De vlagofficier mld, schout-bij-nacht-vlieger Schaper, 
achtte een gevarentoelage juist voor de mld “bijzonder nadelig”. Het aantal vliegongevallen was 
er groter, er werd meer ’s nachts gevlogen en het opereren van vliegdekschepen was riskanter 
dan het vliegen vanaf de wal, zo liet hij de staatssecretaris van Marine in een brief weten. Scha-
per vreesde dat ‘zijn’ vliegers gezien het hogere aantal ongevallen binnen de kortste keren extra 
vlieggelden zouden claimen. Bovendien zou de mld binnen enkele jaren met straalvliegtuigen 



D E  V O L T O O I I N G  V A N  D E  W E D E R O P B O U W 149

vanaf vliegdekschepen opereren, zodat het daarnaast ook nog een toelage voor straalvliegtui-
gen moest betalen. Uiteindelijk ging de mld overstag, op voorwaarde dat alleen vliegers die 
van vliegkampschepen opereerden voor de toelage in aanmerking kwamen. Voor de luchtstrijd-
krachten bleef de toelage beperkt tot jet-vliegers. Eind 1952 kwam de zaak in de ministerraad 
voor, waarna de zaak in 1953 werd beklonken.506

 Omdat de nieuwe langdurige verbintenissen pas na enkele jaren hun vruchten zouden 
afwerpen, trachtte de luchtmachtleiding als interim-maatregel (onder)officieren-vlieger met 
een aflopend contract een jaar langer in dienst te houden door hen premies in het vooruitzicht te 
stellen.507 Tegelijkertijd werd getracht de uitstroom te verminderen door met de klm afspraken 
te maken over het benaderen van militaire vliegers. Vooral onderofficieren-vlieger van het clv 
bleken vanwege hun ervaring met tweemotorige vliegtuigen een gewilde prooi voor de lucht-
vaartmaatschappij, die beter betaalde, betere carrièrekansen en meer zekerheid bood.508 Niet 
alleen de uitstroom genoot aandacht, ook de werving werd groots aangepakt. Jaarlijks vonden 
alle voor dienstplicht goedgekeurde negentienjarigen, die op grond van hun keuringsresultaten 
en schoolopleiding voor een functie als luchtvarende (als vlieger of waarnemer) in aanmerking 
kwamen, een wervingsbrochure in hun brievenbus. Evenals het voorgaande jaar ontvingen in 
1953 ruim 15.000 jongemannen deze brochure. In 1952 resulteerde dit in 1.661 aanmeldingen, 
in 1953 waren dit er ongeveer 1.300. Daarvan ‘overleefde’ grofweg 10 á 15% de selectierondes, de 
vliegmedische keuring en de eigenlijke opleiding tot jachtvlieger.509

 Zoals gezegd, vormde de werving van technisch beroepspersoneel een tweede punt van aan-
dacht. Naar schatting waren 4.000 man vliegtuigtechnisch, 1.200 man verbindingstechnisch en 
1.000 man overig technisch beroepspersoneel nodig. Begin 1951 was minder dan een kwart van 
deze aantallen aanwezig. In navolging van de vliegers werd ook getracht technici voor langere tijd 
te binden, waarbij een regelmatig verloop van de carrière op het tweede plan kwam. Een bonus 
moest reserveofficieren verleiden vrijwillig na te dienen. Jonge onderofficieren kregen de moge-
lijkheid, op een verbintenis voor onbepaalde tijd, tot het beroepskorps toe te treden. Tevens moch-
ten zij op kosten van het Rijk een opleiding aan de mts volgen. Er werden bijzondere verbintenis-
sen in het leven geroepen voor ingenieurs en voor technici in het bezit van hbs- of mts-diploma’s, 
terwijl ook het bevorderingsbeleid voor uitmuntende technisch onderofficieren werd opgerekt. 
De wedde van het technisch personeel werd aangevuld met een brevettoelage, afhankelijk van de 
graad van technische bekwaamheid. De lastigst te vullen functies bleken die van het hoger tech-
nisch personeel, onder wie motor- en vliegtuigonderhoudspersoneel en elektronicaspecialisten, 
en het technisch personeel beneden de rang van officier. Daarnaast bleek het moeilijk personeel 
na afloop van de eerste verbintenis voor langere tijd te binden. Een studie van de Luchtmachtstaf 
wees de woningnood, de salariëring en de zuigkracht van de burgermaatschappij als hoofdschul-
digen aan. In zijn Jaarrapport 1955 liet igklu prins Bernhard hierover zijn licht schijnen. Hoewel 
hij de toekomst zonnig tegemoet zag, was het tekort aan technici van “beslissende invloed (...) op 
hetgeen operationeel mogelijk is”. De igklu stelde voor het aantal overplaatsingen te beperken, 
hulp te bieden bij het zoeken naar een woning en de carrièreontwikkeling te verzekeren, “zelfs 
indien dit de operationele gereedheid tijdelijk zou verminderen”.510

 Ongeacht deze en andere maatregelen zou het door de technische complexiteit van het 
vliegend materieel geruime tijd duren eer bestaande tekorten konden worden ingelopen. De 
invoering van de nieuwe Thunderjet, Hunter en Sabre leidde tot verdere onderbezetting door-
dat het personeel omscholing behoefde. Daarnaast was met name de f-86k Sabre vanwege de 
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grotere hoeveelheid elektronica een voor die tijd vrij gecompliceerd vliegtuig, zodat de dagja-
gersquadrons van hun meest ervaren personeel beroofd werden om de nieuw te vormen nacht-
jagersquadrons van voldoende technici te voorzien. Zowel de kwaliteit als de bezettingsgraad 
van het bij de dagjagersquadrons ingedeelde technisch personeel liep hierdoor terug.511 Een 
onvermijdelijk gevolg van de personeelstekorten was dat sommige personeelscategorieën – niet 
slechts het onderhoudspersoneel, maar ook platformdiensten zoals de brandweer, meteo en 
bewaking – geregeld overuren klokten. Dat gold eveneens voor het personeel van de verkeers- 
en gevechtsleiding, waarvoor het aantal aanmeldingen eveneens ver onder de maat bleef. Van-
wege hun sleutelrol in het luchtverdedigingsnetwerk besloot de Luchtmachtstaf om voor deze 
functies ook dienstplichtig en reservepersoneel te benaderen. Een speciale regeling bood hun 
de kans zich in ruil voor een jaarlijkse premie, voor maximaal vier jaren op vrijwillige basis aan 
de klu te binden. Het inschakelen van dienstplichtigen als gevechts- of verkeersleider, functies 
die in de optiek van de luchtmachtleiding eigenlijk uitsluitend door beroepspersoneel dienden 
te worden vervuld, toont wel aan hoezeer de klu medio jaren vijftig nog van dienstplichtigen 
afhankelijk was. Duizenden dienstplichtigen genoten een vaktechnische opleiding op een van 
de luchtmachtvakscholen. Het profijt dat de klu daarvan trok was echter minimaal, omdat de 
vaak langdurige opleidingen een groot deel van de duur van de eerste oefening besloegen. En 
beheersten de dienstplichtigen eenmaal de fijne kneepjes van het vak, dan zat hun diensttijd 
er dikwijls (bijna) op en wandelden ze de deur uit – het beter betalende bedrijfsleven tegemoet. 
Bijna 65% van alle bij de gronddiensten geplaatste dienstplichtigen kreeg een technische func-
tie. Ook de resterende 35%, de niet-technici die bijvoorbeeld magazijn- of kantoordienst ver-
vulden, ontving een vakscholing. Omdat door het gebrek aan beroepspersoneel vaker en langer 
een beroep op dienstplichtigen moest worden gedaan dan in de geplande eindsituatie, ontstond 
een overschot aan mobilisabele reserves. Dit ‘overcomplete personeel’ werd gedeeltelijk naar de 
landmacht overgeheveld, dat wel een mobilisatiebestemming voor hen had. Ondanks de aan-
toonbare nadelen kon de klu voorlopig echter niet zonder haar dienstplichtigen.512

 Om zich van voldoende aanwas te verzekeren, presenteerde de klu zich als jonge en dynami-
sche organisatie; als een bij uitstek modern wapen waar altijd wel iets nieuws te zien viel. Daarmee 
zette zij zich af tegen de andere krijgsmachtdelen. Aan jongeren die hun diensttijd bij de klu wil-
den doorbrengen, ontbrak het dan ook niet. Een jaarlijkse lichting telde gemiddeld 5.500 man. De 
opkomst geschiedde in vier ploegen, in de eerste maand van ieder kwartaal. Pakweg de helft kwam 
op voor een duur van 21 maanden. Zij vervulden functies waarvoor geen vaktechnische opleiding 
vereist was. Voor het restant – te weten alle reserveofficieren en dienstplichtige onderofficieren, 
alsmede de dienstplichtigen die vaktechnisch geschoold werden – bedroeg de duur van de eerste 
oefening 24 maanden.513 De Dienstplichtwet schreef voor dat dienstplichtigen met een technische 
opleiding hoogstens twee jaren in werkelijke dienst mochten worden gehouden. Door een beroep 
te doen op de bepaling dat deze termijn in bijzondere omstandigheden (oorlog of oorlogsgevaar) 
verlengd kon worden, werden ook diegenen die zich niet vrijwillig hadden gebonden voor drie of 
zelfs meer jaren onder de wapenen gehouden om in het tekort aan technisch beroepspersoneel te 
voorzien. Toen de minister van Oorlog in de tweede helft van 1951 een terugkeer naar de normale 
situatie gebood, probeerde de luchtmacht hen tevergeefs na afloop van hun eerste oefening met 
premies (en later bezoldiging als vakman) langer in dienst te houden.514

 Drie jaren later kwam de duur van de eerste oefening voor alle personeelscategorieën ter 
discussie te staan. “De zware last welke de lange eerste oefeningsduur voor het Nederlandse volk 
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betekende” deed de regering in 1954 besluiten aan te sturen op een verkorting van de dienstplicht-
duur. Voor de klu, waar dienstplichtigen bijna de helft van het totale personeelsbestand uitmaak-
ten, zou dit serieuze consequenties hebben. Ruim 3.000 organieke plaatsen in de vredessamen-
stelling werden door reserve- en dienstplichtig personeel bezet. Hoewel de Luchtmachtstaf de 
mogelijkheid tot een verkorting van de eerste oefentijd niet uitsloot, liet het er geen misverstand 
over bestaan dat hieraan voor 1960 geen gehoor kon worden gegeven zonder de uitvoering van de 
(inter)nationale taken in gevaar te brengen. Ook nadien zou diensttijdverkorting slechts mogelijk 
zijn als er meer beroepspersoneel beschikbaar kwam – wat gezien het “schreeuwend tekort aan 
arbeidskrachten” sterk in twijfel werd getrokken – en er meer dienstplichtigen op premiebasis 
aan de luchtmacht verbonden bleven. De wervingsresultaten tot dan toe boden hierop weinig 
hoop.515 In tegenstelling tot de kl, waar de dienstplichtduur door de invoering van het ‘klein ver-
lof ’ met twee maanden werd ingekort, ontsprongen de km en de klu voorlopig de dans.516 Wel 
was er een tendens zichtbaar dat burgerpersoneel in toenemende mate de functies van gedemo-
biliseerde dienstplichtigen overnam. Het aandeel burgers in de luchtmachtorganisatie nam dan 
ook met rasse schreden toe, van circa 2.800 man in 1953 tot 4.275 in 1956.
 Naast burgers vormden vrouwen een tweede welkome bron van versterking. Eind 1951 deden 
de eerste vrouwen hun intrede in de luchtstrijdkrachten. Het tekort aan beroepspersoneel bood 
hun voldoende kansen zich te ontplooien en al snel vervulden zij functies in onder meer de mel-
dings- en gevechtsleiding, verkeersleiding, verbindingsdienst en meteo. Anderen verrichtten 
bureauwerkzaamheden of verdienden de kost als instructeur, kok of chauffeur.517 Toch had het 
blauwe uniform niet op alle vrouwen dezelfde aantrekkingskracht. De werving, waarvoor de 
commandante van de milva zorgdroeg, verliep over het algemeen moeizaam. Toen de Groep 
Luchtmacht van de Militaire Vrouwenafdeling per 1 oktober 1955 tot de nieuwe Luchtmacht 
Vrouwenafdeling (luva) werd omgedoopt, telde ze ruim 250 leden.518 Pakweg een derde van hen 
werkte als radarbediener in het Sector Operations Centre of in een van de navigatiestations.
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Daar waren de zogeheten luva’s ook het hardst nodig, zeker toen shape als onderdeel van het 
Plan for Improvement of the Defensive Posture of saceur’s Air Force Units een verhoogde paraat-
heid beval. De grote navo-oefening Carte Blanche in juni 1955 (zie pagina 162) had het belang 
hiervan duidelijk aangetoond. Concreet betekende dit dat het meldings- en gevechtsleidings-
stelsel 24 uur per dag bezet moest worden, dat de verbindingen met de omliggende luchtver-
dedigingssectoren op orde moesten zijn en dat voortdurend bewapende jachtvliegtuigen op de 
clv-vliegbases gereed moesten staan om indringers terug te wijzen. Gelijk de overige aanbeve-
lingen van het plan kon de klu aan deze shape-eis maar ten dele voldoen. Voor de kld, geheel 
opgebouwd uit vrijwilligers, was 24 uursparaatheid uitgesloten. Het uitvoeren van nachtelijke 
onderscheppingen werd pas mogelijk na de introductie van de Sabre. Het werkelijke probleem 
lag echter in de bemensing van de noodzakelijke organen van de meldings- en gevechtsleiding 
en de verbindingsdienst, nu naast de normale paraatheidsregeling ook in het weekend een 
parate kern werd gevraagd. De spoeling was akelig dun en het bleek niet mogelijk alle naviga-
tiestations non-stop te bemannen. Toen de verhoogde paraatheidsregeling op 1 november 1955 
haar beslag kreeg, betrof dit alleen Navigatiestation Veluwe en het soc. De klu liep daarmee 
op haar tandvlees. Een 24 uursbezetting op basis van een “uiterst minimale bezetting” bleek 
blijkens een memorandum van de c-clv nog maar net uitvoerbaar.519 Dat de klu zich deson-
danks deze zware inspanning getroostte, tekende haar wens om zo goed en kwaad als het ging 
aan de navo-eisen te voldoen: zij was de eerste continentale luchtmacht die tot (gedeeltelijke) 
invoering van de 24 uursparaatheid overging.

Opleiding en omscholing

De basisopleiding stond in het teken van verantwoordelijkheidsbesef en discipline. De basis-
opleiding voor dienstplichtigen onder de rang van onderofficier en voor hulpkader vond 
plaats bij het Luchtmacht Instructie Regiment. Reserve- en onderofficieren (dienstplichtig en 
beroeps) meldden zich voor hun basisopleiding bij de Luchtmacht Officiers- en Kaderschool, 
en beroepsofficieren, in afwachting van de nimmer gerealiseerde Luchtmacht Academie, op de 
Koninklijke Militaire Academie (kma). Daarnaast werden rekruten de militaire gedragscode en 
de omgang met wapens bijgebracht. Nagenoeg al het personeel, of het nu beroeps-, reserve- of 
dienstplichtig personeel betrof, passeerde het Commando Luchtvaartopleidingen alvorens de 
luchtmachtgelederen te komen versterken. Bij het clo doorliepen zij hun algemene militaire 
vorming en/of kregen zij een vaktechnische scholing of een opleiding tot verkeersleider of vlie-
ger.520 Gezien de enorme expansie van de klu hadden de opleidingsscholen hier hun handen vol 
aan. Een complicerende factor was dat zij hun lesprogramma’s voortdurend moesten afstem-
men op de laatste technologische ontwikkelingen op luchtvaartgebied, wat gelet op de ruim 
honderd verschillende opleidingen die het clo verzorgde, beslist geen sinecure was. Een gebrek 
aan moderne lesmaterialen, leslokalen, grondapparatuur, gereedschappen en straalvliegtuigen 
om mee te oefenen droeg weinig bij aan de gewenste verhoging van de output. Hoewel de Lucht-
macht Elektronische School (les) en de Luchtmacht Technische School (lts),521 de voornaam-
ste opleidingscentra, maandelijks tientallen nieuwe plaatwerkers, parachutepakkers, bewa-
peningsmonteurs, instrumentmakers en radiomonteurs ‘uitspuwden’, konden zij de nimmer 
aflatende vraag naar vers bloed moeilijk bijbenen.
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De na de oorlog herstelde vliegopleidingen konden evenmin aan de enorme vraag voldoen. 
shape drong in het Paris Plan zelfs aan op een verdubbeling van de opleidingscapaciteit tot 170 
vliegers per jaar, hetgeen Nederland in staat zou stellen een vliegerbestand van 537 actieve vlie-
gers in stand te houden. Opleidingen van een dergelijke omvang lagen echter niet binnen de 
mogelijkheden. De klu zat dun in haar vliegbases, de weersomstandigheden waren ongunstig 
en aangezien Nederland in de gevechtszone lag kon er geen sprake zijn van continuïteit in het 
geval van oorlogsdreiging. Een opleiding (deels) buiten Nederland bleef als enige optie over. In 
de eerste helft van de jaren vijftig genoten honderden vliegers en waarnemers in de vs en Canada 
hun opleiding als onderdeel van het mdap. Nog eens tientallen anderen werden in Groot-Brit-
tannië tegen betaling opgeleid, terwijl het restant in eigen land zijn opleiding doorliep. Hoewel 
het aantal aanmeldingen naar wens was, maakte de wisselende kwaliteit van de kandidaten het 
niettemin lastig alle opleidingsplekken in Nederland en overzee gevuld te krijgen. De Selectie-
commissie Vliegtuigbemanningen (scvb) moest velen van hen al op de eerste dag huiswaarts 
sturen. Omdat de categorieën ‘goed’ en ‘voldoende’ samen niet in de vliegerbehoefte konden 
voorzien, was de scvb gedwongen ook de groep ‘matig i’ in opleiding te nemen teneinde aan 
shape’s bezettingsgraad van 1½ vlieger per vliegtuig te kunnen voldoen. De selectie-eisen wer-
den bijgesteld om “de klassen te vullen”, aldus een kritisch rapport van de igklu uit 1955. Het 
rapport trok de noodzaak van deze maatregel overigens in twijfel: door de vertraagde aflevering 
van Meteors en f-84’s en het uitstellen van de aanschaf van nachtjagers was er begin jaren vijftig 
eerder sprake van een vliegeroverschot, zo luidde de (terechte) conclusie.522

 Diegenen die bij de selectieronde blijk gaven over een ‘vliegershandje’ te beschikken, 
wachtte een stapsgewijze opleiding tot (jacht)vlieger. De Elementaire Vliegopleiding en de 
daaropvolgende Voortgezette Vliegopleiding draaiden op volle toeren, ofschoon het wisselval-
lige Hollandse weer en de verouderende vloot lesvliegtuigen het opleidingsschema soms ver-
stoorden.523 Jachtvliegers stroomden door naar Jachtvliegschool 1 op Vliegbasis Twenthe, waar 
zij kennismaakten met hun toekomstige strijdros, de Meteor. De jachtvliegopleiding bestond 
uit een theoretisch deel (grondschool) en een vliegend gedeelte, waarin cursisten onder meer 
vertrouwd werden gemaakt met het zuurstofmasker bij het opereren op grote hoogte, met het 
vliegen op één straalmotor en met de problemen van navigatie bij hogere snelheden.524 Na dertig 
uur schietoefeningen op de ‘Schietschool’ van 323 Squadron was de vlieger operationeel inzet-
baar en volgde plaatsing bij een van de dagjagersquadrons. Niettemin haperde dit uitgekiende 
opleidingstraject bij jvs 1. Naast het alom heersende tekort aan technisch personeel waren er 
onvoldoende Meteor t. mk.7 trainers, terwijl de vlieggereedheid van de aanwezige Meteors door 
een gemis aan reservedelen zelden de 40% ontsteeg. Getuige een vernietigend rapport van het 
Western Union Examining Squadron liet de kwaliteit van de vlieginstructeurs (“below average”) en 
lesprogramma’s te wensen over. Deze combinatie van factoren leidde ertoe dat jvs 1 veel minder 
vliegers kon verwerken dan er vanuit de vvo instroomden. Zo waren in de zomer van 1951 liefst 
69 vliegers in afwachting van hun jachtvliegopleiding op de Meteor.525

 In de daaropvolgende jaren werden de problemen goeddeels overwonnen, onder meer door 
de aflevering van een tweede serie duals (tweezitters) en het langzaam verbeteren van de onder-
delenvoorziening. Tevens hadden er wijzigingen in het opleidingsschema plaats. Alvorens 
gebrevetteerde jachtvliegers bij een van de dagjagersquadrons werden geplaatst, ondergingen 
zij nog een veertig-urige operationele Meteor-training bij het in april 1952 op Twenthe neerge-
streken 326 Squadron.526 Deze eenheid nam de gevechtsvliegertraining over, zodat jvs 1 voort-
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aan in feite als een transitieopleiding ging fungeren. Een jaar later vond een verdere herstructu-
rering plaats, waarbij de totale doorlooptijd van de vliegopleiding van 22 tot 18 maanden werd 
teruggebracht. De svo en de evo werden gecombineerd. Bij de evo ging het aantal vlieguren op 
de Fokker s-11, die de oudgediende Tiger Moth begin 1953 had vervangen, terug van 60 naar 25 
uren, terwijl de vvo van 180 naar 140 uren (Harvard) werd teruggebracht. Het aantal straalvlieg-
tuiguren werd daarentegen verdubbeld, van 40 naar 80 uren.527 Dit nieuwe opleidingsschema 
trad op 1 oktober 1953 in werking. De druk bleef in de nieuwe situatie onverminderd hoog. Naast 
‘doorstromers’ van de vvo en kleine aantallen verkeersvliegers die voor een jachtvliegopleiding 
in aanmerking kwamen, stroomden jaarlijks nog eens tientallen vliegers jvs 1 in die hun ele-
mentaire, voortgezette en schietopleiding in Canada hadden genoten.528 Opmerkelijk was het 
hoge afvalpercentage van de in Canada opgeleide vliegers. Van een kwart van hen moest, al dan 
niet op eigen verzoek, alsnog afscheid worden genomen. Niettemin stonden ‘Canadese’ vlie-
gers volgens cls Baretta op hetzelfde hoge peil als de in Nederland opgeleide jachtvliegers. Dit 
kon alleen niet worden gezegd van hun navigatiekennis, waaraan de praktijkgerichte Canadese 
vliegopleidingen te weinig aandacht besteedden.529

 Stonden de opleidingen in Canada vrij hoog aangeschreven, het tegenovergestelde gold voor 
de Amerikaanse vliegopleidingen, waar de vliegers van de tactische squadrons hun opleiding 
genoten. Toen de eerste f-84-vliegers naar de vs vertrokken, had de Luchtmachtstaf nog de illu-
sie dat een aanvullende vliegopleiding in Nederland overbodig zou zijn. Een cursus op de in mei 
1951 op Volkel geplaatste Mobile Training Unit (mtu), bedoeld voor de training van technisch per-
soneel, zou volstaan.530 Niets bleek minder waar. Terug in Nederland schoot de eerste lichting 
op diverse punten tekort, zodat zij met voorrang op jvs 1 werden bijgeschoold om de oprichting 
van de tactische squadrons niet onnodig op te houden. Gezien de uiteenlopende taken van het 
ctl en het clv, alsmede de beperkte opleidingscapaciteit bij jvs 1, was het zonneklaar dat het 
ctl in navolging van het clv zo snel mogelijk over een eigen jachtvliegschool moest beschik-
ken om vliegers voor de tactische squadrons tot squadron level op te leiden.531 In december 1952 
kwam die er, toen de Basisvlucht van Vliegbasis Volkel tot Jachtvliegschool 2 (jvs 2) werd gepro-
moveerd. Aangezien er geen trainersversie van de f-84 bestond, kreeg de eenheid een mix van 
t-33’s en f-84’s tot haar beschikking. Jarenlang liet jvs 2 uit de vs teruggekeerde Thunder-
jet-vliegers kennismaken met de Europese weersomstandigheden en procedures en verzorgde 
het de omscholing tot tactisch jachtvlieger, totdat 313 Squadron deze taken in december 1955 
definitief van haar overnam.532

 Ondanks het Amerikaanse besluit de opleidingen na 1953 uit het mdap-programma te 
schrappen, bleef er behoefte aan een acclimatisatie- en conversiesquadron. De inmiddels 365 
aan de klu afgeleverde vliegers betekenden dat Nederland voor wat betreft het ctl aan de bezet-
tingsgraad voldeed. Het opleiden van voldoende vervangers, in de regel een kwart van de sterkte, 
kwam voor eigen rekening. Aangezien de opleidingscapaciteit in Nederland hierin (nog) niet 
kon voorzien, zond de klu in 1954 en 1955 in totaal nog eens 140 vliegers naar de vs om daar 
tegen betaling tot en met t-33 standaard te worden opgeleid.533 313 Squadron verzorgde vervol-
gens de ‘finishing touch’: de conversie op de f-84f. Vanwege de hoge kosten (32.000 dollar per 
vlieger) haalde Nederland ondertussen de banden met Canada, waar de vliegopleidingen nog 
tot juni 1957 onder het mdap opgebracht konden worden, wat steviger aan. Het Canadese nato 
Aircrew Training Plan, dat in juli 1958 eindigde, bracht uiteindelijk 205 Nederlandse vliegers en 
waarnemers voort. Met dank aan een op 12 april 1957 beklonken bilaterale overeenkomst bleef de 
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klu echter ook in de daaropvolgende drie jaren verzekerd van dertig opleidingsplekken per jaar. 
De vergoeding bedroeg 5.000 dollar per vlieger.534 Het verlengde verblijf op Canadese bodem was 
niet alleen financieel aantrekkelijk, het stelde de klu tevens in de gelegenheid in oorlogstijd de 
vliegopleidingen voort te kunnen zetten.535

 In tegenstelling tot voorgaande lichtingen werden deze in Canada op te leiden vliegers 
geoormerkt voor dienst bij het ctl. Zij stonden pas aan het begin van het lange opleidingstra-
ject dat hen voor de f-84f klaarstoomde. Voor ervaren vliegers volstond een korte omscholing 
op deze nieuwe jachtbommenwerper. De conversie lag, evenals die op de Hunter en Sabre, in 
handen van daartoe aangewezen operationele squadrons.536 Om te beginnen werd een klein aan-
tal ervaren instructeurs op het type omgeschoold. In het geval van de Hawker Hunter volgden 
zij een omscholingscursus op een Operational Conversion Unit (ocu) in Groot-Brittannië. Terug 
in Nederland maakten zij hun collega’s vervolgens wegwijs op het jachtvliegtuig. De Ameri-
kanen gebruikten veelal Mobile Training Units om het vliegend en grondpersoneel met nieuwe 
vliegtuigtypen vertrouwd te maken. Daarnaast leverden zij vlieginstructeurs om de overgang te 
begeleiden. De conversie op de f-86k had van alle nieuwe ‘aanwinsten’ de meeste voeten in de 
aarde. Die beschikte onder meer over een neusradar, een naverbrander en hydraulisch bekrach-
tigde rolroeren – zaken waarmee ervaren Nederlandse vliegers evenmin bekend waren. Daar-
naast betekende het voor de clv-vliegers ook een overgang van Brits naar Amerikaans materi-
eel. Toekomstige f-86k-vliegers werden dan ook met zorg geselecteerd. Zij moesten minimaal 
zeshonderd uren op straalvliegtuigen achter hun naam hebben. Na tien uren op de t-33 volgden 
zij een technische cursus bij de mtu op de Amerikaanse vliegbasis Erding bij München. Weer 
terug in Nederland brachten zij menig uurtje op de Meteor t. mk.7 door om hun vaardigheden 
in het instrument- en nachtvliegen bij te spijkeren, totdat het moment daar was dat ze – onder 
het toeziend oog van twee gedetacheerde Amerikaanse instructeurs – hun eerste solovlucht in 
het logboek konden noteren.537

 Terwijl ervaren vliegers de overstap maakten, stroomlijnde de klu de vliegopleidingen om 
ook de ‘groentjes’ de best mogelijke overgang op de nieuwe, tweede-generatie-jachtvliegtuigen 
te garanderen en de trainingscapaciteit verder te verhogen. Op 1 mei 1956 migreerden de twintig 
Fokker s-11’s van de evo naar Gilze-Rijen, dat vanaf dat moment onderdak bood aan de evo, 
vio en vvo. Tezamen vormden zij de Instructiegroep.538 Anderhalve maand later ging jvs 1 
de omgekeerde weg. Op de compleet verbouwde Vliegbasis Woensdrecht ging het voortaan 
als Jacht Vliegopleiding door het leven. Dit vormde het startsein voor een centralisatie van de 
jachtvliegopleidingen, die na twee jaar was voltooid nadat ook 313 Squadron naar Woensdrecht 
was vertrokken en in de jvo was opgegaan.539 Het droeg zijn achttien t-33-lesvliegtuigen over, 
waarna de jvo afscheid nam van de Meteor t. mk.7. Voortaan kregen aspirant-vliegers hun scho-
ling uitsluitend nog op de t-Bird. Belangrijker dan de standaardisatie van vliegend materieel of 
de concentratie van de opleiding tot tactisch vlieger of jachtvlieger was dat de jachtvliegoplei-
dingen werden losgekoppeld van de operationele commando’s. Niet langer zwaaide het Com-
mando Tactische Luchtstrijdkrachten of het Commando Luchtverdediging de scepter over een 
gedeelte van de vliegopleidingen: de jvo werd naast de evo, de vvo (waar de invoering van de 
s-14 een betere aansluiting op de jvo garandeerde) en de vio rechtstreeks onder het Commando 
Luchtvaartopleidingen geplaatst.



H O O F D S T U K  2156

Een risicovol beroep

Het beroep van vlieger bleef, ondanks het verbeteren van de vliegopleidingen, nimmer van 
gevaar ontbloot. Ten dele kon het hoge aantal vliegtuigongevallen in de eerste helft van de jaren 
vijftig540 worden verklaard uit het prille stadium waarin de opbouw zich destijds bevond. Het 
vliegen van straalvliegtuigen bracht voor ervaren vliegers “geen overmatig risico” met zich mee, 
meende cls Aler. Het tekort aan reservedelen, volgens Aler mede het gevolg van de gevoerde 
“zuinige politiek”, drukte echter het aantal vlieguren, zodat nieuwe vliegers de zo broodnodige 
ervaring maar moeizaam konden opdoen. Hun onervarenheid leidde tot fouten, soms met fatale 
gevolgen. Tekorten aan technisch personeel, straallesvliegtuigen en hulpmiddelen zoals link-
trainers, nachtbaanverlichting en persoonlijke uitrustingsstukken (vliegkleding, zuurstofmas-
kers, parachutes, zwemvesten) maakte het er niet eenvoudiger op. Vliegscholen in Nederland, 
de vs, Canada en Groot-Brittannië bleven intussen onophoudelijk leerlingen in de “niet hechte” 
squadrons pompen, terwijl de squadrons over te weinig ervaren kader beschikten om nieuwelin-
gen optimaal te kunnen begeleiden.541

 De vele ongevallen begin jaren vijftig ontsnapten niet aan de aandacht van de politiek en de 
pers. In de Kamer werden herhaaldelijk vragen gesteld over de vliegdiscipline en het geringe aan-
tal vlieguren en straaltrainers. “Het Nederlandse volk heeft liever, dat de luchtstrijdkrachten een 
gevaar voor een eventuele vijand dan voor ons zelf worden”, aldus Kamerlid Fens.542 De Kamer 
wenste opheldering over de oorzaken van de ongevallen. Hoewel het onmogelijk was de onge-
vallenrapporten openbaar te maken, zegde minister Staf toe hiervan in de Defensiecommissie 
periodiek verslag uit te brengen. Op 7 april 1952 gaf de minister van Oorlog in de ministerraad 
alvast openheid van zaken. Uit onderzoek bleek dat de meeste ongevallen in het eerste kwar-
taal plaatshadden, wanneer de weersomstandigheden doorgaans het minst gunstig waren. Ten 
opzichte van omringende landen lagen de cijfers niet bovengemiddeld hoog (drie dodelijke onge-
vallen per 1.800 vlieguren), maar om “ten aanzien van deze zaak geheel verantwoord te zijn” had 
Staf saceur verzocht een onderzoek in te stellen.543 Nog diezelfde maand arriveerde er een team 
van shape, dat zich twee weken lang op de materie stortte. De conclusies van dit zogeheten Rap-
port Leigh bevestigden wat uit eigen onderzoek al was gebleken: de meeste ongevallen waren toe te 
schrijven aan menselijke fouten en onervarenheid. Daarnaast signaleerde het team dat de te korte 
diensttijd van vliegers het aantal ongevallen indirect ongunstig beïnvloedde, terwijl de financi-
ele voorwaarden, accommodatie en recreatiemogelijkheden eveneens verbetering behoefden. De 
invoering van zesjarige contracten en toelagen zou begin 1953 een deel van deze indirecte oorza-
ken wegnemen, maar niet op elk gebied kon aan de wensen worden voldaan. Zo was de woning-
nood, dat werd beschouwd als een bedreiging voor het ‘geestelijk evenwicht’ van de vliegers, een 
landelijk probleem, dat moeilijk van de ene op de andere dag kon worden verholpen.
 In de tussentijd stelde de luchtmachtleiding alles in het werk om de vliegveiligheid te bevor-
deren. Zo legde c-clv commodore Van der Werff in april 1952 in opdracht van cls Aler zijn 
vliegers diverse restricties op. Door onervaren vliegers (minder dan 75 vlieguren) mocht niet 
langer boven de vijf kilometer en niet beneden de 300 meter worden gevlogen, bij het forma-
tievliegen moesten dubbele tussenruimten worden aangehouden, terwijl formatiestarts en 
-landingen alsmede dogfights ten strengste waren verboden. Van der Werff erkende dat dit de 
operationele geoefendheid van onervaren vliegers met circa vijf maanden vertraagde, maar het 
voorkomen van ongevallen woog nu eenmaal zwaarder. Het aantal vliegongevallen had namelijk 
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een punt bereikt waarop zij het moreel van de leerlingen bij jvs 1 zodanig aantastten dat “hun 
latere eventuele bruikbaarheid als operationeel vlieger” erdoor in gevaar kwam.544 Omdat de 
restricties veel weerstand opriepen bij de basiscommandanten en de commandant van de Jacht-
vliegschool, besloot Aler op 16 september 1952 een vliegveiligheidsvergadering te beleggen op 
de staf van het clv om zijn besluit te motiveren. Volgens Aler nam “de aantrekkingskracht voor 
het vliegen” door het aantal ongevallen af, “niet zozeer bij de jongelui, doch wel in grote mate bij 
ouders, die hiervoor de toestemming moeten geven”. Als cls voelde hij zich verantwoordelijk 
voor de vliegongevallen, waarvoor hij aan de minister, de Defensiecommissie en de pers verant-
woording moest afleggen. Liefst twee derde van de vliegongevallen was te wijten aan onerva-
renheid. Hoewel ook zaken als de grondorganisatie en de materiële voorzieningen verbetering 
behoefden, kwam het er op korte termijn op neer de onervarenheid te bestrijden. Hiervoor was 
toezicht nodig, met name bij de operationele squadrons, waar de meeste ongelukken plaatshad-
den. Zolang de squadrons dit toezicht niet konden bieden, meende Aler dat van hogerhand res-
tricties moesten worden opgelegd. Zijn gehoor bleek hiervan minder overtuigd. Het verhitte 
debat kwam pas ten einde toen Aler akkoord ging met een verlaging van de drempel naar vijftig 
vlieguren bij de operationele squadrons, waarna vliegers als ervaren werden aangemerkt en de 
beperkingen voor hen niet langer golden. Ook ten aanzien van hoogterestricties en het formatie-
vliegen moest de hoogste luchtmachtbaas bakzeil halen.545 De nieuwe regels werden vastgelegd 
in een Order van Blijvende Aard (oba), die op 1 januari 1953 van kracht werd.546

 Toch was het soms een ongelukkige combinatie van factoren die tot vliegongevallen leidde. 
Zonder individuele gevallen te willen behandelen, toont het drama dat zich op 13 november 1953 
ontvouwde waar het deze jaren zoal aan schortte. Die ochtend startten achttien Thunderjets 
in barre weersomstandigheden vanaf hun thuisbasis Eindhoven. Overvallen door het alsmaar 
slechter wordende zicht, keerden de vliegers om. Aangezien de Ground Controlled Approach (gca) 
slechts was berekend op het ‘binnenloodsen’ van een vliegtuig per vier minuten, kreeg de helft 
van de vliegers opdracht naar de Britse basis Wahn bij Keulen uit te wijken, terwijl de rest kost-
bare brandstof verbruikte in afwachting van een gelegenheid om te landen. Aan het eind van de 
dag was de klu een viertal Thunderjets lichter: vanwege brandstofgebrek waren twee vliegers 
boven De Peel uit hun f-84g gesprongen, terwijl twee anderen hun vliegtuig met een buiklan-
ding aan de grond zetten. Het onderzoeksteam concludeerde een gebrek aan vliegdiscipline en 
leiderschap. De problemen werden nog vergroot doordat de nachtbaanverlichting op Eindhoven 
tijdelijk buiten werking was. Naar aanleiding van het ongevallenrapport werd de basiscomman-
dant van zijn commando ontheven.547

 Om meer inzicht te verkrijgen in de oorzaken van en oplossingen voor het hoge aantal onge-
vallen, werd op 10 februari 1954 de ‘Raad van Advies inzake luchtvaartongevallen bij de Konink-
lijke Luchtmacht’ ingesteld. Dit orgaan bracht verslag uit aan de cls en de minister van Oorlog. 
Hoewel de samenwerking tussen de raad en Alers opvolger Baretta niet altijd vlekkeloos verliep, 
droegen zijn werkzaamheden bij aan het beteugelen van het aantal ongevallen. Zo bleek onder 
meer dat vliegers soms verkeerd handelden doordat zij niet goed op de hoogte waren van oba’s 
en noodprocedures. Naast zulke vermijdbare ongevallen onderscheidde de klu de categorie 
onvermijdbare ongevallen. Daaronder vielen bijvoorbeeld aanvaringen met vogels, ricochets (het 
afketsen van munitie waarbij het eigen vliegtuig werd geraakt) en technische of mechanische 
defecten. Zo had de j-35-straalmotor van de Thunderjet veelvuldig te kampen met compressor-
problemen, dikwijls resulterend in een opgeblazen motor. Dat vliegers ook in die gevallen niet 
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altijd conform de voorschriften handelden, bleek uit het rapport over een motorongeval op 17 
februari 1954: “Als een plattelandsvrouw haar stofzuiger hoort aanlopen is ze verstandig genoeg 
de stekker eruit te trekken. Een vlieger die zijn motor hoort aanlopen komt echter rustig naar 
de parkeerplaats terugtaxiën.”548 De Derwent van de Meteor bleek evenmin zonder gebreken. 
Deze had “de neiging om af te slaan op grote hoogte”, terwijl “de startinrichting in de lucht niet 
geheel bedrijfszeker” was, aldus Aler.549 De aandacht van de luchtmachtleiding richtte zich niet 
uitsluitend op de vliegveiligheid, de veiligheid op de grond was evenzeer een speerpunt. Een 
ieder die direct of indirect bij het vliegbedrijf betrokken was, van monteur tot en met de man op 
de verkeerstoren, diende doordrongen te zijn van de voorschriften. Door oba’s, publicaties als 
Goed Vliegen is Veilig Vliegen en de op de bases en squadrons geplaatste vliegveiligheidsofficieren 
bleef het personeel goed op de hoogte van de allerlaatste veiligheidsvoorschriften.
 Soms ging het kader wel erg ver om ervoor te zorgen dat deze voorschriften ook gelezen 
werden. Om laagvliegen en stunten tegen te gaan verplichtte de c-clv, in opdracht van de cls, 
zijn vliegers medio 1954 zelfs een document te tekenen waarin zij verklaarden kennis te hebben 
genomen van “alle bij het onderdeel bestaande orders terzake van de vliegdiscipline”. Op het 
niet naleven kon een veroordeling door de krijgsraad volgen.550 Naar aanleiding van een botsing 
tussen jachtvliegtuigen van het ctl en de mld, waarbij een Thunderjet verloren ging, legde de 
luchtmachtleiding ook ongeautoriseerde luchtgevechten aan banden.551 Hoewel niet populair 
onder vliegers, sorteerden dit soort draconische maatregelen wel effect. De ongevallenratio van 
de Meteor krabbelde na 1952 langzaam uit het dal. De vlieggereedheid en vliegurenproductie 
verbeterden en de ervaring van vliegend en grondpersoneel groeide. Vonden in 1952 per 1.000 
vlieguren nog gemiddeld vier ongevallen plaats, in 1956 was dit aantal gehalveerd. De ongeval-
lenratio van het andere zorgenkindje, de Thunderjet, liet eveneens een significante daling zien: 
van een dieptepunt in 1953 (3,1 ongevallen per 1.000 vlieguren) naar een gemiddelde van 1,2 over 
1956.552 Hun vervangers, de Hunter en de Thunderstreak, ‘scoorden’ in hun eerste jaar respec-
tievelijk 3,2 en 1,8 ongevallen per 1.000 vlieguren. Met een ongevallenratio van 4,8 had de f-86k 
het slechtste rapportcijfer, hoewel dit te verklaren was uit de onbekendheid met deze gecompli-
ceerde nachtjager.553 De invoering van een f-86k flight simulator, verkregen via het mdap, moest 
hierin verandering brengen. Vliegers op de Hunter en de Thunderstreak kenden deze luxe niet: 
vanwege de prijs van typegebonden flight simulators zocht de luchtmachtleiding haar heil in 
algemene vluchtsimulatoren, waarop zij de procedures moesten beoefenen.

Oefenen voor het echte werk

Geen enkele vluchtsimulator, hoe geavanceerd ook, kon vliegers geheel klaarstomen voor het 
‘echte werk’. Daarvoor moesten uren gevlogen worden, veel uren. Iedere vlieger volgde een Jaar-
lijks Oefen Programma (jop) om zijn geoefendheid te waarborgen. Het jop voor de dagjager-
squadrons, gemodelleerd naar de Annual Training Syllabus van de raf, bestond bijvoorbeeld uit 
een vliegprogramma van minimaal 180 en maximaal 224 vlieguren per vlieger per jaar (individu-
ele oefeningen, formatie-, instrument- en nachtvliegen, navigatieoefeningen, interceptievluch-
ten en schietoefeningen), een grondinstructieprogramma van 200 uren (onder andere lezingen, 
vliegtuigherkenning, instructiefilms, linktrainer en het beoefenen van de radio- en vliegtuig-
verlatingsprocedures) en persoonlijke studie. Vliegers leerden oefeningen individueel onder de 
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knie te krijgen, waarna ze in sectie-, vlucht- en squadronverband moesten worden uitgevoerd. 
De kundigheid waarmee vliegers in squadronverband opereerden, bepaalde de operationele 
waarde van een squadron.554

 Naast bovengenoemde basisoefeningen, koersvluchten en (talrijke) paradevluchten waren 
36 van de 224 vlieguren in het jop gereserveerd voor deelname aan (inter)nationale vliegoefe-
ningen. Om daarin tot goede resultaten te komen moesten alle afzonderlijke elementen, van 
de geoefendheid van vliegers en grond- en radarpersoneel tot de verbindingen en logistieke en 
infrastructurele voorwaarden, samenkomen. Na een kortstondig verbod op deelname aan inter-
nationale oefeningen, opgelegd door staatssecretaris Fockema Andreae vanwege het hoge aan-
tal Meteor-ongevallen, vonden medio 1950 op kleine schaal oefenintercepties plaats op Ameri-
kaanse b-29-bommenwerpers. Deze verlegden daarvoor hun route over de Noordzee tot boven 
de clv-bases Twenthe en Leeuwarden.555 De eerste serieuze test vormde Cupola, in augustus 
1950, de grootste internationale luchtmachtoefening sinds het einde van de oorlog. Daarin sloe-
gen de Nederlandse luchtstrijdkrachten, opererend vanaf Leeuwarden, Twenthe en Valkenburg, 
een goed figuur, hoewel met name de burgerbevolking onaangenaam verrast was dat er ook op 
zondag werd gevlogen.556 Kamerlid Roosjen stond niet alleen toen hij de minister liet weten te 
betreuren dat zo “luchthartig met de Dag des Heren werd omgesprongen”.557 Internationale 
vlieg oefeningen vormden echter de uitzondering op de regel. Normaliter stonden de Meteors 
er op zondag verlaten bij, herinnert ook voormalig Meteor-vlieger C.J.P.M. van Meurs zich. “Als 
de Russen op zondag waren gekomen, hadden ze zo kunnen doorlopen.”558 De in januari 1951 
voor de eerste maal gehouden maandelijkse oefening Barrage, waarin 2ataf en 4ataf elkaar 
‘bevochten’, gaf vooral aanleiding tot inhoudelijke kritiek. Een combinatie van mist en lage 
inzetbaarheid hield de Meteors van 327 Squadron op Volkel de gehele oefening aan de grond. 
322, 323 en 326 Squadron van de vliegbases Leeuwarden en Twenthe kozen wel geregeld het 
luchtruim, maar frequente radiostoringen en foutieve doelinformatie van het soc halveerden 
het aantal geslaagde intercepties. “De oefening heeft wederom medegewerkt om aan te tonen 
dat er in vele opzichten nog veel te verbeteren valt”, aldus een analyse door het clv.559

 De navo-luchtverdedigingsoefeningen Ombrelle en Cirrus, die eveneens in 1951 plaatshad-
den, maakten niettemin duidelijk dat het personeel snel van zijn fouten leerde. Gevechtsleiders 
en vliegers raakten steeds beter op elkaar ingespeeld, hoewel de gevechtsleiding huiverig bleef 
om Meteors boven zee in te zetten zolang zij niet allemaal over een dinghy (reddingsvlot) beschik-
ten. De samenwerking met de bondgenoten, die deels vanaf redeployment airfields in Nederland 
opereerden, verliep vlekkeloos. Toch traden ook verbeterpunten aan het licht: het Nederlandse 
optreden in squadronverband lag nog “beneden het gemiddelde”, een uur achtereen op stand-by 
staan bleek fnuikend voor de paraatheid, en het tekort aan bewapeningsmonteurs betekende dat 
Meteors tussen twee vluchten door onverantwoord lang aan de grond stonden om te worden her-
bewapend. Verder bleek de oude Britse ames-radarapparatuur haar beste tijd te hebben gehad.560 
Terwijl de pers lovende woorden schreef over het aandeel van ‘onze jongens’ in de internationale 
oefeningen, zag de luchtmachtleiding wel in dat het vlieggereed krijgen van voldoende vliegtui-
gen het uiterste van mens en materieel vergde. Door de tekorten aan reservedelen, technisch per-
soneel en vliegers vertoonde de vlieggereedheid van de Meteors, die normaliter tussen de 30 en 
50% schommelde, na iedere oefening een onrustbarende dip. De squadrons spaarden de schaarse 
vlieguren soms tijdenlang op om aan de prestigieuze oefeningen deel te kunnen nemen, uren die 
wellicht beter aan de opleiding van de jonge, onervaren vliegers besteed waren.
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Meteors van het clv namen tot de oprichting van de tactische squadrons ook grondaanvalstaken 
voor hun rekening. Om de samenwerking met de kl te bevorderen en de grondtroepen kennis te 
laten maken met de (on)mogelijkheden van luchtsteun, namen in maart 1951 enkele Meteors en 
Spitfires deel aan de nationale oefening Crescendo. De conclusie was helder: van samenwerking 
was geen sprake. De kl onderschatte het belang van onderling contact en verzuimde liaisonoffi-
cieren op de vliegbases te stationeren. Vliegers hadden daardoor geen idee waar de frontlijn liep, 
met als gevolg dat zij verscheidene aanvallen op bevriende troepen uitvoerden. Ook het Air Con-
tact Team, dat zich in radiowagens te velde bevond om de vliegers naar hun doelen te geleiden, 
kon dit – mede door de haperende verbindingen – niet voorkomen. De kl bleek een langzame 
leerling. Na afloop van Crescendo ii, die kort daarop plaatshad, beklaagde de c-clv zich dat de 
kl de inzet van luchtstrijdkrachten niet op waarde schatte. “Er heerste bij de Landmacht teveel 
de gedachte, dat de luchtsteun meer ‘show’ was dan dat deze in werkelijkheid wel eens doorslag-
gevend zou kunnen zijn.” Ditmaal had de kl weliswaar een liaisonofficier afgevaardigd, maar 
deze stond niet in contact met zijn commandant. Ook de grondtroepen moesten duidelijk nog 
wennen aan de luchtmachtpresentie boven het slagveld: zo verraadden infanteristen hun positie 
door armbewegingen, omdat zij naar vliegtuigen zwaaiden! Vragen als “hoeveel mensen gaan er 
in een straaljager?” en “is dat nu een Meteor?” wanneer een Harvard voorbij vloog, bleken niet 
alleen voorbehouden aan de lagere rangen.561

 Het moet voor de c-clv een opluchting geweest zijn dat de deelname aan kl-oefeningen 
met de oprichting van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten niet langer meer tot zijn 
verantwoordelijkheden behoorde. Participatie in gezamenlijke oefeningen, zoals De Kempen en 
Polsstok, boden de nog in opbouw zijnde tactische squadrons de gelegenheid hun nieuwe Thun-
derjets aan de tand te voelen. Medio 1952 was de tijd rijp om ook op grote schaal aan interna-
tionale vliegoefeningen deel te nemen. Voor oefening Ardent leverde het ctl drie squadrons 
f-84g’s, die samen met de Meteors van het clv tot de 2ataf-strijdmacht behoorden die de 
Britse luchtverdediging moest testen.562 Blue Alliance, een omvangrijke navo-oefening in com-
binatie met de navo-landstrijdkrachten, bood de ctl-vliegers een nieuwe kans te laten zien 
wat zij waard waren. De opdrachten omvatten het bevechten van het luchtoverwicht, het aan-
vallen van vliegbases, het leveren van luchtsteun aan de grondtroepen en tactische verkenning. 
In zijn toespraak na afloop van de oefening was c-2ataf, Air Chief Marshal Sir Robert Foster, zeer 
te spreken over de Nederlandse inbreng, vooral waar het luchtsteun aan grondtroepen betrof. 
“There is no doubt that in the (...) Dutch tactical Wings great progress has been made.” Tot zijn 
genoegen concludeerde Foster dat de navo op de goede weg was met het ontwikkelen van een 
doctrine voor de samenwerking tussen de lucht- en landstrijdkrachten.563

 Hoewel niet af te meten aan hun optreden tijdens Blue Alliance waren de ctl-vliegers in 1952 
niet in staat alle onderdelen van hun jop af te werken. Zo bleek het nog niet mogelijk het instru-
mentvliegen te beoefenen. Daarnaast stagneerde het schietgedeelte door een tekort aan oefenge-
bieden. Schietterrein De Vliehors op Vlieland, waarvan de capaciteit al ontoereikend was voor het 
clv alleen, stond slechts twee dagen per week ter beschikking van het ctl. De tactische squadrons 
maakten eveneens twee dagen in de week gebruik van raf-schietterrein Nordhorn in de Bonds-
republiek. De vraag naar een tweede air-to-ground range dichter bij huis kon pas in 1956 worden 
ingewilligd, toen De Noordvaarder op Terschelling in gebruik kwam. Felle protesten van eiland-
bewoners ten spijt had de klu intussen ook vier air-to-air ranges ten noorden van de Waddeneilan-
den in gebruik genomen. Door de nabijheid tot de ranges en de aanwezigheid van 323 Squadron, 
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dat naast de elementaire schietopleiding ook schietherhalingscursussen gaf en de opleiding van 
schietinstructeurs verzorgde, groeide Vliegbasis Leeuwarden midden jaren vijftig uit tot een van 
de drukste jetbases in West-Europa.564 Naast buitenlandse squadrons en de dagjagersquadrons 
van het clv waren ook de tactische squadrons tweemaal per jaar een maand te gast op de Friese 
basis om hun secundaire luchtverdedigingstaak te onderhouden. Hiervoor schoten zij op lucht-
doelen, die door vier oude Meteor f. mk.4’s in dienst van 323 Squadron werden voortgesleept. Voor 
ctl-vliegers vormde dit een welkome afwisseling van de dagelijkse routine. Normaliter vlogen 
zij met ruim 600 kilometer per uur op luttele meters boven de grond, waar ieder moment van 
onachtzaamheid het einde kon betekenen. Navigeren geschiedde met de kaart op schoot, onder-
wijl radiostilte in acht nemend om de positie niet te verraden. Dat onderscheidde ctl-vliegers van 
hun clv-collega’s, die op hoogten vlogen waar vliegfouten veelal zonder gevolgen bleven en die 
door ctl-vliegers wel een “onbezorgde houding” werd verweten. Dit mentaliteitsverschil leidde 
niettemin tot een gezonde rivaliteit tussen de vliegers van beide commando’s.565

 Het jaar 1953 was amper een maand oud, toen oefening plaatsmaakte voor het echte werk. 
Door de Watersnoodramp kampten Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en delen van West-Bra-
bant met overstromingen. Ruim 1.800 mensen lieten het leven, duizenden anderen wachtten 
op hulp. Bij de inderhaast op touw gezette reddingsoperatie Watersnood (wano) speelden de 
luchtstrijdkrachten een cruciale rol. Zo bood Gilze-Rijen onderdak aan een internationaal gezel-
schap van helikopters, verzorgden Ansons en Harvards van het clo verkenningsvluchten om 
de omvang van de ramp in kaart te brengen, vervoerden Super Cubs van 298 Squadron zieken 
en gewonden en transporteerden de op Valkenburg gestationeerde c-47b’s van 334 Squadron in 
samenwerking met (transport)vliegtuigen van de mld, klm en buitenlandse luchtmachten ton-
nen hulpgoederen. Ook voerden zij droppings boven het getroffen gebied uit. Daarnaast hielp het 
luchtmachtpersoneel onder meer bij het vullen van zandzakken en de opvang van evacués.566

 Na de afronding van operatie wano loste de Sovjet-Unie het water weer af als vijand num-
mer één. Naast de maandelijkse Barrage-oefeningen en diverse nationale exercities stond met 
Coronet in juli 1953 eens te meer een navo-oefening op het programma. De oefening, bedoeld om 
de grondorganisatie tijdens luchtaanvallen te testen, legde de kwetsbaarheid van navo-vlieg-
bases tegen aanvallen op geringe hoogten bloot. Ook op nationaal niveau kreeg deze zwakte in 
de luchtverdediging de nodige aandacht. Zo stond in de nazomer van 1954 tijdens de oefening 
Lucifer het optreden met de lua en het kld centraal. De samenwerking met het Korps Lucht-
wachtdienst kreeg met de introductie van zogeheten Rat-oefeningen nog datzelfde jaar een 
meer permanent karakter. Vliegers klokten inmiddels gemiddeld 252 uren per jaar, twaalf uur 
meer dan de navo voorschreef. De mannen van het clv testten hun vaardigheden onder meer 
in de jaarlijkse schietwedstrijd om de clv-beker en tijdens de navo-oefeningen Haul en Divi-
dend, terwijl zij voor het ctl acte de présence gaven bij de nationale oefeningen Wigwam i en ii. 
Laatstgenoemde stonden geheel in het teken van verplaatsing. Op commando spoedde een twee-
tal aangewezen tactische squadrons inclusief de bijbehorende gronddiensten zich naar redeploy-
ment airfield Beek, om van daaruit de vliegoperaties zo snel mogelijk te hervatten. Het personeel, 
bijna duizend man tellend, werd in tenten gehuisvest.567 Het opereren vanaf ‘vreemde’ vliegba-
ses, zowel binnen als buiten de landsgrenzen, werd frequent geoefend. De navo benadrukte het 
belang van dergelijke squadronrotaties. De mogelijkheid snel te verplaatsen maakte de vliegtui-
gen tot een minder kwetsbaar doelwit en bood navo-commandanten de flexibiliteit air power 
in te zetten waar dit het hardst nodig was. Dientengevolge vertoefden de Nederlandse luchtver-
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dedigings- en tactische squadrons geregeld in het buitenland, terwijl de Nederlandse vliegbases 
op hun beurt als gastheer dienden voor bezoekende squadrons.
 Zo ook tijdens de omvangrijke navo-oefening Carte Blanche, die tussen 20 en 28 juni 1955 
plaatshad. 306, 314 en 315 Squadron opereerden vanaf de vliegbases Gütersloh en Laarbruch in 
de Bondsrepubliek, terwijl 311 en 312 Squadron op Volkel het platform deelden met een Deens 
f-84-squadron en een eenheid Britse Meteor-nachtjagers. De vliegbases Soesterberg en Beek her-
bergden eveneens buitenlandse squadrons. De dagjagersquadrons en het Amerikaanse 512 fds 
vlogen missies vanaf hun oorlogslocaties in Nederland, met uitzondering van 328 Squadron, dat 
naar de Duitse vliegbasis Wünstorf werd verplaatst. 334 Squadron verzorgde het luchttransport 
naar Wünstorf, terwijl de Aan- en Afvoer Squadrons het goederentransport naar de andere bases 
in de Bondsrepubliek voor hun rekening namen.568 In de oefening bevochten 2ataf en 4ataf 
elkaar in een operatiegebied dat zich van de Noordzee tot de Franse noordgrens uitstrekte, hoewel 
de strijd voornamelijk boven Duits grondgebied werd uitgevochten. Het doel was de intensieve 
beginperiode van een kernwapenoorlog na te bootsen en te zien in hoeverre de aan aafce toege-
wezen eenheden in staat bleken een verrassingsaanval met kernwapens te incasseren en de strijd 
voort te zetten. De gesimuleerde inzet van 355 tnw’s resulteerde in liefst 1,7 miljoen dode en 3,5 
miljoen gewonde Duitsers. “Het regende (...) A-bommen”, aldus cls Baretta. Om deze eerste klap 
te overleven genoten passieve verdedigingsmaatregelen, zoals camouflage, verspreiding en mobi-
liteit, en het gecoördineerd optreden van de bondgenootschappelijke luchtverdediging bijzondere 
aandacht. Vervolgens was het de beurt aan het navo-vergeldingspotentieel om terug te slaan. 
Jachtvliegtuigen begeleidden de strategische bommenwerpers op weg naar hun doelen, terwijl 
jachtbommenwerpers door aanvallen op vliegbases, radarsystemen en commandocentra probeer-
den het vijandelijke luchtverdedigingssysteem uit te putten en hun radarbeeld te verzadigen, om 
de overlevingskansen van de kwetsbare bommenwerpers te verhogen. Radarsystemen speurden 
het luchtruim af op zoek naar doelen voor de onderscheppingsjagers, die stand-by stonden om 
nieuwe luchtaanvallen te pareren. Naarmate het luchtoverwicht groeide, verlegden de tactische 
squadrons de aandacht naar hun secundaire taak: de ondersteuning van het grondoffensief.569

 Carte Blanche bleek een leerzame maar bovenal confronterende oefening. Het liet geen twijfel 
over de rampzalige gevolgen die een oorlog voor de Bondsrepubliek zou hebben. Het vooruit-
zicht van miljoenen burgerslachtoffers leidde tot grote ongerustheid onder de Duitse bevol-
king. De militairen hadden eveneens voldoende stof tot nadenken. Zo bleek de samenwerking 
op luchtverdedigingsgebied verre van optimaal. De verschillende luchtverdedigingssectoren 
opereerden min of meer op zichzelf, vrijwel zonder coördinatie. Het delen van informatie tus-
sen de sectoren verliep stroef, zodat een tijdige waarschuwing van naderende vliegtuigen veelal 
uitbleef. Wanneer we ons sec tot de Nederlandse inbreng beperken, dan valt op dat de nieuwe, 
door het mdap verkregen Amerikaanse radarsystemen zoveel informatie leverden, dat het fil-
teren er hinder van ondervond. Dit leidde tot een verwarrend luchtbeeld. Ook ging te veel tijd 
verloren voordat de jachtvliegtuigen hun orders om het luchtruim te kiezen doorkregen, hoe-
wel proefnemingen met het nieuwe telescramble-systeem veelbelovend leken. Met dit systeem 
werden scramble-orders gegeven over de telebrief, een kabelverbinding waarmee vliegers in de 
cockpit rechtstreeks in contact stonden met het operatiecentrum van de vliegbasis. Ten slotte 
betekende het tekort aan gekwalificeerd personeel in de ops rooms dat de aanwezigen diensten 
van achttien uur moesten draaien.570 Het was niet alleen in Nederland dat de luchtverdediging 
steken liet vallen. Toen comaircent, de Britse Air Chief Marshal Sir Basil Embry, na afloop de 
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balans opmaakte, liet hij weten dat de oefening voor wat betreft de defensieve operatiën naar 
wens was verlopen, maar dat de navo-luchtverdediging hem grote zorgen baarde. Oefening 
Carte Blanche demonstreerde op overtuigende wijze de noodzaak van een 24 uursparaatheid en 
een integratie op luchtverdedigingsgebied.
 Nog voor het clv in november 1955 de door de navo bevolen verhoogde paraatheidsregeling 
had ingevoerd, wist het zich bij de No. 69 Group luchtverdedigingsoefening Loco te revancheren. 
In het eindrapport prees hq No. 69 Group het functioneren van de meldings- en gevechtsleiding, 
dat “showed a great improvement in comparison with former exercises”. Wel zat er ruis op de 
lijn met de lua, die evenals de kld aan de oefening deelnam, waardoor de lichte luchtdoelartil-
lerie diverse keren het vuur opende op bevriende vliegtuigen. De kld presteerde naar behoren 
– tot het Hollandse weer roet in het eten gooide.571 Slechts weinig Thunderjets, optredend als 
oefendoelen, ontsnapten aan de aandacht van de luchtwachters. Als het aan c-ctl commodore 
Maurenbrecher lag, was dit voorlopig echter de laatste deelname geweest van ‘zijn’ tactische 
squadrons aan oefeningen ten behoeve van de kld of lua. Eind 1955 deed hij hiertoe een drin-
gend beroep op cls Baretta. Met het onttrekken van f-84g’s aan de operationele sterkte vanwege 
Operatie Swapshop daalde de vliegurenproductie. De vlieggereedheid van de resterende Thun-
derjets slonk met ruim 20% tot 42% door een gebrek aan reservedelen en straalmotoren, alsmede 
door de omscholing van grondpersoneel op de nieuwe f-84f. Aangezien de conversie van vlie-
gers geen gelijke tred hield met de aflevering van nieuwe F-modellen, onderhielden groeiende 
aantallen vliegers hun vliegvaardigheid op een slinkend aantal f-84g’s. Het jop voor ctl-vlie-
gers, eveneens ten minste 180 vlieguren tellend, kwam in het geding.572 De cls realiseerde zich 
dat de situatie onhoudbaar was en besliste dat de deelname aan oefeningen, nationaal én inter-
nationaal, gedurende de overgangsfase op de f-84f beperkt moest blijven.573

 Het clv kampte door de invoering van de Hunter en Sabre inmiddels met soortgelijke pro-
blemen, zodat ook dit commando ver onder het door shape vereiste gevechtsgereedheidsper-
centage van 70% bleef steken. In het Combat Effectiveness Report, dat door aafce in 1952 was 
ingevoerd om de gevechtswaarde van de onder zijn bevelen geplaatste eenheden te registeren, 
kwam de klu er slecht af. Hoewel de Meteors met een vlieggereedheid van bijna 70% goed scoor-
den, was hun gevechtswaarde door tactische veroudering nog slechts beperkt. Diens opvolger, 
de Hunter, kwam in 1956 tot een percentage van 47,1%, wat gunstig afstak tegen de schamele 
35,1% van de Sabre. Voorlopig waren het vooral de oude getrouwe Meteors f. mk.8 die de eer 
hooghielden bij de oefeningen waaraan het clv in 1956 deelnam, zoals Stronghold, Whipsaw en 
Rat Trap. In april onderschepten zij zelfs tot driemaal toe een heus Sovjet-vliegtuig, hoewel dit 
een civiele Tupolev Tu-104 betrof die de Russische ambassadeur voor besprekingen van en naar 
Londen vervoerde. De Russische ambassade was niet te spreken over “het onwettige karakter 
van deze intercepties” en diende een formele klacht in, maar minister Staf zag echter weinig 
kwaad in “deze nieuwsgierigheid van onze Luchtmacht”.574 Bovendien viel het overvliegen van 
Sovjet-verkeersvliegtuigen opvallend vaak samen met navo-oefeningen. Om nu te voorkomen 
dat de Westerse jachtvliegers bij een onverwachte ontmoeting “acties zouden ondernemen” die 
tot een internationaal incident konden leiden, stemde de Russische ambassade ermee in twee 
etmalen van te voren de vluchtgegevens door te geven.575

 Zes maanden later was het ernst. De Suez-crisis had de verhoudingen tussen Oost en West 
al op scherp gezet, maar het was de Sovjet-inval in Hongarije waardoor shape extra maatrege-
len beval. Deze omvatten onder meer een verhoogde paraatheid van de inlichtingendiensten en 
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de luchtstrijdkrachten. Ook de klu kreeg opdracht de paraatheid op te voeren en zoveel moge-
lijk vliegtuigen gevechtsgereed te houden. Voorzien van scherpe munitie namen zij deel aan de 
patrouilles die 24 uur per dag langs de volle lengte van het IJzeren Gordijn werden gevlogen om 
Moskou te tonen dat de navo op iedere eventualiteit was voorbereid. Het luchtruim vulde zich 
van hoog tot laag met navo-vliegtuigen, duidelijk waarneembaar op de Sovjet-radarsystemen. 
Aan de Sovjet-zijde van de grens zagen vliegers de condensstrepen van de Russische mig’s, die 
in reactie op de presentie van bewapende navo-vliegtuigen eveneens hun tanden lieten zien. 
Hoewel de spanning hoog opliep, hadden voor zover bekend geen schietincidenten plaats.576 
Behoudens dan in Nederland zelf, waar het gemeentehuis in Leusden op een salvo 20mm-gra-
naten werd getrakteerd toen een Meteor-vlieger tijdens de landing per ongeluk de vuurknop 
beroerde.577 Half november was de ergste dreiging geweken, waarna het leven aan weerszijden 
van de grens zijn dagelijkse ritme hervond.578

2.6 Deelconclusies: een Koninklijke bondgenoot van formaat

Begin 1950 worstelde Nederland nog altijd met de naweeën van de Tweede Wereldoorlog, die de 
regering dwongen de beperkte financiële middelen over tal van vraagstukken te verdelen. Na de 
aarzelende lijn ten aanzien van het te volgen defensiebeleid aanvankelijk te hebben doorgetrok-
ken, moest ze na het uitbreken van de oorlog in Korea toegeven aan de Amerikaanse en binnen-
landse druk (chefs van Staven, parlement) om de defensie-uitgaven naar een hoger plan te tillen. 
Op het buitenlandspolitieke niveau beschouwde het Westen de Sovjet-Unie niet langer als een 
politieke of ideologische, maar primair als een militaire bedreiging. De Westerse angst dat de 
Korea-oorlog de voorbode was voor communistische agressie tegen West-Europa, plaveide de 
weg voor de Europese herbewapening. Binnenlandspolitieke belangen moesten tijdelijk wijken.
 Zo ook in Nederland, waar de herziene inschatting van de Sovjet-dreiging en de hieruit voort-
vloeiende verhoging van het defensieplafond naar zes miljard gulden voor de periode 1951 tot en 
met 1954 genoeg financiële ruimte schiepen voor de gelijktijdige opbouw van de landmacht, de 
marine én de luchtstrijdkrachten. Terugkomend op de hoofdvraag van deze studie – wat waren de 
voornaamste ontwikkelingen bij de opbouw (en instandhouding) van de Nederlandse luchtstrijd-
krachten – dan is het besluit van het tweede kabinet-Drees om de defensie-uitgaven te verhogen 
om drieërlei redenen van beslissende invloed geweest op het verloop van de luchtmachtgeschie-
denis. In de eerste plaats voorzag het de luchtstrijdkrachten van de middelen om de eind jaren 
veertig moeizaam in gang gezette wederopbouw te continueren. Temeer daar Nederland, en dat is 
het tweede punt, zich door de verhoogde defensie-inspanning verzekerde van de voortzetting van 
de Amerikaanse (militaire) hulpverlening – een must voor het realiseren van het Luchtmachtplan 
1951-1954. Tot slot verzekerde de financiële injectie de autonome positie van de luchtstrijdkrach-
ten ten opzichte van de landstrijdkrachten. Daarmee lag de weg open voor het uitbouwen van de 
luchtstrijdkrachten tot zelfstandig krijgsmachtdeel, ondanks halfslachtige pogingen van cgs 
Hasselman om het onvermijdelijke uit te stellen. De vaste verdeelsleutel, die tegelijk met het meer-
jarige defensieplafond werd ingevoerd, vormde een extra slot op de deur tegen verdere inmenging 
van landmacht- of marinezijde in de strijd om de begrotingsgelden.
 Voortbouwend op het solide fundament dat zijn voorganger Giebel reeds had gelegd, wist 
cls Aler – gesteund door de sterke minister van Oorlog Staf, een andere sleutelfiguur in deze 
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cruciale opbouwfase – “regering en parlement van de noodzaak (...) [van een 446 operationele 
vliegtuigen tellende luchtmacht] te overtuigen”.579 Nu het plan op binnenlandspolitiek niveau 
geen vragen meer opriep, kon de Luchtmachtstaf zich volledig aan de uitvoering wijden. Het 
Luchtmachtplan 1951-1954 week slechts in detail af van eerdere plannen. De oprichting van de 
tactische luchtstrijdkrachten werd versneld, maar de luchtmachtleiding greep de kans niet aan 
om bij de politiek op een grotere omvang van de luchtmacht aan te dringen. Zij realiseerde zich 
dat dit noch uit financieel, noch uit personeel of infrastructureel oogpunt haalbaar zou zijn 
geweest. De ontwikkeling van “zo’n gecompliceerd technisch wapen” als de luchtmacht kon in 
Alers ogen “slechts stap voor stap geschieden”. Bovendien zou een plotselinge uitbreiding te 
veel “weerstanden” oproepen, niet in de laatste plaats bij de twee andere krijgsmachtdelen. De 
koers die Aler had uitgestippeld was er een “van geleidelijk overtuigen en op de weg daartoe (...) 
van geven en nemen”.580 In feite hield de luchtmachtleiding vast aan de plannen die reeds in 
de tweede helft van de jaren veertig onder Giebels bewind waren ontwikkeld, aangepast aan de 
wijzigende omstandigheden. De (weder)opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in een 
internationale context – aangevangen kort na de oorlog, voortgezet onder de vlag van de Wes-
terse Unie en afgerond in navo-verband – vertoont door de jaren een opmerkelijke continuïteit.
 Doordat de luchtmachtleiding de Nederlandse luchtstrijdkrachten van meet af aan 
beschouwden als één radertje in een omvangrijker, bondgenootschappelijk geheel, behoeft 
het geen betoog dat haar agenda grotendeels overeenkwam met die van de navo. Het bondge-
nootschap vormde de grondslag voor (vrijwel) elke beslissing die de luchtmachtleiding nam. 
De vereiste vliegtuigaantallen kwamen voort uit internationaal overleg, terwijl ook de verdeling 
van vliegtuigen over de in navo-verband toegewezen Nederlandse taken, te weten luchtver-
dediging, tactische luchtsteun, verkenning en transport, in samenspraak met de lidstaten tot 
stand kwam. Financiële (on)mogelijkheden, politiek-economische belangen (inschakeling van 
nationale vliegtuigindustrie, met vertragingen in de aflevering en hogere productiekosten tot 
gevolg), infrastructurele en personele factoren, alsmede Amerikaanse hulp én pressie, bepaal-
den het tempo en de exacte invulling. Voor een ‘eigen agenda’, om de these van Honig nog eens 
aan te halen, was daarbinnen weinig ruimte. Sterker, in het geval van de Hunter moest de lucht-
machtleiding zelfs buigen voor de Amerikaanse ‘wensen’.
 Eind 1956 was het Luchtmachtplan 1951-1954 op hoofdlijnen gerealiseerd, met dien verstande 
dat de drie nachtjagersquadrons nog niet operationeel waren en de conversie van de zes dagja-
gersquadrons op de Hunter nog gaande was. Toen de Luchtmachtstaf aan het eind van het jaar de 
balans opmaakte, kon zij tevreden constateren dat de luchtstrijdkrachten in ieder opzicht – finan-
cieel, organisatorisch, personeel, materieel en infrastructureel – een opzienbarende ontwikkeling 
hadden doorgemaakt. De klu was in zes jaar tijd uitgegroeid van een wapen van de landmacht 
tot een zelfstandig krijgsmachtdeel, met ruim 26.000 man personeel in de gelederen en 799 vlieg-
tuigen (eerste lijn én reserves) in de inventaris. Pakweg de helft daarvan bestond uit jet fighters, 
merendeels van de tweede generatie.581 In materiële zin had de luchtmacht hiermee de bondge-
nootschappelijke beloften ingelost. Zij was uitgegroeid tot een bondgenoot van ‘formaat’.
 De ‘papieren sterkte’ verbloemde niettemin enkele serieuze tekortkomingen, waardoor 
vraagtekens geplaatst mogen worden bij de daadwerkelijke operationele gevechtswaarde. Zo 
vertekenden kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in belangrijke categorieën in de personeels-
sector, waaronder jachtvliegers, technici en meldings- en gevechtsleidingspersoneel, het beeld. 
In de strijd om de gunst van (technisch) geschoolde arbeidskrachten moest de luchtmacht dik-
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wijls haar meerdere erkennen in het beter betalende bedrijfsleven. Die sterke concurrentiepo-
sitie van het bedrijfsleven bleef de luchtmacht, ook in latere jaren, parten spelen. Voor de jaren 
vijftig betekende het dat de klu afhankelijk bleef van dienstplichtigen om “de zaak draaiende” 
te houden.582 Gelet op de lange opleidingsduur van vaktechnische opleidingen viel hun rende-
ment tegen. Tot medio 1956 bleef de luchtverdediging in feite ‘nachtblind’. Verder bleven de ver-
bindingen kwetsbaar en liet de invoering van moderne radarsystemen lang op zich wachten. 
Een chronisch tekort aan reservedelen, zowel voor het Britse als Amerikaanse materieel, beïn-
vloedde de vlieggereedheid en daaruit voortvloeiende vliegurenproductie in negatieve zin. Niet 
zelden stond meer dan de helft van de vliegtuigen aan de grond voor (klein) onderhoud of het 
aanbrengen van modificaties. Vanaf 1952 moesten de spaarzame vlieguren ook nog eens over een 
groeiend aantal personen worden verdeeld door de terugkeer van in het buitenland opgeleide 
jachtvliegers, waardoor de geoefendheid van de vliegers in gevaar kwam. De om uiteenlopende 
redenen vertraagde aflevering van Thunderjets en Meteors alsmede de modernisering van de 
klu met jets van de tweede generatie (de Hunter, Sabre en Thunderstreak) in de daaropvolgende 
jaren, droegen bij aan een verdere verstoring van de toch al zo delicate balans tussen het aantal 
vlieguren en vliegers. Het clv concludeerde in het jaarverslag over 1956 dan ook dat de operatio-
nele gevechtswaarde voorlopig onder het potentiële niveau bleef en als “beperkt” moest worden 
aangemerkt.583 Het ctl stond er niet veel beter voor.
 Een tweede kanttekening betreft de tijd die het heeft gekost om het Luchtmachtplan te reali-
seren. Bij het aanvaarden van het opbouwplan was een einddatum van 1954 voorzien, een datum 
die ultimo 1952 met een jaar naar achteren werd verschoven, toen de versnelde opbouw van de 
navo-(lucht)strijdkrachten maar niet van de grond kwam. Dat het uiteindelijk nog een jaar lan-
ger duurde, was vooral een geldkwestie. Hoewel zeker niet alleen voorbehouden aan kleinere 
lidstaten, stonden de hoge kosten verbonden aan de aanschaf van vliegtuigen de materiële uit-
rusting van squadrons lang in de weg. Het langdurig uitstellen van de aanschaf van nachtjagers 
is daarvan het meest sprekende Nederlandse voorbeeld. Het deed cls Aler, de “stuwende kracht” 
achter de luchtmachtopbouw, zelfs besluiten de reeds beklonken nachtjagerdeal met het Britse 
Gloster af te blazen en te speculeren op de Amerikaanse vrijgevigheid.584 Weliswaar wierp Alers 
gok vruchten af, maar de Amerikaanse eenpersoons f-86k Sabre was verre van de gedroomde 
kandidaat. Tezelfdertijd ging van de wapenwedloop een steeds sterkere push uit. Opbouwen was 
niet genoeg, het was daarnaast zaak om up-to-date te blijven. Nog voor de opbouw goed en wel 
was afgerond, moest de Meteor al weer wijken voor de nieuwe Hunter. Vervangingen als gevolg 
van de snelle tactische veroudering vergden steeds hogere investeringen. Lidstaten zagen hun 
commitments stilaan groeien. Een gevechtsvliegtuig ging gemiddeld hooguit vijf jaar mee. Bij-
komend nadeel was dat ieder nieuw vliegtuig een veelvoud kostte van het type dat het verving. 
Kostte de Meteor nog 300.000 gulden, het prijskaartje van de Hunter bedroeg ruim een miljoen. 
De luchtmachtbegroting liet een-op-een-vervanging simpelweg niet toe en het was uiteinde-
lijk aan de Amerikaanse hulp te danken dat de klu de Meteors op relatief korte termijn kon 
vervangen. Terwijl de klu reikhalzend uitzag naar diens opvolger, vertraagden de langslepende 
onderhandelingen met de vs en België over het contract en problemen bij Fokker de invoering 
van de door de vs ‘opgedrongen’ Hunter. Hierdoor liep Nederland halverwege de jaren vijftig 
zowel voor wat betreft de oprichting van de toegezegde drie nachtjagersquadrons als de moder-
nisering van de dagjagers achter bij zijn navo-verplichtingen. Dat de bomen ook bij een gemid-
delde jaarlijkse luchtmachtbegroting van 250 miljoen gulden niet tot aan de hemel groeiden, 
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maakte minister Staf in de vergadering van de Defensiecommissie van 4 maart 1954 duidelijk, 
toen hij liet weten dat men moest trachten “in elk geval te krijgen wat we kunnen” om de klu zo 
goed mogelijk op peil te houden.585 Wat hij daarmee bedoelde, bleek toen Staf het Amerikaanse 
aanbod om t-33-straaltrainers te leveren accepteerde, ofschoon dit de exportkansen van de door 
Fokker in eigen beheer ontwikkelde s-14 schaadde. Een ander voorbeeld was zijn toezegging een 
extra dagjagersquadron te formeren om zodoende de Amerikaanse osp-Hunters aan Nederland 
toegewezen te krijgen, terwijl de geslepen minister voorts van de Amerikanen gedaan kreeg dat 
zij met een squadron – onder Nederlands bevel geplaatst nog wel – het toch hoofdzakelijk door 
toedoen van de regering ontstane gat in de Nederlandse luchtverdediging hielpen dichten.
 Bij de opbouw en de uitrusting van het nationaal gefinancierde clv bleken financiële afwe-
gingen en industriële en politiek-economische belangen (Fokker) doorslaggevend. Dat contras-
teert met de uitrusting (en modernisering) van de tactische luchtstrijdkrachten, het transport-
squadron en de artilleriewaarnemingssquadrons, die geheel met mdap-hulp op sterkte werden 
gebracht en waarvan de opbouw gladjes verliep. Dit onderstreept nogmaals de onschatbare 
waarde van de Amerikaanse hulpverlening voor de opbouw van de klu. Zonder deze hulp, die 
naast vliegend materieel onder meer apparatuur, opleidingen en voertuigen omvatte, was het 
realiseren van het aan de navo toegezegde luchtmachtaandeel niet mogelijk geweest.586

 Toch kon zelfs deze omvangrijke Amerikaanse hulp het gebrek aan financiële armslag niet 
volledig compenseren. Toen het bondgenootschap, na een kort ‘conventioneel intermezzo’, eind 
1954 terugkeerde naar een nucleaire strategie, openbaarden de effecten hiervan zich in eerste 
instantie op infrastructureel en logistiek terrein. Het ontbrak de klu aan financiële middelen 
om aan alle ten aanzien van de bescherming van vliegbases en squadrons gestelde shape-eisen 
gehoor te geven. Op logistiek gebied kon ze voor wat betreft de opleg van oorlogsvoorraden om 
dezelfde redenen evenmin aan de navo-verplichtingen voldoen. Omdat daar in de ogen van de 
luchtmachtleiding ook niet de prioriteit lag, schoof ze het vraagstuk terzijde. Soms lagen ook 
nationale belangen ten grondslag aan onenigheid tussen de militaire navo-autoriteiten en de 
klu c.q. regering. 3 van de ‘slechts’ 13 Nederlandse vliegbases – op zichzelf al reden tot con-
troverse, aangezien in bondgenootschappelijk verband oorspronkelijk 21 vliegbases van Neder-
land werden gevraagd – bevonden zich ten oosten van de Rijn-IJssellinie. De luchtmachtleiding 
hield, tegen de zin van de navo, uit operationeel oogpunt vast aan deze bases vanwege hun rol 
bij de luchtverdediging van de Randstad. De navo kon hoog en laag springen, maar had zich 
uiteindelijk neer te leggen bij wat de lidstaten ‘inlegden’. Zonder de ‘trouwe bondgenoot’-these 
nu meteen ter discussie te willen stellen, blijkt uit bovenstaande dat de klu wel degelijk met 
een eigen stem sprak. Een ander voorbeeld was de inpassing van het Commando Luchtverde-
diging en Commando Tactische Luchtstrijdkrachten in 2ataf. Hoewel de klu zich realiseerde 
dat zij nimmer zelfstandig de integriteit van het Nederlandse grondgebied kon garanderen en 
gebaat was bij bondgenootschappelijke samenwerking, bleken luchtmachtleiding noch rege-
ring bereid om zich de hieraan verbonden consequentie – het deels uit handen geven van zeg-
genschap – zomaar te laten welgevallen. Het soevereiniteitsvraagstuk, in het bijzonder waar 
het de bondgenootschappelijke luchtverdediging betreft, staat ook in het volgende hoofdstuk 
centraal. Bij de onderhandelingen hierover kon de klu aanschuiven als een volwassen gespreks-
partner, die tussen 1950 en 1956 tot een waardevolle bondgenoot was uitgegroeid.
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HOOFDSTUK 3
 

De nuclearisering en modernisering van de 
Koninklijke Luchtmacht, 1957-1966

De imposante luchtvloot van bijna 800 vliegtuigen waarover de Koninklijke Luchtmacht eind 
1956 beschikte, zou binnen een jaar zelfs tot 471 gevechtsvliegtuigen en 439 niet-operationele 
vliegtuigen uitgroeien. Met dat imposante aantal bereikte de klu een numeriek hoogtepunt, 
dat zij nooit meer zou evenaren.1 De voltooiing van het Luchtmachtplan 1951-1954 betekende 
niet dat de luchtmachtleiding nu rustig achterover kon leunen. In het decennium dat in dit 
hoofdstuk centraal staat, werd ze geconfronteerd met een reeks nieuwe uitdagingen. De voor-
naamste vormde de aanpassing aan de nuclearisering van de navo-strategie. Voor de klu, 
die haar takenpakket uitgebreid zag worden met een offensieve en defensieve nucleaire taak, 
behelsde dit onder meer de aanschaf van nieuwe, kostbare wapendragers voor deze taken. De 
introductie van grond-lucht geleidewapensystemen en tactische nucleaire wapens dwong de 
luchtmachtleiding om het mes te zetten in de luchtvloot, die werd gehalveerd. Wat overbleef 
werd deels vervangen door de f-104g Starfighter, een gevechtsvliegtuig van Amerikaanse 
makelij. De invoering van dit soort geavanceerde wapensystemen deed de vraag naar technisch 
geschoold personeel toenemen, dwong tot organisatorische aanpassingen en stelde bovendien 
andere eisen aan de infrastructuur en de logistiek. Het ontbrak de luchtmachtleiding niet aan 
de wil om de nieuwe navo-eisen, ‘eisen’ waarmee de Nederlandse regering had ingestemd, in 
te willigen, doch in toenemende mate wel aan de daarvoor noodzakelijke financiële middelen. 
De problemen groeiden toen de vs de stekker uit het mdap-programma trokken. Desondanks 
trachtte de luchtmachtleiding te voldoen aan de door navo-bevelhebbers gestelde behoeften, 
waaraan de nucleaire navo-strategie haar geloofwaardigheid ontleende. De gestaag groeiende 
twijfel over de juistheid van die strategie, die een paniekreactie leek op Moskous technologische 
progressie, deed hieraan niets af.

De impact van Spoetnik

Amper een jaar nadat de Hongaarse Opstand de angst voor een militaire confrontatie met de 
Sovjet-Unie nieuw leven had ingeblazen, deden twee kort opeenvolgende gebeurtenissen de 
westerse wereld de schrik opnieuw om het hart slaan. Op 27 augustus 1957 maakte de Sovjet-Unie 
wereldkundig dat de r-7, ’s wereld eerste intercontinentale ballistische raket (icbm), met suc-
ces het luchtruim had gekozen. De lancering van de satelliet Spoetnik, ruim een maand later, 
voedde de angst dat de Sovjets de Amerikanen op technologisch gebied waren voorbijgestreefd. 
Behalve het begin van het ruimtevaarttijdperk leek deze monumentale gebeurtenis tevens een 
verschuiving van de strategische balans tussen Oost en West aan te kondigen.2 De r-7, die de 
navo-codenaam ss-6 Sapwood kreeg, bood Moskou een middel om het Amerikaanse continent 
rechtstreeks te bedreigen. De vermeende achterstand op het gebied van icbm’s spoorde de Ver-
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enigde Staten aan alles op alles te zetten om de ‘missile gap’ – die, zo bleek later, tot diep in de 
jaren zestig feitelijk in Amerikaans voordeel uitviel (!) – te dichten.3 De wapenwedloop tussen de 
supermachten bereikte letterlijk en figuurlijk nieuwe hoogten.
 In reactie op de bewapening van de Sovjet-strijdkrachten met “the most modern and 
destructive weapons, including missiles of all kind” nam de navo-Raad in december 1957 het 
verstrekkende besluit een aantal lidstaten te voorzien van de in het vorige hoofdstuk gememo-
reerde tactische nucleaire wapens (tnw’s). Onder sterke Amerikaanse druk gingen enkele lid-
staten bovendien akkoord met de stationering van nucleair bewapende raketten voor de middel-
lange afstand (medium range ballistic missiles; mrbm) op hun grondgebied.4 De uitbreiding van 
het nucleaire navo-arsenaal beantwoordde geheel aan het nieuwe strategisch concept, Massive 
Retaliation, dat de navo-Raad enkele maanden eerder had omarmd. Zoals verderop nader zal 
worden toegelicht, was deze strategiewisseling weinig meer dan een herbevestiging van het 
beginsel dat de verdediging van het navo-territoir primair berustte op de dreiging met de inzet 
van kernwapens. Onder deze paraplu van nucleaire wapens kreeg de West-Duitse krijgsmacht 
de gelegenheid uit te groeien tot een volwaardige partner, waardoor het aantal conventionele 
strijdkrachten onder navo-bevel bijna verdubbelde.5 Samen met de introductie van tnw’s 
stelde de Duitse bijdrage het bondgenootschap in staat het principe van ‘voorwaartse defensie’ 
nu ook met middelen in plaats van woorden te belijden. Nadat de hoofdverdedigingslinie in juli 
1958 oostwaarts was opgeschoven naar de rivieren de Weser en de Fulda, voorzagen de operatie-
plannen vanaf 1963 in het tegenhouden van de vijand aan de Duits-Duitse grens.6

 De op nucleaire middelen georiënteerde strategie van Massive Retaliation en de ‘voorwaartse 
defensie’ drukten een stevig stempel op de opbouw van de navo-strijdkrachten in het in dit 
hoofdstuk beschreven tijdvak. Niet langer was de inzet van kernwapens voorbehouden aan de 
vs en Groot-Brittannië, hoewel de ‘dual key’-procedure garandeerde dat alleen de vs de inzet van 
het nucleaire wapenarsenaal kon autoriseren. Evenals de andere lidstaten kreeg de Nederlandse 
krijgsmacht een actieve rol toebedeeld in de nucleaire afschrikking. In reactie op de snelle tech-
nologische vorderingen die de Sovjet-Unie op bewapeningsgebied maakte, zo treffend geïllus-
treerd door de lancering van de Spoetnik, besloot de navo tot een ingrijpende modernisering 
van haar strijdkrachten om de strategie van Massive Retaliation geloofwaardigheid te geven. 
Plandocument mc 70, waarin de behoeften aan strijdkrachten voor de periode 1958-1963 werd 
vastgelegd, vormde de leidraad voor deze nieuwe fase in de bondgenootschappelijke krijgs-
machtopbouw. Het voorzag onder meer in de invoering van diverse typen kernwapendragers, 
zoals houwitsers, lanceerinrichtingen voor Honest John-raketten, en ballistische raketten. De 
wapens, waarvan een deel door de vs ter beschikking werd gesteld in de vorm van mdap-hulp, 
waren voor de navo een probaat middel om tegenwicht te bieden aan de getalsmatige over-
macht aan conventionele middelen van het Warschaupact. Er waren overigens ook goede finan-
ciële redenen om kernwapens een belangrijke rol in het verdedigingsconcept toe te bedelen. De 
kosten van de opbouw en instandhouding van de hoeveelheid conventionele strijdkrachten die 
nodig waren om eenzelfde toename van de gevechtskracht te bereiken, zouden naar verwach-
ting een stuk hoger uitvallen. De praktijk zou echter al snel anders uitwijzen. Bovendien school 
er, ondanks de schijnbare voordelen, ook een gevaar in dit rotsvaste vertrouwen in (tactische) 
nucleaire wapens – zoals de crises in Berlijn en Cuba in de jaren zestig aan het licht brachten.
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3.1 Internationale ontwikkelingen: een decennium in het teken van 
 crisismanagement (1957-1966)

In het Westen had de angst voor een oorlog, na de kortstondige opleving veroorzaakt door de 
opmerkelijke progressie in het Sovjet-raketprogramma, begin jaren zestig geruisloos plaatsge-
maakt voor een gevoel van “gewenning”.7 Terwijl burgers in de Westerse landen stilaan vertrouwd 
raakten met het hogere welvaartspeil, mogelijk gemaakt door het aantrekken van de West-Eu-
ropese economieën, trokken gebeurtenissen op de scheidslijn tussen Oost en West de aandacht. 
Berlijn, stad in de frontlinie, vormde na een periode van relatieve rust opnieuw de inzet van de 
oplaaiende machtsstrijd tussen de twee machtsblokken. De spanningen bereikten een voorlopig 
hoogtepunt toen Sovjet-leider Nikita Chroesjtsjov in augustus 1961 opdracht gaf een fysieke schei-
ding aan te brengen tussen de Sovjet-zone en de Westerse zones van Berlijn. Deze scheiding, de 
Berlijnse Muur, werd hét symbool van de Koude Oorlog en de deling van Duitsland.

Crisistijd: Berlijn en Cuba, 1958-1962

Hiertoe aangespoord door Walter Ulbricht, partijsecretaris en leider van de Duitse Democra-
tische Republiek (ddr), besloot Chroesjtsjov tot de bouw van de Muur om de vlucht van Oost-
Duitse burgers naar het vrije Westen een halt toe te roepen. Deze brute daad vormde het sluit-
stuk van een langslepend conflict over de toekomstige status van de stad. Na de beëindiging van 
de Berlijnse Blokkade in 1949 was het vraagstuk in de lucht blijven hangen, totdat Chroesjtsjov 
– gesterkt door de vorderingen van zijn land op raketgebied – op 10 november 1958 dreigde het 
beheer over de Sovjet-sector aan de Oost-Duitse regering over te dragen. Tweeënhalve week later 
voerde hij zijn dreigementen op door te eisen dat het Westen hierover binnen een half jaar met de 
ddr overeenstemming zou bereiken. Een tweede eis aan het adres van de Britse en Amerikaanse 
ambassadeur in Moskou betrof de conversie van West-Berlijn tot een ‘vrije stad’. Zou het Westen 
de Sovjet-eisen niet inwilligen, dreigde Chroetsjov, dan leek oorlog geenszins uitgesloten.8

 Ondanks zijn spierballentaal liet Chroesjtsjov het ultimatum verstrijken zonder Westerse 
concessies los te krijgen. De Westerse landen bleken eensgezind in hun standpunt om voet 
bij stuk te houden, hoewel de meningen over de te nemen maatregelen ver uiteenliepen. Een 
serie conferenties in Genève tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië, 
Frankrijk, de vs en de Sovjet-Unie hielp weliswaar de lucht te klaren, maar een definitieve oplos-
sing bleef uit. De topontmoeting tussen president Eisenhower en Chroesjtsjov eind september 
1959 nam veel kou uit de lucht – althans voorlopig.9 Op 1 mei 1960 liep de relatie tussen beide 
supermachten namelijk een nieuwe deuk op, toen de Sovjet-Unie boven haar eigen grondgebied 
een Amerikaans u-2-spionagevliegtuig neerschoot. De voor later die maand gepland staande 
topontmoeting tussen beide staatshoofden liep, niet verwonderlijk, uit op een mislukking.
 Het aantreden van John F. Kennedy in 1961 als jongste president uit de Amerikaanse geschie-
denis gaf Chroesjtsjov hoop dat hij ditmaal een beslissing over Berlijn in zijn voordeel kon for-
ceren. Haast was geboden, aangezien de stroom burgers die de Sovjetzone van Berlijn probeerde 
te ontvluchten vrijwel gestaag groeide. Begin juni ontmoetten Chroesjtsjov en Kennedy elkaar 
in Wenen, waar de Sovjetleider zijn Amerikaanse tegenpool ‘verraste’ met een ultimatum waarin 
hij zijn oude eisen herhaalde. Voor het einde van het jaar moest een vredesverdrag met de ddr 
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tot stand zijn gekomen. De spanning groeide met de dag. Zowel de Sovjet-Unie als de vs brach-
ten hun strijdkrachten in een hogere staat van paraatheid en kondigden aan hun defensie-uitga-
ven te verhogen. Niettemin was het Kennedy pijnlijk duidelijk dat hem weinig andere middelen 
ter beschikking stonden dan de inzet van kernwapens wanneer de situatie op een oorlog zou 
uitdraaien, een uitkomst die niet langer denkbeeldig was. Om in de toekomst niet onmiddellijk 
op kernwapens terug te hoeven grijpen, verhoogde de president het budget voor een uitbreiding 
van de Amerikaanse conventionele troepenmacht. De navo-bondgenoten twijfelden echter aan 
de wijsheid van dat besluit, omdat huns inziens de conventionele superioriteit van het War-
schaupact toch niet ongedaan kon worden gemaakt. In hun ogen kon alleen nucleaire afschrik-
king de Sovjets van agressie weerhouden.
 In zijn adress to the nation van 25 juli 1961 sloeg Kennedy vervolgens een harde toon aan. Hij 
gaf in niet mis te verstane woorden te kennen niet te zullen buigen voor de Sovjeteisen. Tot 
ieders opluchting ging Chroesjtsjov, ondanks zijn dreigende taal, een gewapende confrontatie 
voor de tweede keer uit de weg. In plaats daarvan liet hij in de nachtelijke uren van 13 augustus 
de geallieerde en Sovjetsectoren scheiden door middel van prikkeldraadversperringen. Toen een 
krachtige Westerse reactie uitbleef, werd de tijdelijke barrière enkele dagen later vervangen door 
een betonnen muur. In de maanden erna bleef het onrustig. Beide supermachten hervatten hun 
kernproeven, terwijl Russische en Amerikaanse tankbemanningen in oktober oog in oog ston-
den bij Checkpoint Charlie, een controlepost op de grens van de geallieerde en de Sovjetsector. De 
stand-off tussen de tanks, in potentie de meest explosieve situatie gedurende de Berlijnse crisis, 
vond plaats op het moment waarop Chroesjtsjov in Kennedy reeds zijn meerdere had moeten 
erkennen. Geïmponeerd door het onder de wapenen roepen van 73.000 Amerikaanse reservisten 
en de aankondiging dat er 40.000 troepen naar Europa onderweg waren, had de Sovjetleider op 
17 oktober 1961 zijn ultimatum ingetrokken. Hoewel Berlijn de gemoederen nadien nog lange 
tijd bezighield, was de acute oorlogsdreiging geweken.10

 Nederland stond tijdens de Berlijnse crisis aan de zijlijn, aangezien de planning van maat-
regelen in eerste instantie geen navo-aangelegenheid was, maar een zaak van Frankrijk, 
Groot-Brittannië en de vs. Wel steunde de Nederlandse regering de bondgenoten in woord en 
daad. Minister van Buitenlandse Zaken Luns drong er in de ministerraad met succes op aan de 
Amerikaanse verhoogde defensie-uitgaven met een soortgelijke geste van Nederlandse zijde te 
beantwoorden. Eind augustus meldde saceur zich met aanbevelingen ter verhoging van de 
militaire paraatheid. De eenmalige verhoging van de defensiebegroting met 420 miljoen gul-
den waartoe het kabinet besloot was weliswaar niet voldoende om aan al saceur’s wensen 
gehoor te geven, maar het stond de kl onder meer toe 121 Lichte Brigade enkele maanden op 
Duits grondgebied te legeren, terwijl de klu haar vier resterende Hunter-squadrons, overbodig 
geraakt na de invoering van geleide wapens, tot april 1962 kon aanhouden. Ofschoon het kabinet 
geen gehoor wilde geven aan mobilisatievoorbereidingen, leverde het krachtdadige optreden 
Nederland internationaal goodwill op.11 Ook in eigen land waren de reacties overwegend posi-
tief, hoewel sommige Kamerleden meenden dat Nederland zijn nek verder had uitgestoken dan 
de bondgenoten. De regering had terecht snel gereageerd, meende defensieminister S.H. Visser. 
Hij oordeelde milder over de inbreng door de andere lidstaten: deze “confrontatie met de harde 
werkelijkheid” bleek vooral een “proeve van de goede kwaliteit van de navo”.12

 Een jaar later, in wat de geschiedenisboeken zou ingaan als het hoogtepunt van de Koude 
Oorlog, laaide de strijd tussen beide supermachten opnieuw op. Cuba, gelegen buiten het 
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navo-verdragsgebied, vormde ditmaal het strijdtoneel. Na de jammerlijk mislukte (en door de 
vs gesponsorde) invasie van de Varkensbaai, bedoeld om het communistische regime van Fidel 
Castro uit het zadel te wippen, zocht de Cubaanse leider steun bij de Sovjet-Unie. Chroesjtsjov 
wilde de Cubaanse revolutie, het enige communistische succes op het westelijk halfrond, koste 
wat kost redden. Bovendien zag de Sovjetleider zijn kans schoon de vs, die het Sovjet-territoir 
‘onder schot hielden’ met mrbm’s in Italië en Turkije, met gelijke munt terug te betalen.13 Een 
Amerikaanse u-2 bracht half oktober de constructie van Sovjet-raketbases op het eiland aan het 
licht. De raketten en hun kernkoppen bevonden zich op dat moment aan boord van Sovjet-sche-
pen, op weg naar Cuba.14 Na alle opties te hebben afgewogen, maakte president Kennedy op 22 
oktober zijn besluit bekend dat de us Navy een maritieme blokkade rondom Cuba zou instellen. 
De Amerikaanse strijdkrachten werden intussen op de een na hoogste staat van militaire paraat-
heid gebracht. De navo-strijdkrachten volgden. Op tal van vliegbases in West-Europa stonden 
gevechtsvliegtuigen met hun dodelijke lading gereed om toe te slaan. Zo ook in Nederland. 
Op Volkel wachtten de vliegers van 311 en 312 Squadron gespannen op wat er komen ging, hun 
f-84f’s bewapend met een live kernwapen.15 (zie pagina 191) De wereld hield haar adem in toen de 
eerste Sovjet-schepen de quarantainezone naderden. Na enkele zenuwslopende dagen doorbrak 
Chroesjtsjov op 26 oktober het stilzwijgen. In een brief aan Kennedy hintte hij op het ontmante-
len van de Sovjet-raketbases in ruil voor een Amerikaanse garantie om Cuba niet binnen te val-
len. De Amerikaanse president, die ook heimelijk de ontmanteling van de Amerikaanse mrbm’s 
in Turkije in de deal betrok, ging akkoord. Daarmee kwam de Cuba-crisis op 28 oktober 1962 ten 
einde. De voorgaande zes dagen hadden de wereld op het randje van een atoomoorlog gebracht 
en de schaduwkant van een nucleaire navo-strategie aangetoond.16

Nieuwe strijdtonelen: de Koude Oorlog slaat over naar de Derde Wereld

De Sovjet-Unie en de vs trokken sterk uiteenlopende lessen uit de Cuba-crisis. Het Kremlin 
besloot het kernwapenarsenaal stevig uit te breiden om de nucleaire achterstand op de vs in te 
halen. In Washington wakkerde de crisis juist het Amerikaanse geloof in de noodzaak tot een 
versterking van de conventionele strijdkrachten aan. Dit zou het spectrum van militaire inzet-
mogelijkheden vergroten en de drempel voor de inzet van kernwapens verhogen. Herhaalde 
oproepen van de regering-Kennedy aan de navo-lidstaten om het Amerikaanse voorbeeld te 
volgen bleken niettemin aan dovemansoren gericht. Naast de gebruikelijke argumenten van 
overwegend economische en politieke aard, oordeelden lidstaten dat een versterking van de con-
ventionele strijdkrachten de nucleaire afschrikking zou ondermijnen. Moskou zou dit kunnen 
opvatten als een gebrek aan wilskracht om kernwapens in te zetten. Angst voor een ontkoppe-
ling van de Europese en Amerikaanse veiligheidsbelangen speelde eveneens een rol. Bovendien 
kampten diverse lidstaten begin jaren zestig nog met de naweeën van hun koloniale verleden. 
Zo was Frankrijk tot 1962 verwikkeld in een langdurige en kostbare strijd in Algerije, bleef de 
Britse aandacht gevestigd op zijn belangen in het Midden Oosten en liep Nederland begin jaren 
zestig tegen problemen aan in Nieuw-Guinea. Het verdedigen van de overzeese belangen vergde 
grote financiële offers en de inzet van schaarse conventionele middelen, zodat het belang van 
nucleaire afschrikking voor de verdediging van Europa juist toenam. Een laatste argument dat 
lidstaten van een verhoging van hun defensie-uitgaven weerhield, was dat de na afloop van de 
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Cuba-crisis de spanningen tussen Oost en West spoedig sterk verminderden. Deze normalise-
ring uitte zich onder andere in de ondertekening van een verdrag dat het uitvoeren van boven-
grondse kernproeven verbood.17

 Terwijl de kans op een grootschalige kernoorlog met Europa als inzet leek te zijn afgenomen, 
vormde de Derde Wereld een braakliggend terrein waar de supermachten hun strijd om mondi-
ale invloed midden jaren zestig hervatten. Dekolonisatieoorlogen en sociale en politieke tegen-
stellingen leidden tot politieke instabiliteit in delen van Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In 
diverse landen deden revolutionaire groeperingen een greep naar de macht en de Amerikaanse 
regering vreesde dat Moskou van de chaos gebruik zou maken om zijn invloedssfeer tot bui-
ten het Europese continent uit te breiden.18 Om de communistische expansiedrift in de Derde 
Wereld te beteugelen, besloot Washington anticommunistische regeringen zowel economisch 
als militair te ondersteunen. Vietnam, waar de vs verstrikt raakten in een kostbare en jarenlange 
oorlog, leverde het bewijs dat die strategie niet altijd even succesvol uitpakte.19

 De hardhandige wijze waarop de Amerikanen het tij in Vietnam probeerden te keren, met 
name de zware luchtbombardementen, leidde tot spanningen binnen de navo. Washington, dat 
de groeiende Sovjet-invloed in de Derde Wereld als een indirecte bedreiging voor het bondgenoot-
schap presenteerde, vroeg lidstaten een militaire bijdrage te leveren. Hoewel de lidstaten hun steun 
betuigden, weigerden zij hun vingers te branden aan een oorlog die in West-Europa rap aan popula-
riteit verloor. De bondgenootschappelijke bijdrage bleef beperkt tot morele of economische steun. 
De vs voelden zich door hun bondgenoten in de steek gelaten. Op hun beurt trokken de lidstaten 
de Amerikaanse bereidheid om West-Europa te verdedigen in twijfel, toen Washington aanstalten 
maakte troepen en materieel van het Europese continent terug te trekken om aan de groeiende ver-
plichtingen in Azië te kunnen voldoen. De trans-Atlantische relaties stonden onder druk.20

Adieu navo

De Amerikaanse anticommunistische campagne in de Derde Wereld vormde niet de enige 
bedreiging voor de navo. Dichter bij huis wekte de Franse president Charles de Gaulle steeds 
meer de indruk zijn land uit het bondgenootschap los te willen weken. De afwijzende Ameri-
kaanse houding ten opzichte van het Franse optreden tijdens de Suez-crisis en in Algerije had-
den het Franse vertrouwen in de vs diep beschadigd. Dit overtuigde Parijs ervan dat Frankrijk 
onder het Amerikaanse juk vandaan moest zien te komen. Daarbij kwam nog dat Frankrijk, veel 
meer dan de andere lidstaten, twijfelde aan de bereidheid van Washington om Europa met kern-
wapens te hulp te schieten nu de Sovjet-Unie in staat was met icbm’s terug te slaan. Om zich-
zelf te beschermen en zijn positie als Europese grootmacht te bevestigen zou Frankrijk over een 
eigen kernwapen moeten beschikken. De ontwikkeling van een atoombom werd met spoed ter 
hand genomen en na een succesvolle proef trad Frankrijk begin 1960 toe tot de selecte groep van 
kernwapenmogendheden.21

 Washington kon geen controle uitoefenen over het Franse nucleaire arsenaal. Om de in de 
Amerikaanse ogen zorgwekkende ontwikkeling van onafhankelijke kernmachten tegen te gaan, 
tegemoet te komen aan de wensen van de niet-nucleaire lidstaten om meer zeggenschap in nucle-
aire zaken en tegelijkertijd de sluimerende Duitse ambities op dit gebied te temperen, deden de 
vs in december 1962 het voorstel om een Multilateral Force (mlf) in het leven te roepen. Volgens 
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dit plan zou Washington de Britse bondgenoot voorzien van Polaris-raketten, waaromheen een 
geïntegreerde kernmacht van oppervlakteschepen (later onderzeeboten), bemand door personeel 
van de verschillende lidstaten, zou worden opgebouwd. Hoewel de lidstaten de nucleaire raketten 
mochten beheren, bleef het vrijgeven van de wapens voorbehouden aan de Amerikaanse presi-
dent. De Gaulle, die een geïntegreerde kernmacht op basis van de Franse Force de frappe ambi-
eerde, torpedeerde het plan voortijdig. Behoudens de Bondsrepubliek toonden de lidstaten, ook 
Nederland, weinig interesse in de mlf. Per saldo bereikten de vs het tegendeel van wat zij beoog-
den. De mlf-discussie sterkte De Gaulle juist in zijn geloof dat beide Angelsaksische landen wei-
gerden Frankrijk een prominentere rol binnen het bondgenootschap te geven.22

 Nu Frankrijk over een eigen nucleair arsenaal kon beschikken, had De Gaulle de navo niet 
langer nodig. Hoewel gering in aantal, volstond het Franse kernwapenarsenaal om de Sov-
jet-Unie in geval van agressie een gevoelige klap toe te brengen, door bijvoorbeeld Moskou in 
de as te leggen. De Sovjet-Unie zou zich wel twee keer bedenken voordat zij Frankrijk aanviel. 
Begin maart 1966 bracht De Gaulle de lidstaten ervan op de hoogte dat Frankrijk zich per 1 juli 
uit de militaire organisatiestructuur van de navo zou terugtrekken, hoewel hij het Franse lid-
maatschap niet opzegde.23 De militaire gevolgen van zijn besluit waren te overzien: de realisatie 
van ‘voorwaartse defensie’ maakte het verlies aan strategische diepte in de navo-verdediging 
minder pijnlijk. Bovendien, hoewel niet langer onder navo-bevel, handhaafde Frankrijk zijn 
twee divisies in de Bondsrepubliek, terwijl het op logistiek, industrieel en luchtverdedigingsge-
bied eveneens hecht met de voormalige bondgenoten bleef samenwerken. Het verplaatsen van 
de talrijke navo-instanties op Franse bodem naar andere lidstaten, zoals de verhuizing van het 
navo-hoofdkwartier van Parijs naar Brussel en het onderbrengen van het hoofdkwartier van 
afcent in het Limburgse Brunssum, vormde weliswaar een ‘uitdaging’, maar het was vooral 
op logistiek gebied dat de Franse terugtrekking sporen naliet. Liepen de aanvoerlijnen voorheen 
hoofdzakelijk via Franse havens en over Frans grondgebied richting het oosten, nu moest de 
navo noodgedwongen haar toevlucht nemen tot de meer kwetsbare Nederlandse, Belgische en 
Duitse havens aan de Noordzee.24 Tezelfdertijd bood de Franse terugtrekking uit de navo ook 
kansen. Zo gaf Nederland te kennen in aanmerking te willen komen voor de vulling van een 
aantal navo-posten die voorheen door Franse officieren werden bezet. Vooral voor wat betreft 
luchtmachtfunctionarissen leefde het gevoel dat Nederland – in vergelijk met België – niet lan-
ger meer evenredig was vertegenwoordigd.25

 Het grootste gevaar voor het bondgenootschap school in de mogelijkheid dat andere lid-
staten het Franse voorbeeld zouden volgen. Die angst bleek ongegrond: de veertien resterende 
lidstaten spraken hun onvoorwaardelijke vertrouwen in de navo uit. Ook over het heikele punt 
van nucleaire medezeggenschap, dat Frankrijk uiteindelijk uit de navo had verdreven, bereik-
ten de lidstaten eind 1966 overeenstemming. De nieuwe Nuclear Planning Group ging de bondge-
noten een platform bieden om nucleaire zaken te bespreken.26

3.2 Nationale ontwikkelingen: voortzetting van de ingeslagen weg op 
 veiligheids- en defensiegebied

Een woordje meespreken over de nucleaire planning en de tactische en strategische inzet van 
kernwapens, dat had minister van Oorlog Staf niet voor ogen gestaan toen hij in december 1956 
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in de vergadering van de navo-Raad had laten optekenen dat de Nederlandse regering niet 
afwijzend zou staan tegenover een aanvaarding van nucleaire taken.27 Stafs mededeling diende 
destijds een ander doel, namelijk het kunnen blijven voldoen aan de navo-verplichtingen bin-
nen de marges van een in zijn ogen krap defensiebudget.
 Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet had Staf voor de periode 1955-1957 een ‘speel-
ruimte’ bedongen van 1.350 miljoen gulden per jaar, exclusief gelden uit de overloop en tegen-
waardefondsen. Het onderbrengen van de explosief stijgende personeelskosten binnen dit 
plafond stelde het ministerie al sedert 1955 voor problemen en bleek slechts mogelijk door-
dat de aflevering van het materieel vertraging opliep. Bij de pittige onderhandelingen in de 
aanloop naar het rooms-rode kabinet-Drees iv (1956-1958) vormde de hoogte van een nieuw 
meerjarig defensieplafond, dat de behoeften tot en met 1960 zou dekken, een heet hangijzer. 
Minister-president Drees zette in op 1.350 miljoen gulden, zijn minister van Oorlog hield vol 
dat alleen met een jaarlijks bedrag van 1.650 miljoen gulden aan de ‘navo-verplichtingen’ kon 
worden voldaan, en dan nog slechts ten dele. Daarbovenop kwamen nog de gelden ter compen-
satie van de loonstijgingen. Het volledige bedrag was volgens Staf niet alleen noodzakelijk om 
datgene wat de krijgsmacht in voorgaande jaren reeds had opgebouwd te consolideren, maar 
tevens om een voorschot te nemen op de noodzakelijke modernisering. Drees moest zijn krach-
tige verzet staken toen bleek dat Stafs voorstel ter verhoging van de defensie-inspanning door 
de politieke partijen breed werd gedragen. Zelfs Drees’ eigen pvda, immer kritisch ten aanzien 
van het defensiebeleid, koos de zijde van Staf. Naar goed Nederlands gebruik rolde er medio juli 
1956 een compromis van 1.550 miljoen gulden uit de bus, terwijl Staf de financiering van loon- 
en premiestijgingen buiten ‘zijn’ defensiebegroting ondergebracht wist te krijgen.28 Bovendien 
wist de minister van Oorlog het kabinet te overtuigen van de noodzaak de bedragen voor 1956 
en 1957 met respectievelijk 75 miljoen en 100 miljoen gulden suppletoir te verhogen. Na deze 
maatregelen deed de term defensieplafond zijn naam weinig eer meer aan: het fungeerde in feite 
als een bodembedrag.29

 In de nota ter inleiding op de Memorie van Toelichting liet minister Staf weten dat de fixa-
tie van het defensieplafond “zonder twijfel” tekort schoot om aan alle behoeften van de krijgs-
macht te voldoen, maar hij meende desalniettemin “de verdere verantwoordelijkheid voor het 
defensiebeleid te kunnen aanvaarden”.30 Hoewel de in het verschiet liggende modernisering van 
de krijgsmacht een geweldige financiële inspanning zou vergen, sterkte het vooruitzicht van 
de invoering van “afvuurinstallaties voor atoomprojectielen” de minister in zijn vertrouwen. 
Deze “nieuwe wapens” of special weapons, zoals tnw’s consequent werden aangeduid, maakten 
immers, zo was de heersende gedachte, een vermindering van de conventionele strijdkrachten 
mogelijk zonder slagkracht in te leveren. Dit gold in het bijzonder de Koninklijke Luchtmacht. 
Bovendien stelden de vs de benodigde dual purpose wapensystemen, waarmee zowel conventi-
onele als nucleaire munitie kon worden verschoten, via het mdap aan de lidstaten ter beschik-
king.31 De verwachte uitgavenvermindering voor de conventionele bewapening en het feit dat 
Nederland niet zelf voor de aanschaf van de wapens opdraaide, speelden een cruciale rol in de 
regeringskeuze om volmondig ‘ja’ te zeggen tegen een nucleair takenpakket. Het parlement 
werd geheel niet in dit besluit gekend, alleen de fractievoorzitters van de grote partijen werden 
vooraf in de Defensiecommissie op de hoogte gebracht.32

 Ook nadien informeerde het kabinet de volksvertegenwoordiging maar mondjesmaat over 
nucleaire aangelegenheden. Vanuit het parlement was hier ook weinig vraag naar: kernwapens 
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werden beschouwd als een noodzakelijk kwaad om zich tegen de communistische agressie 
teweer te stellen. Alleen uit de hoek van de cpn en de Pacifistisch Socialistische Partij (psp) 
kwam fel verweer. Zo vroeg cpn-lid M. Bakker een interpellatie aan naar aanleiding van de op 
6 mei 1959 gesloten bilaterale overeenkomst met de vs inzake de “samenwerking op het gebied 
van het gebruik van atoomenergie voor wederzijdse verdediging”. Met deze overeenkomst werd 
de nuclearisering van de Nederlandse krijgsmacht bezegeld.33 Een helder antwoord op zijn vra-
gen bleef echter uit, zoals te doen gebruikelijk wanneer het kernwapens betrof. Eind 1960 werd 
eenmalig met deze trend gebroken, toen Stafs opvolger S.H. Visser op eigen initiatief besloot 
bekend te maken dat er kernwapens lagen opgeslagen in Nederland. Bij het aanhoren van dit 
nieuws stonden de cpn en psp op hun achterste benen, maar de overige partijen namen het 
bericht voor kennisgeving aan.34

 Onder de Kamerleden leefde namelijk vrij algemeen de gedachte dat het niet aan het parle-
ment was om over dit soort puur militaire kwesties te redetwisten. Die passieve houding gold 
echter niet voor de financiële consequenties van het defensiebeleid, waarover in beide Kamers 
veelvuldig van gedachten werd gewisseld. De meerjarige plafondmethode en de overloop belem-
merden de parlementaire controle op de defensiebestedingen. Het parlement ervoer vooral de 
overloop in toenemende mate als onwenselijk en drong vanaf 1956 aan op “een scherper inzicht 
in de financiële verhoudingen”.35 Door het alsmaar overhevelen van gelden uit de overloop tastte 
de Kamer in het duister voor wat betreft de daadwerkelijke defensie-uitgaven. Getuige het Voor-
lopig Verslag van 5 december 1957 vroegen diverse Kamerleden zich af in hoeverre de uitgaven 
hun oorsprong hadden in “militaire wenselijkheid” in plaats van “militaire noodzakelijkheid”.36 
Staf wimpelde de verzoeken om financiële transparantie af door te wijzen op de confidentiële 
aard van de gegevens.37 Dit kenmerkte overigens zijn optreden in de Kamer. In Stafs ogen leende 
het dikwijls geheime en technische karakter van het defensiebeleid zich niet goed voor open-
bare behandeling.38 Verder deed hij veelvuldig een beroep op de Nederlandse ‘navo-verplich-
tingen’ om zijn beleid te verdedigen. Sommige Kamerleden meenden dat de minister zich wat 
al te gemakkelijk achter dit argument verschool. Zo had Staf volgens kvp-kamerlid P.A. Blaisse 
nimmer helder verwoord wat die verplichtingen nou eigenlijk concreet inhielden en in hoeverre 
de defensie-uitgaven gelijke tred hielden met ’s lands financiële mogelijkheden.39

 Een tweede punt van kritiek betrof de doelmatigheid van de bestedingen. Het Ministerie van 
Oorlog maakte op het parlement nu niet bepaald de indruk efficiency als het allerhoogste goed 
te beschouwen. Op initiatief van kvp-senator E.M.J.A. Sassen verzocht de Eerste Kamer minister 
Staf om een parlementaire commissie in te stellen, die zou moeten toezien op de uitgaven van 
zijn ministerie. Pas nadat Sassen hem met een motie had gedreigd, zegde Staf toe het vraagstuk 
aan de Defensiecommissie te zullen voorleggen. Deze weerhield zich echter van een oordeel. Het 
was aan de geruchtmakende ‘Helmenaffaire’40 te danken dat er in mei 1958 alsnog een bijzondere 
parlementaire onderzoekscommissie zou komen. De Commissie Onderzoek Militair Aankoop-
beleid concentreerde zich op het aanschafbeleid van de landmacht, maar in haar rapport nam 
ze ook meer algemene aanbevelingen op om de politieke controle op de defensie-uitgaven te 
bevorderen. De minister van Oorlog schoof het merendeel van de suggesties van de commissie 
terzijde, zij het dat de aanbeveling om de ministeries van Oorlog en Marine tot één Ministerie 
van Defensie samen te voegen, medio mei 1959 wel werd opgevolgd. Deze ‘cosmetische’ ingreep 
maakte de “uitholling” van de parlementaire controlefunctie evenwel niet ongedaan.41
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Meer geld voor Defensie

De val van het kabinet-Drees iv in december 1958 door onenigheid over een verlenging van de 
belastingverhogingen markeerde het einde van ‘rooms-rood’. Nadat het centrumrechtse romp-
kabinet-Beel ii de honneurs een half jaar had waargenomen, trad op 19 mei 1959 het kabinet-De 
Quay aan. Hierin nam de arp de plaats in van de pvda. Op defensiegebied bleef veel bij het oude: 
de meerjarige plafondmethode bleef gehandhaafd, evenals de door de Kamer verafschuwde 
overloop. Nieuw was, na acht jaar minister Staf, het aantreden van S.J. van den Bergh (vvd) 
als politiek verantwoordelijke voor Defensie. Van den Bergh moest vanwege privéredenen zijn 
post als eerste naoorlogse minister van Defensie echter al na tweeënhalve maand opgeven. Zijn 
vervanger was de politiek onervaren  Visser. Omdat Visser evenmin kon bogen op een ruime ken-
nis van het militaire bedrijf, werd hij terzijde gestaan door twee oud-officieren: staatssecretaris 
M.R.H. Calmeyer (chu) voor land- en luchtmachtzaken en P.J.S. de Jong (kvp), die de marine 
voor zijn rekening nam.42

 Minister Visser kon zijn borst natmaken. De krijgsmacht stond op de drempel van een 
belangrijke en kostbare modernisering, teneinde haar aan de nucleaire oorlogvoering aan te 
passen. Nieuwe wapens, zoals de Honest John-raket, geleide wapens voor de luchtverdediging 
en nucleaire mijnen, vonden hun weg naar de krijgsmachtdelen, die hierop vervolgens ook hun 
organisatie moesten aanpassen. Niet alleen de materieelaanschaf vergde enorme investeringen. 
Hogere paraatheids- en mobiliteitseisen en de grotere vraag naar technisch geschoold personeel 
deden tegelijkertijd de exploitatiekosten snel oplopen. Alsof dit alles niet genoeg was, speelde 
op de achtergrond tevens de verslechterende situatie in Nieuw-Guinea.43

 In de Defensienota 1960 maakte minister Visser het parlement deelgenoot van zijn visie hoe 
deze uitdagingen aan te gaan. Het beleidsstuk benadrukte opnieuw de “vitale betekenis” van de 
navo voor het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid. De bondgenootschappelijke behoef-
ten, laatstelijk vastgelegd in document mc 70, vormden het uitgangspunt voor de nationale 
plannen. Opvallend was de passage waarin de regering twijfels uitte over de strategie van Massive 
Retaliation. Ze zat daarmee op de Amerikaanse lijn, die waarde hechtte aan sterke conventionele 
strijdkrachten. De realisatie van de plannen stond of viel met voortzetting van de Amerikaanse 
hulp. Het plafond voor de periode 1961 tot en met 1963 was opgetrokken tot 1.850 miljoen gulden, 
zonder de overloop en de aan loons- en pensioenverhogingen verbonden kosten. Aan de eerder 
overeengekomen verdeelsleutel tussen de krijgsmachtdelen werd strak de hand gehouden.44 De 
kl kreeg jaarlijks 889 miljoen gulden. Hiermee moest dit krijgsmachtdeel onder meer zorgdra-
gen voor een tweede parate divisie en een begin maken met de mechanisering en motorisering 
van haar eenheden. Met een bedrag van 498 miljoen per jaar nam de klu de tweede plaats in. 
Dit krijgsmachtdeel maakte zich op voor de gelijktijdige invoering van geleidewapensystemen 
en de Lockheed f-104 Starfighter, waarover later meer. De km, tenslotte, kreeg 418 miljoen te 
besteden. Dit kwam ten goede aan de modernisering van de vloot.45

 Twee jaar later zag het financiële plaatje er volledig anders uit. De Amerikaanse hulp, waarop 
de moderniseringsplannen als gezegd grotendeels berustten, viel in 1961 weg en dat betekende een 
financiële strop. Het kabinet stond Defensie toe het defensieplafond voor 1961 met 150 miljoen gul-
den te verhogen, en de twee daaropvolgende jaren met 135 miljoen gulden, om extra bestedings-
ruimte te creëren. In 1962 volgde opnieuw een wijziging, toen de Berlijnse crisis de krijgsmacht 
tot maatregelen ter verhoging van de paraatheid noopte. Bovenop de 420 miljoen gulden stelde 
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het kabinet hiervoor nog eens 52 miljoen gulden beschikbaar.46 Dit geld was mede bedoeld om de 
uitzending van Nederlandse troepen naar de onrustige kolonie Nieuw-Guinea te financieren.

Nationale taken overzee: Nieuw-Guinea

De verdediging van Nieuw-Guinea vormde sinds 1958 een geregeld terugkerend gespreksthema 
in de ministerraad. De regering besloot in juni van dat jaar tot het treffen van beperkte militaire 
voorzieningen in reactie op dreigementen van de Indonesische president Soekarno, die claimde 
dat het eiland historisch bezien aan Indonesië toebehoorde. De levering van grote hoeveelheden 
modern oorlogsmaterieel bood Soekarno ook de middelen om zijn claim kracht bij te zetten. Een 
deel van dit wapentuig was afkomstig uit de vs, die Indonesië ook financieel steunden als onder-
deel van de strijd tegen de communistische expansie in de Derde Wereld. Dit zette kwaad bloed 
in Nederland, dat zich door de ‘grote broer’ bedrogen voelde. Eind 1958 gaf Soekarno opdracht 
tot het nationaliseren van alle Nederlandse bezittingen in Indonesië, daarmee de spanning ver-
der opvoerend. In reactie daarop deed de regering in juli 1959 het voorstel een wijziging in de 
Dienstplichtwet door te laten voeren, waardoor ook dienstplichtigen voor dienst overzee konden 
worden opgeroepen. Deze maatregel stelde het kabinet-De Quay in maart 1960 in staat de Neder-
landse militaire presentie in Nieuw-Guinea fors te versterken – een operatie met de codenaam 
Plan Fidelio. Deze versterkingen omvatten onder meer een versterkt infanteriebataljon, een twee-
tal Alouette ii-helikopters, een afdeling lichte lua en maritieme patrouillevliegtuigen. Voor 
de luchttransporttaak in Nieuw-Guinea werd bovendien een nieuwe klu-eenheid in het leven 
geroepen, 336 Squadron, uitgerust met drie van de mld ‘teruggevorderde’ en in de vs en Aus-
tralië gekochte c-47’s.47 In het verdedigingsplan voor het immense overzeese gebiedsdeel was de 
hoofdrol echter vergeven aan het straalvliegtuig, dat snel grote afstanden kon overbruggen. De 
keuze viel op een squadron Hunters van het Commando Luchtverdediging.
 Luitenant-generaal Schaper, de chef Luchtmachtstaf, stond echter niet te springen om een 
van zijn kostbare dagjagersquadrons naar de verre kolonie te sturen. Bovendien zou een enkel 
squadron maar weinig kunnen uitrichten. In zijn nota aan defensieminister Visser wond Scha-
per er geen doekjes om. Zijns inziens kon de uitzending “slechts beschouwd (...) worden als 
een geste”, dat militair gezien “weinig waarde” had. De consequenties van een dergelijk besluit 
logen er echter niet om, zo vervolgde Schaper zijn nota. Het squadron zou immers aan de navo-
sterkte moeten worden onttrokken. Gezien de lange bevoorradingslijn moesten er bovendien 
onevenredig veel reservedelen op Nieuw-Guinea worden opgeslagen. Voorts waren de dagjagers 
feitelijk ‘blind’ zonder meldings- en gevechtsleiding, waarvoor eveneens apparatuur en perso-
neel beschikbaar moesten worden gesteld. De Koninklijke Luchtmacht, toch reeds zwaar belast 
door de gelijktijdige invoering van de f-104g en geleidewapeneenheden, kon deze extra last 
moeilijk dragen. Ook op het personele vlak riep de uitzending tal van vragen op, niet in de laat-
ste plaats op rechtspositioneel gebied. De achthonderd man uit te zenden luchtmachtpersoneel 
moest van diverse bases komen, hetgeen veel gedwongen overplaatsingen inhield. Hun aflos-
sing zou weer voor nieuwe problemen zorgen. Schaper sloot af met de waarschuwing dat de uit-
zending de in de voorgaande jaren zo moeizaam bereikte resultaten op het gebied van gevechts-
gereedheid, geoefendheid en paraatheid goeddeels teniet zou doen, “waardoor de waarde van de 
klu, militair gesproken, belangrijk zal dalen”.48
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Zijn politieke baas bleek evenwel niet te vermurwen. Half april 1960 ontving Schaper de opdracht 
twaalf Hunters te prepareren voor verscheping aan boord van het vliegkampschip Hr.Ms. Karel 
Doorman.49 De bestaande infrastructuur op het eiland (vliegbases, woonruimten, meldings- en 
gevechtsleidingsstelsel) was nog ontoereikend voor squadronoperaties, zodat voorlopig met 
een half squadron kon worden volstaan.50 De keuze viel op twaalf Hunters van het oudere type 
f. mk.4, om de praktische reden dat zij net hun grote inspectiebeurt achter de rug hadden.51 De 
vliegtuigen waren van 323 en 326 Squadron, dat hen overdroeg aan het voor de uitzending naar 
Nieuw-Guinea aangewezen 322 Squadron. Hoewel even met de gedachte werd gespeeld saceur 
niet in te lichten over deze verzwakking van zijn assigned forces, bracht Schaper de navo-op-
perbevelhebber op 22 april 1960 op de hoogte van de plannen en de consequenties daarvan 
voor de luchtstrijdkrachten in Nederland. De assigned-status van 322 Squadron werd ingetrok-
ken. Daarnaast zou de uitfasering van de dagjagersquadrons versneld plaatsvinden (zie pagina 
192), diende een radarstation te worden opgeheven en was de klu niet in staat om het tweede 
Nike-bataljon te bemannen.52

 Het onttrekken van middelen aan de navo stond op gespannen voet met het Nederlandse 
veiligheidsbeleid en de centrale plaats die het bondgenootschap daarin innam. In de navo werd 
het besluit ronduit negatief ontvangen. De bezwaren van saceur richtten zich in het bijzonder 
op het niet uitbrengen van de toegezegde tweede Nike-geleidewapeneenheid. Desondanks zette 
Nederland zijn plannen voor het op- en uitbouwen van de luchtverdediging op Nieuw-Guinea 
door. De spil in het verdedigingsplan, de Hunter f. mk.4, bleek vanwege zijn geringe actieradius 
bij nader inzien minder geschikt voor luchtoperaties boven het uitgestrekte gebied. De com-
mandant der Strijdkrachten in Nieuw-Guinea verzocht cls Schaper voor het op sterkte brengen 
van 322 Squadron de verbeterde f. mk.6 variant, die met vier brandstoftanks kon worden uitge-
rust, in overweging te nemen. Schaper stemde daarmee in.
 Toen de eerste van de gedemonteerde en als scheepsvracht verscheepte Hunters f. mk.6 
eind december 1961 in Nieuw-Guinea arriveerde, was de politieke situatie aanzienlijk verslech-
terd. Terwijl de Indonesische militaire dreiging groeide, brokkelde de internationale steun voor 
Nederland steeds verder af. De tot dan toe neutrale Amerikaanse houding ten aanzien van de 
kwestie Nieuw-Guinea was definitief omgeslagen. Nadat John F. Kennedy het presidentschap 
had aanvaard, onthield Washington zich uitdrukkelijk van militaire en diplomatieke steun aan 
Nederland, uit vrees dat het Nederlandse optreden Djakarta in het communistische kamp zou 
drijven. De Sovjet-Unie, maar ook China, hadden zich al achter Indonesië geschaard. Een mili-
taire confrontatie tussen een door de Sovjet-Unie gesteund Indonesië en een Amerikaanse bond-
genoot zouden de vs dwingen partij te kiezen, waarmee zij de communisten in de kaart zouden 
spelen. Het uitblijven van Amerikaanse steun dwong Nederland naar een diplomatieke oplos-
sing te zoeken. Het sturen van twee extra compagnieën mariniers begin 1962 kon niet verhullen 
dat de militaire situatie inmiddels uitzichtloos was geworden. Onder stevige Amerikaanse druk 
kwam dan ook in augustus 1962 een overeenkomst tussen Nederland en Indonesië tot stand. 
De marine- en landmachteenheden keerden daarop huiswaarts om hun plaats in de navo-ver-
dediging weer in te nemen, hoewel beide klu-squadrons een ander lot wachtte. 336 Squadron 
werd op 9 november 1962 ontbonden. De c-47’s vonden een nieuwe koper, terwijl het personeel 
emplooi vond bij 334 Squadron. In afwachting van de conversie op de f-104g werd ook 322 Squa-
dron, zij het tijdelijk, op non-actief gesteld. De Hunters, waarvan twee exemplaren zelfs nog niet 
in elkaar waren gezet, gingen weer terug naar Nederland, minus de vier stuks die bij ongevallen 
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verloren waren gegaan.53 De vn namen in oktober het gezag over Nieuw-Guinea over en droegen 
dat in mei 1963 over aan Djakarta. Koloniale sentimenten, het streven de zelfbeschikkingsbelofte 
aan de papoea’s na te komen en een afkeer van Soekarno en zijn regime hadden Den Haag tot 
een harde politiek gedreven.54 De relatie met de vs raakte hierdoor weliswaar enige tijd bekoeld, 
maar liep geen “blijvende schade” op.55

Een einde aan de financiële ondoorzichtigheid

Op 24 juli 1963 maakte het kabinet-De Quay plaats voor het eveneens centrumrechtse kabinet- 
Marijnen. Het nam zich voor een einde te maken aan de meerjarige plafondmethode. Hieraan 
gaf het kabinet gevolg door zich te beperken tot het vaststellen van een begroting voor het jaar 
1964. Op aandringen van het parlement kwam er een einde aan het ondoorzichtige verschijnsel 
van de overloop. De niet-bestede gelden werden in één keer uitgekeerd, terwijl een klein deel 
kwam te vervallen. Nadat de rook was opgetrokken, resteerde een bedrag van 2.330 miljoen gul-
den om de modernisering van de krijgsmacht voort te zetten.
 Staatssecretaris van Marine De Jong was in het kabinet-Marijnen zijn vroegere baas, Visser, 
als minister van Defensie opgevolgd. De ‘gepromoveerde’ De Jong gaf in de Defensienota 1964 
een inzicht in de financiële problematiek, die voortkwam uit de voortdurende prijsstijgingen en 
de naar verhouding korte levensduur van wapensystemen. De financiële inspanningen namen 
hierdoor “met grote sprongen” toe. In het bijzonder de klu verkeerde financieel in zwaar weer 
door de gelijktijdige invoering van de Starfighter en geleide wapens van het type Homing all the 
Way Killer, bekend onder het acroniem hawk (zie pagina 194).56 Om de hoogte van de defen-
sie-uitgaven voor de komende kabinetsperiode te bepalen, fungeerde het voor 1964 overeenge-
komen bedrag van 2.330 miljoen gulden als uitgangspunt voor de begrotingen voor 1965 tot en 
met 1967. Voorts werd de defensiebegroting gekoppeld aan het totaal van de overheidsuitgaven. 
De toenemende investeringskosten (als gevolg van prijsstijgingen) werden opgevangen door de 
defensie-uitgaven jaarlijks met 92 miljoen gulden te laten ‘meegroeien’. Als voorheen kon de 
klu beschikken over een kwart van het totaalbedrag, hetgeen voor het tijdvak 1964-1967 neer-
kwam op een totaal van 2.681 miljoen gulden.57

 Op defensiegebied was de invoering van de verticale organisatiestructuur een tweede 
belangrijk wapenfeit van het kabinet-Marijnen. Al in zijn tijd als staatssecretaris toonde De 
Jong zich een voorstander van dit model. De reorganisatie van de krijgsmachttop had ten doel 
de organisatorische zelfstandigheid van de drie krijgsmachtdelen te vergroten, zodat deze zich 
volledig konden toeleggen op het leveren van hun specifieke ‘product’, gevechtskracht, aan 
de navo. Elk krijgsmachtdeel kreeg een eigen staatssecretaris. Voor de klu hield dit in dat zij 
na een jarenlange strijd nu ook op beleidsniveau op gelijke hoogte kwam met de beide andere 
krijgsmachtdelen. Luitenant-generaal W. den Toom trad aan als de eerste staatssecretaris van 
Defensie/klu. In het nieuwe organisatiemodel vertegenwoordigde brigadegeneraal J.C.E. Haex 
de landmachtbelangen, terwijl commandeur A. van Es de functie van staatssecretaris van 
Defensie/km bekleedde.58 Hoewel het kabinet-Marijnen slechts anderhalf jaar standhield, wist 
het gedurende deze korte regeerperiode een stevig stempel op Defensie te drukken. In april 1965 
maakte de pvda haar comeback in de regering in het nieuwe centrumlinkse kabinet-Cals (1965-
1966), dat evenmin een lang leven beschoren bleek. Ondanks de frequente wisselingen van de 
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wacht viel er tussen 1957 en 1966 niettemin een tweetal constanten te ontwaren. Allereerst was 
de hoop ijdel gebleken dat de defensiebegroting na het afronden van de initiële opbouwfase 
naar beneden kon worden bijgesteld. Ofschoon de uitgaven na 1956 wel een kortstondige dip 
vertoonden, volgde vanaf 1961 een sterke groei van de reële defensie-uitgaven in reactie op het 
wegvallen van de Amerikaanse mdap-hulp en de noodzaak de moderniseringsprogramma’s van 
de krijgsmachtdelen te financieren.59 Het regeringsbesluit om de defensie-uitgaven te verhogen 
voert ons naar die andere constante: de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Want ongeacht 
de politieke kleur van de regeringspartijen bleef de verdediging in bondgenootschappelijk ver-
band onverwijld “de hoeksteen van het defensiebeleid”.60 Deze verdediging was gestoeld op de 
navo-strategie van Massive Retaliation, een strategie die de Haagse beleidsmakers en militaire 
top met groeiende bezorgdheid gadesloegen.

3.3 Het militair-strategische en -operationele niveau: verkrampt 
 vasthouden aan Massive Retaliation

Toen de lidstaten zich op 7 mei 1957 achter de strategie van Massive Retaliation schaarden, leek dit, 
gelet op het tekort aan conventionele navo-strijdkrachten, de beste strategie om de dreiging tege-
moet te treden. Gelijk zijn voorgangers benadrukte mc 14/2 Overall Strategic Concept for the Defence 
of the nato Area, zoals de strategie van Massive Retaliation officieel heette, de rol van kernwapens 
bij de navo-verdediging: “nato defense depends upon an immediate exploitation of our nuclear 
capability, whether or not the Soviets employ nuclear weapons”.61 Die zin liet niets aan de ver-
beelding over: de navo zou vrijwel elke vorm van agressie met nucleaire middelen beantwoor-
den. Hoewel operaties op beperkte schaal, zoals infiltraties en plaatselijke aanvallen, zonder de 
inzet van kernwapens moesten kunnen worden afgeslagen, liet mc 14/2 er geen misverstand over 
bestaan dat “a nato concept of limited war with the Soviets” onmogelijk was.62 Nederland had bij 
monde van E.N. van Kleffens, de Permanente Vertegenwoordiger in de navo-Raad, direct laten 
weten die zinsnede “too restrictive” te vinden, maar accordeerde het document uiteindelijk wel.63

 De nieuwe strategie beoogde een oorlog te voorkomen door haar afschrikwekkend vermogen, 
gefundeerd op nucleaire en andere parate strijdkrachten en de vastberadenheid om iedere aanval 
met alle mogelijke middelen, inclusief nucleaire, te vergelden. navo-strijdkrachten moesten een 
verrassingsaanval met kernwapens kunnen overleven teneinde een nucleair tegenoffensief moge-
lijk te maken. De verdediging moest zo ver mogelijk voorwaarts worden gevoerd om de integri-
teit van het navo-territoir te behouden en te voorkomen dat West-Europa van de Amerikaanse 
en Canadese bondgenoten geïsoleerd zou raken. Dit laatste vroeg tevens om de bescherming van 
de zeeverbindingen tussen beide continenten, benodigd voor de aanvoer van versterkingen. Het 
nucleaire tegenoffensief, ondersteund door conventionele operaties, zou de wil en de mogelijkhe-
den van de Sovjet-Unie om de oorlog voort te zetten breken en uiteindelijk in overgave resulteren.64

 mc 14/2 ging vergezeld van document mc 48/2, waarin maatregelen om het nieuwe strategi-
sche concept uit te voeren waren neergelegd. Deze omvatten onder meer aanbevelingen op het 
gebied van de paraatheid, vroegtijdige waarschuwing (early warning), inlichtingen, alarmering 
en logistieke ondersteuning. Beschermingsmaatregelen kwamen eveneens aan bod. Naast maat-
regelen om de openingsfase van een nucleaire oorlog te overleven, door eenheden en essenti-
ele faciliteiten te verspreiden en andere passieve beschermingsmaatregelen te nemen, genoot 
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de onderlinge samenwerking op luchtverdedigingsgebied de bijzondere aandacht. Het toege-
nomen potentieel van de Sovjet-luchtstijdkrachten noopte de navo tot “the highest degree of 
coordination of air activity, the integration of air defense effort, the introduction of air defense 
missiles, adequate passive preparations, and effective counter-air operations”.65 Met de bondge-
nootschappelijke luchtverdediging, weinig meer dan de optelsom van afzonderlijke nationale 
luchtverdedigingsstelsels, met een variëteit aan vliegtuigtypen, systemen en procedures en 
zonder eenheid van leiding, was het midden jaren vijftig maar matig gesteld. Het organiseren 
van een luchtverdediging op werkelijk geïntegreerde basis, reeds in vredestijd onder navo- 
bevel, stond dan ook bovenaan shape’s agenda.
 De Standing Group gaf de militaire navo-autoriteiten opdracht uit te werken welk soort mid-
delen en in welke aantallen nodig waren om het strategisch concept te kunnen uitvoeren. Het 
resultaat van deze studie was plandocument mc 70, The Minimum Essential Force Requirements 1958-
1963. Dit vijfjarenplan trachtte de conventionele en nieuw verworven nucleaire functies van de 
‘schild’-strijdkrachten met elkaar in overeenstemming te brengen. Het somde per lidstaat de te 
leveren aantallen land-, lucht- en zeestrijdkrachten op. De aantallen waren afgestemd op de aan-
staande introductie van tactische kernwapens en hun dragers, terwijl ook de in Europa te statione-
ren medium range ballistic missiles in de tabellen waren opgenomen. Volgens het dual-key-concept 
gingen de lidstaten weliswaar beschikken over de vereiste wapendragers, maar de zeggenschap 
over de kernkoppen bleef in Amerikaanse handen. De behoefte aan divisies was ten opzichte van 
de Lisbon Force Goals grofweg gehalveerd: mc 70 voorzag in 50 divisies, waarvan 30 parate divisies in 
West-Europa. Het aantal voor saceur beschikbare tactische luchtstrijdkrachten bleef met 4.350 
vliegtuigen praktisch gelijk. Hoewel de rol van het bemande vliegtuig zeker nog niet uitgespeeld 
was, voorspelden navo-planners een zonnige toekomst voor raketsystemen. “During the period 
covered by this report, the development of the missile will influence the conduct of war more sig-
nificantly than any other single foreseeable weapons development.”66 Nergens trad deze nieuwe 
trend duidelijker naar voren dan op het gebied van de luchtverdediging, waar de invoering van 
67 geleidewapeneenheden tegen luchtdoelen een reductie van het aantal luchtverdedigingsjagers 
tot gevolg had. Voor de dagjager was zelfs helemaal geen plaats meer. Deze zou worden vervan-
gen door een nieuw type jachtvliegtuig, dat inzetbaar zou zijn onder alle weersomstandigheden. 
Document mc 70 bood lidstaten een blauwdruk voor de modernisering van hun strijdkrachten, 
waarmee de opbouw aan de strategiewisseling werd aangepast.67

Een achterhaalde strategie?

De inkt van de handtekeningen onder het strategisch verdedigingsconcept was amper opge-
droogd, toen de lancering van de eerste icbm en de Spoetnik het fundament onder de nieuwe 
strategie, de Amerikaanse nucleaire suprematie, grotendeels wegsloeg. Immers, nu ook het 
Amerikaanse vasteland binnen het bereik van Sovjetkernwapens kwam, boette de dreiging met 
massale nucleaire vergelding op elke vorm van agressie aan geloofwaardigheid in.68 Hoewel het 
belang van conventionele strijdkrachten hierdoor toenam, weerhield dit Groot-Brittannië er 
niet van in 1958 tot de terugtrekking van een groot deel van de Britse troepenmacht in de Bonds-
republiek over te gaan. De omvang van de Britse 2nd Tactical Airforce werd gehalveerd, terwijl 
de sterkte van de British Army of the Rhine met 30% werd teruggebracht. Londen verdedigde dit 
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besluit door te wijzen op de gewijzigde rol van de conventionele strijdkrachten in de nieuwe 
strategie, waarin zij nog slechts als een ‘struikeldraad’ fungeerden om een nucleaire oorlog in 
gang te zetten.69 Vooral uit financiële noodzaak vertrouwde Groot-Brittannië zijn lot moedwillig 
aan het kernwapen toe.70 De vrees bestond dat andere lidstaten het Britse voorbeeld zouden vol-
gen. Generaal Norstad, die Gruenther eind 1956 als saceur had afgelost, zag de gestage uitdun-
ning van de conventionele strijdkrachten onder zijn hoede met lede ogen aan.71

 De opperbevelhebber benadrukte het belang van een sterk conventioneel ‘schild’, niet slechts 
om tijd te winnen teneinde het nucleaire vergeldingspotentieel in stelling te kunnen brengen, 
maar tevens om in geval van kleinschalige conflicten niet direct toevlucht tot kernwapens te 
hoeven nemen – een optie die, gelet op de nucleaire krachtsverhoudingen, onherroepelijk zou 
uitmonden in wederzijdse vernietiging. Vooral op de kwetsbare flanken van het navo-grondge-
bied leek de kans op beperkte vormen van agressie aanwezig. In 1960 besloot saceur daarom tot 
de oprichting van de Allied Command Europe Mobile Force (amf), een multinationale eenheid ter 
grootte van een brigade en drie squadrons. Ook Nederland leverde een bijdrage aan de amf. Het 
droeg een tactisch squadron bij, waarvoor 314 Squadron werd aangewezen.
 Nederland was een van de lidstaten die Norstads bezorgdheid deelden en twijfelden aan de 
juistheid van de bestaande strategie. Blijkens de Defensienota 1960 moest “op minder fatale wijze 
dan door een automatische inzet van het zwaard op een daad van agressie (...) kunnen worden 
gereageerd”. In de nota werd duidelijk afstand genomen van de Britse ‘schrikdraad’-theorie: sterke 
‘schild’-strijdkrachten waren nodig om de vijand “tot bezinning” te brengen, voordat hem geen 
weg terug restte. Om het “weerstandsvermogen” te verhogen, moesten lidstaten alles in het werk 
stellen om het ‘schild’ “op de berekende minimumsterkte te brengen”.72 De realiteit wees anders 
uit. Canada trok begin jaren zestig vier van zijn twaalf squadrons van het continent terug, terwijl 
Frankrijk de duur van de dienstplicht verkortte – een maatregel waartoe België reeds eerder had 
besloten. Nederland had intussen eveneens grote moeite aan alle verplichtingen te voldoen, niet 
in de laatste plaats omdat de Amerikaanse militaire hulpverlening in 1961 afliep. Dat de conven-
tionele navo-strijdkrachten in deze periode toch in kracht toenamen was vooral te danken aan 
de modernisering van de Amerikaanse strijdkrachten in Europa en de voltooiing van de militaire 
opbouw van de Bondsrepubliek. De Duitse bijdrage (12 divisies) kon echter niet verhelpen dat het 
in mc 70 beoogde aantal van 30 parate divisies op 25 bleef steken, een toename die bovendien door 
de Franse uittreding uit de navo deels werd tenietgedaan. Op luchtmachtgebied verzwakte het 
conventionele ‘schild’ door het ‘reserveren’ van een deel van de tactische squadrons voor nucle-
aire in plaats van conventionele taken. Hoewel de strategie van nucleaire afschrikking nooit ter 
discussie stond, meenden sommige lidstaten in de Amerikaanse voorstellen de nucleaire drempel 
te verhogen door de conventionele navo-capaciteiten te versterken, signalen te zien dat de vs 
zich van de Europese veiligheidsbelangen trachtten te distantiëren. Gedwongen door het gebrek 
aan conventionele alternatieven bleef het bondgenootschap tot 1967 vertrouwen op een strategie 
waarvan de geloofwaardigheid reeds geruime tijd verloren was gegaan.73

De Sovjet-strijdkrachten: een analyse

Toch bleek de navo op conventioneel gebied minder voor het Warschaupact onder te doen dan 
lange tijd was aangenomen. De crisis in Berlijn had aanleiding gegeven de militaire capaciteiten 
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van de tegenstander kritisch onder de loep te nemen. De ‘magische’ 175 Sovjet-divisies, een aan-
tal dat sinds het ontstaan van de navo in iedere schatting opdook, bleken in werkelijkheid fictie. 
Veel van deze divisies bestonden alleen ‘op papier’, andere waren onderbemand of beschikten 
slechts over een fractie van hun materiële uitrusting, zo bleek uit de herziene inlichtingenap-
preciatie. De Warschaupact-divisies waren bovendien kleiner dan hun Westerse tegenhangers, 
terwijl de betrouwbaarheid van de meeste satellietlanden door vraagtekens werd omgeven.74

 Ook op het gebied van de ontwikkeling van intercontinentale ballistische raketten schatte 
de navo, zoals gezegd, de Sovjets aanvankelijk te hoog in. De navo dichtte de Sovjet-Unie het 
technisch en economisch vermogen toe in 1962 over een fors aantal icbm’s te beschikken en 
ook op het gebied van Submarine Launched Ballistic Missiles (slbm) flinke vorderingen te heb-
ben gemaakt.75 De term ‘missile gap’, het vermeende verschil in aantallen ballistische raketten, 
raakte in zwang. Het beeld van een overweldigende Sovjet-voorsprong op raketgebied – een 
beeld dat onder meer de Amerikaanse luchtmacht Washington deels uit eigenbelang in felle 
kleuren schetste – strookte geenszins met de werkelijkheid, zoals al spoedig bleek. In navolging 
van de vs had de Sovjet-Unie zich aanvankelijk gericht op de ontwikkeling van strategische 
bommenwerpers als het primaire overbrengingsmiddel van kernwapens. De productie van de 
twee belangrijkste ontwerpen, de m-4 Bison en de Tu-95 Bear, bleef niettemin ver achter bij de 
output van de Amerikaanse vliegtuigindustrie, waar bommenwerpers van de typen b-36, b-47 
en b-52 aan de lopende band van de productielijn rolden. Bovendien leken de dagen van de op 
grote hoogte vliegende strategische bommenwerper inmiddels geteld door de snelle technolo-
gische ontwikkelingen op luchtverdedigingsgebied. Dit deed Moskou er midden jaren vijftig toe 
besluiten de ontwikkeling van icbm’s voorrang te verlenen. De duizenden Duitse wetenschap-
pers en technici die na afloop van de Tweede Wereldoorlog in Sovjet-handen waren gevallen, 
gaven het Sovjet-raketprogramma een boost. De Duitse v-2 ballistische raket, waar de Sovjets 
eveneens de hand op legden, diende als voorbeeld voor de eerste generatie raketten, die qua 
betrouwbaarheid en bereik gaandeweg verbeterden. Dit resulteerde in 1957 in de ss-6 Sapwood, 
de eerste bruikbare icbm.76 Het belang van dit nieuwe wapen in het Sovjet-arsenaal werd door 
Chroesjtsjov onderstreept door eind 1959 de Strategische Raketstrijdkrachten tot een nieuw en 
onafhankelijk krijgsmachtdeel uit te roepen.
 Achter dit succes gingen echter gebreken schuil. Het raketprogramma werd geplaagd door 
tekorten aan grondstoffen voor kernenergie (splijtstof ) en door de explosief stijgende kosten.77 De 
productie bleef achter bij de verwachtingen, onder meer omdat de industrie de kennis en uitrus-
ting ontbeerde voor de serieproductie van icbm’s. Het ongepolijste ontwerp van de ss-6 sloot die 
optie overigens al bij voorbaat uit. Van de Sapwood zouden er nimmer meer dan vier operationeel in 
gebruik worden genomen. Zijn opvolger, de in 1961 in productie genomen ss-7 Saddler, voldeed in 
alle opzichten beter. De 186 Saddlers werden vanaf 1965 aangevuld met 23 minder geavanceerde ss-8 
Sasins.78 Samen met circa 100 slbm’s vertegenwoordigden deze 200 icbm’s in 1965 de gehele inter-
continentale ballistische aanvalsmacht van de Sovjet-Unie. De vs stelden daar ruim 850 icbm’s en 
bijna 500 slbm’s tegenover. De Sovjet-Unie liep achter de feiten aan.79

 De conventionele strijdkrachten van de Sovjet-Unie bleven voorlopig dus de grootste bedrei-
ging voor de navo. Elk van de Sovjet-krijgsmachtdelen profiteerde van de invoering van nieuwe 
geavanceerde wapensystemen, zoals tactische kernwapens, diverse typen geleidewapensyste-
men en lucht-luchtraketten. Bij de Sovjet-landstrijdkrachten, naar schatting 2,5 miljoen man 
sterk, ging het in 1952 ingezette proces van mechanisering vanaf 1957 feilloos over in een verdere 



H O O F D S T U K  3186

modernisering van het materieel. De introductie van nieuwe gevechtsvoertuigen maakte een 
aanpassing van de divisiestructuur mogelijk: Sovjet-divisies werden kleiner en mobieler, maar 
kregen de beschikking over meer vuurkracht. Deze reorganisatie, in combinatie met een aan-
gepaste trainingswijze, vormde het Sovjet-antwoord op de nucleaire oorlogvoering. Bovendien 
schonk het Kremlin veel aandacht aan chemische oorlogvoering, in offensieve en defensieve zin. 
De slagkracht en mobiliteit van de divisies ‘nieuwe stijl’ namen begin jaren zestig nog toe door 
de komst van het btr-60-pantserinfanterievoertuig en de t-62-tank. De satellietlanden brachten 
samen ongeveer zestig divisies in. In hun bijdrage zag de navo als gezegd wel een mogelijke 
zwakke plek: naast twijfels omtrent hun loyaliteit, waren de divisies van de satellietlanden ook 
“qualitatively inferior” aan die van de Sovjets. Evenmin konden zij over kernwapens beschikken. 
Het optreden van de Sovjet-landstrijdkrachten werd in navo-ogen vooral gehinderd door de 
afhankelijkheid van het spoorwegnet voor de verplaatsing over grote afstanden, en door de ach-
terstand op elektronisch gebied.80

 Op maritiem gebied stond de Sovjet-Unie er het minst goed voor, ofschoon de Sovjet-marine 
een indrukwekkende inhaalrace had ingezet. Haar primaire aanvalswapen, de onderzeeboot, 
won aan potentie door nieuwe vindingen als de slbm en nucleaire voortstuwing. In de jaren zes-
tig maakten liefst vier typen nucleair voortgedreven onderzeeboten hun opwachting: de Echo, 
Hotel, November en de Victor i. Ondanks de introductie van zeer capabele nieuwe oorlogssche-
pen kon de oppervlaktevloot van de Sovjet-Unie (nog) niet wedijveren met de kwalitatief en 
kwantitatief superieure Amerikaanse, Britse en Franse marines. Als belangrijkste tekortkoming 
gold het gemis aan vliegkampschepen, waardoor maritieme operaties afhankelijk bleven van op 
land gestationeerde vliegtuigen. Het onderhouden van vier vloten, geografisch wijdverspreid 
en geen van alle gezegend met een directe toegang tot open zee, drukte zwaar op de logistieke 
verzorging. De navo onderkende ook het gebrek aan (oorlogs)ervaring en vooruitgeschoven 
vlootbases als zwaktes.81

 De modernisering van de Sovjet-luchtstrijdkrachten, waarvan de omvang werd geschat op 
500.000 man, kende sterke en zwakke kanten. De nationale luchtverdediging, een van de vier com-
ponenten van de Sovjet-luchtstrijdkrachten, mocht diverse nieuwe typen onderscheppingsjagers 
verwelkomen. Daarvan was de supersonische mig-21 Fishbed de meest in het oog springende. Van 
deze kleine jager met deltavleugel, die tweemaal de snelheid van het geluid kon bereiken, zouden 
er meer dan tienduizend worden gebouwd. Uit het brein van vliegtuigbouwer Pavel O. Sukhoi ont-
sproot de eveneens supersonische Su-9 Fishpot, terwijl Andrej N. Tupolev in 1957 de Tu-28 Fiddler 
presenteerde, een langeafstands-onderscheppingsjager. Voorzien van radar en nieuwe soorten 
vliegtuigbewapening, waaronder lucht-luchtraketten, vormden zij een serieuze bedreiging voor 
de Amerikaanse en Britse strategische bommenwerpervloot die het tegenoffensief moest uitvoe-
ren. Samen met de gedateerde Yak-25 Flashlight en mig-19 Farmer vormde deze nieuwe generatie 
onderscheppingsjagers de ruggengraat van de Sovjet-luchtverdediging. Vanaf midden jaren vijf-
tig kregen zij gezelschap van een nieuw luchtverdedigingswapen: de grond-lucht geleide raket. 
Het bekendste Sovjet-voorbeeld was de sa-2 Guideline, die in mei 1960 wereldfaam verwierf door 
een Amerikaanse u-2 neer te schieten. Enkele jaren later bereikten ook de sa-3 Goa en sa-5 Gam-
mon een operationele status. De introductie van geavanceerde radarsystemen, de hoge graad van 
geoefendheid, de toename van het aantal jachtvliegtuigen bij de luchtmachten van de satellietlan-
den en hun integratie met de Sovjet-luchtmacht beloofden de penetratie van het Sovjet-luchtruim 
door navo-vliegtuigen tot een ware beproeving te maken.82
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De vernieuwingsdrang ging evenmin onopgemerkt voorbij aan de andere drie componenten 
van de Sovjet-luchtstrijdkrachten. Sukhoi’s Su-7 Fitter jachtbommenwerper, die zowel van een 
conventionele als nucleaire bewapening kon worden voorzien, versterkte de tactische lucht-
strijdkrachten. De nieuwe Yak-28 Brewer voldeed als tactische bommenwerper weliswaar niet 
aan de verwachtingen, maar bewees zijn waarde als verkenningsvliegtuig. Latere versies waren 
gespecialiseerd in elektronische oorlogvoering, een relatief onontgonnen gebied waarin de 
Sovjet-Unie vanaf 1960 veel energie stopte. Na een lange en problematische ontwikkelingsfase 
konden de strategische luchtstrijdkrachten zich in 1962 verheugen op de invoering van de Tu-22 
Blinder. Deze middelzware bommenwerper, die een snelheid van liefst 1.480 km/h kon bereiken, 
had op papier de potentie de navo-luchtverdediging in verlegenheid te brengen. De militaire 
luchttransportvloot, ten slotte, won eveneens aan waarde door de invoering van nieuwe typen 
vrachtvliegtuigen en helikopters.83

 Ondanks de indrukwekkende vorderingen kenden ook de Sovjet-luchtstrijdkrachten zwak-
tes, die de navo in geval van oorlog zou kunnen uitbuiten. Zo waren de radarsystemen, zowel 
op de grond als aan boord van jachtvliegtuigen, weliswaar verbeterd, maar ze bleven gevoelig 
voor elektronische storingen. Meer dan de helft van de luchtverdedigingsjagers en jachtbom-
menwerpers, waaronder de nieuwe Su-7 en mig-21, bestond uit dagjagers, die bij duisternis 
of slecht weer geen actieve rol speelden. De luchtverdediging had voorlopig geen antwoord op 
vliegtuigen die op lagere hoogten het luchtruim binnenvlogen.84 Ten slotte leek de rigide trai-
ningswijze de ontwikkeling van initiatief, vindingrijkheid of leiderschap in de weg te staan.85

 De introductie van nieuwe wapensystemen als de icbm en andere raketsystemen had ook 
in de Sovjet-Unie haar weerslag op het militair-strategisch denken. Hoewel de nationale lucht-
verdediging haar status behield, nam het belang van air power als geheel in de militair-strate-
gische plannen aanvankelijk af naarmate (tactische) nucleaire raketten zich aandienden. De 
intercontinentale ballistische raket verwees de strategische luchtstrijdkrachten naar het tweede 
plan.86 De halvering van de tactische luchtstrijdkrachten werd pas een halt toegeroepen na aan-
dringen van het Rode Leger, dat in de jachtbommenwerper een effectiever instrument voor de 
ondersteuning van het grondoffensief zag dan in grond-grondraketten.87 Het voorheen onaan-
tastbare Rode Leger lag zelf eveneens onder vuur. In de militaire en politieke Sovjet-leiding 
had een fel debat plaats tussen voor- en tegenstanders van een strategie gebaseerd op louter 
nucleaire middelen. Pas na Chroesjtsjovs afscheid van de politieke arena in 1964 herwonnen de 
traditionele krijgsmachtdelen hun vroegere status, hoewel de positie van de jongere Strategi-
sche Raketstrijdkrachten onaangetast bleef. Om te triomferen in een oorlog tegen de Westerse 
‘imperialisten’ had elk van de krijgsmachtdelen een taak te volbrengen. In de als voorheen offen-
sief georiënteerde Sovjet-doctrine dienden kernwapens om het navo-vergeldingspotentieel te 
vernietigen en bressen in de verdedigingslinie te slaan, die dan vervolgens door grondtroepen 
– ondersteund door artillerie, vliegtuigen en luchtlandingen – konden worden uitgebuit.88

 De navo verwachtte dat een Sovjet-offensief, aangevuld met strijdkrachten van het War-
schaupact, zou beginnen met aanvallen door bommenwerpers en icbm’s op het vergeldings-
potentieel van de navo. Onder dekking van bombardementen door (jacht)bommenwerpers en 
raketten zouden de landstrijdkrachten langs meerdere aanvalsassen West-Europa binnentrek-
ken met het doel om strategisch belangrijke gebieden, waaronder Noord-Noorwegen en de toe-
gangen tot de Baltische Kust en de Zwarte Zeekust, veilig te stellen. Op de centrale as baanden 
gemechaniseerde eenheden tanks zich een weg over de Noord-Duitse laagvlakte. Eenmaal ten 
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westen van de Rijn stoomden zij op richting de Kanaalkust en de Atlantische kust, terwijl een 
deel van de aanvalsmacht afboog in zuidelijke richting. Op zee trachtten Sovjet-onderzeeboten 
de vitale communicatielijnen tussen Noord-Amerika en het Europese vasteland te verbreken. In 
combinatie met (nucleaire) aanvallen op selecte militaire en/of burgerdoelen in Groot-Brittan-
nië, Noord-Amerika, Afrika, het Midden Oosten en elders ter wereld zou dit geweld de navo 
ten slotte op de knieën moeten dwingen.89 Achteraf bezien was de strategische discussie bin-
nen de navo weinig betekenisvol, omdat de Sovjetplannen de onmiddellijke inzet van nucleaire 
wapens voorschreven.

Het westerse antwoord: teruggrijpen op kernwapens

De westerse reactie op een Sovjet-offensief, zoals hierboven beschreven, kende geen geheimen: 
de navo zou onmiddellijk met nucleaire wapens terugslaan. Met tnw’s zouden de ‘schild’-strijd-
krachten de Sovjet-opmars zo ver mogelijk oostwaarts in de kiem moeten smoren, terwijl het 
nucleaire tegenoffensief en de conventionele operaties te land, ter zee en in de lucht aan al Moskous 
aspiraties een einde zouden maken. Hoewel het karakter en de duur van de operaties onmogelijk te 
voorspellen waren, hield de navo vast aan een opdeling van de oorlog in twee fasen. Gedurende de 
“nuclear exchange”, waarin de eerste fase voorzag, trachtten beide partijen een nucleair overwicht 
te verkrijgen door hun kernwapenarsenaal te exploiteren. Na uiterlijk dertig dagen zou de tweede 
fase intreden, waarin de conventionele operaties de overhand kregen.90

 Vormde de strategische bommenwerper voorheen het belangrijkste offensieve middel, begin 
jaren zestig omvatte het nucleaire ‘zwaard’ tevens icbm’s en Polaris-kernonderzeeboten voor-
zien van slbm’s (de strategic triad). De van een “integrated nuclear capability” voorziene conven-
tionele ‘schild’-strijdkrachten droegen eveneens bij aan de afschrikking: een sterk ‘schild’ zou 
Moskou tot zwaardere maatregelen dwingen om een doorbraak te forceren en zodoende de kans 
op (nucleaire) escalatie verhogen. ‘Schild’-strijdkrachten behielden voorts hun defensieve taak: 
de bescherming van het nucleaire vergeldingspotentieel en de verdediging van het navo-ter-
ritoir door de vijand zo ver mogelijk oostwaarts tegen te houden tot het tegenoffensief effect 
had.91 Daarbij was een belangrijke taak weggelegd voor de luchtverdediging, die met onder-
scheppingsjagers en in toenemende mate met grond-lucht geleidewapensystemen, opgesteld in 
een geleidewapengordel in de Bondsrepubliek (zie pagina 206), de (initiële) luchtaanvallen van 
het Warschaupact trachtte te pareren. Het was de taak van de parate divisies te voorkomen dat 
West-Europa onder de voet zou worden gelopen. De naast elkaar opgestelde legerkorpsen van de 
lidstaten vormden samen een lange, aaneengesloten verdedigingslinie die liep langs de rivieren 
de Weser en de Fulda (vanaf 1963 de Duits-Duitse grens). De navo-landstrijdkrachten moesten 
langs deze verdedigingslijn stand proberen te houden, daarbij gesteund door tactische verken-
ningsvliegtuigen die lucratieve doelwitten zoals troepenconcentraties en mobiele raketsyste-
men opspoorden voor de inzet van nucleaire grond-grondraketten.
 Hoewel op directe luchtsteun door de tactische luchtstrijdkrachten in de openingsdagen 
van een conflict niet mocht worden gerekend, leverden de jachtbommenwerpers wel een indi-
recte bijdrage door het gevechtsveld van het vijandelijke achterland af te snijden (interdictie), 
terwijl zij het luchtruim verschoond hielden van vijandelijke vliegtuigen door vliegbases, radar-
stations, luchtafweer en commandocentra aan te vallen. Dergelijke offensieve counter-air-mis-
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sies, gericht op het veroveren van het luchtoverwicht, leverden ook een waardevolle bijdrage 
aan de doortocht van Amerikaanse en Britse strategische bommenwerpers op weg naar doelen 
in de Sovjet-Unie. Naast de strategische luchtmacht, mrbm’s, icbm’s en slbm’s figureerden 
de tactische luchtstrijdkrachten steeds nadrukkelijker in saceur’s Atomic Strike Plan: pakweg 
een derde van de jachtbommenwerpers werd ingepland voor nucleaire aanvalsvluchten (Fighter 
Bomber Strike; fbs). Tot de mogelijke aanvalsdoelen behoorden havenfaciliteiten, in een poging 
het maritieme Sovjet-gevaar te bezweren. De strijd ter zee focuste zich op het onderzeeboot-
wapen, dat de grootste bedreiging vormde voor de veilige aanvoer van materiële en personele 
versterkingen vanaf het Amerikaanse continent. Deze versterkingen zouden de navo in staat 
stellen stand te houden, terwijl de onophoudelijke bombardementen de wil en het vermogen 
van Moskou en zijn bondgenoten om de oorlog voort te zetten, definitief zouden breken.92

Het aandeel van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in de navo-plannen: 
uitbreiding met nucleaire taken

Met uitzondering van het strategisch bombardement vervulde de klu een rol in alle overige 
aspecten van de luchtoorlogvoering. Het Commando Luchtverdediging nam deel aan de lucht-
verdediging van het 2ataf-gebied. De verdediging van het Nederlandse luchtruim zou door 
de integratie van de bondgenootschappelijke luchtverdediging na 1960 worden verzorgd in de 
vorm van gebiedsverdediging. Voor het uitvoeren van zijn taken stonden het clv luchtverde-
digingsjagers en – vanaf 1961 – geleidewapensystemen tegen luchtdoelen ter beschikking. De 
tactische luchtstrijdkrachten, de offensieve tak van de klu, hadden als voornaamste taak het 
verkrijgen van luchtoverwicht door het uitvoeren van aanvallen op het luchtpotentieel van de 
vijand. Verder behoorden interdictie, directe luchtsteun aan grondtroepen en fotoverkenning 
tot de taken van de tactische squadrons. Tot de niet-gevechtstaken behoorde het verzorgen van 
luchttransport, terwijl de klu ook voorzag in de kl-behoefte aan lichte vliegtuigen en helikop-
ters voor artilleriewaarneming, licht transport en verbindingstaken. Dit ‘traditionele’ takenpak-
ket werd na de introductie van tnw’s uitgebreid met een tweetal nucleaire taken, een defensieve 
en een offensieve. De defensieve taak betrof de luchtverdediging met geleide wapens van het 
type Nike-Hercules, die van een nucleaire lading kon worden voorzien. Hierdoor was het moge-
lijk om met één enkele raket een grote vliegtuigformatie uit te schakelen. Het zou niettemin tot 
1966 duren eer de eerste van de zes aangewezen squadrons over kernkoppen kon beschikken. De 
tweede nucleaire taak was offensief van aard: twee tactische squadrons ruilden hun conventio-
nele bewapening in voor kernbommen.93

 Hoewel minister Staf al in februari 1957 door het hoofd van de maag op de hoogte werd 
gebracht dat de klu conversion kits tegemoet kon zien om haar f-84f-vloot geschikt te maken 
voor het vervoeren van een type mk.7 kernwapen, vond de overdracht van de eerste kits niet voor 
december 1958 plaats.94 De klu ontving vier ma-2 en 106 ma-1a kits voor de installatie van het 
Low Altitude Bombing System (labs). Niet alleen de Thunderstreaks van het als strike squadron 
aangewezen 311 Squadron, maar ook het gros van de f-84f’s van de overige squadrons ondergin-
gen de modificatie om het kernwapen te kunnen dragen. Deze ombouw bestond uit het plaatsen 
van een bedieningspaneel in de cockpit en het aanbrengen van een afwerpmechanisme in het 
linker vleugelophangpunt. Een Amerikaans team assisteerde bij het installeren van de eerste 



H O O F D S T U K  3190

systemen, waarna het Nederlandse personeel zelf de resterende f-84f’s onder handen nam. Het 
Depot Elektronisch Materieel (delm) werd na het uitvoeren van enkele infrastructurele aan-
passingen geschikt bevonden voor het hoger onderhoud aan het labs-systeem, waarvoor uit 
het mdap reservedelen en testapparatuur beschikbaar werden gesteld. Het eerste- en tweede-
lijnsonderhoud vond op de bases plaats door Nederlands onderhoudspersoneel, dat hiervoor on 
the job training kreeg van Amerikaanse technici. Uit veiligheidsoverwegingen werd het project 
binnen de klu aangeduid met de codenaam Blue Danube.95

 Het modificeren van de f-84f’s vormde in feite het gemakkelijkste deel van de opdracht. 
Daarnaast moesten er overeenkomsten met de vs worden getekend waarin de overdracht van 
atoominformatie en de opslag van kernwapens op Nederlands grondgebied werden geregeld, 
terwijl de autorisatie voor de training van 311 Squadron een afzonderlijk technical agreement ver-
eiste.96 Verder dienden er trainingsprogramma’s te worden geschreven en extra personeel opge-
leid voor het uitvoeren van onderhouds-, bewapenings-, en bewakingstaken. Bovendien moest 
er een speciale bunker, de Weapon Storage Area (wsa), op Vliegbasis Volkel worden ingericht.97 
De wsa kreeg een plekje aan de rand van de basis en werd dag en nacht bewaakt door een onge-
veer vijftig man sterk Amerikaans bewakingsteam, de zogeheten custodians. Zij bewaakten het 
binnenterrein rondom de wsa, terwijl het personeel van het Luchtmacht Bewakingskorps de 
beveiliging van het gebied daarbuiten op zich nam.98 Het bleek nog een lastige opgave om in de 
vereiste, forse aantallen lbk-personeel te voorzien.
 In juni 1959 ving de training op de gemodificeerde f-84f’s aan. Een tweekoppig Amerikaans 
instructieteam van de United States Air Forces in Europe nam de zes meest ervaren vliegers van 
311 Squadron twee maanden lang onder zijn hoede. De vliegers werden vertrouwd gemaakt met 
twee verschillende aanvalsmethoden: de High Altitude Bombing System-methode (habs), waarbij 
het wapen met behulp van het richtvizier vanaf circa 8 km hoogte op het doel werd afgeworpen, 
en de labs-methode, een aanval op extreem lage hoogte (10 á 20 meter) en hoge snelheid (900 
km/h), waarbij de vlieger de kernbom in een steile klim boven het doel losliet om zich met een 
halve looping bliksemsnel uit de voeten te maken om de atoomexplosie voor te blijven. Deze 
methode stond onder de vliegers wel bekend als over the shoulder bombing. In ongeveer vijftien á 
twintig oefenmissies op oefenterrein De Vliehors werd het zestal klaargestoomd tot volwaardige 
habs/labs-instructeurs. Op hen rustte de taak hun ervaring op de overige negentien squadron-
leden over te brengen. Voor deze groep begon de habs/labs-training begin augustus. Vrijwel 
dagelijks vlogen de f-84f’s, bewapend met ruim elf kilogram zware mk.76 oefenbommen, naar 
De Vliehors om beide aanvalsmethoden tot in de puntjes te leren beheersen.99 Tussen november 
1959 en februari 1960 deed een 34 man sterk usafe-team Vliegbasis Volkel aan om 311 Squadron 
aan een afsluitend trainingsprogramma te onderwerpen. Door theorielessen, (vlieg)oefeningen 
en een eindevaluatie werd het squadron – vliegers, grond- en inlichtingenpersoneel – op de 
shape-standaard gebracht. Het vliegprogramma omvatte initial training (vliegtuigbeheersing, 
alsmede navigatie-, formatie- en instrumentvliegen), bomb training (habs- en labs-techniek) 
en combat profile training (nagebootste oorlogsmissies, inclusief het aanvliegprofiel). Een vlieger 
werd pas operationeel verklaard wanneer hij in zes opeenvolgende missies zijn mk.76 oefenbom 
binnen een straal van 300 meter (habs) of 450 meter (labs) van het oefendoel kon werpen.100 Na 
ruim een jaar kon 311 Squadron op 1 juli 1960 als eerste niet-Amerikaans Fighter Bomber Strike-squa-
dron operationeel aan de navo worden aangeboden. Daarmee zat de taak voor het Amerikaanse 
instructieteam er nog niet op: in 1960 brachten zij van elk van de overige conventionele tactische 
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squadrons zes vliegers de beginselen van de habs- en labs-technieken bij. De uitverkorenen 
droegen op hun beurt deze kennis over aan de overige leden van hun eenheid.101

 Die ervaring kwam vooral de vliegers van 312 Squadron goed van pas. Dit squadron werd in 
1960 aangewezen om als tweede tactische squadron de conventionele aanvalstaak in te ruilen 
voor de nucleaire. Doordat de Scandinavische lidstaten geen kernwapens op hun grondgebied 
duldden, dreigde er een tekort aan nucleaire squadrons binnen de navo te ontstaan. Nederland 
stemde daarop in met het verzoek van de navo een tweede strike squadron op te richten. 312 
Squadron begon op 1 oktober 1961 aan het lange opwerktraject tot nucleair squadron. Daardoor 
schoof het de operationele conversiecursus op de f-84f, die ‘312’ begin 1959 van het gedeacti-
veerde 313 Squadron had overgenomen, door naar 315 Squadron.102 Op 1 juni 1962 kon het squa-
dron in zijn nieuwe rol operationeel aan de navo worden aangeboden. Samen met zustersqua-
dron ‘311’ vormde het eveneens op Volkel gestationeerde 312 Squadron de Volkel Wing.103

 Eenmaal als operationeel aangemerkt, kregen de squadrons van shape vaste aanvalsdoelen 
toegewezen. Bij de navo-alarmering General Alert, die het uitbreken van een oorlog aankon-
digde, zouden de Thunderstreaks in actie komen om hun oorlogsdoelen uit te schakelen. Hier-
voor stelde elk squadron een eigen Launch Sequence Plan op. Deze afzonderlijke plannen werden 
op shape-niveau op elkaar afgestemd.104 Wanneer hun nucleaire taak was volbracht, kwamen 
de f-84f’s ter beschikking van c-2ataf voor aanvallen met conventionele munitie op gelegen-
heidsdoelen.105 shape kende 311 Squadron in eerste instantie drie aanvalsdoelen toe, een aantal 
dat in 1961 tot dertien was uitgegroeid.106 Ofschoon shape voornemens was het aantal doelen 
tot twintig uit te breiden, achtte de klu – ook na het operationeel worden van 312 Squadron 
– uit materieel en personeel oogpunt veertien doelen het maximum haalbare. Het geallieerde 
hoofdkwartier trachtte de luchtmachtleiding te bewegen nog een derde en vierde squadron naar 
een nucleaire taak te converteren, doch die verzoeken ketsten af op operationele, personele en 
financiële bezwaren van Nederlandse zijde.107

 Om bij een verrassingsaanval snel te kunnen reageren, stonden continu twee bewapende 
f-84f’s op Quick Reaction Alert (qra), gereed om binnen een kwartier na een alarmmelding op 
weg te zijn naar hun doelen. Aanvankelijk stond de qra-vlucht alleen paraat tijdens daglicht-
uren, maar vanaf 1963 stelde shape een 24-uurs qra verplicht.108 Dit betekende een zware belas-
ting, niet alleen voor de vliegers, maar evengoed voor het bewapenings- en grondpersoneel. Op 
Volkel verrezen dat jaar Alert Hangars, overdekte dispersals en een stand-by-gebouw voor het per-
soneel dat qra-dienst draaide. Hoewel het nut van shape’s nieuwste eis door de Luchtmacht-
staf in twijfel werd getrokken, startte de vliegbasis een intensief nachtvliegprogramma. De 
f-84f was niet uitgerust voor nachtelijke operaties, zodat er maar een “zeer kleine kans” bestond 
dat vliegers in duisternis of slecht weer hun doelen zouden kunnen vinden, laat staan raken. 
shape was niettemin van mening dat iedere kans, hoe gering ook, moest worden gegrepen.109 
Het geallieerde hoofdkwartier drong er bij de klu bovendien op aan de 24-uurs qra voortaan 
met vier f-84f’s te verzorgen. Omdat daarvoor de vereiste mankracht (vliegers, bewakingsperso-
neel) ontbrak, accepteerde shape dat de klu aan die eis vooralsnog niet kon voldoen.110 In geval 
van verhoogde spanningen kon de qra-sterkte wel tijdelijk worden opgevoerd. De crises rond 
Berlijn en Cuba gaven hier begin jaren zestig twee keer aanleiding toe. Hoewel uit de bronnen 
niet duidelijk blijkt of deze maatregelen echt zijn doorgevoerd, lagen er in september 1961 in 
reactie op de Berlijnse crisis wel plannen gereed om de qra-vlucht van 311 Squadron met ingang 
van 18 september met twee f-84f’s uit te breiden.111 Ten tijde van de Cuba-crisis lijkt de qra-
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sterkte wel te zijn verhoogd. In het boek Jachtvliegers in de Koude Oorlog van S.A. Netto verhaalt deze 
oud-vlieger dat in oktober 1962 zowel 311 Squadron als het pas vier maanden daarvoor operationeel 
verklaarde 312 Squadron elk met vier bewapende Thunderstreaks paraat stond. De vliegers, die 
lange diensten van acht uur op en af draaiden, wachtten gespannen in hun cockpit op het bevel 
hun doelwit aan de andere zijde van het IJzeren Gordijn aan te vallen. Op het hoogtepunt van de 
crisis, in het laatste weekeinde van oktober 1962, hield Volkel zelfs twaalf f-84f’s stand-by. De squa-
drons hielden die uiterste krachtsinspanning een etmaal vol, tot het bericht de vliegbasis bereikte 
dat de Sovjet-schepen op weg naar Cuba rechtsomkeert hadden gemaakt.112 Zonder in actie te hoe-
ven komen, hadden 311 en 312 Squadron hun waarde bewezen. Desondanks begon hun ‘werktuig’, 
de uit de vroege jaren vijftig stammende f-84f, tekenen van tactische veroudering te vertonen. 
Het wekte dan ook geen verbazing dat beide squadrons in de moderniseringsplannen van de klu 
genoteerd stonden om te worden uitgerust met de moderne f-104g.

3.4 De opbouwplannen van de klu: een verschuiving van bemande 
 vliegtuigen naar geleide wapens

Met de afronding van het Luchtmachtplan 1951-1954 telde de Koninklijke Luchtmacht begin 1957 
zestien operationele squadrons: zes dagjager-, drie nachtjager-, zes tactische en een fotoverken-
ningssquadron. Zij waren uitgerust met tweede-generatie-jachtvliegtuigen, met uitzondering 
van enkele dagjagersquadrons, die nog met de Meteor f. mk.8 opereerden. De Luchtmachtstaf 
voorzag de conversie van het zesde en laatste Meteor-squadron op de Hunter niet voor 1959. 
Zover zou het nooit komen: al in januari 1958 nam de klu afscheid van de eerste van haar dagja-
gersquadrons (327 Squadron). Met 316 Squadron werd ook een van de tactische squadrons ont-
bonden. De klu liep met de maatregelen vooruit op de presentatie van het shape mc 70 mini-
mumbehoeftenplan, die in april 1958 plaatshad. De dagjager had geen toekomst meer, zo luidde 
een van de uitkomsten van deze studie, die als richtsnoer fungeerde voor de tweede opbouwfase.
 De opheffing van de dagjagersquadrons was niet de enige ingrijpende verandering die de 
klu in de komende jaren te wachten stond. In de bijlagen bij mc 70 stond per lidstaat vermeld 
welke bijdrage het zou moeten leveren. Nederland stond voor 1963 te boek voor 5 squadrons all 
weather-jachtvliegtuigen (80 vliegtuigen), 4 tactische squadrons (100 vliegtuigen) en 4 groepen 
grond-lucht geleide wapens van het type Nike. De dagjagersquadrons verdwenen geleidelijk van 
de sterkte, tot de opheffing van de laatste squadrons in 1962. Opvallend was het feit dat de klu na 
1960 niet langer een fotoverkenningssquadron zou bijdragen, maar in plaats hiervan een groep 
grond-grond geleide wapens (surface-to-surface missile; ssm) moest leveren.113 Hoewel de klu door 
haar vertegenwoordiging in de diverse navo-staven over het algemeen goed van de inhoud van 
plannen op de hoogte was, kwam de opheffing van het gespecialiseerde 306 Squadron als een vol-
slagen – en onplezierige – verrassing. Aangezien de lidstaten op bilaterale wijze aanpassingen in 
de verdeling van hun strijdkrachten mochten aanbrengen, stelde de Luchtmachtstaf zich onmid-
dellijk in contact met zijn Duitse evenknie. De Luftwaffe moest naast een tweetal ssm-groepen ook 
elf verkenningssquadrons leveren, maar kon deze door een tekort aan jachtvliegers voorlopig niet 
allemaal bemannen. cls luitenant-generaal Schaper stelde de oosterburen daarop een ruil voor, 
waarbij de klu haar verkenningssquadron behield en de Luftwaffe een verkenningssquadron min-
der en een ssm-groep extra opbracht. De Inspekteur der Bundesluftwaffe, generaal Josef Kammhu-
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ber, het brein achter de succesvolle Duitse Nachtjagd in de Tweede Wereldoorlog, stemde hiermee 
in.114 Deze ruil liet onverlet dat het vliegtuigbestand van de klu aanzienlijk zou worden ingekrom-
pen: van 16 naar 10 operationele squadrons, aangevuld met 1 transportsquadron (16 vliegtuigen) 
en 4 squadrons lichte vliegtuigen (72 vliegtuigen). Daartegenover stond de introductie van twee 
nieuwe wapensystemen: het geleide wapen en een awx-jachtvliegtuig van de derde generatie, die 
de Hunter, f-86k, f-84f en rf-84f zou vervangen.
 Voor het behoud van vier tactische squadrons had de klu zelfs een ‘aanval’ van saceur 
Norstad moeten pareren, die in de herfst van 1957 met de gedachte speelde de klu met de Bel-
gische luchtmacht te laten integreren. De opperbevelhebber stelde voor dat de klu zich geheel 
op de luchtverdedigingstaak zou toeleggen, terwijl België zich zou beperken tot het leveren van 
tactische luchtstrijdkrachten. Minister Staf, die hier om financiële redenen oren naar had, liet 
namens Nederland weten “hiertoe in beginsel wel bereid te zijn”. De Luchtmachtleiding dacht 
daar wat genuanceerder over, omdat zij bang was haar onafhankelijke status te verliezen. Tevens 
verwachtte de klu dat saceur’s voorstel problemen van politieke aard met zich mee zou bren-
gen, waaronder de inbreuk op de soevereiniteit. Uiteindelijk kwam het slechts tot een integratie 
van de vliegopleidingen van de beide buurlanden. Een samenwerking op opleidingsgebied kon 
– zonder het verlies van zeggenschap – mankracht en geld besparen; geld dat de klu nodig had 
voor de aanschaf van vliegtuigen en geleide wapens.115 Ondanks de talrijke problemen die mc 70 
op financieel, personeel, organisatorisch en operationeel gebied met zich zou meebrengen, con-
formeerde de Luchtmachtstaf zich aan shape’s minimumbehoeftenplan. Ze vertaalde de Neder-
landse luchtmachtbijdrage, als vermeld in het navo-document, naar een nationaal plan.

Voor het blok gezet

De beslissing over de toekomstige samenstelling van de klu hing echter af van de acceptatie 
van mc 70. Terwijl de luchtmachtleiding en minister van Oorlog Staf achter shape’s plannen 
stonden, was het kabinet huiverig voor de financiële consequenties. Op 11 april 1958 bracht Staf 
de ministerraad op de hoogte. Minister-president Drees meende dat Nederland al meer uitgaf 
aan defensie dan vergelijkbare lidstaten en met de zorgelijke situatie in Nieuw-Guinea waren 
de financiële lasten volgens de premier niet “ongewijzigd te dragen”. Met de bijeenkomst van 
navo-defensieministers voor de deur drukte Drees Staf op het hart “generlei toezeggingen te 
doen bij de bespreking van de nieuwe verdedigingsplannen en de gelegenheid aan te grijpen 
om erop te wijzen, dat Nederland met zijn defensie-uitgaven omlaag zal moeten”. Minister H.J. 
Hofstra (pvda) riep in herinnering dat de militaire autoriteiten er dikwijls een handje van had-
den om plannen te maken die de financiële grenzen te buiten gingen. Staf zegde zijn collega 
van Financiën toe op de navo-bijeenkomst op het financiële vlak een voorbehoud te maken. 
De ministerraadsleden waren dan ook not amused toen zij vernamen dat Staf op de navo-top 
“namens de Nederlandse regering in de meest volstrekte zin [zou] hebben gezegd, dat de voorge-
stelde plannen als minimum worden aanvaard, terwijl door ministers van andere landen allerlei 
voorbehouden zijn gemaakt”.116 Toen de minister van Oorlog na zijn terugkeer uit Parijs op 25 
april in de ministerraad tekst en uitleg kwam geven, wachtte hem dan ook een warm onthaal. 
Drees vond dat Staf de regering “moreel gebonden” had door “het nieuwe plan te aanvaarden als 
basis voor de opzet van de voorgestelde Nederlandse defensiebijdrage”. Dit had tot gevolg dat 
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“men op een minimumbasis plannen maakt en dat men moest besluiten zich elke inspanning te 
getroosten om de doeleinden van die plannen te bereiken en te handhaven”. Hofstra was even-
min gelukkig met Stafs optreden in Parijs, waarmee deze de regering “met huid en haar” aan 
mc 70 had overgeleverd. Staf bestreed dit: hij had mc 70 slechts voor plandoeleinden aanvaard. 
Mocht Nederland financieel niet in staat blijken zijn verplichtingen na te komen, dan kon het dit 
tijdens de Annual Reviews kenbaar maken.117

 Zelf beschouwde Staf de plannen als een “minimum”, zo vertrouwde hij de Defensiecom-
missie toe. Op een vraag van Korthals, die namens de vvd in de commissie zat, of mc 70 hogere 
dan wel lagere eisen stelde dan thans het geval was, antwoordde de minister van Oorlog dat 
Nederland noch omhoog kon (tegenover de bevolking), noch omlaag (om de vs geen aanleiding 
te geven zich terug te trekken).118 mc 70 vroeg niettemin aanzienlijk grotere financiële offers dan 
de in 1956 overeengekomen verhoging van het defensieplafond toeliet. Het kabinet vreesde dat 
Staf Nederland in een lastige positie had gemanoeuvreerd.
 Door enkele deelbeslissingen kwam de realisatie van de luchtmachtplannen intussen dich-
terbij. Zo ging Nederland in juni 1958 in op het Amerikaanse aanbod om een onder het mdap te 
leveren Nike-groep op te richten. De opleiding van personeel was bij het aanbod inbegrepen.119 
Toen bleek dat dezelfde gunstige voorwaarden van toepassing waren op de uitrusting en opleiding 
van een tweede groep, hapte Nederland nogmaals toe. Het zou bij twee Nike-groepen blijven. De 
Nike was ontworpen voor de bescherming van de hogere luchtlagen. Het gevaar onderkennend dat 
vliegtuigen onder de Nike-gordel door zouden vliegen, deed het geallieerde hoofdkwartier beslui-
ten het originele mc 70-plan tussentijds te wijzigen. De resterende twee door Nederland op te bren-
gen geleidewapeneenheden dienden geschikt te zijn voor de bestrijding van luchtdoelen op lage 
en middelbare hoogten. shape schoof hiervoor het Amerikaanse hawk-systeem naar voren. De 
vs waren bereid de benodigde technologische kennis te delen, zodat een Europees hawk-produc-
tieprogramma kon worden opgezet. De mogelijkheid om de nationale industrie in te schakelen bij 
de wapenproductie in navo-verband deed de Nederlandse regering besluiten zich bij Frankrijk, 
Duitsland, Italië en België aan te sluiten in de nato hawk Working Group. In december 1958 kreeg 
minister Staf mandaat van het kabinet om de twee vereiste hawk-bataljons te bestellen.120 Hoewel 
Staf in januari 1959 in de Defensiecommissie nog had laten weten het niet verstandig te vinden 
een derde bataljon af te nemen, gezien het forse prijskaartje (circa zestig miljoen gulden per een-
heid) en het feit dat Nederland zelf voor de aanschaf moest zorgdragen, veranderde hij binnen een 
maand van gedachten.121 Het aantal bataljons dat een lidstaat afnam, bepaalde het aandeel dat de 
nationale industrie in de productie mocht leveren. Door te benadrukken dat België drie bataljons 
afnam, tegenover twee door Nederland, wist Staf op 20 februari 1959 de ministerraad te winnen 
voor zijn voorstel de Nederlandse bestelling tot drie hawk-bataljons te verhogen – op voorwaarde 
dat de financiering tot na 1964 kon worden uitgesteld.122 Noch de klu, noch shape had om een 
verhoging gevraagd. cls Schaper verklaarde op 2 juli 1959 in de Defensiecommissie dat dit besluit 
berustte “op een persoonlijke beslissing” van de minister. Deze ‘soloactie’ was een van Stafs laatste 
daden als minister van Oorlog. Het zou een daad blijken die zijn opvolgers ernstig in verlegenheid 
zou brengen.123

 Hoewel Nederland zich intussen had gecommitteerd aan de oprichting van twee Nike-eenhe-
den en maar liefst drie hawk-bataljons, had het kabinet zich formeel nog altijd niet uitgesproken 
over mc 70. Na de val van het kabinet-Drees iv raakte het onderwerp in de luwte, totdat het nieuwe 
kabinet-De Quay medio 1959 opnieuw met het vraagstuk werd geconfronteerd.124 De slechts kort 
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zittende Van den Bergh wees erop dat zijn voorganger mc 70 als grondslag had erkend, zodat Neder-
land zijn verplichtingen wel moest nakomen. Zijlstra (arp), de nieuwe minister van Financiën, 
meende dat “minister Staf dan verder is gegaan dan in het kabinet was beslist”.125 De meningen 
over de mate waarin Nederland “gebonden” was bleven verdeeld.126 Intussen groeide de druk op het 
kabinet om knopen door te hakken, aangezien de order voor de vervanging van de bestaande vlieg-
tuigtypen uiterlijk eind 1959 geplaatst zou moeten worden. Op 23 oktober 1959 gaf staatssecretaris 
Calmeyer een uiteenzetting in de ministerraad over de kosten die met de opbouw gemoeid zouden 
zijn. Voor de klu bedroegen de totale kosten voor 1960-1963 naar schatting 1.526 miljoen gulden, 
waarvan 680 miljoen gulden was bestemd voor de aanschaf van de benodigde nieuwe jachtvlieg-
tuigen.127 Voor de landmacht gaf Calmeyer een soortgelijk exposé. Hoewel het kabinet een defini-
tief besluit uitstelde tot na de beraadslaging over de Defensienota 1960, kon defensieminister Visser 
de klu begin maart 1960 alvast een gedeeltelijk succesje melden: met minister Zijlstra was hij het 
eens geworden over de aanschaf van een eerste serie van vijftig f-104 Starfighters, met een optie op 
een tweede serie van vijftig.128 De resterende honderd vliegtuigen, zo was de verwachting, kwamen 
voor Amerikaanse rekening. In een Kamerdebat lichtte de minister de noodzaak voor de miljoe-
nenaanschaf nog diezelfde maand toe.129

 Eind mei 1960 verscheen de langverwachte Defensienota 1960. Vanwege de onzekerheid over 
een voortzetting van de Amerikaanse hulp hadden de verantwoordelijke bewindslieden er van 
afgezien in de nota een uitvoerig Luchtmachtplan te presenteren. De plannen voor wat betreft 
de klu waren “opzettelijk vaag gehouden”, zo gaf staatssecretaris Calmeyer later toe.130 Wel ver-
meldde de nota dat mc 70 de basis vormde voor de Nederlandse luchtmachtbijdrage. Dit bracht 
de invoering van hawk’s en Nikes en “de vervanging van de drie huidige typen gevechtsvlieg-
tuigen door een geringer aantal vliegtuigen van één nieuw type” met zich mee. Dit “dubbele 
vernieuwingsproces” zou “vanzelfsprekend” gepaard gaan met organisatorische en logistieke 
problemen, maar, zo vervolgde de nota hoopvol, de klu had “sinds de oorlog reeds tweemaal 
haar straalvliegtuiginventaris in een betrekkelijk korte periode geheel vernieuwd”. De werving 
van technisch hoogwaardig personeel en het handhaven van de gevechtsgereedheid tijdens de 
transitiefase werden als voornaamste knelpunten geïdentificeerd. Verder stond de vervanging 
van de c-47b door twaalf Fokker f-27-transportvliegtuigen op de rol, waren de “oude en versle-
ten voertuigen” aan vervanging toe en werden er gar-8 Sidewinder lucht-luchtraketten inge-
voerd. De nota sloot voor wat betreft het luchtmachtgedeelte af met de waarschuwing dat het 
programma van de klu niet te verwezenlijken was “zonder – voor enkele projecten – een aan-
zienlijke mate van mdap-hulp”.131

 De Tweede Kamer ging in juni, na opnieuw haar ongenoegen over de financiële ondoorzich-
tigheid te hebben uitgesproken, akkoord met de defensienota. Door het nieuwe defensieplafond 
van 1.850 miljoen gulden te accorderen, ontstond de financiële ruimte voor het aanschaffen van 
de tweede serie f-104g’s.132 Daarmee leek tevens de laatste grote financiële hindernis voor de 
uitvoering van de klu-plannen genomen.

Een halvering van de Nederlandse luchtvloot

Dat bleek echter niet het geval. In de zomer werd stilaan duidelijk dat de klu zich geen derde 
hawk-bataljon kon veroorloven. De kosten per bataljon waren in korte tijd explosief geste-
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gen, zodat staatssecretaris Calmeyer voorstelde het derde bataljon uit de defensiebegroting te 
schrappen. Hij hoopte dat de klu nog onder het bataljon uit kon door shape erop te wijzen 
dat mc 70 van Nederland slechts twee bataljons vroeg. dmlu generaal-majoor Maurenbrecher 
maakte Calmeyer attent op de financiële consequenties van een dergelijk besluit. Nederland was 
contractueel gebonden en kon niet meer terug. Annulering leverde een schadepost van 40 à 50 
miljoen gulden op. Dat zou aan het parlement moeilijk uit te leggen zijn.133 Drie maanden later 
was de prijs opgelopen tot 100 miljoen gulden per eenheid, maar van de benodigde 300 miljoen 
gulden was slechts 160 miljoen gulden in de luchtmachtbegroting opgenomen. Meer geld was 
er eenvoudigweg niet.134

 Half september 1960 kreeg de klu een tweede tegenslag te verwerken, toen bleek dat de vs 
niet meer dan 25 Starfighters wilden bijdragen. Minister Visser meende door de vs om de tuin te 
zijn geleid en weigerde aanvankelijk het contract te ondertekenen. Hierop kwam hij naar eigen 
zeggen terug toen bleek dat daardoor het hele f-104-programma op losse schroeven zou komen 
te staan. Het was lastig het been stijf te houden als je tegelijkertijd de hand moest ophouden, zo 
verklaarde hij in de Defensiecommissie.135 Dit belette hem echter niet de Nederlandse order tot 
75 f-104g’s te beperken, hetzelfde aantal als België zou afnemen. Met dit “pokerspel”, zoals Vis-
ser het noemde, hoopte hij een handreiking van de Amerikanen uit te lokken. Die opzet slaagde 
wonderwel: de vs zegden ter waarde van 30 miljoen dollar extra hulp toe aan projecten voor de 
kl en km, waarop de minister de Nederlandse order tot 95 vliegtuigen verhoogde.136 Tezamen 
met de 25 ‘Amerikaanse’ f-104’s kwam het totale aantal daarmee op 120, hetgeen ver verwijderd 
bleef van de 200 stuks die de Luchtmachtstaf nodig achtte. Dit kwam de minister in het parle-
ment op veel kritiek te staan. De Kamerleden konden de door Visser aangekondigde reductie van 
het aantal Starfighters niet rijmen met zijn eerdere uitspraken dat de aanschaf van 200 vliegtui-
gen absoluut noodzakelijk was om aan de navo-verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Met 
name de kvp en pvda trokken fel van leer.137 De klu zou met 120 Starfighters en het in dienst 
houden van de “uitmuntend[e]” f-84f niettemin “ten volle” aan haar bondgenootschappelijke 
verplichtingen voldoen, zo verdedigde staatssecretaris Calmeyer zijn minister.138

 De reden hiervoor lag in shape’s vervolgplan op mc 70, in de bronnen mc 70-1966 genoemd, 
dat de Luchtmachtstaf in januari 1961 onder ogen had gekregen. Na 1966 lag een vermindering 
van 198 tot 141 vliegtuigen in het verschiet, onder handhaving van de 5 geleidewapeneenheden.139 
De vermindering van het aantal vliegtuigen en de toename van het aantal geleide wapens had-
den elkaar “in evenwicht gebracht”, aldus de staatssecretaris, die deze nieuwste ontwikkelingen 
beschouwde als “een geluk bij een ongeluk”.140 In de Memorie van Toelichting was er niettemin 
met geen woord gerept over shape’s laatste wijzigingen, terwijl de Memorie van Antwoord er 
welgeteld één zin aan wijdde. De defensiewoordvoerder van de kvp, Moorman, bracht de alom 
heersende verbijstering in de Kamer als volgt onder woorden. “Wij zitten (...) nog midden in de 
schrik van de mislukte Starfighter-deal, of de Minister zegt ons: vergeet mc-70-1963 maar en 
vergeet ook dat getal van 200 vliegtuigen, dat daarbij hoort. Want er zijn alweer nieuwe plan-
nen en daarin ligt het aantal vliegtuigen aanmerkelijk lager dan die 200, waarover je je zo druk 
maakt.” Moorman voegde hieraan toe “dat de Regering niet door kan gaan met de Kamer plan-
nen, miljarden kostende plannen, voor te leggen, die alweer verouderd zijn nog voordat de dis-
cussies erover in het Parlement hun beslag hebben gekregen”.141 Het was het zoveelste voorbeeld 
van de gebrekkige informatievoorziening aan het parlement. Tegelijkertijd zei het echter iets 
over de grillige plannenmakerij binnen shape.
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Toen de storm was gaan liggen, overheerste de tevredenheid dat de Starfighterkwestie door de 
lagere eisen tot een gunstig einde was gekomen. In de beslotenheid van de Defensiecommis-
sie liet Calmeyer twee dagen later weten dat de vs zich tijdens de onderhandelingen over de 
f-104 waarschijnlijk reeds hadden gebaseerd op de gewijzigde mc 70-plannen en daardoor hun 
steun hadden verminderd. “De gelukkige wending kan (...) wel eens niet zo toevallig zijn als het 
oppervlakkig gezien lijkt”, zo vermoedde de staatssecretaris.142 Wat hij echter voor de commis-
sieleden verzweeg, was dat de vermindering van het aantal vliegtuigen mede mogelijk werd 
gemaakt doordat mc 70 na 1963 voorzag in de vervanging van een tactisch squadron door een 
niet nader gespecificeerd aantal mrbm’s. De als een vroom christen bekend staande Calmeyer 
zat bijzonder met dit vraagstuk in zijn maag. In een nota aan minister Visser riep hij in herinne-
ring dat de mogelijke aanleg van raketbases op Nederlands grondgebied eind jaren vijftig onder 
de bevolking en in het parlement reeds tot “grote beroering” had geleid. De regering had destijds 
het standpunt gehuldigd daartoe slechts bereid te zijn, als dit “op militaire gronden noodza-
kelijk” was. “Thans wordt, zonder dat aan de Nederlandse regering een gewijzigd standpunt is 
uiteengezet, als het ware langs een achterdeur toch overgegaan tot het plaatsen van één of meer 
raketbases op Nederlands grondgebied”, zo waarschuwde Calmeyer. Slechts wanneer de andere 
lidstaten eveneens tot een aanleg besloten, zou de staatssecretaris zich hierbij neerleggen, al 
achtte hij “de gevolgen voor de Nederlandse defensie funest”.143

 Het krijgsmachtdeel dat de ballistische raketten in zijn beheer zou krijgen, en waarvoor 
de klu de eerst aangewezen kandidaat leek, zou flink in aanzien stijgen. Chef Luchtmachtstaf 
Schaper liet blijken Calmeyers gewetensbezwaren niet te delen. In december 1960 schreef hij 
minister Visser dat de eenzijdige vermindering van het aantal Starfighters, zonder daar iets voor 
in de plaats te kunnen stellen, “desastreuze gevolgen [zou] hebben in de gehele opbouw van de 
Koninklijke Luchtmacht”. Voor het voldoen aan mc 70, ook voor de periode na 1966, kwam de 
luchtmacht gevechtsvliegtuigen tekort. De cls betwijfelde evenwel of het mrbm-programma 
wel (tijdig) van de grond zou komen. Mocht dat niet het geval zijn, zo liet Schaper zijn politieke 
baas weten, dan bleef er van de Nederlandse luchtmachtbijdrage aan de navo maar “weinig 
over”.144 De nota leek dan ook een onverhulde poging om de minister tot de aanschaf van een 
groter aantal Starfighters te bewegen. Extra Starfighters zouden er nooit komen – evenmin ove-
rigens als een raketbasis op Nederlands grondgebied. Derhalve moest de klu roeien met de rie-
men die zij had. cls Schaper nam de uitdaging aan. Na de minister een maand eerder nog gewaar-
schuwd te hebben voor de ‘desastreuze gevolgen’ van zijn beleid, voerde Schaper de plannen 
uiteindelijk ‘braaf ’ uit. Gehandicapt door de ‘halvering’ (van 200 naar 95) van het oorspronkelijk 
beraamde aantal Starfighters, besloot de chef Luchtmachtstaf om toch “zoveel mogelijk aan de 
operationele eisen te voldoen”. Twee luchtverdedigingssquadrons, het verkenningssquadron en 
twee tactische squadrons kregen elk de beschikking over achttien nieuwe gevechtsvliegtuigen. 
De resterende f-104g’s vormden de reserve. Twee tactische squadrons moesten zich met de op 
leeftijd rakende f-84f ‘behelpen’, terwijl de reductie van het aantal luchtverdedigings squadrons 
ten dele kon worden opgevangen door het derde hawk-bataljon. Hiervoor ging Schaper het 
gevecht aan met de kl, die aanspraak maakte op het derde bataljon voor de luchtverdediging 
van 1 Lk (zie pagina 241).145

 In tegenstelling tot het Luchtmachtplan 1951-1954, dat tot aan zijn afronding eind 1956 
vrijwel geen wijzigingen onderging, zou het daaropvolgende luchtmachtplan meerdere keren 
moeten worden aangepast. De snelle ontwikkelingen op technologisch gebied waren daar mede 
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debet aan. Voor de klu kwam dit tot uiting in de vraag in hoeverre en op welke termijn geleide 
wapens bemande vliegtuigen zouden vervangen. Een tweede variabele die de planning bemoei-
lijkte, was de onduidelijkheid op hoeveel Amerikaanse steun de klu bij de realisatie van de 
plannen zou kunnen rekenen. Begin jaren zestig kwam op de eerste vraag een voorlopig, en op 
de tweede vraag een definitief antwoord, waarna de Luchtmachtstaf de plannen aan de interna-
tionale eisen en nationale mogelijkheden aanpaste. Het ‘levende’ document mc 70 gold daarbij 
als richtsnoer. Door een reeks van deelbeslissingen kreeg het moderniseringsproces stukje bij 
beetje vorm, maar het was vanaf het begin duidelijk dat de ‘navo-verplichtingen’ de mogelijk-
heden ver te boven gingen.

3.5 Het bondgenootschappelijke luchtverdedigingsvraagstuk: 
 Nederland in de rol van pleitbezorger

Alvorens de blik te richten op de uitvoering van de luchtmachtplannen, onderwerpen we het 
vraagstuk van de bondgenootschappelijke luchtverdediging en de Nederlandse rol hierin aan 
een nadere beschouwing. De invoering van geleide wapens en een nieuwe generatie jachtvlieg-
tuigen in de navo-strijdkrachten ging namelijk gepaard met nieuwe inzichten op het gebied 
van de bondgenootschappelijke luchtverdediging. Om het maximale uit de geavanceerde 
wapensystemen te halen, was een centrale commandovoering geboden. Immers, in een tijdperk 
waarin vliegtuigen zich met snelheden van 2.000 km/h verplaatsten, telde iedere seconde. Die 
snelheid, gekoppeld aan het toenemende vliegbereik, maakte het onmogelijk het doelwit van 
een aanval tijdig te onderkennen en de verantwoordelijke (nationale) luchtverdedigingssector 
te alarmeren. Dat betekende dat de bondgenootschappelijke luchtverdediging nog slechts effec-
tief kon zijn wanneer zij de nationale grenzen definitief zou ontstijgen en in handen van één 
bevelhebber zou worden gelegd. Dit raakte evenwel direct aan de nationale soevereiniteit van 
de lidstaten. Hoewel de integratie van alle luchtverdedigingssystemen in zijn bevelsgebied het 
beoogde einddoel was, zag saceur Gruenther coördinatie als een noodzakelijke tussenstap.146 
Met document mc 54 Air Defence Command and Control in nato Europe gaf de opperbevelheb-
ber hiertoe eind 1955 een hernieuwde aanzet en plaatste hij het politiek gevoelige luchtverdedi-
gingsvraagstuk andermaal op de navo-agenda. Terwijl Gruenthers voorstel als verwacht veel 
weerstand ontmoette, ontpopte Nederland zich gaandeweg tot een enthousiast pleitbezorger 
van verregaande bondgenootschappelijke samenwerking op luchtverdedigingsgebied.

Een eerste stap: de coördinatie van de bondgenootschappelijke luchtverdediging

Zoals in het vorige hoofdstuk al vermeld, hadden Nederland en België in 1952 met de koppeling 
van hun luchtverdedigingsmiddelen in No. 69 Group, als eerste lidstaten gehoor gegeven aan de 
langgekoesterde wens van saceur om tot een betere coördinatie op luchtverdedigingsgebied te 
komen. Frankrijk bracht alleen zijn noordoostelijke luchtverdedigingsgroep in, terwijl Groot-Brit-
tannië iedere vorm van medewerking weigerde. Tot onvrede van Gruenther bleef de luchtverdedi-
ging zodoende de zwakste schakel in de navo-defensie. Teneinde aan deze ongewenste situatie 
een einde te maken, gaf de opperbevelhebber in 1954 opdracht het probleem van de West-Europese 
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luchtverdediging als één geheel te laten bestuderen. Hiertoe beval hij de oprichting van het shape 
Air Defence Technical Centre (sadtc), een door de vs gefinancierd studiecentrum voor luchtverde-
digingsvraagstukken dat in 1954 in Den Haag werd gevestigd. De keuze viel op de Hofstad door de 
aanwezigheid van een aanvaardbare contractpartner in de vorm van de Rijksverdedigingsorgani-
satie Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (rvo-tno), die zich in opdracht van Neder-
land al geruime tijd met studie- en ontwikkelingswerk op het terrein van de luchtverdediging 
bezighield. De Nederlander G.J. Sizoo stond aan het hoofd van het sadtc.147

 Het sadtc speelde een voorname rol in de totstandkoming van document mc 54 Air Defence 
Command and Control in nato Europe. Bij zijn presentatie in het Military Committee liet Gruen-
ther weten dat de dagen van de nationale luchtverdediging geteld waren. Hoewel “nations were 
somewhat sensitive on this point”, zou het navo-luchtverdedigingssysteem op geïntegreerde 
basis moeten worden ontwikkeld om succesvol te zijn. Dit vroeg om “concessions by the nations 
from the standpoint of national sovereignty”.148 saceur verzocht de lidstaten om hem te belas-
ten met de coördinatie van hun luchtverdedigingsmiddelen, zonder dat zij de zeggenschap over 
de luchtverdediging in vredestijd uit handen zouden hoeven geven. Namens shape werd een 
Air Defence Coordinator belast met de coördinatie, in overleg met door lidstaten aan te wijzen Na -
tion al Air Defence Representatives om de nationale belangen te kunnen waarborgen.149 Als belang-
rijkste taak zag Gruenther de constructie van een vroegtijdig waarschuwingssysteem, gevormd 
door een keten van radarstations. Daarnaast voorzag mc 54 in een gecoördineerd luchtver-
dedigingsstelsel, waarvoor het Europese navo-grondgebied in een viertal Air Defence Regions 
(adr) zou worden verdeeld. Dit waren adr-Noord (Denemarken, Noorwegen), adr-Midden (de 
Bondsrepubliek, Benelux en Frankrijk), adr-Zuid (Italië, Griekenland, Turkije) en de op zichzelf 
acterende luchtverdediging van Groot-Brittannië.150

 Hoewel Nederland Gruenthers streven naar coördinatie toejuichte, achtte de luchtmacht-
leiding de aanwijzing van Groot-Brittannië als een afzonderlijke adr “moeilijk aanvaardbaar”. 
De luchtverdediging moest ‘in de diepte’ worden gevoerd, wat niet overeenkwam met de voor-
gestelde regionale indeling. Toen minister Staf deze bezwaren kenbaar maakte, daarbij wijzend 
op “de noodzakelijkheid van een nauwe binding van de Nederlandse en Engelse luchtverdedi-
gingsstelsels”, deelde de Air Deputy bij shape, generaal Norstad, hem mee dat deze indeling was 
gebaseerd “op administratieve gronden”. Volgens dmlu Reijnierse was het waarschijnlijker “dat 
de Engelsen er niet voor voelden behulpzaam te zijn bij de Franse luchtverdediging”. Daarnaast 
lag een deel van Frankrijk buiten de door shape aangewezen gevechtszone, waardoor het niet 
in een van de Air Defence Regions was opgenomen en saceur hierover geen controle kon uitoe-
fenen.151 Norstads bezoek aan Den Haag op 6 december 1955 kon het Nederlandse ongenoegen 
niet wegnemen.152 Zes dagen later, tijdens een vergadering van het Military Committee, erkende 
Gruenther dat de regionale indeling kritiek had uitgelokt. De gekozen indeling was het resul-
taat van maandenlange planning. In dit late stadium nog wijzigingen aanbrengen zou slechts 
tot tijdverlies leiden. Mocht de gekozen indeling in de praktijk onwerkbaar blijken, dan zegde 
Gruenther toe deze opnieuw te bezien. Die toezegging trok de Nederlandse en Belgische dele-
gaties over de streep, hoewel zij de indeling een “imperfect solution” vonden. Portugal en Italië 
toonden zich al even kritisch, maar gingen net als de overige lidstaten akkoord.153

 Op 15 december was het de beurt aan de navo-Raad om zich over het luchtverdedigings-
plan uit te spreken. saceur legde uit dat het probleem van de luchtverdediging twee elementen 
kende. In de eerste plaats de commandovoering, ten tweede de middelen om het luchtverdedi-
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gingssysteem te kunnen implementeren, zoals een vroegtijdig waarschuwingssysteem, verbin-
dingen, vliegtuigen en geleide wapens. mc 54 richtte zich op het eerste probleem: de coördinatie 
van de luchtverdediging. De verantwoordelijkheid hiervoor lag vooralsnog bij de individuele 
lidstaten, behoudens de luchtverdediging in de gevechtszone. Met het accorderen van mc 54 
zouden lidstaten saceur in staat stellen de coördinatie ter hand te nemen. Minister Staf liet 
namens Nederland weten volledig achter dit voorstel te staan. Op persoonlijke titel voegde hij 
hieraan toe te hopen dat saceur in de nabije toekomst niet slechts operational control, maar 
operational command over de bondgenootschappelijke luchtverdediging zou krijgen. Dat nu ging 
Frankrijk een stap te ver. De Franse defensieminister, generaal Pierre Billotte, was bereid zijn 
regering te vragen “any measures which could improve the situation” te nemen, maar bena-
drukte dat de coördinatie niet te ver moest worden doorgevoerd. “Action to co-ordinate or give 
general guidance at the various levels of the Alliance must have a definite limit.” Van het opge-
ven van nationale soevereiniteit kon geen sprake zijn.154 Hoewel de voltallige navo-Raad met 
de recommendations van mc 54 instemde, verried Billottes opmerking de starre houding die de 
Franse bondgenoot in de toekomst tegenover het luchtverdedigingsvraagstuk zou aannemen.
 Begin 1956 vingen de besprekingen over de nadere uitwerking van de commandostructuren 
en de bezetting van de posten aan. De weinig coöperatieve Franse attitude bleek vrijwel meteen 
een struikelblok. Minister Staf vertrouwde de Defensiecommissie toe dat de vs met de Fran-
sen in hun maag zaten, zo was hem uit een gesprek met de generaals Gruenther en Norstad 
gebleken. Om te voorkomen dat Frankrijk de zaak zou stagneren, schoven de Amerikanen een 
Fransman als Air Defence Coordinator naar voren. Staf, die al enige tijd lobbyde om een Neder-
lander op deze sleutelpositie benoemd te krijgen, uitte zijn bezwaren. Hij deed een tegenvoor-
stel om, hoewel een Nederlander of Belg ook zeer geschikt zou zijn, een Canadees te benoemen. 
Canada toonde zich volgens Staf een voorstander van een gecoördineerde luchtverdediging, 
zonder dat het daarbij politieke belangen had. Hoewel Gruenther zich terdege bewust was van 
de politieke implicaties, stonden de militaire belangen voorop. Niettemin wilde hij aan Stafs 
wensen tegemoet komen door een Nederlander als plaatsvervangend coördinator aan te wijzen. 
Daarnaast zouden de National Air Defence Representatives, een functie die c-clv commodore A.J. 
de Vries voor Nederland ging vervullen, als consultant worden betrokken bij het overleg op het 
shape-hoofdkwartier. Op die manier zou Nederland voldoende controle kunnen uitoefenen op 
de voortgang en de richting van de coördinatie. Gruenther stelde voor om deze organisatiestruc-
tuur een jaar de kans te geven, waarmee een tevreden minister Staf akkoord ging.155 De Franse 
luitenant-generaal Lionel Chassin werd in juni 1956 aangesteld als shape Air Defence Coordina-
tor, terwijl de Nederlandse generaal-majoor Van Giessen ging fungeren als diens ‘tweede man’.156

 De realisatie van een geïntegreerd vroegtijdig waarschuwingssysteem vormde de eerste 
concrete stap op weg naar een effectievere bondgenootschappelijke luchtverdediging. Op de 
navo-bijeenkomst in oktober 1955 attendeerde Gruenther de verzamelde defensieministers op 
de “inadequacies of the radar early warning system in Allied Command Europe and (...) the need 
for early improvement”. Het bestaande, nationaal georiënteerde systeem bood onvoldoende tijd 
om de strijdkrachten voor een verrassingsaanval te behoeden. Parallel aan mc 54 werkte shape 
aan een studie waarin de eisen voor een dergelijk systeem werden vastgelegd. Een eerste studie 
zag op 30 november 1955 het daglicht. Deze voorzag in een keten van aaneengesloten radarsta-
tions, die een luchtaanval op grote afstand kon signaleren en zodoende het strategisch vergel-
dingspotentieel – dé sleutel tot de navo-strategie – de kans bood om tijdig het luchtruim te 
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kiezen. De bestaande nationale plannen waren gebaseerd op de verdediging van objecten van 
nationaal belang, maar vanwege de hogere snelheden was de luchtoorlogvoering niet langer 
gebonden aan nationale grenzen. “A gap in the early warning system, although of minor impor-
tance from a purely national viewpoint, may expose elsewhere an interest of vital concern for 
the Alliance as a whole.” Een gecoördineerd systeem om de aanvliegroutes naar Centraal-Europa 
af te dekken, was daarom in het belang van alle lidstaten. Dit vroeg om een continue dekking, 
door radarstations die via beveiligde communicatielijnen onderling werden verbonden. De kos-
ten voor de benodigde radaruitrusting en bijbehorende verbindingsmiddelen bedroegen naar 
schatting respectievelijk 25 en 15 miljoen pond. De studie sloot af met de aanbeveling het gehele 
project, vanwege de grote internationale belangen, voor gemeenschappelijke financiering aan 
te merken.157 Voor een afdoende radardekking van Centraal-Europa waren achttien radarsyste-
men nodig, die ieder aan nauwgezette technische specificaties moesten voldoen. Met het opbou-
wen was veel tijd gemoeid. shape voorzag de opbouw in drie fasen. De eerste fase bestond uit 
het realiseren van een early warning-capaciteit op 24-uurs basis in Centraal-Europa. De volgende 
fase voorzag in het uitbreiden van de radardekking van Noorwegen tot en met Turkije, terwijl 
de derde en laatste fase was gericht op het perfectioneren van het opgebouwde radar- en ver-
bindingssysteem. shape sprak de verwachting uit dat de opbouw uiterlijk 1958 afgerond kon 
zijn.158 Dit tijdschema bleek al snel te optimistisch, hetgeen in hoofdzaak te wijten was aan de 
trage besluitvorming over een exacte verdeling van de kosten over de verschillende lidstaten.
 Gezien de ligging van Nederland – op amper tien minuten vliegen van de Duits-Duitse grens 
– zal het weinigen verbazen dat de Nederlandse politiek en krijgsmacht unaniem instemden met 
het voorstel. Vooral voor de kleinere landen was het bittere noodzaak hun waarschuwingssys-
temen te coördineren. Een “doelmatig waarschuwingssysteem” zou het Sovjet-verrassingsvoor-
deel teniet doen, aldus cls Baretta.159 Daarnaast ontbrak het aan standaardisatie van de te volgen 
procedures, die nog nationaal van snit waren. Hiervoor was een centraal orgaan, waaraan deze 
informatie kon worden doorgegeven, van groot belang.160 Ook de gemeenschappelijke financie-
ring klonk Nederland als muziek in de oren. Minister Staf kreeg van de ministerraad permissie 
op de navo-vergadering in december 1955 het voorstel voor gemeenschappelijke financiering te 
ondersteunen.161 Drie maanden later bracht de Nederlandse delegatie dit standpunt bij de multi-
laterale navo-besprekingen opnieuw krachtig naar voren. De delegatie had daarvoor “een zeer 
ruime instructie” meegekregen. Voor wat betreft de internationale financiering was Nederland 
bereid “zeer ver te gaan”, blijkens de notulen van de eerste departementale voorbespreking.162 
Niet alle lidstaten dachten daar eender over. Groot-Brittannië verzette zich het hevigst tegen de 
voorgestelde kostenverdeling onder de lidstaten, die niet in Brits voordeel was.163 Terwijl dis-
cussies over de verdeelsleutel voortduurden, werkte shape zijn eerdere studie verder uit. Het 
definitieve plan, dat in juni 1956 gereed was, kreeg het nummer mc 61. Over de noodzaak van 
een vroegtijdig waarschuwingssysteem liet het geen misverstand bestaan: “National air defense 
authorities and nato commanders (...) are impotent without an adequate early warning sys-
tem.”164 Desondanks zou het nog tot januari 1957 duren alvorens Groot-Brittannië zijn bezwaren 
tegen een gemeenschappelijke financiering ophief en onder voorwaarden akkoord ging met het 
onderbrengen van het project in het gezamenlijke navo-infrastructuurfonds. Daarmee was de 
kous nog niet af, want het vroegtijdig waarschuwingssysteem zou uitgroeien tot het veel kost-
baarder en omvangrijker nato Air Defence Ground Environment (nadge), dat later in dit hoofd-
stuk aan bod komt. Over de minder kostbare verbindingsmiddelen, het Forward Scatter System, 



H O O F D S T U K  3202

was al in mei 1956 overeenstemming bereikt. Na de ingebruikname van het laatste station werd 
dit navo-communicatiesysteem in 1963 operationeel.165

Document mc 54/1: coördinatie moet wijken voor integratie

Met mc 54 zette Gruenther in 1955 de belangrijke eerste stap richting de realisatie van een 
gecoördineerde bondgenootschappelijke luchtverdediging. Het was aan generaal Norstad om 
Gruenthers werk te voltooien, toen hij hem eind 1956 opvolgde. Norstad wist dat coördinatie 
niet langer afdoende was om in de toekomstige behoeften van het bondgenootschap te voorzien. 
Aan coördinatie kleefden in de praktijk te veel haken en ogen: het coördineren van afzonderlijke 
nationale luchtverdedigingsmiddelen bood de opperbevelhebber, mede door het gebrek aan 
standaardisatie van de uitrusting en procedures, onvoldoende flexibiliteit.166 Norstad gaf het 
sadtc daarom opdracht de mogelijkheden en vereisten voor een geïntegreerde bondgenoot-
schappelijke luchtverdediging te bestuderen. Eind 1957, op de achttiende sessie van het Mili-
tary Committee, presenteerde hij de resultaten, vastgelegd in een studie genaamd Action Leading 
Towards the Integration of the Air Defence of nato Europe. Cruciaal was het verzoek aan de lidstaten 
“to assign their air defence forces to Supreme Allied Commander Europe operational command 
in peace and war”. Norstad vroeg lidstaten de soevereiniteit over hun nationale luchtverdedi-
ging definitief uit handen te geven. Het hoogste militaire bevelsorgaan van de navo nam met 
“satisfaction” kennis van het voorstel en droeg saceur, gelet op de “important national reper-
cussions” die hiermee gemoeid waren, op om in samenspraak met de nationale autoriteiten de 
randvoorwaarden voor integratie nader uit te werken.167

 Het streven naar integratie kwam geheel tegemoet aan de wensen van de Nederlandse 
regering, die mede ingegeven door de financiële sores, vanaf de tweede helft van de jaren vijf-
tig nadrukkelijker pleitte voor een hechtere samenwerking binnen het bondgenootschap. De 
luchtverdediging was een uitgesproken voorbeeld van te boeken doelmatigheidswinst door een 
betere onderlinge samenwerking.168 De krijgsmachttop stond op militaire gronden eveneens 
een integratie voor. Vooruitlopend op de uitkomst van Norstads studie naar een geïntegreerde 
luchtverdediging, maakten de Nederlandse en Belgische luchtmachtstaven in maart 1957 een 
einde aan de niet langer functionele No. 69 Group, in afwachting van een integratie in 2ataf.169 
Omdat voorgaande pogingen van shape in deze richting “weinig voortgang maakten”, besloot 
de Luchtmachtstaf, inmiddels beducht voor de trage bondgenootschappelijke besluitvorming, 
niet langer op één paard te wedden. Met België en de Bondsrepubliek onderzocht hij de moge-
lijkheden om tot een integratie en een semiautomatisering van hun nationale meldings- en 
gevechtsleidingssystemen te komen (zie pagina ???).170 Tezelfdertijd bleef de Luchtmachtstaf 
de ‘officiële’ lijn volgen en stemde in met shape’s studie, die aan alle wensen voldeed.171 Hoewel 
shape’s studie door een “Luchtmacht-bril” was bezien, waardoor de lua “over het hoofd” was 
gezien, kon ook de kl zich er in grote lijnen mee verenigen. De km uitte evenmin bezwaar.172

 Het weinige Nederlandse commentaar werd bij de opmerkingen van de overige lidstaten 
gevoegd en verwerkt in het door de Standing Group opgestelde document mc 54/1, The Integra-
tion of Air Defence in nato Europe. Hierin werd de geloofwaardigheid van de navo-strategie van 
Massive Retaliation expliciet gekoppeld aan de totstandkoming van een geïntegreerde luchtver-
dediging: “In order that nato forces shall be able to maintain their effectiveness in the face of 
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surprise attack, and that their ability to deter aggression should accordingly be recognized by 
the potential aggressor, it is essential that in time of peace, an effective system of air defence 
should give them both warning and protection, so minimizing the effects of surprise attack. 
The effectiveness of such a system depends on the timely integrating of the existing air defence 
systems of Europe into one system placed under the operational authority of saceur.” Hiertoe 
zouden lidstaten het bevel over alle nationale luchtverdedigingsmiddelen – luchtverdedigings-
jagers, geleide wapens, luchtdoelartillerie en eenheden belast met commando- en bevelvoering 
– moeten overdragen.173 Vanwege de omvang van het navo-territoir bleef het luchtverdedi-
gingssysteem georganiseerd volgens de in 1955 vastgelegde regionale structuur. Elk van de vier 
Air Defence Regions had een regionaal hoofdkwartier, het Regional Air Operations Centre (raoc). 
De commandant van een raoc kreeg operational command over de luchtverdedigingsmiddelen 
en -faciliteiten in zijn regio. Bevelhebbers op het onderliggende niveau, te weten de ataf’s en 
de Franse Défense Aérienne Territoriale (dat), hadden operational control over de eenheden in hun 
bevelsgebied, die zij vanuit een Air Defence Operations Centre (adoc) coördineerden en aanstuur-
den. Op Sector-niveau, ten slotte, het laagste niveau waarop de luchtverdediging zelfstandig 
werd gevoerd, droeg de met tactical control belastte sectorcommandant zorg voor de feitelijke 
gevechtsleiding.174 De integratie moest volgens saceur’s planning in het gebied van 2ataf en 
4ataf (inclusief Noordoost-Frankrijk) aanvangen, waarna achtereenvolgens de rest van conti-
nentaal Frankrijk, Groot-Brittannië en de noordelijke (afnorth) en zuidelijke Europese regio-
nen (afsouth) zouden worden toegevoegd.
 mc 54/1 vermeldde een aantal waarborgen om de nationale belangen te beschermen. Zo 
mochten de luchtverdedigingsmiddelen niet zonder overleg worden ingezet voor andere dan 
luchtverdedigingstaken, opereerden zij waar mogelijk boven nationaal grondgebied en vormde 
de samenstelling van de staven een afspiegeling van de individuele bijdragen. saceur maakte 
zijn wensen kenbaar, maar “the decision on the size and shape of the forces to be provided, and 
their equipment, will remain (...) a national responsibility”. Met het oog op te verwachten moei-
lijkheden bij de standaardisatie en automatisering van de gronduitrusting wilde saceur het 
liefst ook het meldings- en gevechtsleidingssysteem onder navo-verantwoordelijkheid bren-
gen, maar hiervoor was een afzonderlijke overeenkomst vereist. De aanschaf en de bemanning 
van de apparatuur bleven, net als de logistieke en administratieve ondersteuning van eenheden, 
een nationale zaak. Ten slotte ging mc 54/1 in op de te volgen planningsprocedure. saceur zou 
een algemeen plan opstellen en aanbevelingen doen over de rol, functie en gewenste samen-
stelling van de luchtverdedigingsmiddelen. Zijn ondercommandanten vertaalden dit plan, in 
overleg met betrokken lidstaten en indachtig hun nationale opbouwplannen, naar regionale 
luchtverdedigingsplannen. Latere wijzigingen in die gedetailleerde plannen mochten pas wor-
den doorgevoerd nadat hieraan goedkeuring door de betreffende lidstaten was verleend.175

 De luchtverdediging boven het Kanaal en de Noordzee was een van de weinige zaken die van-
uit Nederlands oogpunt in mc 54/1 “nog niet afdoende geregeld” waren, zo liet cls Schaper 
zijn beide collega-stafchefs weten. Hij had dit punt reeds bij saceur en comaircent onder 
de aandacht gebracht. Om het verlies van de soevereiniteit werd geen traan gelaten: “Het afzien 
van een nationale luchtverdediging is (...) een logische consekwentie van de omstandigheid dat 
deze onuitvoerbaar is geworden”, aldus de hoogste luchtmachtfunctionaris. De cms en cgs 
konden zich met deze zienswijze verenigen.176 Na de laatste wijzigingen te hebben gezien, gaf 
het Comité Verenigde Chefs van Staven op 10 november 1958 het groene licht.177 In het Military 
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Committee, dat zich diezelfde maand over het plan uitsprak, bracht de Nederlandse delegatie 
een positieve stem uit. Op de Deense, Britse en Franse delegaties na gold dit voor alle aanwezi-
gen. Begin december bood het Military Committee mc 54/1, voorzien van de drie reserves, aan de 
navo-Raad aan.178

 Nederland was ontstemd over de Britse en Franse weigering. Beide landen waren nota bene 
lid van de Standing Group, waardoor zij al vanaf het begin bij de ontwikkeling van dit plan waren 
betrokken. Volgens de Nederlandse plaatsvervangend Permanente Vertegenwoordiger bij de 
navo, jonkheer J.A. de Ranitz, riepen de reserves “geheel nieuwe problemen” op en hielden ze 
de goedkeuring van deze “urgente kwestie” tegen. De Ranitz stipte in het bijzonder de “uiterst 
gevaarlijke situatie” aan die zou ontstaan bij het handhaven van de Franse reserve. Verder meldde 
hij door Den Haag te zijn geïnstrueerd mede te delen, dat, “indien geen overeenstemming wordt 
bereikt, de Nederlandse regering zich ernstig zal moeten afvragen of het de moeite waard is 
om grote bedragen voor de luchtverdediging uit te geven indien deze, zoals Norstad zegt, toch 
geen resultaat zou hebben. Voor landen als Nederland en België was het volstrekt uitgesloten 
deze materie zelfstandig op te lossen.” België, de Bondsrepubliek, Noorwegen en de Verenigde 
Staten drongen eveneens aan op een spoedige beslissing in deze zaak. De Franse afgevaardigde 
liet weten dat de reserve van zijn land veel meer behelsde dan een reserve: “het hele probleem 
moe[s]t opnieuw worden bezien”. Het principe van integratie stond volgens de Fransman niet 
ter discussie, het probleem lag hem in het ontbreken van de voor de geïntegreerde navo-lucht-
verdediging noodzakelijke middelen, zoals geleide wapens en een vroegtijdig waarschuwings-
systeem, alsmede een doctrine voor de inzet van deze middelen. De geopperde commandostruc-
tuur kon in Franse ogen evenmin genade vinden. De halsstarrige opstelling van Frankrijk, die 
vooral politiek gemotiveerd leek, belette dat de navo-Raad overeenstemming bereikte. Een 
nieuwe zitting, vijf dagen later, zou wellicht uitkomst bieden.179

 Bij aanvang van de tweede raadsvergadering kon de Britse afgevaardigde meedelen dat 
tussentijdse gesprekken tussen saceur en de Britse nationale autoriteiten de lucht hadden 
geklaard. Hij overhandigde de navo-Raad hierop een ontwerpresolutie, die de inhoud van mc 
54/1 in meer algemene termen stelde, en meldde dat de Britse reserve zou worden opgeheven als 
de lidstaten deze resolutie konden aanvaarden. De delegaties verwelkomden het Britse initia-
tief, op Frankrijk na – dat zijn hakken nog steviger in het zand zette.180 Minister Staf hekelde de 
“latente Franse medewerking”, waardoor “geen enkele vooruitgang” kon worden geboekt. Hij 
vroeg zich in de Defensiecommissie dan ook hardop af of het nog wel zin had op deze manier 
verder te gaan.181 De “moeilijke Franse houding”, die zich niet beperkte tot het vraagstuk van de 
luchtverdediging, maar zich ook openbaarde bij besprekingen over bijvoorbeeld infrastructuur 
en de opslag van kernwapens, frustreerde ook Norstad. Om een beslissing te forceren verstuurde 
Norstad op de slotdag van december een brief aan de negen defensieministers die zich voor mc 
54/1 hadden uitgesproken. Hierin verzocht hij hun in afwachting van een besluit door de navo-
Raad nu reeds de noodzakelijke “preparatory steps in the military field” te zetten, een verzoek 
dat hij begin januari in een briefing voor de navo-Raad herhaalde. Desnoods moest zonder 
Frankrijk worden begonnen met de integratie van de luchtverdediging. De hamvraag, “how to 
assume responsibility without full authority from the council”, bleef onbeantwoord.182

 Daarvoor was Franse medewerking een vereiste. Dat leek een utopie, getuige ook de ver-
klaring die de Franse vertegenwoordiger op 14 januari 1959 aflegde. De inhoud hiervan hield 
in wezen een terugkeer in naar een coördinatie van de luchtverdediging.183 In een onderhoud 
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met Stikker, het hoofd van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging, vroeg de opperbe-
velhebber naar de Nederlandse reactie op de verklaring. Stikker liet weten het voorstel als “een 
stap terug” te beschouwen en te willen voorkomen dat het gehele vraagstuk van de raadsagenda 
zou worden terugverwezen naar het Military Committee.184 Om verder tijdverlies te voorkomen 
besloot de Nederlandse delegatie buiten de gebaande paden te treden. Achter de schermen over-
legde zij met de Belgische, Amerikaanse en Britse collega’s om te komen tot een gezamenlijk 
standpunt dat een uitweg uit de impasse kon bieden. Ook Norstad werd erbij betrokken.185 Op 
28 januari 1959 las De Ranitz in de navo-Raad namens Nederland en België een verklaring voor, 
waaruit bleek dat veertien lidstaten zich konden verenigen met de Britse ontwerpresolutie. 
Frankrijk was de eenzame uitzondering. Erkennend dat er nog vele technische problemen over-
wonnen dienden te worden alvorens saceur de verantwoordelijkheid voor een geïntegreerde 
luchtverdediging op zich kon nemen, meende De Ranitz dat de oplossing van deze problemen 
niet afhankelijk was van het politieke besluit over het principe van integratie. Hij riep voorstan-
ders van integratie op om – zonder formele beslissing over het principe – in te stemmen met 
het uitvoeren van de door saceur noodzakelijk geachte maatregelen. Daarvoor zou de navo-
Raad de kwestie alleen op de agenda hoeven houden, terwijl Norstad de raad door rapportages 
op de hoogte hield. Hoewel onconventioneel, bood deze “pragmatische oplossing” een uitweg 
om zonder gezichtsverlies de patstelling te doorbreken: een uitweg waarmee ook Frankrijk ten 
slotte kon instemmen.186

 In zijn eerste voortgangsrapport, ruim een half jaar later, moest Norstad echter somber 
concluderen dat ondanks “some improvement” van werkelijke progressie geen sprake kon zijn 
zolang de navo zich niet uitsprak over de vraag “whether (...) to continue a loose, ineffective 
coordination of individual national air defence capabilities or establish an allied system using 
our collective air defence capabilities”.187 De plooien met Denemarken (dat grondwettelijke 
bezwaren had tegen een integratie in vredestijd) en Groot-Brittannië werden relatief gemak-
kelijk gladgestreken, maar de gesprekken met Frankrijk sleepten zich tot in de zomer van 
1960 voort. In een serie topontmoetingen kwamen De Gaulle en Norstad langzaam dichter tot 
elkaar.188 De territoriale luchtverdediging (dat) zou grotendeels buiten de integratie blijven. 
Van de dat werd alleen Sector ii, naast de noordoostelijke luchtverdedigingsgroep (1 catac), 
onder saceur’s bevelen geplaatst. Toestemming om het vuur te openen boven Frans territoir 
bleef een Franse verantwoordelijkheid. Frankrijk zou wel participeren in het vroegtijdig waar-
schuwingssysteem, terwijl het voorzieningen trof om de inzet van de niet-geïntegreerde Franse 
dat-eenheden met saceur’s luchtstrijdkrachten te coördineren. Alleen onder deze voorwaar-
den was Parijs bereid zijn handtekening onder mc 54/1 te zetten.189 Hoewel de overige lidstaten 
een volledige integratie als de “enige juiste oplossing” beschouwden, gingen zij akkoord met 
de Franse eisen. Hoewel De Gaulle hiermee slechts ten dele aan mc 54/1 tegemoetkwam, over-
heerste bij Norstad opluchting dat de navo “can move forward on the basis of the French posi-
tion”.190 Op 28 september 1960 stemde de navo-Raad in met het principe van een geïntegreerde 
luchtverdediging. De lidstaten werd verzocht hun luchtverdedigingsmiddelen aan saceur toe 
te wijzen (assigned forces).191 Concreet hield dit in dat c-2ataf zowel in vredes- als in oorlogs-
tijd operational command ging uitoefenen over de clv-squadrons. De sedert begin jaren vijftig 
van kracht zijnde regeling dat altijd een derde van het Nederlandse luchtverdedigingspotentieel 
‘gereserveerd’ bleef voor nationale taken kwam nu te vervallen.192
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Integratie in de praktijk gebracht: de geleidewapengordel en het 
nato Air Defence Ground Environment

Nadat de belangrijke psychologische barrière van het uit handen geven van de nationale lucht-
verdediging was geslecht, boog saceur zich over de praktische uitwerking van het integratie-
principe. Begin december 1960 bracht shape een concept uit met concrete aanbevelingen voor 
de integratie.193 Een van de meest zichtbare manieren waarop de integratie vorm kreeg was de 
constructie van een geleidewapengordel (missile belt), die dwars door de Bondsrepubliek liep en 
zich uitstrekte van Denemarken tot aan de grens met het neutrale Zwitserland. Achter deze sta-
tische gordel van grond-lucht geleidewapensystemen namen jachtvliegtuigen de luchtverdedi-
ging voor hun rekening. De luchtverdediging op de noord- en zuidflank van het navo-grondge-
bied zou eveneens in hoofdzaak aan luchtverdedigingsjagers worden toevertrouwd.
 Aan het besluit de geleide wapens in een gordel op te stellen ging een lange periode van stu-
die vooraf. Idealiter zou elke belangrijke militaire en civiele installatie door een geleidewapen-
eenheid worden beschermd, maar dit bleek te duur. Een missile belt was uit politiek-financieel 
oogpunt het maximaal haalbare. Het grootste operationele probleem waarmee de planners bij 
shape worstelden, was het identificatieprobleem. Het nog niet geautomatiseerde meldings- en 
gevechtsleidingssysteem was niet in staat om tijdig een bevriend van een vijandelijk vliegtuig 
te onderscheiden, wat de inzet van geleide wapens en vliegtuigen in één en hetzelfde opera-
tiegebied bemoeilijkte. De oplossing lag in een tweedeling van het operatiegebied, waarbij de 
geleidewapengordel de eerste verdedigingslinie vormde (de zogeheten Forward Missile Intercept 
Zone; fmiz). Daarachter vormden jachtvliegtuigen een buffer voor het geval de gordel zou wor-
den doorbroken (de Fighter Engagement Zone; fez). Door de stellingen vóór de fez te positioneren 
werden de voordelen waarover geleide wapens ten opzichte van vliegtuigen beschikten – een 
kortere reactietijd, grotere trefkans en hogere snelheid – optimaal benut.194

 Ondanks de vele bezwaren die er tegen een statische verdedigingslinie waren aan te voeren 
– zoals de mogelijkheid dat vliegtuigen er simpelweg omheen zouden vliegen, de kans dat de 
gordel al in de eerste uren zou worden overlopen door grondtroepen, de kwetsbaarheid voor 
verzadiging bij een geconcentreerde aanval op één punt en de gevoeligheid voor elektronische 
tegenmaatregelen – bleken de alternatieven stuk voor stuk te kostbaar. Ook uit politiek oogpunt 
bezien leverde de geleidewapengordel, die immers voorzag in een gelijke mate van bescherming 
van het gehele achterliggende grondgebied, de minste hoofdbrekens op.195 Sommige zwakke 
plekken in de gordel konden worden verholpen. Tot de introductie van de hawk konden vlieg-
tuigen nog onder de engagement zone van de Nike, dat zich uitstrekte van een hoogte van 1.500 
tot 30.000 meter, het luchtruim binnendringen. De hawk, die de verdediging van grondhoogte 
tot 3.000 meter op zich nam, werd vanwege zijn kleinere bereik in een tweede, aparte gordel ten 
oosten van de Nike-stellingen gepositioneerd. shape paste hierop in 1963 het fmiz-concept 
aan, dat nu werd opgedeeld in een High Missile Engagement Zone (himez) voor de Nike en een Low 
Missile Engagement Zone (lomez) voor de hawk.196

 Ook de vijf Nederlandse Groepen Geleide Wapens (ggw’s) zouden als onderdeel van deze 
geleidewapengordel op Duits grondgebied worden gestationeerd, waar zij tezamen met Duitse, 
Belgische, Britse, Franse en Amerikaanse geleidewapeneenheden zorgdroegen voor de luchtver-
dediging van West-Europa. Teneinde deze missile belt zo snel mogelijk operationeel te krijgen, 
stelde Norstad voor om ook dit bouwproject gezamenlijk te financieren. Hierop ontspon zich 
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een herhaling van het debat over de financiering van het vroegtijdig waarschuwingssysteem, 
met veelal dezelfde spelers en meningen. Pas in februari 1959 werd het principe van gemeen-
schappelijke financiering door alle lidstaten aanvaard. Dit betrof uitsluitend de lanceerstellin-
gen, de gebouwen voor technische ondersteuning en communicatiemiddelen. Alle niet-mili-
taire infrastructuur moesten de lidstaten zelf bekostigen en individueel met de Bondsrepubliek 
regelen. Voor de bondgenootschappelijke luchtverdediging bleek de Duitse wetgeving, die de 
deelstaten veel bevoegdheden toekende, een minstens zo formidabel obstakel als een luchtaan-
val door de Sovjets.197 Nederland ondervond grote moeilijkheden bij het inrichten van de stel-
lingen. In de Defensiecommissie liet cls Schaper zich ontvallen de Nikes als “een blok aan het 
been” te beschouwen en gezien de problemen bij de grondverwerving zelfs het liefst af te willen 
zien van de tweede groep. Zijn zorg bleek niet ongegrond: toen het eerste in de vs opgeleide 
personeel terugkeerde, was hun beoogde Nike-stelling nog niet klaar.198

 Naast het niet tijdig gereed zijn van de stellingen was er een tweede probleem dat de opera-
tionele waarde van de geleidewapengordel aantastte. De introductie van nieuwe luchtverdedi-
gingssystemen, of dit nu geleide wapens of moderne jachtvliegtuigen betrof, had op zichzelf 
namelijk weinig waarde als deze niet vergezeld ging van een modernisering en automatisering 
van het meldings- en gevechtsleidingssysteem. “The present air defence control and reporting 
system suffers from serious limitations, which will become increasingly significant with the 
introduction of modern weapons of attack and defence”, aldus saceur in zijn op 28 juli 1960 
verschenen studie ace Long Term Requirements for the Air Defence of nato Europe. Commandan-
ten belast met de luchtverdediging moesten kunnen beschikken over actuele luchtbeelden en 
volautomatische middelen, die hen in staat stelden in een fractie van een seconde doelen toe 
te wijzen, het meest geschikte wapensysteem (geleide wapens hetzij vliegtuigen) te alarme-
ren en een onderschepping te initiëren. De “electronic ground environment” die shape voor 
ogen stond omvatte passieve en actieve detectiemiddelen, onderling verbonden door datalinks 
en bestand tegen elektronische tegenmaatregelen. In het operatiegebied van Allied Command 
Europe konden de voor het vroegtijdig waarschuwingssysteem geïnstalleerde en in aanbouw 
zijnde radars, aangevuld met tientallen nieuwe systemen, als basis dienen.199

 Dit vormde de aanzet tot wat zou uitgroeien tot het nato Air Defence Ground Environment 
(nadge), een van de grootst opgezette en succesvolste voorbeelden van samenwerking binnen 
de navo. Daar zag het lange tijd niet naar uit, omdat de lidstaten het vanwege de immense 
industriële belangen die op het spel stonden niet eens konden worden over de voorwaarden 
waaraan de elektronische apparatuur moest voldoen. Nederland speelde met België en de Bonds-
republiek een opvallende rol in dit verhaal. Als gezegd hadden de drie buurlanden in afwach-
ting van een doorbraak op het allerhoogste niveau de handen ineengeslagen om een integratie 
en semiautomatisering van hun meldings- en gevechtsleidingssystemen te bewerkstelligen.200 
Op initiatief van Nederland formeerden zij de International Planning Group (ipg), die zich ging 
toeleggen op het uitwerken van een basisfilosofie voor de luchtverdediging in het 2ataf-ge-
bied. Door in samenspraak met 2ataf een gedetailleerd plan te ontwerpen alvorens het aan 
saceur voor te leggen, hoopte Nederland het als navo-plan aangenomen en zodoende uit 
gemeenschappelijke fondsen gefinancierd te krijgen.201 Nadat overeenstemming was bereikt 
over de grondslagen van het plan, benaderde de ipg het Amerikaanse General Electric en i.b.m. 
France om het luchtverdedigingsplan technisch vorm te geven. Dit initiatief lokte een reactie 
uit bij shape, dat zich tot dan toe afzijdig had gehouden. Het kwam in 1959 met een volledig 
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op Britse apparatuur afgestemd plan, volgens Calmeyer omdat de officieren bij shape belast 
met het luchtverdedigingsvraagstuk bijna allemaal Britten waren. De ipg-landen wezen dit plan 
resoluut van de hand. Niet ontmoedigd vervaardigde shape een tweede versie, de hierboven 
beschreven ace Long Term Requirements. De ipg-landen vermoedden echter opnieuw belan-
genverstrengeling, toen de technische specificaties van het shape-plan exact overeen bleken 
te stemmen met de apparatuur van de Anglo-French Cooperation for Air Defence, een Brits-Franse 
bedrijvencombinatie met overheidssteun.202 De reactie van de ipg-landen, die hun nationale 
industrieën graag bij het project ingeschakeld wilden zien en hierin tevens hun uit nationale 
middelen aangeschafte radarapparatuur wilden zien opgenomen, liet zich raden. Zo stak het de 
Luchtmachtstaf dat de recent door de klu bestelde er 438-radarsystemen volgens shape “geen 
waarde [zouden] hebben voor de toekomstige luchtverdediging”. Ondanks druk van shape, dat 
dreigde de ipg-landen van gemeenschappelijke financiering uit te sluiten, gaven zij geen mil-
limeter toe. Geconfronteerd met zoveel onverzettelijkheid, zag het geallieerde hoofdkwartier 
geen andere mogelijkheid dan de plannen zodanig te herzien, dat de nieuwe Nederlandse radars 
“niet waardeloos zouden worden”.203

 In het voorjaar bereikten shape en de ipg vervolgens een akkoord over de procedures voor de 
materieelaanschaf, waarin de ipg-landen hun belangen voldoende gewaarborgd wisten. De ver-
tragingen die voortvloeiden uit de voor Nederland voordelige gemeenschappelijke financiering 
nam cls Schaper op de koop toe. “De niet eenvoudige internationale organisatie zal ongetwij-
feld tot extra vertraging leiden, maar deze vertraging moet worden geacht op te wegen tegen de 
voordelen van de infrastructuur aanschaffing van het materieel”, zo meende hij.204 Nadat aldus 
het groene licht voor een gemeenschappelijke financiering was verkregen, staakten Nederland, 
België en de Bondsrepubliek hun verzet, “erop rekenende dat het nadge-project in 1964 volgens 
de planning” gerealiseerd zou zijn.205 Het plan werd in zijn ‘definitieve’ vorm gegoten, waarna de 
navo-Raad het in maart 1962 als mc 54/2 accordeerde. Het Infrastructure Committee, bijgestaan 
door een subcomité van luchtmachtdeskundigen en een werkstaf, nam de uitvoering van het 
immense bouwproject op zich.206

 Een half jaar later was het project niettemin hopeloos vastgelopen. De vs, vanaf het begin 
kritisch over de geraamde kosten en de effectiviteit van het plan, blokkeerden ieder voorstel in 
de overlegorganen. De Amerikaanse defensieminister Robert McNamara twijfelde openlijk aan 
de waarde van een systeem dat het antwoord op een aanval met ballistische raketten schuldig 
bleef, hetgeen een opmerkelijk argument mag worden genoemd gelet op het feit dat de Ame-
rikanen dit op eigen houtje evenmin wisten te realiseren. Toen ook de door de vs gewenste 
managementvorm voor de lidstaten niet acceptabel bleek, besloten zij zelfstandig een ground 
environment in ‘hun’ 4ataf-sector te realiseren, waarvoor zij in zee gingen met de Amerikaanse 
firma General Electric. In tegenstelling tot de vs, die een compleet nieuw systeem ontwierpen, 
stond Nederland een stapsgewijze automatisering van het bestaande meldings- en gevechtslei-
dingssysteem voor, bij voorkeur te financieren uit navo-fondsen. cls Schaper sprak in een brief 
aan saceur zijn bezorgdheid uit over “de vertraagde gang van zaken”, waardoor de Starfighters 
door het ontbreken van geautomatiseerde grondapparatuur na hun indiensttreding niet in staat 
zouden zijn tot intercepties met supersonische snelheid.207 In het subcomité verkondigden de 
Nederlandse en Belgische vertegenwoordigers een identieke boodschap, wijzend op het “hiaat” 
van drie tot vijf jaar dat zou ontstaan tussen de introductie van de f-104g en het gereedkomen 
van de benodigde infrastructuur. Als interim-oplossing stelden zij een stapsgewijze invoering 
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van nadge voor, waarbij lidstaten op basis van nationale voorfinanciering maatregelen konden 
nemen onder het voorbehoud dat de gemaakte kosten in een later stadium uit de navo-infra-
structuurfondsen werden terugbetaald. Door de daaropvolgende Britse weigering was ook deze 
mogelijkheid om de patstelling te doorbreken verkeken.208

 De besprekingen bevonden zich op een dood spoor, waarna het subcomité het complete 
vraagstuk terugverwees naar de navo-Raad.209 De Raad droeg saceur op de militaire waarde 
van het nadge-plan uiteen te zetten. Op een meeting op 18 december 1962 nodigde Norstad 
alle lidstaten uit hun visie te geven, waarbij hij hun drie opties in het vooruitzicht stelde: het 
plan herschrijven, modificeren of handhaven. Zich baserend op partial war games en kosten/
baten analyses, drong de Amerikaanse afgevaardigde erop aan het plan volledig te herschrij-
ven. Nederland, bevreesd voor verder oponthoud, probeerde op zijn beurt de lidstaten warm 
te maken voor “installatie van die delen van het plan, die beslist noodzakelijk zijn om met de 
f-104g vliegtuigen optimaal te kunnen opereren”. Op de vs na begroetten alle lidstaten dit voor-
stel met instemming. Ook Norstad, die het bestaande plan nog altijd als “a reasonable basis” 
beschouwde, koos de zijde van de ipg. Hij rapporteerde de Standing Group dat het vraagstuk 
nadere studie vereiste, maar dat in de tussentijd tot een stapsgewijze invoering van de meest 
urgente elementen moest worden overgegaan.210

 In de daaropvolgende maanden weigerde shape zich echter uit te spreken over de vraag 
welke grondapparatuur als urgent gold. Herhaalde verzoeken stuitten op “shape’s onwil”. 
Het hoofdkwartier leek te zijn gaan twijfelen over de toekomst van het vliegtuig in de lucht-
verdediging. Dat zou voor de landen die zich reeds tot de aanschaf van de Starfighter hadden 
verplicht, een ernstige tegenslag betekenen. Om shape tot een uitspraak te dwingen, spoorde 
Nederland zijn beide ipg-partners aan de kwestie onder Norstads aandacht te brengen. Na hun 
ongenoegen in februari 1963 eerst afzonderlijk bij de opperbevelhebber te hebben geuit, pro-
beerden de ipg-landen een maand later door een gezamenlijke verklaring in de navo-Raad de 
zaak op scherp te zetten.211 Tevergeefs, zo bleek. Hierop dreigden de drie landen in de raad hun 
positie ten aanzien van het hele luchtverdedigingsvraagstuk te willen heroverwegen in de hoop 
op deze manier een beslissing te forceren.212 Bovendien gaf staatssecretaris Calmeyer in april 
toestemming als noodoplossing drie miljoen gulden te spenderen aan een eenvoudige intercep-
tiecomputer, de Britse Elliot (die in maart 1965 op Navigatiestation Noord-Holland in gebruik 
werd genomen), waardoor de f-104g als onderscheppingsjager op korte termijn in ieder geval 
beter tot zijn recht zou komen. In een later stadium moest worden getracht dit bedrag uit het 
navo-infrastructuurfonds terug te vorderen.213

 Kort na dit besluit kreeg het nadge-project een nieuwe impuls. shape riep de landen in 
de eerste week van mei te Fontainebleau bijeen voor een tweedaagse presentatie van het her-
schreven nadge-plan. Hieruit bleek dat “de algemene gedachte over nadge meer uitgaat in de 
richting welke door de ipg-landen wordt voorgestaan”, zo deelde Schaper in de Luchtmachtraad 
mede. De belangrijkste conclusie was dat de luchtverdedigingsjager wel degelijk toekomst had. 
Bestaande luchtverdedigingsmiddelen, zoals de f-104g, moesten in het nadge-plan worden 
ingepast. Bovendien waren de vs bijgedraaid en accepteerden ze dat “er geen kruid gewassen 
[zou zijn] tegen een grote hoeveelheid geleide projectielen”. Zij verklaarden zich bereid hun 
aandeel van 30% in de kosten van het nadge-project te dragen, op voorwaarde dat de totale 
uitgaven zouden worden gelimiteerd op 1,1 miljard gulden en dat het op Amerikaanse kosten 
inmiddels gerealiseerde ground environment in de 4ataf-sector hierin zou worden betrokken. 
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Kon zodoende over de grondslagen eindelijk overeenstemming worden bereikt, voor het voor-
financieren van de minimal facilities, hét belangrijkste Nederlandse speerpunt, stak Groot-Brit-
tannië (opnieuw) een stokje. Dit tot grote frustratie van de c-clv, generaal-majoor Wolff, die 
namens de Nederlandse autoriteiten verklaarde, dat “we will find ourselves in the position of 
having married a new wife and not providing the clothes to take her out”.214

 Met het oog op de aanstaande vergadering van de navo-Raad troffen de ipg-landen en Ita-
lië, dat eveneens voor de f-104g had gekozen, elkaar op 14 mei 1963 om vervolgstappen af te 
stemmen. Om het Britse verzet te breken zouden de delegaties afzonderlijk contact zoeken met 
de Britse vertegenwoordiger. In zijn openingsverklaring zou Stikker, inmiddels opgeklommen 
tot secretaris-generaal van de navo, bovendien aandringen op de autorisatie van gelden voor de 
aanschaf van de minimale grondapparatuur. Indien de navo-Raad niet tot een besluit kwam, 
zouden Nederland en België hun voor het nadge-project gereserveerde infrastructuurgelden 
terugnemen en aan een regionale oplossing gaan werken. De Duitsers, die zo’n verregaande 
stap niet aandurfden, zouden in dat geval hun positie reserveren.215 Zover kwam het niet, omdat 
alle hoofdrolspelers vooraf op de hoogte werden gesteld. Na vooroverleg met Frankrijk, de vs 
en saceur werd de openingsverklaring zodanig aangepast dat het Amerikaanse verlangen 
naar een financieringsplafond werd bevredigd en de Franse angst voor het bevoordelen van de 
f-104-landen werd weggenomen.
 Op 15 mei 1963 opende Stikker de raadsvergadering met de aangepaste verklaring. Deze 
bevatte richtlijnen voor een nieuw op te richten panel of experts, dat de opdracht kreeg een 
nadge-plan voor de Centrale Regio te ontwerpen binnen het door de Verenigde Staten als hei-
lig beschouwde plafond. Vervolgens verzocht Stikker de raad de aanschaf van minimal facilities 
door de ipg-landen te autoriseren. Het vaststellen van “minimal automatic facilities necessary 
to operate the modern awx aircraft which are now coming into the inventories” moest de first 
order of business voor het nieuw te vormen panel zijn.216 De voltallige navo-Raad, in het Britse 
geval na enige aarzeling, ging hiermee akkoord, waarmee de impasse doorbroken leek.217 Leek, 
want toen het shape-panel een maand later voorrekende dat het nadge-plan bijna de helft 
duurder zou uitvallen, rezen er tal van nieuwe vragen. Nederland zag de hoop op een spoedig 
besluit over de voorfinanciering van minimal facilities vervliegen, want zonder overeenstem-
ming over een allesomvattend nadge-plan weigerde onder meer Groot-Brittannië een dergelijk 
besluit te sanctioneren.218 Het zou uiteindelijk zes maanden en eindeloze besprekingen vergen 
voordat er een plan op tafel lag dat de uiteenlopende wensen, belangen en concepten van shape, 
de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, de ipg en de overige lidstaten het dichtst benaderde. 
Belangrijke concessies die moesten worden gedaan om binnen de financiële marges te blijven, 
waren een reductie van de bestendigheid van de elektronische grondapparatuur tegen stoor-
maatregelen en een halvering van het aantal gelijktijdig te volgen doelwitten.219 nadge ging 84 
onderling aaneengesloten radarsystemen omvatten, verspreid over negen lidstaten.220 “Na jaren 
van moeizaam onderhandelen en touwtrekken” keurde de navo-Raad op 20 november 1963 het 
nadge-plan voor Europa goed, berichtte het hoofd van de Permanente navo Vertegenwoor-
diging, H.N. Boon. Hoewel hiermee nog slechts “een begin is gemaakt met de uitvoering van 
een nog weinig omlijnd en uitgewerkt plan”, achtte Boon dit resultaat niettemin “bevredigend”, 
“omdat met de aanschaf van uitrusting nodig voor de operatie van de f-104g thans in het kader 
van een algemeen plan kan worden begonnen”.221

Hierop vooruitlopend hadden Nederland en België in de zomer van 1963 binnen- en buitenlandse 



D E  N U C L E A R I S E R I N G  E N  M O D E R N I S E R I N G 211

bedrijven aangeschreven om offertes op te vragen. De Bondsrepubliek voegde zich eind novem-
ber bij hen. Na een zorgvuldige afweging viel de keuze in 1964 op het Amerikaanse Hughes, dat 
als enige kon voldoen aan de technische specificaties en de door de drie landen gestelde eisen. 
Aangezien de navo-procedure internationale competitie door meer dan één firma voorschreef 
ter bescherming van de nationale belangen, leidde deze keuze tot scheve gezichten bij Frank-
rijk en Groot-Brittannië. Die blokkeerden hierop de vrijgave van gelden uit het navo-infrastruc-
tuurfonds voor minimal facilities voor de ipg-landen.222 Pas toen de Bondsrepubliek, na de vs de 
grootste financier van nadge, uit het project dreigde te stappen, gingen zij in juli 1964 “door 
de knieën”. Dit maakte voor Nederland de weg vrij om in september het contract met Hughes te 
ondertekenen. Het Amerikaanse bedrijf begon een klein jaar later met de installatie van minimal 
facilities (MiniFac) in Navigatiestation “V” te Nieuw-Milligen. Met dit contract was een bedrag 
van 25 miljoen gulden gemoeid, wat neerkwam op ruwweg 60% van het Nederlandse aandeel in 
het volledige nadge-project.223

 Het ipg-plan, dat de radarstations in Nieuw-Milligen, het Belgische Glons en het Duitse 
Uedem en Brockzetel koppelde, werd zo geconstrueerd dat het naadloos paste in het overkoe-
pelende nadge-plan. Hughes wist in 1966 eveneens het megacontract voor de realisatie van 
het totaalplan in de wacht te slepen. Het had hiervoor de krachten gebundeld met vijf grote 
internationale partners, waaronder Hollandse Signaal Apparaten, in een consortium genaamd 
nadgeco Ltd. Het nadge Management Office (nadgemo), hield toezicht op de uitvoering 
van de werkzaamheden, waarvoor het een contract met nadgeco Ltd. sloot. De nadge Policy 
Board, ten slotte, van juni 1965 tot april 1967 voorgezeten door luitenant-generaal Den Toom, 
zag toe op de naleving van de bepalingen in het contract. De financieringswijze week af van 
de gebruikelijke methode bij infrastructuurprojecten. Een serie complexe financiële spelregels 
garandeerde onder meer dat de werk- en productieorders van de lidstaten overeenkwamen met 
hun financiële bijdrage in het gehele nadge-project. Eind 1966 tekenden negen host countries, 
op wier grondgebied de gebouwen, apparatuur en verbindingen zouden verrijzen, individuele 
contracten met nadgeco Ltd. Onder hen bevond zich ook Frankrijk, dat in juli 1966 weliswaar 
uit de navo was gestapt, maar niet uit nadge.224

Eind goed...

De langgerekte onderhandelingen hadden de realisatie van het project jarenlang vertraagd. Het 
zou nog tot 1973 duren voor het 84e en laatste radarstation van het systeem werd opgeleverd. 
Niet voor niets noemde staatssecretaris Calmeyer nadge een “schoolvoorbeeld” van de wijze 
waarop de “militair noodzakelijke integratie” werd “gefrustreerd door de industriële belangen 
der verschillende staten”.225 Zoals in de voorgaande paragraaf is betoogd, speelden militaire 
argumenten ook bij de overige deelaspecten van het bondgenootschappelijke luchtverdedi-
gingsvraagstuk niet altijd een hoofdrol. Dat een op nationale leest geschoeide luchtverdediging 
door de introductie van straalvliegtuigen, gekoppeld aan de vernietigingskracht van kernwa-
pens, achterhaald raakte, weerhield een aantal lidstaten er niet van hun nationale belangen te 
laten prevaleren boven militaire afwegingen. Dit trad het duidelijkst naar voren bij de discussies 
over het integreren van de luchtverdediging, een vraagstuk dat immers direct aan de soevereini-
teit van landen raakte. Geruime tijd leek coördinatie het maximaal haalbare.



H O O F D S T U K  3212

Nederland had zich reeds vanaf het prille begin laten kennen als een “voorvechter van een sterke, 
geïntegreerde luchtverdediging”.226 In 1952 sloot het zich met België aaneen in No. 69 Group, 
hoewel deze samenwerking door de technologische ontwikkelingen op luchtvaartgebied een 
kort leven beschoren was. Toen saceur in 1955 nieuwe pogingen ondernam om tot een geco-
ordineerde luchtverdediging te komen, kon hij dan ook op Nederlandse steun rekenen. Door 
het gebrek aan geografische diepte was Nederland op luchtverdedigingsgebied immers gebaat 
bij een hechte samenwerking in bondgenootschappelijk verband. Deze mening werd gedeeld 
door de meeste Kamerleden, die gezien saceur’s alarmerende berichten, de als ‘zwak’ betitelde 
Nederlandse luchtverdediging liever vandaag dan morgen in navo-verband wilden onderbren-
gen. Ook uit de opstelling in latere jaren, toen een integratie van de navo-luchtverdediging de 
inzet vormde, bleek er Nederland veel aan gelegen de weifelende lidstaten tot samenwerking 
te bewegen. De verklaring die De Ranitz in de navo-Raad aflegde vormde hiervan een overtui-
gend bewijs, terwijl ook het Nederlandse initiatief om België en de Bondrepubliek te benaderen 
met het verzoek om gedrieën alvast tot integratie en semi-automatisering van hun meldings- en 
gevechtsleiding over te gaan, hiervan getuigde. Toch waren het niet uitsluitend de militair-stra-
tegische noodzaak en de behartiging van veiligheidsbelangen die het Nederlandse verlangen 
naar integratie dreven. Vanaf eind jaren vijftig kleurden ook overwegingen van financiële aard 
het Nederlandse optreden. Om zonder verhoging van de defensie-uitgaven aan mc 70 te kunnen 
(blijven) voldoen, zag minister van Oorlog Staf zich genoodzaakt op integratie aan te dringen.227 
Zijn opvolger benadrukte eveneens het belang van integratie om de stijgende kosten te beteu-
gelen. Dit gold overigens niet uitsluitend voor de luchtverdediging. “Om het parlement mee 
te krijgen” moest de krijgsmacht kunnen wijzen op een hechte samenwerking c.q. integratie, 
resulterend in meer efficiency en besparingen. Dat was volgens minister Visser het enige middel 
waarmee men de bevolking nog zou kunnen overtuigen “de militaire zienswijze te accepteren”. 
Integratie diende daarmee dus tevens een politiek doel.228

3.6 De Koninklijke Luchtmacht klaargestoomd voor de Sixties: 
 aanpassing aan de financiële realiteit

De minister leek met zijn beroep op integratie te anticiperen op het naderende einde van de 
Amerikaanse hulpverlening. Dat de mdap-hulp eindig was, kwam niet als een verrassing. Het 
moment waarop echter wel. Voor de klu had de timing moeilijk ongelukkiger kunnen uitpak-
ken: ze stond aan de vooravond van de gelijktijdige invoering van de f-104 Starfighter en gelei-
dewapensystemen, hetgeen een uiterste financiële krachtsinspanning zou vergen. Het mdap, 
cruciaal bij de (weder)opbouw, was in de ogen van de politieke en militaire leiding bijna tot een 
vanzelfsprekendheid geworden. Toen die steun eenmaal wegviel, openbaarde zich de keerzijde 
van de krijgsmachtopbouw met Amerikaanse hulp. Nederland beschikte begin jaren zestig over 
een omvangrijk defensieapparaat met hoge exploitatiekosten, waardoor de marge voor nieuwe 
investeringen beperkt was geworden.229 De gevolgen van de financiële druk waren niet alleen 
merkbaar op het terrein van de materiële vernieuwing, waar de veramerikanisering zich met 
de vervanging van de Britse Hunter door de Amerikaanse Starfighter doorzette, maar even-
goed op het personele, infrastructurele en logistieke vlak. Zo verraadden de organisatorische 
veranderingen een streven naar meer efficiency en kostenbesparingen. Evenals de beide andere 
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krijgsmachtdelen had de klu jarenlang op te grote voet geleefd. Nu het hiervoor de rekening 
gepresenteerd kreeg, probeerde de luchtmachtleiding de talloze problemen die het modernise-
ringsproces op haar pad wierp naar vermogen op te lossen. Daarbij zou ze meer dan eens haar 
improvisatietalent moeten aanspreken.

De verticale organisatiestructuur doet zijn intrede: 
de bekroning van de jarenlange emancipatiestrijd

De ‘sterke man’ die de klu tussen november 1956 en november 1961 door de eerste helft van dit 
woelige tijdvak loodste, was luitenant-generaal Schaper. In zijn periode als cls kreeg hij flink 
wat op zijn bord: de vervanging van de Hunter, Sabre, Thunderstreak en Thunderflash door de 
Starfighter, de invoering van geleide wapens en de uitzending naar Nieuw-Guinea, en dit alles 
tegen de achtergrond van het ten einde lopen van de Amerikaanse hulpverlening. In 1954, toen 
schout-bij-nacht-vlieger Schaper de functie van vlagofficier mld bekleedde, maakte hij een 
opmerkelijke carrièremove door als plaatsvervangend cls bij de klu in dienst te treden. Hoewel 
hij als oud-mld-vlieger de vliegerij een warm hart toedroeg, leidde zijn overstap tot gefron-
ste wenkbrauwen. Zelfs de politiek liet zich erover uit. In het Voorlopig Verslag merkten enkele 
Kamerleden op de benoeming van een ‘marineman’ op een hoge luchtmachtpositie “weinig aan-
moedigend” te vinden. Had de klu zelf niet genoeg bekwame officieren, zo vroegen zij zich af.230 
Een gebrek aan geschikt hoger kader was inderdaad een van de redenen voor Schapers ‘transfer’. 
Maar ook zijn organisatorische kwaliteiten, het ontbreken van verdere promotiekansen bij de 
Marine Luchtvaartdienst en zijn goede relatie met minister Staf speelden een rol.231

 Na twee jaar lang als plaatsvervanger van Baretta zijn sporen te hebben verdiend, deed 
Schapers promotie tot hoogste luchtmachtfunctionaris in 1956 geen stof meer opwaaien. Als 
chef Luchtmachtstaf sprak hij zijn organisatietalenten onder meer aan om de organisatie 
verder te stroomlijnen. Zo besloot hij uit efficiency-oogpunt tot een samenvoeging van de 
commando’s Luchtvaartopleidingen en Luchtvaarttroepen. De grondverdedigingstaak waar-
aan het Commando Luchtvaarttroepen zijn bestaansrecht ontleende, raakte midden jaren 
vijftig op de achtergrond ten faveure van de op de militaire vorming gerichte opleidingsfunc-
tie. Daarmee begaf het zich steeds meer op het terrein van het clo, zodat een samenvoeging 
voor de hand lag. Deze kreeg in december 1959 haar beslag met de opheffing van het Com-
mando Luchtvaarttroepen. De onder het clt ressorterende onderdelen gingen over naar het 
Commando Luchtvaartopleidingen. Gevoeliger lag de samensmelting van beide operationele 
commando’s, het ctl en het clv. Dit onderwerp was in 1956 al eens voorzichtig aangeroerd, 
maar mede omdat hiervan geen grote personele besparingen te verwachten vielen, was daar 
destijds van afgezien. De vraag drong zich opnieuw op na de integratie van de navo-lucht-
verdediging, waardoor naast het ctl nu ook het clv reeds in vredestijd onder navo-bevel 
stond. Temeer daar ditzelfde vraagstuk in België had geresulteerd in het samenvoegen van de 
operationele commando’s. Toch ging een vergelijking met de zuiderbuur op een aantal pun-
ten mank, hield Schaper de Luchtmachtraad voor. Zo kende België maar liefst drie operati-
onele commando’s en behoorden de geleide wapens er tot de landmacht. Daarnaast telde de 
Koninklijke Luchtmacht meer vliegbases en squadrons, waarbij “een duidelijke geografische 
en materieelscheiding” bestond tussen de beide commando’s. Het clv bezette vliegbases in 
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Noord- en Midden-Nederland en was overwegend uitgerust met Brits materieel, terwijl het 
qua uitrusting Amerikaans georiënteerde ctl vanaf vliegbases in het zuiden des lands vloog. 
Hoewel Schaper best voelde voor een fusie, achtte hij de verschillen tussen het ctl en clv 
vooralsnog te groot.232

 Toen Schaper op 1 december 1961 het commando overdroeg aan luitenant-generaal Zielstra, 
was de vermindering van het aantal commando’s tot vier zijn meest in het oog springende orga-
nisatorische ‘wapenfeit’. De samenvoeging van de ministeries van Oorlog en Marine in mei 1959 
had voor de klu geen wezenlijke veranderingen teweeggebracht. Behoudens in naam behield 
de Koninklijke Marine ook nadien haar zelfstandige status, hetgeen bijvoorbeeld bleek uit de 
toewijzing van een eigen staatssecretaris. Haar stormachtige groei ten spijt moest de klu haar 
staatssecretaris nog altijd ‘delen’ met de landmacht. Toch sprak uit de reorganisatieronde van 
1959 een voorzichtig verlangen naar een meer verticale structuur. Een herstructurering van de 
topleiding van de krijgsmacht langs verticale lijnen zou evenwel nog tot 1963, tot het aantreden 
van het kabinet-Marijnen, op zich laten wachten. Defensieminister De Jong stond, als gezegd, 
aan het roer van deze ingrijpende reorganisatie, die was gericht op het maximaliseren van het 
‘product’ (slagkracht) dat de krijgsmachtdelen aan de navo leverden. De verticale structuur 
garandeerde de daarvoor benodigde organisatorische zelfstandigheid, die vorm kreeg door 
de invoering van een vaste financiële verdeelsleutel voor het toekennen van de defensiegel-
den (overigens dezelfde sleutel die al sinds de jaren vijftig werd gehanteerd) en het omvormen 
van de land- en luchtmachtleiding naar analogie van de topleiding van de Koninklijke Marine. 
De belangrijkste uitkomst van de reorganisatie was echter de instelling van een drietal staats-
secretariaten, een voor elk van de krijgsmachtdelen. Hoewel de klu drie maanden langer op 
een staatssecretaris had moeten wachten dan de andere krijgsmachtdelen, trad dan toch op 25 
november 1963 luitenant-generaal Den Toom aan als de allereerste staatssecretaris voor lucht-
machtzaken. Reikhalzend had de klu naar deze dag uitgekeken. De benoeming van een ‘eigen’ 
staatssecretaris was de bekroning van een jarenlange emancipatiestrijd.233

 De benoeming vormde “de bevestiging van haar gelijkwaardigheid als zelfstandig deel van 
de strijdkrachten”, oordeelde kvp-Kamerlid Moorman.234 Volgens minister De Jong was het 
“slechts een logische afronding” van de verticale organisatie, waarop in het verleden ook vanuit 
de Kamer meermaals was aangedrongen.235 Dat mocht dan misschien zo zijn, de reorganisatie-
plannen gaven bij de pvda aanleiding tot hevige kritiek. De defensiewoordvoerder van de pvda, 
W. Wierda, liet de minister weten “niet kapot” te zijn van de “vier militairen aan de top van 
het departement”. “Hun militaire bloed zal kruipen, waar het politiek niet gaan kan”. Wierda 
plaatste ook vraagtekens bij de benoeming van Den Toom en de rol die de vvd-fractie hierin 
had gespeeld.236 Daarmee refereerde de pvda’er aan de commotie rondom kolonel J.L. Bosch, de 
basiscommandant van Leeuwarden die in eerste instantie voor het staatssecretariaatschap was 
benaderd. Na het ambt al te hebben aanvaard, trok hij zich na een onderhoud met de vvd-fractie 
te elfder ure terug. De liberale regeringspartij, overigens een voorstander van de door De Jong 
gewenste verticale organisatie, had geen vertrouwen in Bosch. Blijkbaar was Bosch “niet liberaal 
genoeg” voor de vvd, aldus Roosjen (arp) in de Leeuwarder Courant.237

 Minister De Jong nam de honneurs tijdelijk waar, totdat er in de persoon van dmlu Den Toom 
een geschikte kandidaat was gevonden. Na diens roerige entree, waaraan hij part nog deel had 
gehad, stortte Den Toom zich vol overgave op zijn taken. Conform de nieuwe verticale bevels-
verhoudingen was hij als staatssecretaris van Defensie/klu belast met de dagelijkse leiding over 
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de klu. Om hem te helpen, kon hij een beroep doen op vier nevengeschikte functionarissen, 
die ieder hun eigen functiegebied beheerden. Allereerst was daar de cls, die de staatssecretaris 
informeerde over het operationele beleid (beleidsfunctie van het ministerie) en daarnaast zijn 
bevelvoerende taak als bdl uitoefende (hoogste uitvoerende functie). De bevoegdheden van de 
dmlu, eveneens een oude bekende uit een vorig hoofdstuk, beperkten zich tot aangelegenheden 
in de materiële sfeer. De zorg voor het personeelsbeleid, die voorheen op ministerieel niveau was 
belegd bij de Directeur Personeel, ging nu eveneens over in handen van de krijgsmachtdelen. De 
nieuw ingestelde Opperofficier Personeel/klu (oop/klu) nam de personeelstaak voor de klu 
op zich. Luitenant-generaal G.H. Gijbels was de eerste die deze functie ging bekleden. Ook voor 
de afwikkeling van administratieve en financieel-economische zaken werd een nieuwe functie 
gecreëerd. Dit markeerde het einde van een decennium waarin directeur-generaal Duyverman 
deze taken voor de kl en de klu gezamenlijk had uitgevoerd. De krijgsmachtdelen namen hun 
financiële zaken voortaan zelf ter hand via het instellen van een plaatsvervangend secretaris- 
generaal, een functie die P.P. Kuntze voor de klu vervulde.
 Het verticale organisatiemodel, waardoor de klu nu ook op personeel en financieel gebied 
onafhankelijk van de kl kon opereren, versterkte de zelfstandige positie van dit jongste krijgs-
machtdeel in belangrijke mate. De afstemming tussen de krijgsmachtdelen onderling vond plaats 
in diverse overlegorganen, zoals het Comité Verenigde Chefs van Staven, de Materieelraad, de Per-
soneelraad en de nieuw op te richten Financiële Raad. Met de Defensieraad vormden zij “sterke 
horizontale bindingen”, waardoor een “zo groot mogelijke doelmatigheid” gegarandeerd zou zijn. 
Doordat deze raden echter stuk voor stuk beslissingsbevoegdheid ontbeerden, vormden zij geen 
bedreiging voor de autonome status van de krijgsmachtdelen. Het Ministerie van Defensie, dat zich 
in het nieuwe organisatiemodel vooral beperkte tot een coördinerende rol, tastte hun status even-
min aan, waardoor de drie krijgsmachtdelen relatief meer vrijheid kenden dan in het verleden.238

 De reorganisatie had ook gevolgen voor de samenstelling van de Luchtmachtraad. Daarin 
hadden naast de minister van Defensie, de staatssecretaris van Defensie/klu en zijn adjudant, de 
cls, de dmlu, de oop/klu, de plaatsvervangend secretaris-generaal/klu en de inspecteur-ge-
neraal van de klu zitting. Die samenstelling deed de naam ‘Luchtmachtraad’ eindelijk eer aan: 
het luchtmachtblauw overheerste. De tijd waarin kl-militairen het hoogste overleg orgaan van 
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de luchtstrijdkrachten hadden gedomineerd, behoorde tot het verleden. Na jarenlange strijd 
had de klu zich definitief aan de zeggenschap van de kl ontworsteld.
 De toekenning van een eigen vaandel benadrukte nog eens de gelijkwaardige positie die de 
klu naast de andere krijgsmachtdelen innam. Op 19 mei 1965 vond de uitreiking van “het hoog-
ste korpssymbool” plaats. “Het vaandel van de luchtmacht, in zijn geheel, bevestigt de integratie 
van het operationele, zowel vliegend en geleide-wapens personeel enerzijds en het technische 
en logistieke grondpersoneel anderzijds”, zo sprak Koningin Juliana, die erop stond het vaandel 
persoonlijk uit te reiken. In de aanwezigheid van talloze hoogwaardigheidsbekleders overhan-
digde de vorstin het luchtmachtvaandel aan luitenant-generaal Wolff, die ruim een maand daar-
voor Zielstra als bevelhebber der Luchtstrijdkrachten was opgevolgd.239

De operationele commando’s: organisatorische aanpassingen binnen het clv en ctl

Van de vier commando’s kreeg het clv tussen 1957 en 1966 verreweg de grootste veranderingen 
voor de kiezen. In een tijdbestek van amper tien jaar zag dit commando het aantal operatio-
nele vliegtuigsquadrons slinken van negen tot drie (waarvan één squadron tot 1968 met Hunter  
f. mk.6 dagjagers vloog), onder de gelijktijdige oprichting van vijf Groepen Geleide Wapens. In 
1957 was om de toewijzing van deze wapens, waarop zowel de klu als de kl aanspraak maakten, 
hard gevochten. Minister Staf, de belangen van beide krijgsmachtdelen behartigend, verwees 
de zaak door naar het Comité vcs. Daarin zetten beide stafchefs op 13 mei 1957 hun standpunt 
uiteen.240 De argumentatie van de cgs, generaal Hasselman, berustte op een uitspraak van de 
minister, die in zijn Memorie van Antwoord de luchtdoelartillerie geleide wapens had beloofd. 
Volgens cls Schaper lag indeling bij de klu meer voor de hand, aangezien ook Groot-Brittannië, 
de Bondsrepubliek en Italië voornemens waren hun geleide wapens bij de luchtmacht onder te 
brengen. De bondgenootschappelijke luchtverdediging was immers gebaat bij een eenduidige 
organisatorische inbedding.241 De klu beschikte over de beste papieren, zo bleek een week later. 
Het Comité vcs besloot in meerderheid dat de wapens onder de hoede van de luchtmacht zou-
den vallen, omdat die al de verantwoordelijkheid droeg voor de luchtverdediging. Hoewel de 
territoriale lua administratief tot de landmacht behoorde, stond zij onder operationeel bevel 
van de klu. Daarnaast vertoonden geleide wapens technisch beschouwd veel overeenkomsten 
met vliegtuigen, zodat de luchtmacht in personeel en materieel opzicht beter in staat was voor 
het onderhoud en de instandhouding zorg te dragen.242 Tot slot gold als argument dat de land-
macht, dat over minder technische capaciteit beschikte, de handen al vol had aan de invoering 
van de Honest John. De luchtmachtleiding prees zich gelukkig met de toewijzing van de geleide 
wapens. Hoewel nimmer zo uitgesproken, speelden naast zakelijke argumenten het krijgs-
machtdeelbelang een belangrijke rol in de opstelling van de luchtmachtleiding. Het ware belang 
van de indeling bij het jongste krijgsmachtdeel school in het feit dat de klu verantwoordelijk 
bleef voor de luchtverdediging, waarmee zij voortijdig de angel uit een eventuele toekomstige 
aanval van de kl op haar zelfstandige status haalde.243

 Een van de onmiskenbare voordelen van geleide wapens was dat hun inzet geen dure vliegba-
ses vereiste. Dit leidde ertoe dat Vliegbasis Twenthe in juni 1964 overging naar het ctl. Voortaan 
waren alle luchtverdedigingssquadrons geconcentreerd op de bases Leeuwarden en Soesterberg. 
Laatstgenoemde vliegbasis herbergde bovendien het Amerikaanse squadron, dat eind 1960 zijn 
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f-100c Super Sabres had ingeruild voor 21 Convair f-102a Delta Daggers. De naamswijziging 
van 32nd Fighter Day Squadron in 32nd Fighter Interceptor Squadron (fis) weerspiegelde het feit dat 
de Delta Dagger, in tegenstelling tot zijn voorganger, geschikt was om onder alle weersomstan-
digheden te opereren. De onderscheppingsjager, vernoemd naar zijn deltavormige vleugels, 
beschikte onder andere over een geavanceerd radarsysteem, een infraroodzoeksysteem en geleide 
lucht-luchtraketten.244 Vliegbasis Ypenburg bood onderdak aan 334 (Transport)squadron en de 
nieuw opgerichte Search and Rescue/Tactical Air Rescue-vlucht (sar/tar), behorend tot de Groep 
Lichte Vliegtuigen. Dit onderdeel was in december 1959 van het Commando Luchtvaartopleidin-
gen naar het clv overgegaan. Na de oprichting van 300 Squadron in oktober 1962 telde de gplv 
drie squadrons, die op Ypenburg (300 Squadron) en Deelen (298 en 299) waren gestationeerd.245

 Door het integreren van de bondgenootschappelijke luchtverdediging en de ingebruikname 
van drie moderne Franse er 438-radarsystemen, tussen 1961 en 1962 geplaatst op de navigatie-
stations Veluwe, Noord-Holland en Groningen, nam het clv afscheid van twee stations. In 1964 
kwam daar met ns “g” een derde bij, waarna de vrijgekomen er 438 naar het Duitse Schöppingen 
verplaatste om vanaf 1966 dienst te doen als vroegtijdige waarschuwingsradar voor het Groeps 
Operatie Centrum (goc) van 2ggw. Het soc was van Driebergen naar Nieuw-Milligen overge-
plaatst, waar het in augustus 1958 met Navigatiestation Veluwe tot één onderdeel werd samen-
gevoegd.246 Na de integratie van de Nederlandse luchtverdediging in navo-verband stond dit 
radarstation vanaf 1962 bekend als Control Reporting Centre/Sector Operations Centre (crc/soc). In 
juli 1964 verhuisde ook de luchtverkeersleiding, het Flight Information Centre (fic), van Hilver-
sum naar Nieuw-Milligen. De verplaatsing van het fic resulteerde in een naamswijziging van 
het eind 1958 tot Groep verheven cvv-squadron, dat tot Meteorologische Voorlichtings- en Ver-
bindingsgroep (mvvgp) werd omgedoopt. Onder de bevelen van de c-clv vielen verder nog de 
Administratie Groep Staf clv, de luva-squadrons, de geleidewapeneenheden en de restanten 
van het Korps Luchtwachtdienst, dat van de oorspronkelijke acht luchtwachtgroepen er na 1964 
nog twee telde (Leeuwarden en Alkmaar).247

 In de topleiding van het commando was het evenmin rustig. Commodore De Vries droeg na 
vijf jaar dienst in februari 1960 het bevel over aan ranggenoot Wolff, die het uiteindelijk tot bdl 
zou schoppen. Een verschil van inzicht over de rol van geleidewapensystemen is waarschijnlijk 
mede debet geweest aan deze functiewisseling. De bron van het kwaad vormde een lezing die 
commodore De Vries in november 1958 op een bijeenkomst van de Vereniging ter Beoefening 
van de Krijgswetenschap ten gehore had gebracht. Hierin had de c-clv onomwonden gesteld 
dat geleide wapens de toekomst hadden. Dit wapen was goedkoper, doeltreffender en vereiste 
minder personeel dan het vliegtuig, dat hij nog slechts een bijrol toedichtte in de luchtverdedi-
ging. Bovendien zou met de invoering van geleide wapens ook “de absolute noodzaak van een ver 
doorgevoerde internationale geïntegreerde en geautomatiseerde luchtverdediging” vervallen. 
Daarmee propageerde De Vries in feite dus een herstel van de nationale luchtverdediging.248 Zijn 
opmerkelijke uitspraken dreunden na tot in de Tweede Kamer, waar minister Staf de Kamerle-
den voorhield dat hij waardering had voor de generaal, maar dat het bepaald niet zo was, “dat 
hij [De Vries] alleen beslist over aard en vorm van onze luchtverdediging”.249 Diens opvattingen 
werden hem binnen de klu evenmin in dank afgenomen. Chef Luchtmachtstaf Schaper keerde 
zich er openlijk van af. Op de Luchtmachtstaf, waar de voorbereidingen voor de vervanging van 
de tweede-generatie-vliegtuigen in volle gang waren, huldigde men het inzicht dat een luchtver-
dediging zonder vliegtuigen tekortschoot.250 Souschef Wolff wierp zich op als De Vries’ belang-
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rijkste opponent. In zijn voordracht getiteld “een andere visie op de ontwikkeling van de Lucht-
verdediging” brak Wolff een lans voor het bemande vliegtuig, dat naast het grond-lucht geleide 
wapen in de nabije toekomst een onmisbaar element in de luchtverdediging zou blijven. Boven-
dien onderschreef de souschef saceur’s streven om een geïntegreerde bondgenootschappe-
lijke luchtverdediging tot stand te brengen.251 Het leek Wolff tot de meest geschikte kandidaat 
te maken om het clv leiding te geven in een tijdsgewricht waarin zowel nieuwe vliegtuigen als 
geleide wapens het luchtverdedigingscommando zouden komen versterken. Wolff stond vier 
jaar lang aan het hoofd van het clv. Begin 1964 maakte hij plaats voor generaal-majoor A.L. Cox, 
die slechts een jaar als c-clv aanbleef. Zijn opvolger, commodore G.W. de Zwaan, bekleedde 
de functie een half jaar langer. Met het aantreden van generaal-majoor D. Berlijn, in september 
1966, keerde de continuïteit in de leiding van het Commando Luchtverdediging evenwel terug.
 Net als De Vries voor hen, hadden Cox en Berlijn hun strepen deels verdiend als commandant 
van het ‘rivaliserende’ commando, het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten. Commodore 
Cox volgde in augustus 1959 kolonel Maurenbrecher op, terwijl hij op zijn beurt in maart 1964 
plaats moest maken voor commodore Berlijn. Na de overgang van Berlijn naar het clv nam 
commodore R.A. Sleeuw diens plaats in. Onder hun leiding maakte ook het ctl een flinke meta-
morfose door. Uit organisatorisch oogpunt trok de opheffing van het Nederlands Administra-
tief Commando Nr. 2 Group (nac-2 Group) de meeste aandacht. Nadat de Britse bezuinigings-
plannen hadden geleid tot de liquidatie van de Brits-Nederlandse No. 2 Group in Sundern, keerde 
het Nederlandse stafpersoneel van nac-2 Group terug naar villa ’t Djekt in Zeelst. Hierdoor ging 
ook het operationele commando over de tactische squadrons en de vliegbases in vredestijd over 
van nac-2 Group naar het op 1 april 1958 heropgerichte Commando Tactische Luchtstrijdkrach-
ten. De inventaris van het ‘nieuwe’ ctl bedroeg zes squadrons, aangezien 316 Squadron enkele 
maanden eerder door een gebrek aan personeel op non-actief was gezet. 313 Squadron volgde 
in januari 1959. Door de conversie van 311 en 312 Squadron naar een nucleaire taak bleef de slag-
kracht, zo werd gesteld, gelijk.
 De resterende vijf tactische squadrons waren verdeeld over Vliegbasis Eindhoven, Volkel, 
Twenthe (vanaf juni 1964) en enkele redeployment airfields.252 Deelen bood tussen 1957 en 1962 
onderdak aan 306 Squadron (het verkenningssquadron), dat raf-vliegbasis Laarbruch voor het 
Gelderse landschap verruilde. Na de omscholing op de rf-104g verhuisde het squadron naar 
Twenthe. Vliegbasis Gilze-Rijen behoorde eveneens voor kortere tijd, van 1962 tot 1966, tot het 
ctl, toen de basis diende als redeployment field voor 314 Squadron. Nadien ging Gilze-Rijen 
opnieuw over in handen van het clo, waarvan het afkomstig was. Ook redeployment field De Peel, 
dat als oorlogsstandplaats voor 312 Squadron gold, behoorde tot het ctl. Zowel in vredes- als 
oorlogstijd lag het bevel over De Peel in handen van de vliegbasiscommandant Volkel.

De aansturing van het clv en ctl door 2ataf

De ontwikkelingen in internationaal verband, in het bijzonder het integreren van de bondge-
nootschappelijke luchtverdediging, de opheffing van No. 2 Group (en de Brits-Belgische No. 83 
Group) en de formering van de eerste Duitse luchtmachtonderdelen, leidden tot een reorga-
nisatie van de internationale bevelsorganen. Het in Rheindahlen gevestigde 2ataf-vredes-
hoofdkwartier, dat vanaf de oprichting in 1952 weinig meer behelsde dan het ‘aankleden’ van de 
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bestaande Britse organisatie met een enkele Belgische en Nederlandse officier, werd in 1958 met 
internationale financiering tot een daadwerkelijk geïntegreerd hoofdkwartier omgevormd. De 
organisatietabel telde 567 vaste functies, proportioneel te verdelen over het viertal deelnemende 
lidstaten. Groot-Brittannië, België en de Bondsrepubliek tekenden samen voor 428 posities, 
terwijl de klu de overige 139 posten (waaronder 21 officiersfuncties) voor haar rekening nam. 
Ondanks het nog altijd niet verholpen tekort aan stafpersoneel, genoot het bezetten van deze 
2ataf-posten voor wat betreft de klu de hoogste prioriteit.253

 Om de samenwerking met de landstrijdkrachten in het 2ataf-gebied te bevorderen, werd 
ook de integratie tussen 2ataf en northag door de oprichting van het Joint Command and Ope-
rations Centre (jcoc) een stap verder doorgevoerd. In vredestijd bleven de taken van het jcoc 
beperkt tot het leiden en plannen van internationale oefeningen, maar in oorlogstijd zou het de 
onder 2ataf gestelde assigned forces van bevelen voorzien. Daarbij gold een strikt onderscheid 
tussen de luchtverdedigings- en de tactische c.q. verkenningssquadrons, waarvoor de operatio-
nele staf van het jcoc in tweeën werd gesplitst. Hiertoe was besloten omdat de tactische taken 
de luchtverdedigingstaak van 2ataf nadelig beïnvloedden.
 Op het Air Defence Operations Centre (adoc) bevond zich het personeel dat zich uitsluitend 
om defensieve luchtoperaties bekommerde. Het adoc verzorgde de algehele leiding over de 
luchtverdediging in het 2ataf-bevelsgebied. Het verstrekte daarvoor bevelen aan de Sector Oper-
ations Centres, die permanent in verbinding stonden met de vliegbases, squadrons en geleide-
wapeneenheden in hun sector. Om tactical control te kunnen uitoefenen, beschikte iedere soc 
over Control and Reporting Centres en Control and Reporting Posts (crp) – de radarstations die de 
gedetailleerde gevechtsleiding verzorgden. In 1958, met de ingebruikname van de Britse type 
80-radarsystemen in Brockzetel, Uedem, Brekendorf en Auenhausen, werd het vroegtijdig waar-
schuwingssysteem in het 2ataf-gebied operationeel. Uedem en Brockzetel werden uitverkoren 
om als soc’s te fungeren. Dat betekende dat Navigatiestation Veluwe in Nieuw-Milligen zijn sta-
tus als soc verloor. Het ging vanaf 1962 als crc/soc door het leven, wat inhield dat het uitslui-
tend in noodgevallen als soc dienst zou doen. Navigatiestation Noord-Holland bleef een crp.254 
Beide waren gekoppeld aan soc 1 Brockzetel, dat na de herindeling van het 2ataf-gebied als 
gevolg van de integratie van de navo-luchtverdediging waakte over de noordelijke luchtverde-
digingssector (Sector 1). De vijf Groepen Geleide Wapens van de klu bevonden zich allemaal in 
Sector 2, de zuidelijke sector. Voor deze sector fungeerde radarstation Uedem als het Sector Oper-
ations Centre. Uedem stuurde, door tussenkomst van Control and Reporting Centre Auenhausen, 
de Nederlandse ggw’s aan door orders aan het Groeps Operatie Centrum (goc; in het geval van 
de Nike-groepen) en Bataljons Operatie Centrum (boc; hawk), van waaruit het operationele 
commando over de geleidewapensquadrons werd gevoerd.255

 De leiding over alle offensieve operaties lag in handen van het Offensive Operations Centre 
(ooc). Analoog aan een soc werd de operationele controle over de tactische bases en de aldaar 
gestationeerde tactische en verkenningssquadrons uitgeoefend door een tweetal Tactical Oper-
ations Centres (toc). De eerste bevond zich te Goch (1toc), de tweede in Sundern (2toc), waar 
voorheen het hoofdkwartier van No. 2 Group was gesitueerd. Zij vulden de leemte die de opge-
heven groepen hadden achtergelaten. Met het wegvallen van No. 2 Group en No. 83 Group was het 
planningsaspect verlegd naar het niveau van 2ataf/northag, terwijl de detailuitvoering van 
de operaties berustte bij de toc’s. Zij zetten bevelen van het jcoc en ooc om in opdrachten voor 
de tactische squadrons, zonder de tijdrovende tussenkomst van nationale hoofdkwartieren.256 
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Niettemin leverde de afstemming tussen beide toc’s geregeld problemen op, hetgeen na de 
introductie van de eerste nucleaire squadrons in 2ataf de uitvoering van het Atomic Strike Plan 
in gevaar bracht. Om de aansturing van de nucleaire squadrons te verzorgen werd daarom een 
nieuw orgaan, het Combat Operations Centre (coc), in het leven geroepen. Het coc groeide bin-
nen korte tijd uit tot het primaire uitvoerende orgaan voor het leiden van alle offensieve opera-
ties. Het verdrong allereerst het ooc. Om het coc te bemannen en van de vereiste kostbare ver-
bindingsmiddelen te voorzien, werd in april 1961 tevens afscheid genomen van 2toc. De taken 
van dit Tactical Operations Centre gingen over op 1toc.257 Toen de Koninklijke Landmacht lucht 
kreeg van de op handen zijnde fusie, was ze er niet gerust op. 2toc was namelijk verantwoorde-
lijk voor het verzorgen van luchtsteun aan het Nederlandse 1 Lk en het Eerste Duitse Legerkorps, 
een taak die door de samenvoeging van de toc’s in het geding dreigde te komen. 2ataf onder-
kende dit door Forward Air Support Operations Centres (fasoc’s) aan de hoofdkwartieren van de 
vier legerkorpsen binnen northag toe te voegen, die contact met het coc onderhielden. Op 
korps- en divisieniveau traden Air Liaison Officers (alo’s) op als adviseurs van de legercomman-
danten. Nog een trede lager in de bevelsketen, op de tactische vliegbases, waren de legerkorpsen 
vertegenwoordigd door Ground Liaison Officers (glo’s). De Forward Air Controllers (fac’s), leden 
van het Air Contact Team die zich in de voorste lijn bevonden om jachtbommenwerpers naar hun 
doelen te ‘praten’, vormden ten slotte de laatste link in dit uitgebreide systeem.258 Voor verken-
ningstaken kon het Eerste Legerkorps daarnaast een beroep doen op de vliegtuigen en helikop-
ters van de Groep Lichte Vliegtuigen.
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In 1963, vrijwel gelijktijdig met de opname van deze nieuwe schakels in de organisaties van 
2ataf en northag, viel eveneens het doek voor 1toc. Het droeg de controle over de conven-
tionele offensieve eenheden over aan het coc, dat na het gereedkomen van de benodigde ver-
bindingsfaciliteiten voortaan vanuit het Joint Operations Centre (joc), het ondergrondse 2ataf/
northag-oorlogshoofdkwartier in de Cannerberg te Maastricht, de nucleaire én de conventi-
onele offensieve operaties aanstuurde. Daarmee viel tevens de laatste tussenschakel weg: voort-
aan ontvingen de tactische squadrons hun operatieorders direct van het coc, dat in verbinding 
stond met de Wing Operations Centres (woc) op de vliegbases. Het coc kreeg een permanente 
bezetting en nam sindsdien ook de alarmering van 2ataf-luchtstrijdkrachten voor zijn reke-
ning. In oorlogstijd (en bij oefeningen) kreeg het coc gezelschap van National Liaison Teams, die 
bemiddelden tussen 2ataf en de nationale staven. De Staf ctl leverde de vereiste mankracht 
voor het Nederlandse liaisonteam.259 De overige stafleden zochten op telegram ‘P’ (het equiva-
lent van navo-alarmfase Simple Alert) hun toevlucht tot de clv-bunker in Driebergen, waar zij 
de ctl Oorlogsstaf vormden. Daar troffen zij de Oorlogsstaf van het clv, die naast zijn oorlogs-
taken als alternatieve staf voor de bdl fungeerde. De bdl betrok met zijn oorlogsstaf het bun-
kercomplex Rijksdorp in Wassenaar. De taken van de Oorlogsstaf bdl omvatten het adviseren 
van de regering; het onderhouden van contacten met de bevelhebber der Landstrijdkrachten en 
met de civiele en militaire instanties; het laten uitvoeren van luchttransport, luchtverkenning 
(gebruikmakend van lesvliegtuigen) en speciale missies voor de nationale sector. Bovendien 
stuurde de staf de personeels- en materieelvoorziening ten behoeve van de klu aan.260

Een ondersteunende rol: clo en cdml

Het Commando Luchtvaartopleidingen droeg zorg voor de “bevoorrading met vakkundig mili-
tair personeel”, waaruit de bdl in oorlogstijd kon putten.261 Dit oudste luchtmachtcommando 
maakte tussen 1959 en 1961 op organisatorisch vlak een zeer hectische tijd door. Dat begon op  
1 december 1959, toen het de taken en onderdelen (loks, lbks262 en lir) van het opgeheven 
Commando Luchtvaarttroepen overnam. Aan het takenpakket, dat bestond uit het verzorgen 
van de vaktechnische en vliegopleidingen, mocht daarmee ook de militaire vormingstaak wor-
den toegevoegd. Die eerste decemberdag vond tevens de samenvoeging van de lts en les tot 
Luchtmacht Electronische en Technische School (lets) plaats, die in Schaarsbergen een onder-
komen vond. Dit Gelderse dorp herbergde bovendien de nieuwe Luchtmacht Kaderschool (lks), 
waar de opleiding van beroepsonderofficieren voortaan ging plaatsvinden. Bijna vijftig kilome-
ter westwaarts, in het Utrechtse De Bilt, leidde het Luchtmacht Meteorologisch Squadron (lms) 
nieuwe ‘weerwaarnemers’ op. De opleidingen ondergingen voortdurend aanpassingen. Niet 
slechts in naam, zoals de naamswijzing van het lir in Luchtmacht Instructie en Militaire Oplei-
dingen School (limos), maar ook qua vakinhoud en opleidingsmethoden. Bij de militair-vor-
mende opleidingen speelde de “geestelijke weerbaarheid” een steeds belangrijker rol, terwijl de 
vaktechnische opleidingen zich meer in de richting van technische specialisatie bewogen.263

 Toen de mld in staat was het merendeel van de opleidingen zelf te verzorgen, besloten 
de klu en km in februari 1960 officieel een punt te zetten achter hun samenwerkingsverband 
op opleidingsgebied. Dit resulteerde in een naamswijziging van het clo, dat voortaan als het 
Commando Luchtmachtopleidingen bekend stond. Een aantal opleidingsrichtingen werd des-
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ondanks voorlopig nog gezamenlijk uitgevoerd. Een daarvan was de vliegeropleiding, op welk 
terrein het clo in deze jaren de belangrijkste veranderingen doormaakte. Hoewel saceur’s 
voorstel eind 1957 niet tot een geïntegreerde Belgisch-Nederlandse luchtmacht leidde, bracht 
het wel een dialoog op gang over gebieden waarop de landen de samenwerking konden verbete-
ren. De vliegopleidingen leken zich daarvoor het beste te lenen. De eerste gesprekken dateerden 
van december 1957, waarbij de gedachten uitgingen naar een taakverdeling bij de afzonderlijke 
opleidingen.264 Nederland zou bijvoorbeeld de Jachtvliegopleiding kunnen verzorgen, terwijl 
België zijn opleidingsvliegbasis in Kamina, in de Belgische kolonie Congo, beschikbaar stelde 
voor de Voortgezette Vliegopleiding. De speciaal daartoe opgerichte gecombineerde Commissie 
Detailregeling Integratie Vliegeropleidingen (cdiv) boog zich over zaken als behoeftestelling, 
urenbepaling en samenstelling van een vliegersyllabus. Het bleek vooral lastig tot een eerlijke 
kostenverdeling te komen, een taak waarvoor de Belgisch-Nederlandse Verrekeningscommissie 
zich gesteld zag. Toen over de financiële aspecten medio 1959, “zij het na moeitevolle onderhan-
delingen”, op een haar na overeenstemming was bereikt, gooide politieke onrust in het naar 
onafhankelijkheid strevende Congo roet in het eten. Het voornemen om de eerste geïntegreerde 
vvo-opleiding in september 1960 te starten, kon daardoor in de prullenbak.265 Na het uitroepen 
van de Congolese onafhankelijkheid op 30 juni 1960 moest er naar een nieuwe locatie worden 
uitgekeken om het Belgische gedeelte van de vliegopleiding te verzorgen. De Nederlandstalige 
Belgische vliegers die op dat moment in het onrustige Kamina hun opleiding volgden, 27 in 
getal, konden in twee groepen op Vliegbasis Gilze-Rijen hun scholing vervolgen.266 Daarmee 
werd en passant de eerste binationale vvo-opleiding een feit.267 De zoektocht naar alternatieve 
huisvestingsmogelijkheden leidde onder meer langs Suriname, dat financieel slechts rendabel 
zou zijn wanneer ook de Bondsrepubliek aan de vliegopleidingen zou deelnemen, en de Neder-
landse Antillen. Tot leedwezen van de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen 
wogen ook hier de kosten echter niet op tegen de baten.268

 Uiteindelijk viel de keuze op de Belgische vliegbasis Brustem, nabij de stad Sint-Truiden. 
Terwijl de financiële onderhandelingen nog gaande waren, arriveerde daar op 1 oktober 1961 een 
eerste groepje Nederlanders. Onder hen bevond zich een achttal vlieginstructeurs, van de klu 
en mld elk vier, voor een korte omscholingscursus op de Fouga Magister. Op dit Franse straal-
lesvliegtuig, waarvan de Belgische luchtmacht 45 exemplaren had aangeschaft, zou de vvo wor-
den verzorgd. Op 20 november meldden ook de eerste negen Nederlandse ‘studenten’ zich in 
België. Datzelfde jaar werd voor het in België verblijvende personeel het Nederlands Opleidings-
detachement (nod) Brustem in het leven geroepen.269 Het geïntegreerde opleidingstraject zag 
er als volgt uit. De evo bleef een nationale verantwoordelijkheid. De aansluitende vvo kwam 
voortaan voor Belgische rekening, terwijl de klu zich belastte met de tot Transitie Vliegoplei-
ding (tvo) omgedoopte jvo en de Operationele Conversie Cursus (occ), waar de pas gebrevet-
teerde leerlingvliegers werden klaargestoomd voor het operationele werk. Met de realisatie van 
de geïntegreerde Belgisch-Nederlandse vliegopleiding verviel de behoefte om jaarlijks dertig 
vliegers tegen betaling in Canada te laten opleiden, waarop de klu besloot deze overeenkomst 
niet te verlengen.270 Op 1 mei 1962 ving de eerste geïntegreerde tvo aan, drie maanden later 
gevolgd door de eerste occ. Voor het ‘Nederlandse deel’ van de opleiding verbleven de leerling-
vliegers eerst op Woensdrecht, waar de tvo plaatsvond. De occ doorliepen zij op Eindhoven, 
bij het hiervoor aangewezen 315 Squadron.271 Na de aanwijzing van Gilze-Rijen als operationele 
basis werden de aldaar ondergebrachte evo, de Vlieg Instructeursopleiding (vio) en Lichte 
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Vliegtuigen Opleiding (lvo) per juli 1962 op Woensdrecht gehuisvest. Dit bood als voordeel dat 
de vliegopleidingen voortaan gecentraliseerd op één opleidingsvliegbasis plaats hadden. Naast 
Woensdrecht beheerde het Commando Luchtmachtopleidingen een tweede basis. Deelen, waar 
de lets en de nieuwe Luchtmacht Kaderschool huisden, ging uit doelmatigheidsoverwegingen 
in 1960 over van het ctl naar het clo.
 Bij oorlogsdreiging namen de operationele eenheden bezit van de opleidingsbases. De oplei-
dingen werden gestaakt, waarop de aspirant-vliegers van de tvo en de vvo naar de vs werden 
geëvacueerd. De Nederlandse f-27’s, niet behept met een trans-Atlantisch bereik, vlogen hen naar 
Portugal, vanwaar zij met Belgische vliegtuigen de oversteek ondernamen.272 De bdl nam het bevel 
over de Nederlandse lesvliegtuigen over. Deze kon hij inzetten voor verkennings- en liaisontaken. 
Uit de Staf clo werd het Commando Depots Personeel Luchtmacht gevormd, dat de aansturing 
verzorgde van de depots personeel Noord, Oost en Zuid, waar het mobilisabele personeel werd 
samengebracht in afwachting van hun oorlogsbestemming. De in vredestijd aanwezige eenheden 
van het Luchtmacht Bewakingskorps, in oorlogstijd aangevuld met door de kl te formeren eenhe-
den Object Bewaking (ob), droegen zorg voor bewakings- en beveiligingstaken.273

 Het vierde en laatste commando, het Commando Depots Materieel Luchtmacht (cdml), ver-
zorgde de opslag, het onderhoud en de distributie van goederen. Daartoe beschikte het in 1960 
over zes depots. Met het oog op de invoering van de nieuwe f-104g en in een poging de exploita-
tiekosten te drukken, zette het cdml een jaar later een grondige reorganisatie in. Dit bracht het 
aantal depots tot een drietal terug. Zo fuseerde het Depot Kleding en Uitrusting (dku) met het 
Depot Vliegtuigmaterieel 1 (dvm1) tot het Depot Algemeen Technisch en Intendance Materieel 
(datim). De benodigde ruimte ontstond doordat dvm1 zijn te Soestduinen opgeslagen Britse 
vliegtuigonderdelen begin 1963 overdroeg aan dvvm 2, dat voortaan het Depot Vliegtuigmateri-
eel (dvm) ging heten. dvm groeide uit tot het voornaamste depot van de luchtmacht, dat naast 
de opslag van depotgoederen onder meer modificaties uitvoerde en hoger onderhoud verzorgde. 
Samen met het Depot Elektronisch en Bewapeningsmaterieel (debm), ontstaan uit een fusie 
van het Depot Elektronisch Materieel en het Depot Bewapeningsmaterieel en Munitie, speelde 
dvm de logistieke hoofdrol bij de invoering van de f-104. debm tekende voor het onderhoud 
en de reparatie van de elektronische en radarapparatuur.274 Het Depot Motortransportmaterieel 
(dmtm), ten slotte, onderhield het wagenpark, een bonte verzameling van Britse oldtimers en 
Nederlandse en uit het mdap ontvangen Amerikaanse voertuigen. Uit efficiencyoverwegingen 
ging dmtm, dat een “ongunstig overhead-cijfer had”, eind 1966 op in datim.275

 Het beheer over de depots lag in de handen van de commandant cdml, in de regel een 
kolonel. Vanuit de centraal in Nederland gelegen depots vonden de voorraden hun weg naar de 
gebruiker, te weten de onder de Technische Dienst ressorterende logistieke squadrons op de 
vliegbases en navigatiestations in Nederland en de Geleide Wapen Groepen in de Bondsrepu-
bliek. Twee Aan- en Afvoer Squadrons (aas), ‘Noord’ en ‘Zuid’, verzorgden het wegvervoer van 
de depots naar de operationele onderdelen, die voor de opslag over eigen magazijnen en maga-
zijnpersoneel beschikten. Het op peil houden van depotvoorraden behoorde niet tot de compe-
tenties van de c-cdml, maar was een zaak van de chef Technische Zaken & Materieel (ctzm). 
De afweging tussen investeren in nieuw materieel of in reservedelen kon alleen worden gemaakt 
op de Luchtmachtstaf, waartoe de ctzm behoorde. De ctzm bleef tot 1964 verantwoordelijk 
voor de instandhouding. De invoering van de technisch complexe f-104g had niet alleen een 
reorganisatie van de depots tot gevolg, het maakte ook een einde aan de tot dan toe gescheiden 
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verantwoordelijkheden voor de instandhouding (ctzm) en de verwerving (dmlu). Aangezien 
beide aspecten steeds nauwer met elkaar verweven raakten, droeg de ctzm per april 1964 zijn 
taken over aan de directeur Materieel Luchtmacht.276

 De onder de dmlu geplaatste Straalmotorenwerkplaats ging in de herfst van 1964 over 
naar het cdml, waar het als Groep Straalmotorenwerkplaats (gsmw) haar onderhoudswerk-
zaamheden aan straalmotoren voortzette. Lang had het ernaar uitgezien dat de werkplaats bij 
gebrek aan orders haar deuren zou moeten sluiten. De klu beschikte over twee faciliteiten voor 
straalmotorenonderhoud: de Straalmotorenwerkplaats, waar onderhoud aan Britse straalmoto-
ren plaatsvond, en de door de klm geëxploiteerde Turbine Motoren Afdeling, die zich specia-
liseerde in Amerikaanse straalmotoren. In 1963 besloot de Luchtmachtstaf turma af te stoten 
en het onderhoud aan de Amerikaanse j-33 (t-33) en j-65 (f-84f) straalmotoren eveneens bij de 
Straalmotorenwerkplaats onder te brengen. Gezien het naderende einde van het ‘Britse vlieg-
tuigtijdperk’ betekende dit de redding voor de werkplaats. De gsmw reviseerde zowel motoren 
voor de klu als voor diverse navo-partners.277 Het onderhoud aan de j-79-straalmotor van de 
Starfighter werd aan het Belgische Fabrique Nationale gelaten. Na de overgang van de gsmw 
telde het cdml 2.371 personen, een aantal dat in de daaropvolgende jaren nog licht steeg. Opval-
lend was het grote aandeel burgers in het commando, dat de 40% ruimschoots overtrof.278 In 
geval van oorlog werd het verlies van niet-dienstplichtige c.q. niet-reserveplichtige burger-
krachten deels opgevangen door de instroom van mobilisabel personeel. De oorlogstaken van 
het cdml omvatten onder andere het vlieg- en gebruiksgereed maken van de oorlogsreserve aan 
vliegtuigen, geleide wapens, motoren, voertuigen en reservedelen (key items); het afhandelen 
van prioriteitsaanvragen en het bieden van onderhouds- en bevoorradingssteun. Op Simple Alert 
werden voorts tien vliegtuigherstellingsgroepen geformeerd uit het bij het Directoraat Materi-
eel Luchtmacht, de gsmw en de nationale vliegtuigindustrie (Fokker, Aviolanda, Avio-Diepen) 
werkzame personeel. Deze mobiele hersteleenheden, merendeels bemand door dienstplichti-
gen, verplaatsten zich op bevel van de bdl naar de vliegbases om aldaar reparatie- en onder-
houdswerkzaamheden te verrichtten.279

De aanschaf van de Fokker f-27: een ‘een-tweetje’ tussen Fokker en Economische Zaken

Het Fokker-personeel had in vredestijd andere zorgen. Het einde van de productie van de Hun-
ter f. mk.6, de verbeterde uitvoering waarvan het eerste exemplaar in maart 1957 van de produc-
tielijn rolde, kwam eind jaren vijftig in zicht. Het ten einde lopen van de productie werd nog 
bespoedigd door het besluit de laatste vijftien Hunters af te bestellen, om geld vrij te maken 
voor de aanschaf van twintig Hunter T.7 tweezitters.280 Begin 1958 was de situatie zo nijpend 
dat voor zevenhonderd werknemers ontslag dreigde. Dat zou een flinke klap betekenen voor de 
Nederlandse vliegtuigindustrie. In de ministerraad van 18 april 1958 stelde minister van Econo-
mische Zaken Zijlstra (arp) zijn collega van Oorlog voor om op de vervanging van de c-47b’s van 
334 Squadron vooruit te lopen door Fokkers nieuwste product, de f-27, aan te schaffen. Om de 
kans op exportorders voor dit vliegtuig te vergroten moest Nederland zelf het goede voorbeeld 
geven.281 De ministeries van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat, Financiën en Oorlog 
werkten het idee gezamenlijk verder uit, waarna minister Staf op 4 juli in de ministerraad mee-
deelde dat de klu twaalf f-27’s zou aanschaffen. De afbetaling zou pas na 1960 plaats hoeven 



D E  N U C L E A R I S E R I N G  E N  M O D E R N I S E R I N G 225

vinden. Minister Zijlstra verduidelijkte “dat deze defensie-opdracht plaats vindt op verzoek van 
Economische Zaken om Fokker aan een goede order-portefeuille te helpen, hetgeen ook voor het 
Nederlands Instituut voor Vliegtuig-Ontwikkeling gunstig is”.282

 Hoewel de invoering van twaalf splinternieuwe transportvliegtuigen een mooie meevaller leek, 
had de klu pas rond 1963 afscheid willen nemen van haar c-47-vloot. Plannen om de c-47b’s te revi-
seren, een goedkopere optie, had de minister al goedgekeurd.283 Ook de militaire navo-autoriteiten 
wezen erop dat het geld beter besteed kon worden aan “more important tasks”.284 In feite prees de 
luchtmachtleiding zich weinig gelukkig met de bemoeienissen van het Ministerie van Economi-
sche Zaken. Uit een brief van kolonel J.W. Thijssen, luchtmachtattaché te Londen, aan Fokker blijkt 
dat op de Luchtmachtstaf het gevoel leefde dat “men door Economische en Sociale Zaken gedwon-
gen is een vliegtuig te nemen, dat weliswaar de industrie helpt, doch niet de klu, terwijl toch de 
volle kosten uiteindelijk op de Luchtmachtbegroting blijven drukken”. Die kosten bleken ook nog 
eens veel hoger dan verwacht door de aanpassingen die nodig waren om de voor civiele doeleinden 
ontwikkelde f-27 tot vrachtvliegtuig om te bouwen, terwijl het bovendien niet aan alle eisen vol-
deed.285 De uitgaven bedroegen circa 37 miljoen gulden, 6 miljoen meer dan begroot.286

 Op 6 juli 1960 droeg Fokker-directeur Diepen de eerste f-27 over aan dmlu Maurenbre-
cher. In april 1961 hadden ook de resterende elf f-27’s hun weg naar het op Vliegbasis Ypenburg 
gestationeerde 334 Squadron gevonden. De eenheid telde naast drie ‘basic’ f-27’s (Friendship), 
waarvan er één fungeerde als vip-vliegtuig, negen van laaddeuren voorziene f-27m-300’s in de 
transportconfiguratie (Troopship) en een negental De Havilland Beavers. Met deze grotendeels 
vernieuwde luchtvloot kweet het druk bezette 334 Squadron zich van zijn aloude takenpakket: 
het in vredes- en oorlogstijd transporteren van materieel en personeel. In oorlogstijd kreeg het 
squadron versterking van het mobilisabele 335 Squadron, bemand door klm-vliegers en uitge-
rust met vliegtuigen uit de inventaris van diezelfde nationale luchtvaartmaatschappij. Wanneer 
het earmarked 334 Squadron na uiterlijk zes oorlogsdagen door saceur in de internationale 
transportpool werd ingedeeld, nam het mobilisabele squadron de transporttaak ten behoeve van 
de nationale sector over. Toen de klm haar dc-3’s, het civiele ‘broertje’ van de c-47, verving 
door een voor transporttaken minder geschikt type passagiersvliegtuig, werd 335 Squadron in 
juni 1963 opgeheven. Om het opengevallen gat deels te vullen, zou de klu bij het uitbreken van 
oorlog drie civiele f-27’s vorderen.287

 Ondanks beperkingen op het gebied van vliegbereik, laadvermogen en snelheid, bewees de 
f-27 de klu jarenlang goede diensten. Het groeide uit tot Fokkers meest succesvolle export-
product, waarvan er wereldwijd bijna achthonderd aan civiele en militaire gebruikers werden 
verkocht. Onder de navo-lidstaten vond het type nauwelijks aftrek: de bestellingen beperkten 
zich tot de Nederlandse en Italiaanse luchtmacht, de Spaanse kustwacht en het Parachute Demon-
stration Team ‘Golden Knights’ van het Amerikaanse leger. Die ‘teleurstelling’ werd ruimschoots 
gecompenseerd door Fokkers inschakeling bij de Starfighter-productie.

Frans of Amerikaans: één gevechtsvliegtuig voor drie verschillende taken

In voorgaande paragrafen is al het nodige gezegd over het omvangrijkste materieelproject waar-
voor de klu zich eind jaren vijftig gesteld zag: de aanschaf van de Lockheed f-104g Starfighter. 
De zoektocht naar een opvolger voor de Hunter en de Sabre begon in de lente van 1957, toen de 
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Luchtmachtstaf de technische en operationele specificaties formuleerde waaraan de toekom-
stige onderscheppingsjager zou moeten voldoen. Tijdens een dienstreis naar de vs kwam dmlu 
Reijnierse begin 1957 voor het eerst oog in oog te staan met de voor zijn tijd futuristisch ogende 
f-104. Dit Amerikaanse vliegtuig, dat door zijn ranke vorm en kleine vleugels wat weg had van 
‘een raket op wielen’, omschreef Reijnierse als “een zeer gelukkige ontwikkeling”. Het leek een 
goede kandidaat, hoewel de klu zich niet uitsluitend op de Amerikaanse markt oriënteerde.288

 Zocht de klu aanvankelijk specifiek naar een opvolger voor de defensieve taak (luchtver-
dediging), vanaf 1958 vermeldden de stafeisen dat het nieuwe jachtvliegtuig ook de offen-
sieve taken van de f-84f en de verkenningstaak van de rf-84f moest kunnen overnemen. De 
Luchtmachtstaf herzag haar standpunt naar aanleiding van mc 70, dat ervan uitging dat zich 
op luchtverdedigingsgebied een geleidelijke overgang van het bemande vliegtuig naar geleide 
wapens zou voltrokken. Omdat niet te voorzien was hoelang onderscheppingsjagers nog een rol 
in de luchtverdediging zouden spelen, werden kandidaten ook op hun geschiktheid voor offen-
sieve en verkenningstaken getoetst. Vervanging van het huidige operationele vliegtuigbestand 
door één type vliegtuig bood verder het voordeel van standaardisatie, wat vooral op het gebied 
van opleidingen en logistiek tot forse besparingen kon leiden. Het nadeel was dat de klu genoe-
gen moest nemen met een compromis, dat zich noch in de defensieve, noch in de offensieve 
taak kon meten met gespecialiseerde (en daardoor duurdere) gevechtsvliegtuigen.289 Na een 
papieren evaluatieronde, waarin ook uitsluitend op de tekentafel bestaande ontwerpen zoals de 
Britse tsr.2 meedongen, bleven begin 1959 vijf serieuze kandidaten over. Dit betrof de Ameri-
kaanse f-104, f-105, f-106 en n-156f, alsmede de Franse Mirage iii. Uit een stafstudie bleek dat 
de n-156f op defensief en offensief gebied tekortschoot, zodat een aanschaf “onaanvaardbaar” 
was. De Nederlandse voorkeur ging evenmin uit naar de f-106, een pure onderscheppingsja-
ger, noch naar de in grondaanvalstaken gespecialiseerde f-105. Beide typen waren bovendien te 
duur en te zwaar. Van de twee overgebleven kandidaten moest de Mirage iii het bij de offensieve 
taakuitvoering afleggen tegen de f-104, hoewel beide als onderscheppingsjager “aan de hoogste 
eisen” voldeden. De studie kwam tot de slotsom dat de f-104 uit operationeel oogpunt “verreweg 
het meest gewenste type” voor de klu zou zijn.290

 Omdat België voor eenzelfde keuze stond, sloegen beide luchtmachtstaven de handen ineen. 
Een Nederlands-Belgische evaluatiecommissie streek in juli 1959 neer op de Franse vliegbasis 
Istres om de Mirage iii aan de tand te voelen. Een maand later bezocht de commissie de vs om de 
vliegeigenschappen van de f-104, f-105, f-106 en n-156f te testen. De testvluchten bevestigden 
de keuze voor de f-104. “Vermoedelijk zal de keuze van de Luchtmachtstaf wel op de f 104 val-
len”, antwoordde cls Schaper toen Calmeyer hem op 25 augustus vroeg hoe het er mee stond.291 
Deze boodschap bracht de staatssecretaris drie dagen later over aan de ministerraad, waar de 
vliegtuigaanschaf in verband met de vaststelling van het defensieplafond voor de periode 1961-
1963 op de agenda stond. De f-104g gooide op militair-technisch gebied de hoogste ogen, zo 
lichtte Calmeyer toe, terwijl de keuze voor een Amerikaans product tevens de beste vooruit-
zichten op mdap-steun bood. Voorts hadden ook de vs, Canada en de Bondsrepubliek voor dit 
type gekozen. Vooral de Duitse keuze was voor Nederland van belang, aangezien de Bondsrepu-
bliek de exclusieve rechten voor de productie van de f-104g in Europa had bemachtigd. Omdat 
de Duitse behoefte aan Starfighters de productiecapaciteiten van de eigen vliegtuigindustrie 
ver te boven ging, stond Bonn niet onwelwillend tegenover inschakeling van de Nederlandse 
en Belgische vliegtuig- en elektronische industrie. De Duitse minister van Defensie, Franz Josef 
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Strauß, wenste wel voor 1 oktober te vernemen of Nederland wilde deelnemen. Gebaseerd op een 
Nederlandse behoefte aan 293 vliegtuigen (te weten 198 vliegtuigen in de eerste lijn, het restant 
voor training en reserve) bedroeg de geschatte stuksprijs 5 miljoen gulden bij een aanschaf in de 
vs en 4,3 miljoen gulden als Nederland deelnam aan de Europese productie. Calmeyer schatte 
de mdap-hulp op 60%, hoewel “de Amerikaanse bereidwilligheid ten nauwste zal samenhangen 
met onze bereidwilligheid om het navo-plan mc 70 uit te voeren”. Door de luchtmachtbegro-
ting met een vijfde te verhogen, zou de ruimte ontstaan om – naast de hawk en de modernise-
ring van het meldings- en gevechtsleidingsstelsel – genoeg f-104’s aan te schaffen om Washing-
ton tevreden te stellen. Minister van Economische Zaken J.W. de Pous (chu) had zijn huiswerk 
goed gedaan en merkte op dat de Mirage “veel goedkoper” was, terwijl volgens zijn bronnen het 
inschakelen van de Nederlandse industrie bij de productie eenvoudiger zou zijn. Zijlstra hield 
de raadsleden voor dat de Europese vliegtuigbouw bij een keuze voor de Starfighter opnieuw 
“geen kans” zou krijgen. De minister van Financiën vergeleek de mdap-hulp wel met “goed-
kope export-hulp”. Bovendien deelde hij Calmeyers sense of urgency niet: Zijlstra zag geen reden 
waarom de Bondsrepubliek niet wat langer op een Nederlands antwoord zou kunnen wachten. 
Hij kreeg steun van minister-president J.E. de Quay, die een overzicht van alle defensieplannen 
en -uitgaven verlangde alvorens een besluit te willen nemen. Hoewel hiervoor volgens Calmeyer 
de tijd ontbrak, moest de staatssecretaris lijdzaam toezien hoe een besluit over de aanschaf 
enkele weken werd aangehouden.292

 De Luchtmachtstaf hakte medio september de knoop door. Schaper zette zijn handtekening 
onder een voorstel aan minister Visser, waarin hij de f-104 als droomkandidaat voor de klu naar 
voren schoof.293 Nu de “operationele beslissing” was gevallen, stond dmlu Maurenbrecher voor 
de taak om in samenspraak met afgevaardigden van Defensie, Buitenlandse Zaken, Economi-
sche Zaken en Financiën de financiële en economische details van een Nederlandse deelname 
aan de Europese productie uit te werken. Tijdens de eerste bijeenkomst waarschuwde de dmlu 
de aanwezigen dat hun werk vooralsnog “hypothetisch” was, “daar het nog helemaal niet vast-
staat dat wij de f-104g krijgen gezien de financiële consequenties”.294 De factor die de meeste 
invloed zou hebben op die keuze, was de omvang van de Amerikaanse hulpverlening. Pogingen 
om de Amerikanen in deze een uitspraak te ontlokken, liepen op niets uit. Uit een gesprek met 
de Amerikaanse Deputy Secretary of State for Defence, Charles Shuff, kon slechts worden afgeleid 
dat bij een keuze voor de Mirage niet op steun hoefde te worden gerekend. De Amerikaan liet 
zich niet verleiden tot uitspraken over de Starfighter, maar brak vreemd genoeg juist een lans 
voor de goedkopere n-156f.295 Hij bevond zich in goed gezelschap, want ook prins Bernhard had 
de Luchtmachtstaf al ettelijke keren gewezen op dit product van Northrop.296 De prins voegde 
zelfs brochures toe aan zijn igklu jaarverslag.297 Hoewel de klu de n-156f al lang had afge-
schreven, moest minister Visser in oktober wel gehoor geven aan het verzoek van de prins alsnog 
met vertegenwoordigers van Northrop rond de tafel te zitten.298 Niet alleen Northrop oefende 
flinke druk uit om zijn product aan de klu te verkopen. “Vertegenwoordigers van de verschil-
lende vliegtuigfabrieken kloppen bij alle mogelijke autoriteiten aan om hun produkten aan te 
bevelen”, verzuchtte cls Schaper. Zo ook het Franse Dassault, dat aasde op exportorders voor 
de Mirage. Door de mogelijkheid zelf een licentieovereenkomst te sluiten had het een streepje 
voor bij de Nederlandse industrie, terwijl ook België gevoelig leek voor de avances van Parijs. In 
oktober bracht een zware delegatie de Mirage opnieuw onder de Nederlandse aandacht, waarbij 
zij vooral de lagere aanschafprijs benadrukte. Dit deed staatssecretaris Calmeyer besluiten een 
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nieuwe Nederlands-Belgische commissie in te stellen, die ditmaal naast militair-technische ook 
financiële en economische aspecten in de evaluatie zou betrekken.299

 De Luchtmachtstaf bleef achter zijn keuze staan. Minister Visser achtte het van groot belang 
dat Nederland, België en de Bondsrepubliek tot een “gelijkluidende, definitieve evaluatie” 
kwamen, “waaruit blijkt dat de f 104 het meest geschikte vliegtuig is”. Hij had deze evaluatie 
naar eigen zeggen nodig “om de Ministerraad te kunnen overtuigen”.300 Op 31 oktober presen-
teerde de evaluatiecommissie haar conclusies. Op drie van de vijf criteria (offensieve en defen-
sieve capaciteiten, standaardisatie, vliegeigenschappen en prijs) scoorde de f-104 het hoogst. 
De Mirage kwam opnieuw als runner up uit de bus. De commissie beval daarom aan, de keuze 
tot deze twee typen te beperken en de vs te polsen over de mate van hulpverlening. Zouden 
ondanks eventuele Amerikaanse steun de financiële lasten te zwaar blijken, dan moest volgens 
het rapport de oplossing worden gezocht “in [een] vermindering van kwantiteit doch nimmer 
in kwaliteit”.301 Dat realiseerde ook de Luchtmachtstaf zich. Door de beperkt operationeel inzet-
bare tf-104g-lesvliegtuigen302 mee te tellen, de verliescijfers kritischer door te rekenen en een 
versnelde vervanging door geleide wapens in te calculeren, werd “optimistisch gerekend” met 
tweehonderd f-104’s de eerstelijnsbehoefte afgedekt.303

 Op 4 november kwamen minister Visser en zijn Belgische evenknie Arthur Gilson overeen 
dat beide landen hetzelfde vliegtuig zouden kiezen. Welk type dat zou zijn, lieten zij afhangen 
van de omvang van de Amerikaanse hulpverlening.304 Gilson, die een pessimistischer beeld had 
over de mate van mdap-hulp bij de vliegtuigaanschaf dan zijn Nederlandse ambtscollega, sloot 
uit financiële overwegingen de minder kostbare Mirage nog niet uit.305 De volgende dag lichtte 
Visser in de Defensiecommissie beide opties toe. Het ging tussen de “goedkopere” Mirage iii 
en de “uit militair oogpunt betere” f-104g. Calmeyer vroeg de leden “niet vooringenomen” te 
zijn, maar moest constateren dat de meesten hun keuze al lang en breed hadden gemaakt. pvda- 
defensiespecialist E.A. Vermeer stak als enige zijn nek uit voor de Mirage. Een keuze voor het 
Franse vliegtuig zou het isolement van Frankrijk binnen de navo een halt toeroepen. Fens (kvp) 
vond dat een beslissing op operationele gronden genomen moest worden, waarbij de technisch 
superieure f-104 zijn voorkeur genoot. Dat was koren op de molen van de klu, die bij monde 
van Schaper betoogde dat het Amerikaanse vliegtuig op operationele gronden boven de Mirage 
te verkiezen was. Visser realiseerde zich dat bij een keuze “tevens beslist wordt over een mogelijk 
laatste kans voor de Europese vliegtuigindustrie”, maar zijn grootste zorg betrof de vraag welk 
bedrag Washington zou willen bijpassen.306

 De minister hoopte daarover duidelijkheid te krijgen bij zijn bezoek aan de vs en Canada. 
Hoewel harde toezeggingen uitbleven, keerde hij op 22 november huiswaarts in de overtuiging 
dat de mdap-hulp de komende drie jaar wel verzekerd was. Op hoeveel steun Nederland mocht 
rekenen, bleef evenwel een raadsel.307 Ondanks de voortdurende onzekerheid begon met het aan-
breken van de maand december de tijd te dringen. De Duitse defensieminister Strauß, die de 
deadline reeds tweemaal had verschoven, eiste vóór 15 december uitsluitsel over deelname.308 De 
Bondsrepubliek, dat politiek gezien prijs stelde op een bevestiging van haar keuze voor de Star-
fighter door België en Nederland, was bereid 450 miljoen gulden aan orders aan de Nederlandse 
industrie uit te besteden. Daarmee kwam Bonn tegemoet aan de wensen van het ministerie van 
Economische Zaken.309 Na een dag eerder met Strauß gesproken te hebben, die hem op het hart 
drukte dat hernieuwd uitstel betekende dat de order aan de Nederlandse (en Belgische) neus 
voorbij zou gaan, verzocht minister Visser directeur-generaal Duyverman op 8 december een 
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nota voor de ministerraad voor te bereiden. Hoewel de opdracht luidde de f-104 naar voren te 
schuiven, verraadde de uiteindelijke nota geen voorkeur voor een van beide typen. Wel pleitte 
het stuk voor een verhoging van het defensieplafond, om de klu in staat te stellen “over het 
aantal vliegtuigen te beschikken dat op grond van internationaal militaire overwegingen nood-
zakelijk wordt geacht”.310 De ministerraad boog zich op 11 december over de nota. Minister-pre-
sident De Quay trapte af met de mededeling dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken, 
Maurice de Murville, bij zijn recente bezoek aan Den Haag had aangedrongen op de Mirage en 
hij verzocht Visser nog eens met de vertegenwoordigers van Dassault van gedachten te wisselen. 
Hoewel deze daarmee instemde, maakte de premier uit Vissers betoog op dat die zijn keuze in 
feite al had gemaakt en met de Duitsers in zee wilde gaan. Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen J.M.L.Th. Cals (kvp) wees Visser op het feit dat de f-104 al drie testvliegers het 
leven had gekost. Cals schoof de f-105 naar voren, waarop de vs zelf ook zouden willen over-
stappen. Zijlstra verweet Visser dat er te weinig aandacht was geschonken aan politieke, financi-
ele en economische aspecten. De vliegtuigaanschaf moest in eerste instantie “zakelijk” worden 
benaderd. Volgens Zijlstra telde uiteindelijk slechts de vraag bij welk van de vliegtuigtypen de 
nationale industrie het meest kon profiteren.311 Volgens Bert Kreemers, de auteur van het boek 
Hete Hangijzers, werd Visser “het vuur na aan de schenen gelegd”, zodanig dat hij uiteindelijk 
geïrriteerd zijn bril aan diggelen sloeg en boos de ministerraad verliet.312

 Toen de ministers elkaar een week later opnieuw in de Trèveszaal troffen, had het gesprek 
tussen minister Visser en de Franse vertegenwoordigers plaatsgehad. Hieruit was “geen enkel 
nieuw gezichtspunt” naar voren gekomen. Navraag bij Nederlandse, Duitse en Amerikaanse 
deskundigen leerde dat de f-105 evenmin geschikt was voor de klu. De f-104 was voor Neder-
land de enige juiste keuze. Dit vliegtuig bood de Nederlandse industrie de beste kansen, omdat 
deze zo bij de Duitse productie kon aansluiten. Calmeyer vulde aan dat de f-104g geschikt was 
om zowel offensieve, defensieve als verkenningstaken uit te voeren. Ook het voordeel van de 
standaardisatie woog zwaar. En hoewel duurder dan de Mirage, moest het kabinet zich realise-
ren dat bij een keuze voor het Franse product niet op Amerikaanse steun gerekend kon worden. 
Dit betoog, waarbij de nadruk op de economische mogelijkheden lag, trok de kabinetsleden over 
de streep. Visser werd gemachtigd vijftig f-104g’s, het maximaal haalbare binnen het defensie-
plafond, te bestellen.313

 Doordat de ministerraad dit nieuws niet meteen naar buiten bracht, meende Dassault nog 
een kans te maken om de Nederlandse order in de wacht te slepen. Dit had een “on-Nederlandse 
perscampagne [tot gevolg], ontketend door instanties, die bij de productie van vliegtuigen 
belangen hebben”.314 Frankrijk haalde alles uit de kast om de keuze te beïnvloeden, variërend 
van ruime kredietmogelijkheden tot het aannemen van een soepeler houding ten aanzien van 
het integreren van de bondgenootschappelijke luchtverdediging. Dat vertrouwde minister Vis-
ser de leden van de Defensiecommissie toe, die hij op 23 december haastig bijeen had geroepen 
om het kabinetsbesluit toe te lichten. De keuze voor de f-104g, door Visser het beste “compro-
mis” genoemd, motiveerde hij door te wijzen op de operationele capaciteiten van dit toestel, 
saceur’s wens tot integratie, het “veel en veel later” beschikbaar komen van de Mirage en de 
voordelen van standaardisatie. Bij het vijfde en laatste punt, de Amerikaanse hulpverlening, 
stond de minister langer stil. Hij schatte de hulp op 40% van de prijs. Op vragen van Moorman 
liet de bewindsman weten te geloven “dat het aandeel hoger dan 40% komt te liggen”. Staatsse-
cretaris Calmeyer had via het maag soortgelijke signalen ontvangen. Hoewel de termijn door 
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de Bondsrepubliek tot 15 januari 1960 was opgeschort, had de minister met het oog op de Neder-
landse industriële belangen “niet langer durven wachten met het nemen van een beslissing”. Op 
kerstavond maakte Visser de Nederlandse keuze voor de f-104g wereldkundig. België, dat om 
een maand uitstel had gevraagd, sloot zich in januari bij dit Nederlandse besluit aan.315

Valse hoop

Vervolgens begon het touwtrekken tussen Nederland, België en de Bondsrepubliek over de 
exacte verdeling van de order. Voor de productie van de geplande 750 Starfighters gingen de 
gedachten uit naar het opzetten van twee afzonderlijke productielijnen: een in Zuid-Duitsland, 
de andere in Nederland. Vroeg in de onderhandelingsronde eiste ook België plotseling een eigen 
productielijn. Omdat Brussel met geen mogelijkheid van dit idee afgebracht kon worden, stem-
den de andere landen hiermee in. Kwalijker voor Nederland was het feit dat bij de toewijzing van 
de Duitse compensatieorders de zuiderburen een aantal van honderd aan te schaffen f-104g’s 
vermeldden, terwijl luitenant-kolonel Stokla namens Nederland niet meer dan de vijftig door 
het kabinet geaccordeerde Starfighters mocht inbrengen. Hierdoor sleepte België voor 1.014 
miljoen dm aan tegenorders binnen, terwijl Nederland op 470 miljoen dm bleef steken. Deze 
verdeling was voor Calmeyer onaanvaardbaar.316 Nadat deze plooien eveneens waren gladgestre-
ken, en het Nederlandse aandeel ten koste van het Belgische aandeel tot 740 miljoen dm was ver-
hoogd, zetten de ministers Gilson, Visser en Strauß op 5 maart 1960 in Bonn hun handtekening 
onder het f-104-protocol.
 Zeven maanden later moest deze overeenkomst noodgedwongen worden herzien, doordat 
de vs de inschakeling van Italië in het programma als voorwaarde verbonden aan de eventuele 
hulpverlening. Het Zuid-Europese land had inmiddels ook zijn oog laten vallen op de f-104g, 
waarvan het er 120 wilde kopen. De Italiaanse deelname hield in dat Nederland en België een deel 
van hun Duitse orders moesten afstaan, terwijl het opzetten van een vierde eindassemblagelijn 
in Italië de stuksprijs opdreef. Schoorvoetend gingen de landen akkoord met die ongunstigere 
voorwaarden om de mdap-hulp veilig te kunnen stellen.317 Toen Deputy Secretary Shuff op 13 
september de delegaties van de vier landen eindelijk het langverwachte nieuws over de omvang 
van de Amerikaanse hulp meedeelde, bleek deze boodschap, “mede gezien de informele berich-
ten die waren uitgelokt”, volgens delegatieleider Duyverman “wel zeer teleurstellend”. Evenals 
België ontving Nederland 25 vliegtuigen, terwijl Italië er 50 van de vs ‘cadeau’ kreeg. Duyver-
man stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. De volgende dag, tijdens een intiemer 
onderonsje tussen de Amerikaanse en Nederlandse delegaties, vroeg hij Shuff waarom Neder-
land evenveel Starfighters kreeg als België, dat zijn bestelling nochtans tot 75 stuks had terug-
gebracht. De Amerikaan weet dit aan de “moeilijke situatie” van dat land. Verder merkte hij op 
dat de Nederlandse teleurstelling voortkwam uit toezeggingen die door niet-bevoegde Ameri-
kaanse autoriteiten “in de richting van meerdere hulp” waren gedaan. Latere navraag leerde dat 
van concrete toezeggingen, zoals door de cls wel beweerd, nooit sprake was geweest.318

 In een poging de vs tot inkeer te brengen, ontving Nederland op 7 oktober een zware Ame-
rikaanse delegatie, bestaande uit officieren van de usaf, de maag en het hoofdkwartier us 
European Command, op het Ministerie van Defensie. Volgens Schaper, die een briefing over de 
operationele aspecten verzorgde, was de keuze voor de Starfighter naast operationele afwegin-
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gen mede gebaseerd op de verwachting van mdap-hulp. “Right from the start it was known that 
without (...) considerable help from the usa it would be impossible to get anywhere near the 
mc 70 goals, on which the Netherlands defense planning is based.” Hij verweet de vs Neder-
land in de waan te hebben gelaten dat de kosten zouden worden gedeeld, totdat het zich gecom-
mitteerd had en de hulp “a fraction of what has been planned on” bleek. Zoals te verwachten 
leverde deze bijeenkomst geen tastbare resultaten op, behoudens dat Washington zou worden 
ingelicht.319 Toen een Amerikaanse delegatie onder leiding van Deputy Secretary Shuff zich twee 
maanden later in Den Haag meldde om de ondertekening van een memorandum of agreement voor 
te bereiden, greep een hevig ontstemde minister Visser dit bezoek aan om zijn gal te spuwen. Hij 
vond het “politiek onverkoopbaar” dat Nederland bij een grotere eigen inspanning dan België 
en Italië het kleinste aantal vliegtuigen toegewezen kreeg. Visser weigerde het memorandum 
te tekenen tenzij het aantal door Nederland te bekostigen f-104’s tot 75 werd verminderd onder 
handhaving van de 25 Starfighters uit het mdap. Geëmotioneerd verklaarde hij “gelukkiger te 
zijn zonder hulp dan met deze hulp”.320 Schaper had zijn bedenkingen bij de harde opstelling 
van zijn politieke baas. Wanneer Washington niet zou zwichten, moest hij zich met de helft van 
het oorspronkelijk geplande aantal f-104g’s zien te redden.321 Op 12 december had Washington 
nog geen krimp gegeven. Omdat voor een berekening van de behoefte aan opleidingen en reser-
vedelen het definitieve aantal f-104’s bekend moest zijn, groeiden Schapers zorgen.322

 Hij bleef nog vijf dagen in onzekerheid verkeren. Op 17 december 1960 tekenden de ministers 
van Defensie van Nederland, België, de Bondsrepubliek, Italië en de Verenigde Staten het gewij-
zigde protocol. Nederland stond, afhankelijk van parlementaire goedkeuring, voor 95 Starfight-
ers genoteerd. Amerikaanse toezeggingen om 30 miljoen dollar in de modernisering van de km 
en kl te steken hadden minister Visser op het laatste moment van gedachten doen veranderen. 
De dertig miljoen gulden die werd bespaard door vijf vliegtuigen minder te bestellen, kwam 
weer ten goede aan de betaling van het derde hawk-bataljon.323 Het geïntegreerde productie-
programma voorzag in de constructie van 949 Starfighters.324 De waarde van de Duitse opdrach-
ten aan Nederland en België bedroeg 1.800 miljoen dm, eerlijk verdeeld over beide landen. Daar-
naast besteedde het land voor 250 miljoen dm in Italië. Nederland droeg op zijn beurt voor 180 
miljoen dm aan orders aan Italië over, dat tevens de assemblage van de 100 mdap-vliegtuigen 
(waarde 140 miljoen dollar) zou gaan uitvoeren.325

 In 1961 merkte de navo-Raad het geïntegreerde bouwprogramma aan als officieel navo-pro-
ject. De leiding lag in handen van de nato f-104g Starfighter Production Organization (naspo) in 
Koblenz. Het nato f-104g Starfighter Management Office (nasmo) was verantwoordelijk voor het 
coördineren van het productieproces, een fikse klus gezien het feit dat daarbij meer dan hon-
derd bedrijven waren betrokken. De n.v. Fokker trad op als hoofdaannemer voor de Noordgroep, 
de productielijn waarin verder Aviolanda en het Duitse Focke-Wulf, Weserflug en de Hambur-
ger Flugzeugbau waren verenigd. De Duitse fabrieken vervaardigden delen van de romp, die bij 
Aviolanda tot een vrijwel complete romp werden samengevoegd. Bij Fokker vond de eindassem-
blage en de inbouw van de los aangekochte straalmotoren, vlieginstrumenten en elektronische 
systemen plaats. Fokker verzorgde eveneens het test- en invliegen van het eindproduct.326 Bonn 
en Den Haag waren hiervoor een fifty-fifty-verdeling op basis van het aantal manuren overeen-
gekomen. Het aantal door de Noordgroep te bouwen Starfighters bedroeg 350 stuks, waaron-
der 95 voor Nederland. De 25 mdap-vliegtuigen voor de klu werden door het Italiaanse fiat 
(Zuidwestgroep) vervaardigd, terwijl de vereiste 150 straalmotoren voor het merendeel van het 
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Belgische Fabrique Nationale werden betrokken. De eerste dertig vliegtuigen werden als com-
ponenten door Lockheed aangeleverd om het productieproces op gang te helpen en ervaring 
op te doen. Het doel was een maandelijkse output van veertien f-104g’s, waarna de productie 
begin 1965 zou worden afgerond. Na zeer intensieve prijsonderhandelingen, waarbij Nederland 
er na het miljoenenverlies op het Hunter-project voor waakte niet opnieuw voor verrassingen 
te worden gesteld, kwamen de betrokken partijen een vaste prijs van 4,2 miljoen gulden per 
vliegtuig overeen. Dit betrof de prijs van een ‘kale’ Starfighter: met de elektronische uitrusting, 
straalmotoren, gronduitrusting en testapparatuur was per toestel 2,1 miljoen gulden gemoeid. 
Bij de productie van de elektronische uitrusting speelden ook Nederlandse bedrijven een rol. 
Hollandse Signaal Apparaten produceerde delen van het radarsysteem, n.v. Optische Industrie 
‘Oude Delft’ vervaardigde infraroodvizieren, terwijl Van der Heem boordradio’s fabriceerde.327

 De in te bouwen elektronische uitrusting, waarvan met name het ln-3-traagheidsnaviga-
tiesysteem en de nasarr-radar een zorgenkindje bleken, verschilde al naar gelang de taak. De 
Nederlandse order voorzag in 39 f-104g’s in een luchtverdedigingsconfiguratie, 54 jachtbom-
menwerpers en 27 verkenners.328 Het verraste directeur-generaal Duyverman dat de verschil-
lende Starfighter-configuraties onderling niet inwisselbaar waren. Hij vroeg zich af wat het 
argument van de “all-round inzetbaarheid” dan feitelijk nog waard was.329 De kl had zich die 
allround capaciteiten ook iets anders voorgesteld. In een shape-studie naar de invoering van de 
f-104 in Allied Command Europe trok één zin in het bijzonder de aandacht van de Generale Staf: 
“the f-104g is an uneconomical and inefficient weapon in the conventional role”. Hoewel een 
prima keuze voor defensieve en verkenningstaken, school de kracht van de f-104 op het offen-
sieve vlak volgens shape voornamelijk in de nucleaire rol. Toen cgs luitenant-generaal Le Fèvre 
de Montigny daarop aansloeg, maakte Schaper hem duidelijk dat de Starfighter nooit was aan-
geschaft met het doel de landstrijdkrachten te ondersteunen. Het was daar “onmogelijk voor te 
gebruiken”, aldus de cls, “evenmin als voor transportdoeleinden”.330 Die opmerkingen verras-
ten de cgs, aangezien de f-104g toch mede gekozen was op basis van zijn offensieve kwaliteiten. 
Kwaliteiten die, althans in de conventionele rol, in de praktijk tegenvielen. Toch was Le Fèvre de 
Montigny’s verontwaardiging niet terecht. In oorlogstijd was niet de klu, maar de Luftwaffe met 
de nieuwe fiat g-91 lichte jachtbommenwerper de eerst aangewezene om luchtsteun aan de 
northag-eenheden, waaronder 1 Lk, te leveren.
 Aangezien de f-104g geen ‘volwassen’ ontwerp was, maar een specifiek op de Duitse behoef-
ten afgestemde geavanceerdere versie van de f-104a, werden nog talloze ontwerpaanpassingen 
doorgevoerd. Nederland en België moesten alle zeilen bijzetten om niet te worden overlopen door 
het “kapitaalkrachtige” buurland, dat op sommige punten andere eisen stelde aan zijn Starfight-
er-vloot. Het kwam voor dat de klu opdraaide voor research and development-kosten voor ont-
werpveranderingen die voor Nederland weinig meerwaarde hadden.331 In dat opzicht bleek het 
aansluiten bij de Duitse order voor de kleinere contractpartners veeleer een nadeel. Andere modi-
ficaties, zoals de installatie van de m-2-bomcomputer, werden door shape voorgeschreven in 
reactie op nieuwe operationele inzichten. Los daarvan stelde ook moederbedrijf Lockheed nog 
eens 215 aanpassingen voor, die onder meer betrekking hadden op de vliegveiligheid. Het aantal 
modificaties dreigde de pan uit te rijzen, waardoor de kosten opliepen en de datum van invoe-
ring verder opschoof. Onder druk van de Nederlandse vertegenwoordiging in het nasmo werden 
vanaf mei 1962 – operationeel noodzakelijke aanpassingen daargelaten – voorlopig alleen nog 
modificaties ten behoeve van de vliegveiligheid en betrouwbaarheid verwerkt.332
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Op 19 november 1961 koos de eerste door de Noordgroep geassembleerde f-104g het luchtruim. 
Het vliegtuig, opgebouwd uit de door Lockheed geleverde knock-down kits, was bestemd voor 
de Luftwaffe. De eerste twee voor de klu bestemde Starfighters verlieten woensdag 12 decem-
ber 1962 de fabriekshal van Fokker. Nog dezelfde dag verruilden zij Schiphol voor hun nieuwe 
thuisbasis Twenthe, dat de conversie voor de gehele klu ging verzorgen. Eenmaal aangekomen 
fungeerden zij als ‘sleutelkist’ om het technisch personeel wegwijs te maken. 306 Squadron was 
aangemerkt om per 1 januari 1963 als eerste de overstap te maken. Problemen bij de productie 
van elektronische apparatuur en een tekortschietende voorziening in reservedelen en grond-
uitrusting wierpen het afleverschema enige maanden terug, waardoor de conversie vertraging 
opliep.333 De Luchtmachtstaf trok deels het boetekleed aan: vanwege de continue ontwikkeling 
op het gebied van elektronica had men te lang gewacht met het doorgeven van de behoefte aan 
reservedelen.334 Het oponthoud bood tegelijkertijd ook verlichting, doordat de financiering over 
een langere periode kon worden uitgesmeerd. Begin 1963 nam de productieachterstand, deels 
buiten de schuld van Fokker om, zorgelijker vormen aan, waardoor het afleverschema moest 
worden bijgesteld. De opbouw van de vijf Nederlandse squadrons liep circa een half jaar achter 
op de planning. Toen 1963 ten einde liep bedroeg de achterstand 36 f-104’s.335 Desondanks kreeg 
de klu in 1963 de beschikking over voldoende vliegtuigen om op Vliegbasis Twenthe een Opera-
tional Conversion Unit (ocu) op te richten en een eerste squadron met Starfighters uit te rusten.
 Een jaar later had Fokker de vertragingen goeddeels ingelopen, wat bleek uit het aantal van 
172 vliegtuigen dat in 1964 de fabriekshal op Schiphol-Oost verliet. 18 mei 1965, na de aflevering 
van de 350e Starfighter, kwam de productie bij de Noordgroep ten einde. Hoewel het er in 1963 
even somber had uitgezien, was het afleverschema dicht benaderd. Met ieder nieuw project 
leek Fokker aan vertrouwen en kunde te winnen. Daar plukte zowel het bedrijf, bij de ontwik-
keling van eigen vliegtuigontwerpen, als de klu de vruchten van. Fokker speelde geen rol bij 
de productie van de tf-104g, waarvan de benodigde aantallen te gering waren om een verant-
woorde productielijn te kunnen opzetten. Lange tijd hoopte de klu dat deze naar verhouding 
duurdere tweezitsvariant in de vorm van het mdap zou worden geleverd. Toen die hoop ijdel 
bleek, plaatste de dmlu in december 1961 een order voor tien tf-104g’s bij het Amerikaanse 
moederbedrijf Lockheed. In 1964 en 1965 volgden nog eens twee series van vier. Het gros daar-
van werd ingedeeld bij de ocu, dat vliegers met ervaring op andere vliegtuigtypen wegwijs 
maakte op de f-104g.336

De transformatie van het operationele vliegtuigbestand: een mix van twee generaties

De vliegers van 306 Squadron vormden de eerste ‘klanten’ van de ocu. De conversie van deze 
eenheid genoot prioriteit, aangezien het grote aantal vliegongevallen en het uitblijven van ver-
volgleveringen van de specialistische rf-84f Thunderflash de sterkte van het verkenningssqua-
dron tot ontoelaatbare proporties had gereduceerd. Al in 1960, nadat zeven van zijn 24 rf-84f’s 
verloren waren gegaan, had het squadron de sterkte noodgedwongen van achttien naar zestien 
vliegtuigen moeten verminderen.337 Door het gebrek aan reservevliegtuigen zakte de gevechts-
gereedheid tot onder de navo-norm van 70%. Na de omscholing op de Starfighter werd de squa-
dronsterkte weer tot achttien opgevoerd. Het squadron kreeg de beschikking over de rf-104g, 
een onbewapende variant voorzien van door Oude Delft ontworpen camera’s in de romp.
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Als tweede stond de vervanging van de drie nachtjagersquadrons op de rol. De f-86k Sabre, die 
de hoge verwachtingen nooit geheel kon waarmaken, vertoonde begin jaren zestig “ouderdoms-
gebreken”. Bovendien hadden de Sabres “altijd veel zorgen (...) gegeven”.338 Met die uitspraak 
doelde cls Zielstra op de lage vlieggereedheid, een euvel dat het jachtvliegtuig gedurende zijn 
loopbaan bij de klu achtervolgde. De voornaamste reden was de schaarste aan reservedelen, als 
gevolg van een inschattingsfout bij de start van het mdap-productieprogramma van de voor 
de Europese markt te vervaardigen K-versie.339 Bovendien hield de klu eind 1958 doelbewust 
de bestelling van reservedelen aan, omdat er vergevorderde plannen bestonden om de drie 
f-86k-squadrons om te ruilen voor vier squadrons met de geavanceerdere f-86d.340 cls Schaper 
had de minister positief geadviseerd. Als redenen voerde hij onder meer de raketbewapening 
van de f-86d aan, de mogelijkheid om – in lijn met mc 70 – de dagjagersquadrons versneld te 
vervangen door awx-squadrons en de logistieke voordelen, daar de usafe met hetzelfde type 
vloog. De klu zag in de ruil bovenal een betaalbare oplossing om de periode tot 1965 te overbrug-
gen, waarin zou worden beslist over het lot van het ‘bemande’ vliegtuig.341 De maag stelde de 
aflevering van de f-86d’s herhaaldelijk uit. Toen de Luchtmachtstaf daarop medio 1959 de deal 
alsnog afblies, zat hij opgescheept met een vertraging in de onderdelenvoorziening.342 Andere 
oorzaken van het lage vlieggereedheidspercentage waren tekorten aan technisch personeel, 
testapparatuur en vooral gronduitrusting. Door de squadrons begin 1959 allemaal op Vliegbasis 
Twenthe te concentreren, werd getracht de beschikbare gronduitrusting optimaal te benutten.
 Hield de vlieggereedheid van de nachtjagersquadrons niet over, hetzelfde gold lange tijd voor 
hun operationele waarde. De beslissing om uit financiële overwegingen de 20mm-kanonnen van 
de Meteor in de f-86k in te bouwen pakte totaal verkeerd uit. Het inkorten van de kanonlopen 
had een onvoorzien effect op de kogelbaan en resulteerde in erbarmelijke schietresultaten. Kolonel 
F.E. Broers, commandant van Vliegbasis Twenthe, kwalificeerde de operationele waarde van de 
Sabre-squadrons als “vrijwel nihil”.343 De invoering van de gar-8 Sidewinder bracht hierin pas 
verandering. Eind 1960, in de nadagen van zijn carrière bij de klu, werd de ‘Kaasjager’ uitgerust 
met twee van deze infraroodgeleide lucht-luchtraketten. Toen was het einde echter reeds in zicht. 
Daar reservedelen bijna niet meer verkrijgbaar waren, besloot de Luchtmachtstaf de geplande uit-
fasering te versnellen. Tussen 1962 en 1964 werden 700, 701 en 702 Squadron ontbonden.
 Hun nachtelijke onderscheppingstaak werd overgenomen door 322 en 323 Squadron, die in 
1964 gingen beschikken over de onder alle weersomstandigheden inzetbare luchtverdedigings-
variant van de f-104g. Conform mc 70 wachtte de resterende dagjagersquadrons een triest lot: 
opheffing. 327 Squadron ging in januari 1958 als eerste voor de bijl. Daarmee liep de klu vooruit 
op mc 70, dat de ontbinding van het eerste dagjagersquadron niet voor 1959 voorzag. De perso-
neelsbesparing woog niettemin zwaarder.344 Tijdens de eerstvolgende Annual Review drukten de 
militaire navo-autoriteiten de Nederlandse delegatie op het hart de opheffing van de dagjager-
squadrons parallel te doen verlopen met de invoering van de Nike. Ditmaal nam de klu het advies 
ter harte. In december 1961, nadat de eerste Nederlandse Nike-eenheid in de Bondsrepubliek ope-
rationeel was geworden, viel het doek voor 326 Squadron. 324 Squadron volgde in april 1964.
 325 Squadron ontsprong als enige de dans. Hoewel het evenals de overige dagjagersquadrons 
op de nominatie stond om te worden opgeheven, kon de klu gezien het geringe aantal f-104g’s 
onmogelijk aan de in mc 70 vastgelegde eis van vijf awx-squadrons voldoen. Ter compensatie 
hield de Luchtmachtstaf daarom een squadron Hunter f. mk.6’s aan, die waren bewapend met 
twee gar-8 Sidewinder lucht-luchtraketten om hun gevechtswaarde te verhogen. 325 Squa-
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dron werd aan de navo aangeboden voor de luchtverdediging op lage hoogte, tot het moment 
waarop de hawk-gordel operationeel zou worden. Vliegers in afwachting van hun plaatsing bij 
de Starfighter-squadrons hielden hun operationele vliegvaardigheid bij het squadron op peil, 
terwijl de eenheid ook de sleepvluchten voor het schietprogramma ging verzorgen. Het ranke 
Britse jachtvliegtuig was bijzonder geliefd onder de vliegers. Een krachtiger straalmotor, een 
‘zaagtandvleugel’ en de introductie van pylontanks maakten de ‘Mark 6’ een klasse beter dan 
zijn voorganger, de f. mk.4.345 Met de ontbinding van ieder volgend dagjagersquadron kwamen 
bovendien extra reservedelen en vliegtuigen vrij, zodat de aanvankelijk matige vlieggereed-
heidscijfers begin jaren zestig tot het verleden behoorden.
 De Hunter zou pas in 1968 uit dienst worden genomen, hoewel het zijn operationele waarde 
toen al geruime tijd had verloren. Bij de materiële uitrusting van het ctl was de Luchtmachtstaf 
op een soortgelijke noodoplossing aangewezen. mc 70 schreef vier tactische squadrons voor, 
maar de middelen ontbraken om er meer dan twee met de f-104g uit te rusten. 314 en 315 Squa-
dron bleven aangewezen op de f-84f. Zij verzorgden de conventionele aanvalstaak (Fighter Bom-
ber Attack; fba), waarin de f-104g niet uitblonk. De f-84f was een ‘werkpaard’, dat tot zijn ‘pen-
sionering’ in 1970 de klu nuttige diensten bleef bewijzen.346 In zijn beginjaren in Nederlandse 
dienst ging de f-84f Thunderstreak nog gebukt onder problemen met de j-65-straalmotor en een 
gebrekkige onderdelenvoorziening, waardoor de inzetbaarheid zo rond de 40% schommelde. Na 
een omvangrijk modificatieprogramma liep het aantal defecten terug, waarna in november 1959 
voor het eerst een inzetbaarheid van meer dan 70% werd behaald. Deze trend zette zich door.347 
Wel baarde het hoge ongevallenpercentage zorgen. Behoudens 315 Squadron, dat vanwege zijn 
neventaak als conversiesquadron 37 f-84f’s telde, zakten de operationele squadrons eind 1963 
onder de geautoriseerde sterkte. Rekening houdend met een gemiddelde van twaalf f-84f’s die 
voor hoger onderhoud (Inspection and Repair as Necessary) bij Avio-Diepen verbleven, was de eer-
stelijnsreserve definitief uitgeput.348

 Als gevolg van de conversie van 311 Squadron op de Starfighter, die in september 1964 begon, 
kwamen er f-84f’s vrij om de andere squadrons weer op sterkte te brengen. Vanwege zijn belang-
rijke taak kwam 311 Squadron, dat sinds juli 1960 de nucleaire fbs-taak vervulde, voor de f-104g 
in aanmerking. Op 1 oktober 1965 had het de nucleaire taak met dit nieuwe gevechtsvliegtuig 
onder de knie. Drie dagen later startte het eveneens ‘nucleaire’ 312 Squadron aan de conversie, om 
in maart 1966 zijn operationele status te herwinnen.349 De f-104g stelde de nucleaire squadrons 
beter in staat hun nucleaire taak onder alle weersomstandigheden te volbrengen. Voorts zagen zij 
hun nucleaire arsenaal, dat aanvankelijk alleen het mk.28 tactisch kernwapen omvatte, uitgebreid 
met de gestroomlijnde mk.43 en mk.57, waarmee ook supersonische vluchten mogelijk waren. De 
Starfighter kon een kernwapen aan het centrale wapenophangpunt onder de romp vervoeren.350

 Het operationeel worden van 312 Squadron als vijfde en laatste Starfighter-squadron vol-
tooide de transformatie van het operationele vliegtuigbestand. Het resultaat was een lucht-
macht met vijf squadrons voorzien van het modernste materieel, aangevuld met drie squadrons 
met gevechtsvliegtuigen daterend uit het midden van de jaren vijftig. Een mix van oud en nieuw, 
die volgens de militaire navo-autoriteiten een “moderate operational capability” bezat.351 Deze 
matige beoordeling was niet louter gebaseerd op het handhaven van de Hunter en f-84f in de 
sterkte, hoewel hun operationele bruikbaarheid door de navo niet bijzonder hoog werd aan-
geslagen.352 Ook het tekort aan technisch personeel en de lage vlieggereedheid van de nieuw-
ste aanwinst van de klu, in het bijzonder bij de awx-squadrons, droegen bij aan dit oordeel. 
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Ofschoon de introductie van nieuwe vliegtuigtypen nimmer vlekkeloos verliep, zakte de inzet-
baarheid van de f-104-vloot in 1964 onder de 30%!353 De grootste boosdoener was wederom het 
gebrek aan reservedelen. Uit financiële nood had de klu bezuinigd op de aanschaf van de door 
Lockheed voorgeschreven aantallen reservedelen. Tot overmaat van ramp bleek het verbruik 
van bepaalde artikelen fors boven de volgens de Amerikaanse fabriek benodigde aantallen te 
liggen.354 Gronduitrusting was eveneens schaars. Het opmerkelijke verschil in gereedheid tus-
sen de op Leeuwarden en Twenthe gestationeerde squadrons was terug te voeren op de lagere 
modificatiestandaard van de ‘Friese’ f-104’s. De Starfighters op Leeuwarden waren vliegtuigen 
van het eerste uur, waarop nog niet alle modificaties waren aangebracht. Hierdoor kenden zij 
een groter aantal klachten en deed het tekort aan gronduitrusting zich extra gevoelen. Verder 
kon het technisch personeel op Vliegbasis Twenthe bogen op jarenlange ervaring met de even-
eens Amerikaanse f-86k, terwijl de ervaring van het personeel op Leeuwarden zich beperkte tot 
Britse typen.355 Naarmate hun ervaringspeil toenam, kroop het percentage vlieggerede f-104g’s 
bij de luchtverdedigingssquadrons richting de 60%. Hiermee liepen zij desondanks achter bij de 
tactische squadrons, die in 1966 de shape-eis benaderden.356

Griekse godin

De vijf Starfighter-squadrons vertegenwoordigden midden jaren zestig de belangrijkste vlie-
gende slagkracht van de klu. Getalsmatig werden zij niettemin ruimschoots overvleugeld door 
de geleidewapensquadrons, in luchtmachtjargon batterijen genoemd, waarvan er tussen 1960 
en 1967 negentien het levenslicht zagen. Acht daarvan waren uitgerust met de Nike, door de vs 
in de vorm van mdap-hulp ter beschikking gesteld. Dit wapensysteem gold zeker niet als eerste 
keus van de Luchtmachtstaf, maar werd onder “vrij sterke druk” van Amerikaanse zijde in de 
inventaris opgenomen.357 De resterende elf batterijen beschikten over de in licentie geprodu-
ceerde hawk, waarvan de aanschaf eveneens een bijzondere voorgeschiedenis kende.
 Halverwege de jaren vijftig, toen de interesse voor geleide wapens ontstond, oriënteerde 
Nederland zich in eerste instantie op de Europese markt. De Commissie Ontwikkeling Raketten 
(cor), in 1956 opgericht om kennis te vergaren over het ‘raketwapen’, bracht diverse bezoeken 
aan het Britse bedrijf English Electric om te informeren naar de in ontwikkeling zijnde Blood-
hound en Thunderbird. Ook het Zwitserse Oerlikon, dat een eigen raket ontwierp, genoot de 
aandacht van de cor. Uit de verkregen informatie trok de cor al snel de conclusie dat Neder-
land de financiële middelen ontbeerde om zelf geavanceerde raketsystemen te ontwikkelen. 
Licentieproductie, waarvoor het Nederlandse bedrijfsleven interesse toonde, behoorde echter 
wel tot de mogelijkheden.358 Onder meer Philips drong er bij het Ministerie van Defensie op aan 
te worden betrokken bij het onderzoek van de cor, in de hoop bij een eventuele licentiebouw 
eerste rang te zitten.359

 Terwijl de commissie haar blik op Groot-Brittannië gericht hield, meldde cgs Hasselman 
dat een van zijn officieren bij shape informeel was gepolst hoe Nederland tegenover een gratis 
aanbod van Nikes stond.360 Vanwege de kosten verbonden aan plaatsing, onderhoud en oplei-
ding gaf de militaire top er de voorkeur aan saceur’s in bewerking zijnde studie voor de bond-
genootschappelijke luchtverdediging af te wachten. Hoewel beducht voor de exploitatiekosten, 
voelde minister Staf zich onder druk gezet om op het aanbod in te gaan.361 Bij zijn bezoek aan 



D E  N U C L E A R I S E R I N G  E N  M O D E R N I S E R I N G 237

de vs, in mei 1957, kreeg de bewindsman de vraag opnieuw voorgelegd. Het aanbod behelsde 
niet slechts het materieel voor de uitrusting van een Nike-bataljon, het voorzag ook in de oplei-
ding van het vereiste personeel.362 Het addertje onder het gras was dat de wapensystemen in 
een gordel in de Bondsrepubliek moesten worden gestationeerd. De Luchtmachtstaf hield zo 
zijn bedenkingen. Naast operationele bezwaren tegen een statische en daardoor kwetsbare ver-
dedigingslinie, bekeek ze ook de prestaties en het groeipotentieel van de op gedateerde tech-
nologieën gebaseerde Nike met argwaan.363 Een door het sadtc uitgebracht negatief rapport, 
dat op last van shape overigens snel werd ingetrokken, leek die vermoedens te bevestigen.364 
Om ervaring met geleide wapens te kunnen opdoen, zegde minister Staf in de herfst van 1957 
de opleiding van het personeel voor een half bataljon toe. Het materieelaanbod aanvaardde hij 
vooralsnog niet.365 In de daaropvolgende maanden draaiden de vs de duimschroeven wat strak-
ker aan. In een schrijven aan het Britse Air Ministry liet de Nederlandse luchtmachtattaché in 
Londen, kolonel Bosch, weten dat hem uit gesprekken met de Luchtmachtstaf was gebleken dat 
de Amerikanen “a good deal of pressure” op Nederland uitoefenden om tot aanvaarding van het 
Nike-bataljon te besluiten. Ondanks een voorkeur “in zekere kringen” van de Luchtmachtstaf 
voor Britse geleide wapens, waren deze het ontwikkelingsstadium nog niet gepasseerd, zodat de 
Nike waarschijnlijk geaccepteerd moest worden.366

 Op 5 juni 1958, een maand nadat shape met zijn mc 70 had laten weten dat van Nederland 
vier geleidewapeneenheden werden verwacht, aanvaardde de regering het Amerikaanse materi-
eelaanbod. Enerzijds bij gebrek aan alternatieven, anderzijds omdat ze zonder financiële steun 
nooit aan de eisen van mc 70 kon voldoen. De gratis Nikes betekenden een mooie “meevaller”, 
zo verdedigde Staf deze keuze.367 De daaraan verbonden voorwaarde, de stationering in de mis-
sile belt, kon op minder sympathie rekenen.368 Gezien het trage verloop van de onderhandelin-
gen over de internationale financiering van de stellingen stelde Staf voor te proberen het eerste 
Nike-bataljon op Nederlands grondgebied gestationeerd te krijgen, om “even tijd te hebben 
om de ontwikkeling[en] verder aan te zien”.369 Een studie naar de mogelijkheid het bataljon in 
Limburg onder te brengen werd door de realiteit ingehaald. shape’s beslissing om twee van 
de vier Nike-bataljons te vervangen door het hawk-wapensysteem tegen luchtdoelen op lage 
en middelbare hoogten leidde tot een herverdeling van de door Nederland te bezetten vakken 
in de Bondsrepubliek. Het aan de klu toewezen vak 4 (pal ten oosten van Limburg) werd uit 
operationele en logistieke overwegingen met België geruild. In het gewijzigde shape-plan kreeg 
de klu de vakken 9 (1ggw) en 7 (2ggw) toegewezen.370 De vakken, ter grootte van een kleine 
Nederlandse provincie, lagen ter hoogte van Twente en de Achterhoek. De nabijheid tot Vlieg-
basis Twenthe bracht directeur-generaal Duyverman op het idee het personeel op de vliegbasis 
te huisvesten en daags op en neer naar de sites te laten rijden. Dit plan liep spaak op de geringe 
personeelsbesparing die het pendelen zou opleveren, nog afgezien van de operationele onwen-
selijkheid.371 Ook Schapers verzoek aan de Inspekteur der Bundesluftwaffe, generaal Kammhuber, 
om de Nederlandse stellingen te laten bemannen door Duits personeel liep op niets uit.372

 Het werd duidelijk dat Nederland niet onder de legering in de Bondsrepubliek uitkon, waar-
voor het als niet-bezettende mogendheid vanwege de kosten terugschrok. De in 1959 moeizaam 
overeengekomen gemeenschappelijke financieringsregeling beperkte zich immers tot de militair 
noodzakelijke infrastructuur. Al het overige, van legeringsgebouwen en gezinswoningen tot ker-
ken en scholen, kwam ten laste van de Nederlandse staatskas. Omdat onduidelijk was hoelang het 
verblijf op Duitse bodem zou duren, paste het Ministerie van Defensie er aanvankelijk voor om op 
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grote schaal te investeren. Dat standpunt bleek echter niet lang houdbaar en de geschatte inves-
teringskosten liepen spoedig in de tientallen miljoenen guldens.373 Financieringsproblemen, 
gekoppeld aan het feit dat er tal van verschillende instanties bij het project waren betrokken, 
leidden ertoe dat het huisvestingsprobleem tot in de jaren zestig een issue bleef.374 Ondertus-
sen bezorgde ook de vertraagde oplevering van de operationele stellingen de Luchtmachtstaf 
hoofdbrekens. Als gezegd hielden de Duitse deelstaten lange tijd hun poot stijf, zelfs na de tus-
senkomst van Bonn. Toen het begon te dagen dat de oplevering van de site van 1ggw nooit op 
tijd gereed zou zijn, verzocht Schaper het geallieerde hoofdkwartier tevergeefs om de opleiding 
van het Nederlandse ggw-personeel te vertragen.375 Toen het personeel in oktober 1959 uit de 
vs terugkeerde, diende kamp Holterbroek in Eibergen als tijdelijk onderkomen – waarmee het 
Nike-bataljon ironisch genoeg alsnog op nationale bodem werd gestationeerd. Op het kamp 
vond op 1 november 1959 ook de officiële oprichting van de 1e Groep Geleide Wapens plaats. 
Begin februari 1960 verplaatste de groep zich naar de Bondsrepubliek, aan het eind van de maand 
gevolgd door het materieel.376 Het te Handorf gelegerde B-squadron had in oktober 1960 de eer 
als eerste Europese geleidewapeneenheid zijn operationele stelling in de geleidewapengordel te 
betrekken. Een lang opwerk traject resulteerde in december 1961 in de felbegeerde operationele 
status. D-squadron (Rheine) en A-squadron (Vörden) volgden respectievelijk in januari en mei 
1962, C-squadron in juli 1963.377

 Ondertussen werd al druk gebouwd aan de stellingen voor een tweede op te richten geleide-
wapengroep. Het formele verzoek voor de oprichting van een tweede bataljon bereikte Neder-
land op 24 december 1958. Aangezien de uitrusting en opleiding wederom in de vorm van 
mdap-hulp werden verleend, viel het besluit Nederland ditmaal minder zwaar.378 Onterecht, zo 
bleek in mei 1960, toen Schaper dmlu Maurenbrecher meedeelde vanwege de uitzending naar 
Nieuw-Guinea van de tweede Nike-Groep te willen afzien.379 Toen shape hiertegen fel ageerde, 
zette Schaper in op de formering van slechts twee batterijen.380 De “precaire personeelsituatie” 
sloot het bemannen van meer squadrons uit. In de ogen van c-clv Wolff was dit te wijten aan 
de paraatheidseisen van Allied Air Forces Central Europe (aircent), die “ongemotiveerd hoog” 
waren en onnodig veel personeel opslokten.381 Eind augustus 1960 berichtte het hoofd van de 
maag staatssecretaris Calmeyer dat de vs geen materieel onder het mdap beschikbaar zouden 
stellen wanneer Nederland niet de geplande vier batterijen zou realiseren.382 Onder Amerikaanse 
druk koos Schaper eieren voor zijn geld. In april 1961 informeerde hij saceur dat ook 2ggw het 
voorgeschreven aantal squadrons zou tellen. Twee jaren later, op 8 april 1963, werd 2ggw offici-
eel opgericht. De plechtigheid vond plaats in Fort Bliss, de Amerikaanse legerbasis waar de 250 
man tellende personeelskern van het tweede bataljon zijn opleiding had genoten.383

 Het jaar erop bereikte 220 Squadron, dat evenals de andere geleidewapeneenheden per 
augustus 1964 de tradities en nummering van opgeheven ‘vliegende’ squadrons overnam384, 
als eerste 2ggw-squadron een operationele status. Het was ondergebracht in Schöppingen. 221 
Squadron (Erle) volgde begin 1965. De volgende in de rij, 222 Squadron, kon vanwege bouwpro-
blemen zijn tijdelijke onderkomen op Vliegbasis Twenthe pas in 1970 verruilen voor een perma-
nente stelling in Nordhorn. Het werd eind 1972 operationeel verklaard. Het van 1ggw overgeno-
men 223 Squadron (Rheine) ging het squadron in oktober 1966 voor.385

 Zij beschikten over de Nike-Hercules-raket, een verbeterde uitvoering van de Nike-Ajax 
waarop ook 1ggw in 1964 overstapte. Naast een groter bereik (140 kilometer) en een hogere snel-
heid (mach 3) kon de Hercules – in tegenstelling tot de Ajax – van een nucleaire lading worden 
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voorzien. Na de ondertekening van een overeenkomst met de vs kregen zes van de acht squa-
drons vanaf 1966 kernkoppen toebedeeld. Amerikaanse beveiligingsdetachementen, een per 
groep, bewaakten deze zogeheten ‘special weapons’.386

De hawk: een Europees succesverhaal met een moeizame aanloop

Hoewel aanvankelijk ook voor de hawk een nucleaire rol was voorzien, werden de proefnemin-
gen in 1961 gestaakt toen bleek dat de op lage hoogte exploderende kernkop (stralings)gevaar 
opleverde voor de eigen grondtroepen.387 Voorzien van een conventionele lading bleek de hawk 
evengoed een geducht wapen. De klu zegde haar laatste hawk-bataljon pas in 2004 vaarwel. 
Dat had de Luchtmachtstaf in de zomer van 1958 zeker niet voorzien, toen hij de hawk als 
“bruikbaar, maar zeker niet het beste (...) wapen” omschreef.388

 Bij de ‘keuze’ voor het Amerikaanse hawk-systeem speelden economische motieven de 
hoofdrol. In december 1957 lieten de vs weten open te staan voor een geïntegreerd Europees pro-
ductieprogramma van geleidewapensystemen met Amerikaanse steun, op voorwaarde van “een 
zo breed mogelijke samenwerking (...) tussen de Europese regerings- en militaire instanties en 
de industrieën”. De dagen van steun in de vorm van bilaterale of off-shore procurement-contrac-
ten waren verleden tijd.389 Om de mogelijkheden tot productie in West-Europa te inventariseren 
bezocht een delegatie Amerikaanse industriële experts begin 1958 diverse Europese fabrieken. 
De delegatie deed daarbij ook Nederland aan, waar Fokker, hsa, Philips en Wilton-Fijenoord 
popelden om een bijdrage te leveren.390 Minister Staf had wel oren naar de inschakeling van 
het Nederlandse bedrijfsleven bij de navo-productie. Speciaal met dit doel voor ogen richtte 
hij de Commissie van Advies voor de Productie van Geleide Projectielen op, die vergezeld van 
Franse, Duitse, Italiaanse en Belgische commissies begin 1958 een tegenbezoek aan de vs bracht. 
Gesterkt door de opgedane ervaringen richtten de vijf landen een nato hawk Working Group 
op, dat de haalbaarheid van een licentieproductie van de hawk in Europa in studie nam. De 
Nederlandse afgevaardigde in de werkgroep ontving zijn instructies rechtstreeks van de afde-
ling weu en navo-zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit ministerie vernam 
als eerste dat shape in een aangepast mc 70 twee geleidewapensystemen tegen laagvliegende 
doelen zou verlangen van Nederland. Tot zijn ongenoegen leerde de Luchtmachtstaf niet voor 17 
juli 1958 van deze behoeftewijziging en de Nederlandse belangstelling voor het hawk-project. 
De staf gelastte vervolgens halsoverkop een evaluatie van het Amerikaanse hawk-systeem, dat 
blijkens de summier beschikbare gegevens noch als beste, noch als goedkoopste wapensysteem 
uit de bus kwam. Het autonome optreden van Buitenlandse Zaken verbaasde niet alleen de klu. 
Ook cgs luitenant-generaal Le Fèvre de Montigny sprak zijn verwondering uit dat dit ministerie 
“blijkbaar de behoeftebepaling aan hawk bataljons bepaalde”.391 Terwijl de vs en Frankrijk op 
een snel besluit aandrongen, adviseerde cls Schaper de besprekingen in de werkgroep te traine-
ren totdat er een evaluatie en behoeftebepaling hadden plaatsgehad.
 In de herfst van 1958 volgde een tweede werkbezoek van de Working Group aan de Ameri-
kaanse industrieën, bedoeld om gegevens in te winnen. De namens de klu afgevaardigde gene-
raal-majoor Reijnierse keerde enthousiast terug. Volgens de Directeur Materieel Luchtmacht 
zou er “niet gemakkelijk nogmaals zo een goed project worden gevonden waarbij de Am.[erika-
nen] reeds in een zo vroeg stadium bereid zijn nato-partners in te schakelen”. Hij adviseerde 
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minister Staf gelden voor deelname aan het project beschikbaar te stellen.392 De bewindsman, 
die betreurde dat de industrie in het Nike-project geen rol had kunnen spelen, greep de geboden 
kans met beide handen aan. De hawk bood de industrie alsnog de kans om kennis en erva-
ring op te doen.393 De keuze voor de hawk was “een toevallige”, gebaseerd op het gegeven dat 
hierbij “de mogelijkheid van ‘know how’ voor onze industrie openstond”, zo lichtte de minister 
de beslissing toe.394 Andere redenen waren de Amerikaanse technische en financiële steun en 
het feit dat de door Nederland te investeren gelden grotendeels ten goede kwamen aan de eigen 
industrie. Bovendien leek met het hawk-project de door Nederland gepropageerde Europese 
defensie-industrie eindelijk van de grond te komen.395

 cls Schaper, die voortdurend achter de feiten had aangelopen, beklaagde zich in het Comité 
vcs over het feit dat de nationale chefs van Staven “in een te laat stadium” bij het project 
waren betrokken.396 Toch gaf hij zich in november gewonnen. Onder de aantekening een Brits 
wapensysteem te prefereren, liet Schaper weten, gezien de economische mogelijkheden voor 
Nederland, de hawk te aanvaarden.397 Op 5 december 1958 maakte de vertegenwoordiger in de 
Working Group de Nederlandse order voor een tweetal bataljons bekend. België nam er drie af, 
Italië bestelde er vier, de Bondsrepubliek negen en Frankrijk tien. Als gezegd wist minister Staf 
begin 1959 de ministerraad ervan te overreden dat Nederland te “voorzichtig” was geweest. Om 
een gunstiger productieaandeel ten opzichte van België te creëren, kreeg hij toestemming de 
Nederlandse order tot drie bataljons te verhogen.398 Een tweede aanpassing in het productie-
verdelingsplan kwam op conto van Frankrijk, dat zich het hoofdaannemerschap toe-eigende 
op grond van het hoogste aantal orders. De overige leden stonden echter een bundeling van de 
industrieën in een consortium voor, dat tevens als hoofdaannemer fungeerde.399 Met de oprich-
ting van de Société Européenne de Téléguidage (setel) kregen zij hun zin, waarop Frankrijk zijn 
order later alsnog tot drie bataljons verlaagde. Elk land wees voor setel een nationale hoofd-
aannemer aan, een rol die Philips voor Nederland vervulde.400 setel onderhandelde namens 
de Europese industrie met de afnemers, op regeringsniveau verenigd in de hawk Production 
Organization. De hawk Management Organization, geleid door de tot general manager benoemde 
dmlu Reijnierse, bewaakte het productieproces, onder supervisie van een Board of Directors.
 Het hawk-project kampte vanaf het begin met oplopende kosten. Nergens in de talloze rege-
lingen was een maximumprijs per bataljon vastgelegd. Verder hadden de regeringen zich “enigs-
zins vergist” in de kosten van de Amerikaanse technische assistentie en licenties, aldus een eva-
luatie door de sectie L-3 van de Luchtmachtstaf. Volgens dit rapport had de regering alleen oog 
gehad voor de commerciële aspecten.401 De klu draaide op voor de kosten. Met een stuksprijs van 
honderd miljoen gulden kon het derde bataljon niet in de begroting worden ingepast. Maurenbre-
cher, die Reijnierse als dmlu was opgevolgd, meende dat “wellicht niet alle financiële consequen-
ties zijn overzien”. Nederland was gebonden aan de afname van drie bataljons op straffe van een 
boete van tientallen miljoenen guldens. “De Hawks worden alsmaar duurder, terwijl wij aan onze 
begroting zijn gebonden en maar niet steeds meer geld kunnen uitgeven aan Hawks”, wanhoopte 
staatssecretaris Calmeyer.402 Pogingen om van het derde bataljon af te komen bleken vergeefs.
 In de lente van 1961 stond het Europese hawk-productieprogamma op het punt van begin-
nen. De zes maanden vertraging die het project inmiddels had opgelopen betekende dat de 
Nederlandse bataljons niet voor 1964 beschikbaar kwamen. Hoewel de vermindering van de 
Starfighter-order tot 95 vliegtuigen al wat extra lucht had verschaft, kwam de verlate aflevering 
volgens Calmeyer “financieel niet ongelegen”.403 Ook in latere jaren werd elk oponthoud verwel-
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komd. Totdat de betalingspiek, gelegen tussen 1963 en 1964, was gepasseerd, bleef de financie-
ring van de bataljons de luchtmachtleiding een molensteen om de nek.404

 De klu had het zich makkelijker kunnen maken door het derde bataljon aan de landmacht 
te laten. Dit bataljon, oorspronkelijk bedoeld voor de kl, vormde de inzet van felle strijd tussen 
de krijgsmachtdelen. cgs Le Fèvre de Montigny maakte zich hard voor de toewijzing van het 
bataljon aan de kl in verband met de luchtverdediging van het Eerste Legerkorps. Wanneer ook 
dit bataljon in de geleidewapengordel werd opgesteld, beschikte 1 Lk over onvoldoende “ade-
quate luchtverdedigingsmiddelen”. Schaper wees erop dat ditzelfde lot ook zijn vliegbases en 
radarstations trof. “De kl dient haar bezwaren tegen operationele concepties op internationale 
hoofdkwartieren naar voren te brengen, instede van hierop terug te komen binnen het Depar-
tement van Defensie.”405 Het feit dat staatssecretaris Calmeyer in de zomer van 1961 de ‘voogdij’ 
over het derde bataljon definitief aan de klu toewees, deed Le Fèvre de Montigny naar andere 
manieren zoeken om ‘zijn’ legerkorps van een adequate luchtverdediging te voorzien. In febru-
ari 1962 verzocht hij de cls om het aan de klu toegewezen vak 58 in de geleidewapengordel met 
de Bondsrepubliek te ruilen voor vak 61, dat zich in het Eerste Legerkorpsgebied bevond. Dat 
zou de Commandant 1 Lk in staat stellen, nadat het hawk-bataljon zijn aandeel in de fmiz had 
volbracht (de levensduur van de missile belt bedroeg naar schatting uiterlijk 48 uur), het bevel 
over het bataljon over te nemen.406 Het verzoek kreeg geen warm onthaal. Volgens de cls druiste 
het voorstel van de cgs volkomen in tegen de luchtverdedigingsprincipes. Bovendien betekende 
het onttrekken van een bataljon aan de geleidewapengordel “dat incidenteel volledig wordt afge-
weken van de terzake gemaakte internationale afspraken, toezeggingen en overeenkomsten”.407

 Hoewel het vraagstuk zelfs nog aan cincent zou worden voorgelegd, bleef de uitkomst 
dezelfde. De drie hawk-bataljons werden opgesteld in de geleidewapengordel, waar zij de vakken 
58, 59 en 60 ten oosten van de Nike-gordel innamen. Anders dan de Nike was de hawk een mobiel 
wapensysteem. Toch maakten ook de hawk-squadrons in vredestijd gebruik van permanente 
stellingen. Ofschoon aan de hawk-sites minder eisen werden gesteld dan aan de omvangrijker 
Nike-stellingen, waren de operationele sites ook ditmaal niet tijdig gereed. Na het voltooien van 
zijn opleiding in de vs maakte het personeel van de op 15 augustus 1963 opgerichte 3ggw dan 
ook een gedwongen ‘tussenstop’ op Vliegbasis Gilze-Rijen. Als eerste 3ggw-eenheid liet het ‘her-
nieuwde’ 324 Squadron in november 1964 het Brabantse landschap achter zich om zijn stelling 
in het Duitse Laatzen te bezetten. De overige drie eenheden volgden al snel en in september 1965 
waren alle 3ggw-squadrons operationeel. Gilze-Rijen vormde eveneens de tussenhalte voor de 
squadrons van 4ggw, die op 1 oktober 1964 te Fort Bliss het levenslicht had gezien. In de loop van 
1965 betrokken drie squadrons hun stellingen. 420 Squadron sloot in juni 1966 de rij, om zes maan-
den later als laatste 4ggw-squadron een operationele status te bereiken. Door personele, financi-
ele, maar bovenal materiële tekorten (bij een brand in een loods van 3ggw gingen in 1968 veel main 
items verloren) telde de laatste groep, de op 1 september 1966 opgerichte 5ggw, drie in plaats van 
de gebruikelijke vier squadrons. De eenheden namen in 1967 bezit van hun stellingen.408 Na het 
operationeel verklaren van 502 Squadron in november 1967 beschikte de klu over achttien parate 
geleidewapeneenheden op Duits grondgebied, verdeeld over vijf Groepen Geleide Wapens.409 Elke 
groep had haar eigen hoofdkwartier. Deze bevonden zich voor de respectievelijke ggw’s te Han-
dorf, Schöppingen, Blomberg, Hessisch-Oldendorf en Stolzenau. Het dorp Hesepe, tot slot, bood 
onderdak aan de Groep Techniek en Materieel Geleide Wapens (gtmgw), dat een cruciale rol ver-
vulde bij de logistieke verzorging en het onderhoud voor de vijf groepen.
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Op eigen benen

Toen het initiële Europese hawk-programma in 1967 ten einde kwam, was het Nederlandse 
bedrijfsleven naar schatting 190 miljoen gulden rijker. Militair bezien bleek de hawk eveneens 
uitstekend te voldoen, hoewel de Europese productieprijs het dubbele bedroeg van de prijs 
waarvoor de Amerikaanse industrie de hawk kon leveren. Het hawk-programma bood de 
Europese industrie niettemin “een stevige technische basis” op het gebied van geleide wapens 
en bevorderde voorts de materiële standaardisatie in de navo.410 Het was het eerste programma 
dat direct vanaf het begin als een geïntegreerd navo-project werd opgezet. Dat baande de 
weg voor verdere coöperatieve productie in bondgenootschappelijk verband. Wanneer een 
bepaald type vliegtuig, wapensysteem of uitrustingsstuk aan de behoefte van meerdere lid-
staten beantwoordde, werd waar mogelijk door de zogeheten nato Basic Military Requirements 
(nbmr)-procedure getracht tot een gezamenlijk productieprogramma te komen.411 Voorbeelden 
van coöperatieve projecten waarvan de Nederlandse industrie een graantje meepikte, waren de 
licentieproductie van de gar-8 lucht-luchtraket (Philips), waarvan Nederland er vijfhonderd 
afnam, en het Breguet Atlantique maritieme patrouillevliegtuig. Fokker fabriceerde de romp-
middenstukken voor dit Franse vliegtuig, dat bij de mld in dienst trad. Het Starfighter-pro-
gramma werd in 1961 met terugwerkende kracht als officieel navo-project aangewezen.
 Nederlands bekendste vliegtuigfabrikant deed in de vroege jaren zestig met een eigen ont-
werp, de Fokker/Republic d-24 Alliance, een gooi naar nato Basic Military Requirement Nr. 3. 
nbmr-3 beschreef de behoefte aan een gevechtsvliegtuig met Vertical/Short Take Off and Landing 
(v/stol) eigenschappen. Anders dan conventionele gevechtsvliegtuigen, die waren gebonden 
aan lange start- en landingsbanen en goed geoutilleerde vliegbases, had een verticaal startend en 
landend vliegtuig voldoende aan onverharde en haastig geïmproviseerde airstrips om te kunnen 
opereren.412 Dit kwam de overlevingskansen ten goede. Het optimistisch gestemde geallieerde 
hoofdkwartier sprak de hoop uit vanaf de tweede helft van de jaren zestig te kunnen beginnen 
met de vervanging van conventionele vliegtuigen, waaronder de Starfighter, door een v/stol-
type. Nog voor de invoering van de f-104g werd dus reeds nagedacht over diens opvolging. De 
Luchtmachtstaf had zo haar twijfels of de experimentele v/stol-technologie wel tijdig in een 
bruikbaar ontwerp zou resulteren. Die twijfel bleek gegrond. Fokkers revolutionaire ontwerp 
haalde de eindstreep niet, evenmin als de Duitse, Britse en Franse inzendingen. In juli 1962 sloot 
de navo-werkgroep haar studie naar een v/stol-vliegtuig af. Geen enkel ontwerp kon voldoen 
aan de in nbmr-3 geformuleerde eisen.413

 Hoewel Fokker met haar d-24 achter het net viste, kon het de toekomst met vertrouwen tege-
moet zien. De vliegtuigfabrikant speelde een vooraanstaande rol in het moderniseringsproces 
van de Koninklijke Luchtmacht. Wanneer we de vier grote materieelprojecten van de jaren zes-
tig, de f-27, hawk, f-104g en Nike, tegen het licht houden, valt verder op dat de ‘eigen agen-
da’-these van Honig voor wat betreft het aanschafbeleid in deze periode geen stand houdt. Dat 
trad het duidelijkst aan het licht bij de Fokker f-27, waarbij de luchtmachtleiding om redenen 
van werkgelegenheid een type vliegtuig kreeg opgedrongen dat niet alleen niet aan de operati-
onele eisen voldeed, maar waarnaar binnen de navo ook geen vraag was. Bij de keuze voor de 
hawk gaven andermaal niet de operationele wensen van de klu, maar economische motieven 
de doorslag. In feite stelde het Ministerie van Buitenlandse Zaken de luchtmachtleiding voor 
een fait accompli, terwijl het besluit om een derde bataljon af te nemen evenmin uit de koker van 
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de klu kwam. Met de f-104 kreeg de luchtmachtleiding wel het vliegtuig waarop ze haar zinnen 
had gezet, hoewel niet in de gewenste aantallen. Het tekort vulde zij op door de uitfasering van 
de technisch en tactisch verouderde Thunderstreak en Hunter met enkele jaren uit te stellen. De 
Nike, ten slotte, werd schoorvoetend aanvaard, aangezien de klu het zich gezien haar financiële 
positie niet kon veroorloven het aanbod te laten schieten.
 Honig heeft daarentegen wel een punt wanneer hij stelt dat vooral de Amerikaanse hulpverle-
ning de krijgsmachtdelen jarenlang in staat heeft gesteld boven hun stand te leven.414 Uit de hal-
vering van het aantal f-104g’s bleek duidelijk hoe afhankelijk ook de klu van het Amerikaanse 
mdap was geworden. Net als de andere krijgsmachtdelen moest de klu zich na 1961 conformeren 
aan de nieuwe realiteit. De 25 f-104g’s, de twee Nike-bataljons, de opleidingen van het geleidewa-
penpersoneel (Nike en hawk) en een financiële bijdrage aan het hawk-project vormden de laatste 
druppels uit de Amerikaanse geldkraan. Hoewel het exacte bedrag onmogelijk te achterhalen is, 
geeft de Memorie van Antwoord van februari 1961 een indicatie van de omvang van het hulppro-
gramma. Volgens deze officiële bron injecteerde Washington tussen 1951 en 1961 bijna 4,5 miljard 
gulden in de Nederlandse krijgsmacht.415 Dit bedrag kwam vooral ten goede aan de materiële uit-
rusting van de krijgsmachtdelen, die voor ongeveer de helft bestond uit materieel dat uit het mdap 
was verkregen.416 Procentueel gezien was de kl de belangrijkste begunstigde, direct gevolgd door 
de klu.417 Vanaf 1962 moesten de krijgsmachtdelen hun eigen boontjes doppen, waarbij de klu 
door de gelijktijdige financiering van de f-104 en de hawk binnen de kortste keren tegen proble-
men aanliep. In oktober 1963 waren de tekorten zodanig dat cls Zielstra in de Luchtmachtraad 
de noodklok luidde: “Kan de financiële situatie bij de kl als niet rooskleurig worden aangemerkt, 
bij de klu kan van een noodsituatie worden gesproken.” Er bestond reeds een tekort van 81 mil-
joen gulden over 1964. Bovendien moest als onderdeel van defensiebrede bezuinigingen ergens op 
de luchtmachtbegroting een besparing van 290 miljoen worden gevonden.418 De klu haalde de 
broekriem strakker aan. Diverse materieelprojecten werden op de lange baan geschoven, waaron-
der de vervanging van de t-33-straaltrainer en de aanschaf van extra tf-104g’s. De aanvulling van 
het aantal hawk-raketten tot de door shape voorgeschreven hoeveelheid van 220 raketten per 
groep moest wachten tot 1967. Verder bezuinigde de Luchtmachtstaf op de aanschaf van (trans-
port)materieel om de hawk-groepen volledig mobiel te maken. De mobiliteit bleef voorshands 
op 25% steken, ofwel een squadron per groep. Tegen shape’s wens in zette de luchtmachtleiding 
een streep door de msq-18-centrale-vuurleidingsapparatuur voor de hawk-squadrons. Met 
het terugbrengen van de vredesbezetting moest de klu ook op personeelsgebied een flinke veer 
laten. Het was een zaak van “slank zijn en blijven”, zo vatte staatssecretaris Den Toom de situatie 
samen.419 Om de klu ook in de toekomst ‘op gewicht’ te houden, werd op het infrastructurele en 
logistieke vlak eveneens naar besparingen gezocht.

Vliegbases: verspreiden is het devies

In 1957 nam de klu de vliegbases Ypenburg en De Peel in gebruik.420 Hiermee kwam het totaal op 
dertien, conform het oorspronkelijke Vliegveldenplan. De oplevering van beide bases verruimde 
de mogelijkheden om aan shape’s verspreidingseisen tegemoet te komen. Toch volstond dit 
aantal nog altijd niet om aan de eis van een squadron per vliegbasis te voldoen, aangezien drie 
vliegbases in oorlogstijd Britse squadrons zouden huisvesten. In deze situatie kwam vanaf 1958 



H O O F D S T U K  3244

verandering. Door de (gefaseerde) realisering van de ‘voorwaartse defensie’-strategie was het 
niet langer zo dat de redeployment airfields Gilze-Rijen, Valkenburg en Deelen bij dreigend oor-
logsgevaar automatisch door Britse eenheden zouden worden bezet. Dat opende de mogelijk-
heid ook deze bases in het vliegveldbeleggingsplan van de klu op te nemen.421

 comaircent kreeg nul op het rekest toen hij in mei 1958 informeerde of een van de vrijge-
komen bases niet voor de plaatsing van Duitse squadrons in aanmerking kon komen.422 Daar-
voor leende alleen Deelen zich, maar de klu had andere plannen met deze basis. De Luchtmacht-
staf had Deelen op het oog als nieuw vredesonderkomen voor 306 Squadron, dat vanwege Britse 
bezuinigingen de raf-vliegbasis Laarbruch in de Bondsrepubliek moest verlaten. De beoogde 
stationering van een straaljagersquadron op de Gelderse vliegbasis, gelegen nabij Nationaal Park 
de Hoge Veluwe, riep echter weerstand op. Niet in de laatste plaats in de ministerraad, die in 1951 
akkoord was gegaan met het ‘Vliegveldenplan’ op voorwaarde dat Deelen geen straalvliegtui-
gen zou herbergen.423 “Met bezwaard hart” liet minister Staf zijn collega-ministers op 22 maart 
1957 weten op die belofte te willen terugkomen. Alternatieven waren Vliegbasis Ypenburg, dat 
zich door de dichte bebouwing en het drukke burgerluchtverkeer minder goed voor plaatsing 
leende, of De Peel, waaraan dan voor zeven miljoen gulden moest worden verbouwd. Minister 
Cals was mordicus tegen de optie Deelen. Er was juist fors geïnvesteerd in uitbreiding van de 
recreatiemogelijkheden op de Hoge Veluwe, waardoor het park nu jaarlijks een half miljoen 
bezoekers trok. “Als men het vliegveld Deelen voor straaljagers in gebruik gaat nemen, gaat (...) 
het hier liggende recreatiegebied eraan”, zo waarschuwde de minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen. Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Mansholt deelde 
Cals’ bezwaren. Het was minister Zijlstra van Economische Zaken die een voor allen aanvaard-
bare oplossing aandroeg. Hij stelde voor de stationering op Deelen doorgang te laten vinden, 
mits het squadron in de zomermaanden de basis tijdelijk verliet.424 Terwijl de Luchtmachtstaf 
het beleggingsplan aanpaste, spande minister Staf zich met succes in om de zaak aan een kri-
tische Kamer te ‘verkopen’. Ofschoon zij het verlies van dit stukje “natuurschoon” betreurden, 
gingen de Kamerleden akkoord.425 Op hun beurt roerden ook de natuuractivisten zich, die vrees-
den dat de dierenpopulatie zou lijden onder het lawaai van de straalmotoren.
 Nadat de vorige bewoner, de gplv met haar helikopters en lichte vliegtuigen, had plaatsge-
maakt, landde in december 1957 de eerste rf-84f Thunderflash op zijn nieuwe thuisbasis. Het 
personeel leefde en werkte onder “primitieve omstandigheden”, terwijl het ontbreken van Ground 
Controlled Approach en alle vereiste lijnverbindingen de operationele inzet aanvankelijk beperkten. 
Bovendien was de basis (nog) niet berekend op het opereren met straalvliegtuigen, wat zich uitte 
in een tijdelijk verminderde vlieggereedheid. Overigens bleek de angst voor een verstoring van het 
dierenleven ongegrond. Niet alleen nam de wildstand toe, de dieren zochten verontrust door de 
“menigte vakantiegangers” massaal hun toevlucht op de basis!426 Medio juli, wanneer de bronst-
tijd van de edelherten aanbrak, vertrok het squadron voor enkele weken naar een andere basis, in 
de regel naar Volkel.427 Militaire belangen moesten dus wijken voor ‘natuurlijke driften’.
 Doorgaans was het echter de natuur die plaatsmaakte voor militaire belangen. Zo kocht 
Defensie eind jaren vijftig gronden rondom de bases aan om de start- en landingsbanen tot 2.990 
meter te verlengen. Een langere baan zou de vliegbases in staat stellen om met zwaardere typen, 
zoals de f-104, te opereren. Door het verharden van de overruns (de honderden meters lange vei-
ligheidsstrook aan beide uiteinden van de startbaan) kon deze nieuwste shape-eis relatief een-
voudig en goedkoop worden ingewilligd.
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De nieuwe richtlijnen van het geallieerde hoofdkwartier voor de verspreiding over de vliegba-
ses stelden de luchtmachtleiding voor een grotere uitdaging. In het vorige hoofdstuk zagen we 
reeds dat de klu onder meer uit financiële, sociale en planologische overwegingen niet aan alle 
verspreidingsmaatregelen kon voldoen. Wel maakte de Luchtmachtstaf vanaf 1957 serieus werk 
van het inrichten van de vereiste verspreidingsgebieden (dispersed sites). De op minimaal zeven 
kilometer van de vliegbases te bouwen dispersed sites herbergden voor vliegoperaties essentiële 
vliegbasisfaciliteiten, zoals het Wing Ops Centre, een verbindingscentrum, technische magazij-
nen, loodsen, drinkwateropslag, brandstof- en munitiedepots. Voor sommige voorzieningen 
kon de klu een beroep doen op het navo-infrastructuurfonds. Het restant kwam, net als de 
aanschaf van de benodigde gronden, voor eigen rekening. Om de hinder van nucleaire fall-out 
te minimaliseren, werd de locatie mede gekozen aan de hand van de overheersende windrich-
ting.428 De Luchtmachtstaf goot shape’s richtlijnen in de vorm van nationale instructies en 
directieven, aan de hand waarvan de vliegbases, navigatiestations en staven zelfstandig ver-
spreidingsplannen ontwierpen. De staf beoordeelde deze en gaf – mits akkoord – het Bureau 
Aanleg, Beheer en Onderhoud Vliegvelden van het Ministerie van Defensie opdracht de bouw-
werkzaamheden te starten. Vliegbasis Leeuwarden voerde de lijst aan. Nog in 1957 verhuisden 
het woc en de Meteo van de vliegbasis naar het buurtschap Dronrijp, terwijl er ook in het nabu-
rige Ried en Beetgumermolen militaire faciliteiten verrezen.429 Niet overal liepen de zaken zo 
soepel. Het verwerven van de gronden bleek een tijdrovend procedé, waarvoor de goedkeuring 
van gemeenten, de Provinciale Planologische Dienst en tal van andere instanties vereist was. 
In andere gevallen, zoals bij Vliegbasis Soesterberg, bleek het lastig om een geschikt terrein te 
vinden. Bovendien vergde een volledige realisatie van de plannen flinke investeringen, waarvoor 
het geld simpelweg ontbrak. Het nettoresultaat was dat in 1964 slechts een vijftal main airfields 
over een dispersed site kon beschikken.
 Om geen kostbare tijd te verliezen bij het omschakelen van de vredes- naar de oorlogslocatie 
werd de operationele leiding reeds in vredestijd vanaf de dispersed site gevoerd. In oorlogstijd 
opereerden bases met een minimale bezetting. Het personeel en materieel verplaatsten zich 
naar de verspreidingsgebieden. Het werken vanuit dispersed sites werd frequent beoefend, zoals 
tijdens de jaarlijkse ctl-oefening Huifkar. De clv-bases werden eveneens geregeld aan versprei-
dingsoefeningen onderworpen. Basisfaciliteiten die in een oorlogssituatie op de vliegbasis ach-
terbleven, denk aan de verkeersleiding, werden ondergebracht in verharde onderkomens.430 De 
bunkerbouw kwam deels voor rekening van het navo-infrastructuurfonds. Vanaf 1964 ving het 
babov ook aan met de constructie van personeelsschuilplaatsen. Aangezien de klu een groot 
deel van deze bouwkosten zelf moest dragen, nam ze genoegen met eenvoudige schuilplaatsen. 
Bovendien werden enkele bunkers uit de Tweede Wereldoorlog opgeknapt en weer in gebruik 
genomen.431 Bij het uitvoeren van passieve beschermingsmaatregelen genoot Volkel voorrang, 
aangezien deze basis in oorlogstijd onderdak bood aan 311 Squadron, een van de twee squadrons 
met een nucleaire taak. De Peel, oorlogsstandplaats van 312 Squadron, kreeg om diezelfde reden 
eveneens een ‘voorkeursbehandeling’.432

 Vliegbasis Gilze-Rijen, in oorlogstijd de thuishaven van 314 Squadron, kwam er qua infra-
structurele voorzieningen bekaaid vanaf. In november 1963 waarschuwde c-ctl Cox dat de Bra-
bantse vliegbasis nog altijd niet over de vereiste operationele faciliteiten, een dispersed site en ade-
quate verbindingen beschikte. Uit operationeel en technisch oogpunt oordeelde Cox Gilze-Rijen 
“onaanvaardbaar” als oorlogsstandplaats voor een ctl-squadron.433 Bouwplannen voor dit rede-
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ployment airfield hadden evenwel een lage prioriteit, omdat de opleidingsbasis van weleer na het 
vertrek van de vliegopleidingen in 1962 een ‘slapende’ status kreeg toebedeeld. Dat deze ‘eer’ Gil-
ze-Rijen en niet Eindhoven toekwam, had een financiële achtergrond. Door de reductie van het 
aantal squadrons en het integreren van de vliegopleidingen met die van België deed zich begin 
jaren zestig de mogelijkheid voor om een van de vliegbases voor gebruik in vredestijd te sluiten. 
Het inmiddels tot serieuze proporties uitgegroeide geluidshindervraagstuk had de druk van de 
civiele autoriteiten op Defensie om Soesterberg, Leeuwarden en/of Eindhoven te sluiten doen 
toenemen. Beide eerstgenoemde vliegbases vielen af vanwege hun sleutelrol in de luchtverdedi-
ging, maar ctl-basis Eindhoven was een serieuze optie. Voorwaarde was dat Gilze-Rijen tot een 
operationele vredesbasis zou worden uitgebouwd, alvorens Eindhoven tot ‘slapende’ vliegbasis 
aan te wijzen. Het gemeentebestuur van de Lichtstad bleek echter niet bereid een deel van het 
circa tien miljoen gulden kostende verbouwingsplan voor de verbouwing van Gilze-Rijen tot 
main airfield te dragen, zodat de keuze alsnog op Gilze-Rijen viel.434

 Bij oorlogsgevaar zou Gilze-Rijen uit zijn slaap ontwaken. 314 Squadron nam met zijn f-84f’s 
bezit van de basis, terwijl de navo-plannen vanaf 1960 opnieuw in een stationering van Britse 
eenheden op de Nederlandse velden voorzagen. Gilze-Rijen kreeg bezoek van twee Flights met 
vier Canberra-vliegtuigen. Ook De Peel, en in latere jaren Deelen en Woensdrecht, boden onder-
dak aan een of meer Flights.435 De verplaatsingen maakten deel uit van het verspreidingsplan ‘Big 
Move’, een initiatief van 2ataf om de kwetsbaarheid van haar nucleaire en verkenningspotenti-
eel te verminderen. Op alarmfase Reinforced Alert splitsten de Britse squadrons zich op in Flights 
en verspreidden zich over verschillende bases, onder meer in Nederland. Vanaf die uitwijkha-
vens voerden de Flights hun eerste oorlogsmissie uit, waarna zij naar hun moederbases in de 
brd terugkeerden. Nederland, bij monde van minister Visser, stemde op 5 april 1960 in met het 
gebruik van zijn bases.436

 Het verspreidingsplan onderging in de loop der jaren menige aanpassing. In december 1961 
presenteerde 2ataf een herziene versie van het Redeployment Plan, waarin voor het eerst ook 
Nederlandse fbs-squadrons voor verspreiding werden aangewezen. Volgens het plan moesten 
Flights van 311 Squadron naar Vliegbasis Twenthe en Deelen verplaatsen, terwijl 312 Squadron 
vier Thunderstreaks naar Leeuwarden en Soesterberg uitzond. Aan dit plan kleefden wel enige 
bezwaren. Zo moest Amerikaanse toestemming worden verkregen om kernwapens te verplaat-
sen naar andere bases, waren er meer special weapons-specialisten vereist om de wapens op de 
uitwijkhavens op scherp te stellen en moesten extra bewakingsmaatregelen worden getrof-
fen. Bovendien had de Luchtmachtstaf uit logistiek en operationeel oogpunt bezwaren tegen 
een keuze voor Leeuwarden en Soesterberg.437 In tegenstelling tot Soesterberg, dat in het plan 
plaatsmaakte voor Eindhoven, trof Leeuwarden wel de vereiste maatregelen om nucleaire Flights 
te kunnen ontvangen. Datzelfde gold voor Deelen, Woensdrecht en Twenthe. In mei 1965 waren 
alle nationale voorzieningen gereed.438 Een jaar later, toen de f-104g de nucleaire taak van de 
f-84f had overgenomen, zag het beleggingsplan er als volgt uit. Leeuwarden, Eindhoven en 
Twenthe zouden elk een vlucht van vier Starfighters ontvangen, terwijl de resterende f-104g’s 
van 311 en 312 Squadron hun eerste oorlogsmissies respectievelijk vanaf Volkel en redeployment 
airfield De Peel startten. Britse Canberra bi mk.8-bommenwerpers met kernbewapening zou-
den neerstrijken op Deelen, Woensdrecht en Gilze-Rijen. Net als De Peel boden beide laatstge-
noemde bases tevens onderdak aan de onbewapende verkenningsvariant van de Canberra. Eind 
1966 lagen de verspreidingsplannen gereed, alle voorzieningen waren getroffen. De Verenigde 
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Staten zouden zorgdragen voor het transport van de kernwapens. Het wachten was op de for-
mele goedkeuring van de navo-Raad.439

 Ofschoon de Luchtmachtstaf Vliegbasis Soesterberg buiten het Big Move-plan had gehou-
den, werd deze vliegbasis wel anderszins met kernwapens in verband gebracht. Op 11 december 
1961 benaderde de Commander-in-Chief United States Air Forces in Europe (cincusafe) de Lucht-
machtstaf met het verzoek op Soesterberg kernwapens voor het 32nd fis te mogen opslaan. Het 
ging hier vermoedelijk om de opslag van 1,5 kiloton zware gevechtskoppen voor de aim-26a 
Falcon nucleaire lucht-luchtraket, een krachtig wapen dat was ontwikkeld om bommenwerper-
formaties te vernietigen. De f-102a Delta Daggers dienden tevens een modificatieprogramma te 
doorlopen voor zij met de Falcon konden worden bewapend.440 Uit het fragmentarische bron-
nenmateriaal blijkt niet waarom de Luchtmachtstaf de Amerikanen aanvankelijk nee verkocht, 
noch welke redenen de staf bewogen om in maart 1963 ineens van mening te veranderen. Hoe 
het ook zij, op 7 maart 1963 berichtte de Luchtmachtstaf cincusafe met de opslag te kunnen 
instemmen. Als bijlage bij zijn brief voegde de staf een concept Technical Agreement concerning 
the use of Soesterberg Airfield toe, met een plattegrond waarop de locaties voor een Weapon Storage 
Area stonden ingetekend.441 Een reactie bleef evenwel uit, waarop de Luchtmachtstaf eind sep-
tember nog maar eens aan de bel trok. Ook van ministeriële zijde was inmiddels formeel goed-
keuring verkregen voor de opslag van de wapens.442 Uiteindelijk is het plan afgeblazen. Over het 
waarom geven de bronnen (opnieuw) geen uitsluitsel, maar het staat wel vast dat de f-102a’s van 
32nd fis geen van alle het modificatieprogramma hebben doorlopen.443

 Het vraagstuk van de infrastructuur in deze periode in ogenschouw nemend, blijkt dat 
Nederland zo goed mogelijk aan de navo-eisen heeft trachten te voldoen. Met name het inrich-
ten van de dispersed sites was een mammoetklus, waaruit duidelijk de wil bleek om uitvoering 
te geven aan de richtlijnen van shape. Bovendien kwamen de inspanningen in eigen land nog 
eens bovenop de bouwwerkzaamheden voor de (niet-militaire) infrastructuur voor de Groepen 
Geleide Wapens in de Bondsrepubliek. Om zulke omvangrijke infrastructurele projecten te 
financieren, ontkwam de luchtmachtleiding er niet aan prioriteiten te stellen. Zo koos de klu er 
doelbewust voor om niet tot een verspreiding van de niet-gevechtsgerede vliegtuigen buiten de 
vliegbases over te gaan. Ook de verspreiding van vliegtuigen op de bases zelf liet “veel te wensen 
over”. Verder werden niet alle voor eigen rekening te bouwen bunkers en personeelsschuilplaat-
sen gerealiseerd, terwijl de constructie van verharde onderkomens voor het materieel “dermate 
grote financiële offers” vroeg, dat hiervan eveneens werd afgezien.444 Volgens een door de navo 
uitgevoerde studie schoot de passieve bescherming van Nederlandse vliegbases in 1966 tekort. 
“The rn[l]af forces are vulnerable to attack without complete dispersal facilities, soft shel-
ter, camouflage, and/or tonedown”, zo luidde het oordeel.445 Datzelfde jaar werd bovendien een 
bestedingsbeperking van kracht, zodat er voorlopig geen zicht was op verbetering.
 Helaas was het met de actieve luchtverdediging weinig beter gesteld. De luchtdoelartillerie, 
waarop de klu voor de bescherming van haar vliegbases vertrouwde, maakte in de jaren zestig 
zware tijden door. De snelle ontwikkelingen op luchtvaartgebied deden de waarde van dit wapen 
op het slagveld rap afnemen, aangezien de snelheid en het plafond van moderne vliegtuigen hen 
buiten het bereik van de lua plaatste. De zware lua werd daarom tussen 1959 en 1960 opgehe-
ven. Vier jaar later nam de kl eveneens afscheid van de territoriale luchtdoelartillerie, een van 
een rits aan bezuinigingsmaatregelen om voldoende gelden voor de motorisering en mechani-
sering van 1 Lk vrij te maken.446 Ook het Korps Luchtwachtdienst, dat onder andere tot taak had 
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de vliegbases te behoeden voor verrassingsaanvallen door laagvliegende jachtbommenwerpers, 
werd door de techniek ingehaald. Na de ingebruikname van drie moderne er 438-radarsystemen 
speelde de Luchtmachtstaf, mede uit het oogpunt van bezuinigingen, met de gedachte de kld vol-
ledig op te heffen. c-clv Wolff vocht dit voornemen met succes aan door erop te wijzen dat in “een 
vervangingsmiddel voor de waarneming en melding van laagvliegende toestellen voorshands niet 
is voorzien”. Bovendien speelde de kld een belangrijke rol in de rapportering van fall-out en voor-
zag het in een secundair verbindingsnet.447 Nadat 2ataf begin 1962 meer interesse begon te tonen 
in de bescherming van haar kwetsbare noordflank, werd besloten een strook luchtwachtposten 
van de noordelijke kustlijn tot het Noordzeekanaal te handhaven. Vanaf 1 april 1964 vertegenwoor-
digden de Luchtwachtgroepen 4 (Alkmaar) en 6 (Leeuwarden; gefuseerd met de Luchtwachtgroep 
Groningen) het voltallige kld. De overige groepen werden opgeheven.448 Omdat de klu geen 
passende functie voor hen had, werd van 2.500 kld’ers de reserveverbintenis niet verlengd. De 
circa 150 vrijwilligers die recentelijk nog een nieuw contract hadden getekend, wachtte eervol ont-
slag.449 De bescherming van de vliegbases was voortaan toevertrouwd aan de er 438-radars, de 
geleide wapens en de vliegtuigen onder saceur’s bevel.

Verbindingen, logistiek en de kwestie van de oorlogsvoorraden

De hogere snelheden van vliegtuigen en hieruit voortvloeiende kortere reactietijd stelden even-
eens hogere eisen aan de operationele verbindingen. In 1961 nam de klu de laatste tak van het 
straalzendernetwerk in gebruik. Bij oorlogsdreiging werden de capaciteiten van het bestaande 
verbindingsnetwerk uitgebreid door voor de commandostaven extra verbindingscentra te for-
meren.450 De chef Verbindingen had bovendien een aantal mobiele verbindingseenheden tot zijn 
beschikking, terwijl iedere onderdeelscommandant de bevoegdheid bezat om de ptt een uit-
breiding of aanpassing van de lokale lijnverbindingen op te dragen.451 Landelijke luchtmacht-
verbindingssystemen, waaronder het straalzender- en het tape relay-net (ponsband), werden 
met ingang van juli 1964 in 46 Luchtmacht Verbindingseenheid (46 luve) geconcentreerd. Met 
het oog op het centraliseren van de leiding werd dit overkoepelende orgaan direct onder de bdl 
geplaatst. Daar voegde zij zich bij 45 luve, die zich onder meer bezighield met het monitoren 
van de verbindingen van de Warschaupact-luchtmachten. De aanvankelijk matige bedrijfsze-
kerheid van het straalzendernetwerk verbeterde door het beheer over te dragen van de ptt op de 
in 1965 geformeerde 115 luve. Daarmee behoorde het gedurende meerdere dagen opschorten 
van vliegoperaties voor onderhoudswerkzaamheden aan het straalzendernet, een operationeel 
onwenselijk doch jaarlijks terugkerend ritueel, grotendeels tot het verleden. Ook de overige ver-
bindingsafdelingen werden medio jaren zestig tot luve’s geherstructureerd.452

 Het algemene beeld dat midden jaren zestig naar voren trad was dat van een redelijk functio-
nerend verbindingsnetwerk. Omvangrijke oefeningen, waaronder de tweejaarlijkse navo-com-
mandopostoefening Fall Exercise (fallex), wezen uit dat de verbindingen, in tegenstelling tot 
de jaren vijftig, steeds minder een storende factor vormden. fallex-oefeningen waren bedoeld 
om de (inter)nationale planning te testen in een scenario dat via oplopende spanningen ont-
aardde in een nucleair conflict. Bleken de verbindingen bij fallex 62 nog een zwakke schakel, 
waardoor de informatie-uitwisseling tussen de navo-commandanten en de nationale militaire 
staven tekortschoot en de alarmering en mobilisatie onacceptabel traag verliepen, bij de Fall 
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Exercises in 1964 en 1966 bleken de belangrijkste lessen geleerd. Naast het aanscherpen van de 
procedures nam de effectiviteit van de verbindingen toe door de ingebruikname van online-ver-
bindingen, terwijl de automatisering van vercijferapparatuur op de grotere verbindingscentra 
het aloude probleem van de verwerking van grote hoeveelheden geclassificeerd berichtenver-
keer goeddeels oploste.453 Een mijlpaal op verbindingsgebied was voorts de langverwachte over-
stap van vhf naar uhf-verbindingen, die normaliter minder storingsgevoelig waren en met 
compactere zend- en ontvangstapparatuur toekonden.
 Op logistiek gebied gaf de situatie minder aanleiding tot juichen. In de loop van 1957 maakten 
de tactische vliegbases als eerste de overstap naar Centraal Geleid Onderhoud (cgo), waarbij het 
onderhoud en de bevoorrading op Amerikaanse leest werden geschoeid. cgo beoogde door pool-
ing de beschikbare mankracht en schaarse middelen waaronder testapparatuur en reservedelen, 
efficiënter te benutten. Een gecentraliseerd onderhoudsproces bood de mogelijkheid vliegtuigin-
specties vooraf in te plannen en de bevoorrading te stroomlijnen. Kort daarop deed cgo ook zijn 
intrede op bases van het clo en clv.454 Het positieve effect van cgo op de vlieggereedheid van de 
squadrons werd deels teniet gedaan door het reeds vermelde tekort aan reservedelen. Washington 
wilde de modernisering van de navo-(lucht)strijdkrachten ondersteunen door het beschikbaar 
stellen van wapensystemen en technische kennis, op voorwaarde dat lidstaten voortaan zelf de kos-
ten voor onderhoud, onderdelenvoorziening en slijtagevervanging droegen.455 Toen de onder het 
mdap verkregen logistieke ondersteuning geleidelijk werd afgebouwd, ondervond de klu vrijwel 
meteen de gevolgen doordat het geld ontbrak om voor 1957 genoeg reservedelen aan te kopen.456 In 
maart 1958 zetten de vs definitief een punt achter de kosteloze verstrekking van reservedelen. Door 
hun krachten te bundelen in een supranationaal depotsysteem, het nato Maintenance and Supply 
System (namss), hoopten lidstaten het wegvallen van de Amerikaanse logistieke verzorgingstaak 
te compenseren. De nato Maintenance and Supply Agency (namsa), het uitvoerende orgaan van de 
overkoepelende nato Maintenance and Supply Organization (namso), verzorgde de gezamenlijke 
aanschaf, distributie en reparatie van reservedelen voor uiteenlopende Amerikaanse wapensyste-
men, waaronder de Nike, f-86 en f-84f. In een later stadium nam de namso tevens de logistieke 
verzorging van de f-104, nadge, hawk en de gar-8 op zich. De bevoorrading liep via het nato 
Supply Centre (nsc) in het Franse Chateauroux.
 Het namss kende een moeizame start. Verkeerd management, onvoldoende afstemming 
van nationale logistieke organisaties op het nieuwe depotsysteem en een gebrekkige informa-
tieverstrekking van logistieke behoeften en consumptieniveaus door de lidstaten droegen bij 
aan lange wachttijden en hoge(re) prijzen.457 Vliegtuigen stonden soms wekenlang aan de grond 
in afwachting van essentiële onderdelen. Dat probleem trof ook de klu, die mede daardoor bij 
Annual Reviews op het onderdeel gevechtsgereedheid ondermaats scoorde. De remedie lag voor 
de hand, meende directeur-generaal Duyverman. Het leek hem beter “meer geld in een grotere 
onderdelenvoorraad te steken dan, zoals nu, vliegtuigen, waarin een groot kapitaal is geïnves-
teerd, aan de grond te laten staan”. dmlu Maurenbrecher wees deze optie van de hand, aangezien 
onmogelijk te voorspellen viel aan welke onderdelen er in de toekomst behoefte zou ontstaan.458 
Wel maakte Nederland, evenals andere landen, gebruik van de mogelijkheid om elders naar 
onderdelen te ‘shoppen’. Zo kocht de klu veel reservedelen rechtstreeks van de Amerikaanse 
(en Britse) industrie, terwijl zij voor het verkrijgen van de schaars wordende reservedelen voor 
de f-86k zaken deed met de Luftwaffe. Bovendien groeide de onderdelenvoorraad voor de oudere 
vliegtuigtypen door de opheffing van squadrons.
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Midden jaren zestig baarde de onderdelenpositie van de f-104g de meeste zorgen. Omdat er 
voor het gebruik in vredestijd al niet voldoende reservedelen beschikbaar waren, werd het aan-
leggen van oorlogsvoorraden voorlopig opgeschort. Daarvoor ontbraken bovendien de vereiste 
shape-richtlijnen.459 Toen die eenmaal bekend werden, bleken met de pre-stocking van oorlogs-
voorraden zulke “astronomische bedragen” te zijn gemoeid, dat de klu niet verder kon gaan 
dan een voorraad voor zeven oorlogsdagen.460 Voor haar overige squadrons beschikte de klu 
over oorlogsvoorraden reservedelen, munitie en brandstof voor dertig dagen, berekend op zeven 
dagen van maximale inspanning en 23 dagen intensieve inspanning. Daarmee bleef de klu 
ver verwijderd van de door shape geëiste oorlogsvoorraad voor negentig dagen. Dit was een 
bewuste keuze, enerzijds uit financiële noodzaak, anderzijds omdat shape bij het vaststellen 
van de voorraadniveaus geen rekening hield met vliegtuigverliezen als gevolg van gevechtshan-
delingen.461 Dat de Luchtmachtstaf in deze kwestie zijn eigen plan trok, bleek eveneens uit de 
categorische weigering miljoenen guldens neer te leggen voor het aanleggen van een oorlogs-
voorraad pylontanks voor de Hunters. Gezien de aanstaande uitfasering van deze dagjager vond 
Schaper die investering de moeite niet waard.462 Het bleek een druppel op een gloeiende plaat. 
De financiële schaarste vroeg om drastischer maatregelen, waarop de Luchtmachtstaf in 1966 
besloot voorlopig ook de dertig dagen oorlogsvoorraad te halveren.463 Van bepaalde artikelen, 
zoals brandstof en diverse soorten munitie, was wel voldoende voorraad aanwezig.

Het personeelsvraagstuk: “Op sommige plaatsen dreigt de inhoud 
buiten de vorm te lopen...”

Hoewel minder explosief dan in de eerste helft van de jaren vijftig, groeide het personeelsbe-
stand tussen 1957 en 1966 van ruim 21.000 tot meer dan 24.400 militairen. Waar het aantal bur-
gerkrachten met circa 4.300 man door de jaren heen vrij constant bleef, vertoonde de grafiek met 
militaire personeelsaantallen in 1964 en de eerste helft van 1965 een opmerkelijke daling, om 
in de tweede helft van 1965 de weg omhoog weer in te slaan. Deze daling kan worden verklaard 
uit de bezuinigingsmaatregel om het aantal opgeroepen dienstplichtigen met ongeveer 1.400 
te minderen, een maatregel die tot eind juli 1965 van kracht bleef. Doordat inmiddels ook de 
werving van vrijwillig dienend personeel, na een weinig hoopvolle start, steeds betere resulta-
ten voortbracht, sloot de klu het jaar 1966 uiteindelijk zelfs af met een recordaantal van 24.413 
militairen. Meer nog dan de uitdijende personeelsomvang, voor het merendeel bij te schrijven 
op het conto van de oprichting van de geleidewapeneenheden, was de gewijzigde verhouding 
beroepspersoneel versus dienstplichtigen van betekenis. In 1957 sloeg deze balans, zij het nipt, 
voor de eerste keer door in het voordeel van beroepsmilitairen. Hoewel het streefcijfer van 70% 
voorlopig mijlenver uit zicht bleef, zou het aandeel beroepsmilitairen ook in de daaropvolgende 
jaren gestaag blijven groeien.464

 Deze verschuiving ten gunste van het beroepspersoneel kwam mede door een grondige her-
ziening van het personeelsbeleid. In 1957 leunde de klu, ondanks geïntensiveerde wervingsacti-
viteiten, nog altijd meer op dienstplichtigen dan haar lief was. Dienstplichtigen dienden onder 
andere in specialistische en technische functies die idealiter door beroepspersoneel vervuld 
dienden te worden. De noodgedwongen lange opleidingsduur van vooral de technische vakop-
leidingen resulteerden in een laag rendement, doordat de klu nog slechts korte tijd profijt kon 
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trekken van dienstplichtigen nadat zij hun opleiding hadden voltooid. Die enorme investering 
in tijd en geld liet zich moeilijk terugbetalen. Berekeningen wezen uit dat gemiddeld 40 á 45% 
van de dienstplichtigen “niet productief ” waren, omdat zij juist in dienst kwamen, in opleiding 
waren of op het punt stonden de dienst met groot verlof te verlaten.465 Een kwalijker gevolg van 
het vullen van technische beroepsfuncties met dienstplichtigen was dat hun onervarenheid een 
verhoogd ongevallenrisico met zich meebracht, in het ergste geval resulterend in vliegtuigon-
gelukken. Met de invoering van geleide wapens en een derde-generatie-gevechtsvliegtuig in het 
verschiet – geavanceerde wapensystemen die de lat nog hoger legden voor het bedienend per-
soneel – leek het meer dan ooit zaak de redenen voor de geringe animo voor een loopbaan als 
beroepsmilitair bij de klu te achterhalen. Die eer kwam de Commissie-Gijbels toe. De tekorten 
aan beroepspersoneel deden zich het sterkst voelen bij het technisch personeel in de categorie 
onderofficieren, korporaals en soldaten, waarop het onderzoek zich dan ook toespitste.466

 De commissie wees in haar rapport de bestaande opleidings- en bevorderingsgang als 
hoofdoorzaak aan van het achterblijven van het aantal aanmeldingen bij beide andere krijgs-
machtdelen. Het starre, ranggebonden bevorderingsvoorschrift van de klu liet namelijk 
geen ruimte tot het bevorderen van personeel beneden de rang van tweede luitenant wanneer 
de organisatietabellen niet in een vacature voor de desbetreffende rang voorzagen. Door het 
geringe aanbod aan leidinggevende functies telde de klu, die zeer veel vakbekwame technici 
behoefde om aan de shape-eis van 24 uursparaatheid te kunnen voldoen, een aanzienlijk aantal 
korporaals zonder uitzicht op bevordering. Het niet kunnen bieden van een carrièreperspec-
tief vormde een fikse belemmering bij de werving van beroepspersoneel voor het vervullen van 
cruciale technische functies. De onzekere promotiekansen bemoeilijkten bovendien het behoud 
van het reeds aanwezige beroepspersoneel. Veelvuldige overplaatsingen en de daarmee samen-
hangende huisvestingsproblematiek, de onaantrekkelijke militaire nevenwerkzaamheden (te 
denken valt bijvoorbeeld aan piketdienst of wachtlopen) en de groeiende vraag naar technisch 
personeel vanuit het beter betalende bedrijfsleven, stelden de bereidheid van de beroepsmilitair 
om de klu trouw te blijven verder op de proef.467

 De klu nam de conclusies van het rapport ter harte. Het oude bevorderingsvoorschrift, 
daterend uit de tijd dat de luchtstrijdkrachten deel uitmaakten van de kl – waar het voorschrift 
inmiddels ook voor problemen zorgde – werd in samenspraak met de militaire belangenorgani-
saties op de schop genomen. Na alle mitsen en maren tegen elkaar te hebben afgewogen, was het 
Bevorderingsvoorschrift Kader Luchtmacht in augustus 1960 gereed. cls Schaper was vol vertrou-
wen dat hiermee de opgelopen achterstand in de hogere onderofficiersrangen spoedig zou wor-
den ingelopen. Het oude voorschrift, zo gaf Schaper in de Defensiecommissie te kennen, was 
“een warwinkel (...), waarbij practisch niemand meer bevorderd kon worden”. Dat bleek alleen 
al uit de enorme ‘wildgroei’ aan ranglijsten, waarbij de klu voor onderofficieren niet minder 
dan 51 verschillende ranglijsten hanteerde! In het nieuwe Bevorderingsvoorschrift Kader Lucht-
macht waren alle onderofficieren voortaan in een enkele ranglijst gegroepeerd. Dat jaar werd 
ook de Luchtmacht Kaderschool opgericht, die aspirant-onderofficieren “een geordend begin” 
van hun loopbaan bood. Voor het doorlopen van de onderofficiersopleiding stond twee jaar en 
drie maanden, waarna de rang van sergeant wachtte. Andere noviteiten waren de invoering van 
een systeem van periodieke bevordering, beperkte mogelijkheden tot “bevordering bij keuze” 
bovenop de normale bevorderingsgang en de bezetting van functies door personeel in verschil-
lende rangen. September 1960, de maand waarin het nieuwe voorschrift van kracht werd, gaf 
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een ongekend hoog aantal bevorderingen te zien: bijna 900 onderofficieren en korporaals kre-
gen er een ‘streepje’ bij.468

 Voorstellen van de Adviesgroep Personeelsbeleid Officieren om ook voor de officiersran-
gen tot een versneld promotiebeleid te komen, werden door de luchtmachtleiding daarentegen 
juist getemperd. De doorstroom in het officierskorps verliep naar wens, terwijl een snellere 
bevordering bovendien het gevaar met zich meebracht dat officieren onvoldoende tijd kregen 
om genoeg ervaring op te doen.469 Wat het officierskorps met de onderofficieren, korporaals 
en manschappen gemeen had, was een niet aflatende vraag naar beroepspersoneel. Teneinde 
scheefgroei te voorkomen en het aantal posities aan de top beperkt te houden, werd de oplos-
sing gezocht in het invoeren, in juni 1961, van zogeheten dienstgroepen, die voortaan ook voor 
reserveofficieren met een ‘lang verband’ de mogelijkheid opende om in beroepsdienst te tre-
den. Voor diegenen die in het bezit waren van een hts-, hbs- of gymnasiumdiploma, volgde 
een indeling in de dienstgroep ‘Officieren klu’. “Gunstig beoordeelde” reserveofficieren die niet 
aan deze vooropleidingseisen voldeden, werden geplaatst in de dienstgroep ‘Officieren Speciale 
Diensten klu’, waarop beperktere bevorderingsmogelijkheden van toepassing waren. De derde 
en laatste groep, de ‘Officieren Vakdiensten’, bevatte de tot officier bevorderde onderofficieren, 
die voorheen werden aangeduid als reserveofficier speciale diensten. Vanaf 1962 konden ook 
reserveofficieren luva ervoor kiezen tot het beroepsofficierskorps toe te treden.470

 Naast het tekort aan beroepspersoneel hield een tweede vraagstuk van personele aard Defensie 
eind jaren vijftig in zijn greep. Dit betrof de constante maatschappelijke en politieke druk om de 
duur van de eerste oefening van dienstplichtigen te verkorten. Blijkens een rapport van de Nati-
onale Raad Welzijn Militairen (nrwm) uit 1959 schortte er het nodige aan de verhouding tussen 
volk en krijgsmacht, wat zich uitte in “de algemene apathie van het volk jegens het wel en wee van 
de krijgsmacht” en weerzin tegen de dienstplicht.471 Het was dan ook niet verwonderlijk dat het 
Belgische besluit uit 1957 om de duur van de eerste oefening tot vijftien maanden te verminde-
ren, een beslissing die binnen de navo weinig stof deed opwaaien, ook in Nederland de interesse 
voor dit onderwerp deed aanwakkeren. Minister Staf, die zich krachtig weerde tegen de groeiende 
politieke druk om het Belgische voorbeeld te volgen, hield de voorstanders van een verkorting van 
de duur van de eerste oefening voor dat Nederland in dat geval zijn navo-taken niet langer meer 
naar behoren zou kunnen uitvoeren. Hoewel de bewindsman met zijn beroep op de navo-ver-
plichtingen wat tijd wist te winnen, moest hij een jaar later alsnog buigen voor de wensen van een 
ruime Kamermeerderheid om een commissie in te stellen die zich zou moeten uitspreken over de 
mogelijkheid en wenselijkheid van een verkorting van de dienstplichtduur.472

 Een tussentijds uitgevoerd intern onderzoek door het Commando Tactische Luchtstrijd-
krachten voorspelde daarvan weinig goeds. Een vermindering met drie maanden vereiste een 
verhoging van de intake met tweehonderd dienstplichtigen per jaar, waardoor de lichtingen – 
nog meer dan voorheen – vervroegd in werkelijke dienst zouden moeten treden. Een verhoging 
van de instroom vergde bovendien extra opleidingsfaciliteiten, instructeurs en legeringscapa-
citeit, terwijl het opleiden van dienstplichtigen voor specialistische functies zoals meteoroloog 
of verbindingsman niet langer rendabel was. Het verkorten van de diensttijd zou de producti-
viteit en continuïteit van het bedrijf aantasten en de vliegveiligheid ongunstig beïnvloeden.473 
Tot opluchting van de luchtmacht kwam de door minister Staf eigenhandig samengestelde 
Commissie Werkelijke Diensttijd Dienstplichtigen (cwdd) in oktober 1959 tot exact diezelfde 
slotsom. De cwdd concludeerde dat van diensttijdverkorting geen sprake kon zijn zolang de 
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krijgsmacht gebukt ging onder personeelstekorten.474 Pas wanneer de openstaande vacatures 
waren gevuld, behoorde verkorting van de diensttijd tot de mogelijkheden. Om de personele 
tekorten te verhelpen, adviseerde de commissie op grote schaal “contractanten” aan te trekken 
en bovendien het vrijwillig nadienen krachtig te stimuleren.475

 Het kabinet-De Quay nam deze adviezen over. In de Nota inzake de defensie-inspanning in de 
jaren 1961 tot en met 1963, beter bekend als de Defensienota 1960, liet de regering weten de mening 
te delen dat “het paard niet achter de wagen mag worden gespannen en dat niet tot enige ver-
korting van de diensttijd mag worden overgegaan, voordat de resultaten van de werving van 
vrijwillig dienenden zulks inderdaad wettigen”. De nota voorzag een “overgangstijdvak, waarin 
de werving van contracten ter vervanging van dienstplichtigen tot ontwikkeling komt”. Het sti-
muleren van vrijwillig nadienen richtte zich op de kortere termijn en beoogde de duur van deze 
overgangsfase te verkorten. Verder maakte de defensienota gewag van een pakket maatregelen, 
bedoeld om het aantrekken van beroepspersoneel te stimuleren en de uitstroom van het reeds 
aanwezige beroepspersoneel te helpen terugdringen. Hogere bezoldiging; betere secundaire 
arbeidsvoorwaarden, met speciale aandacht voor de huisvestingsproblematiek; het naar een 
wetenschappelijk niveau tillen van de officiersopleidingen en betere bevorderingsmogelijkhe-
den voor de onderofficieren, voor de klu vastgelegd in het hierboven beschreven Bevorderings-
voorschrift Kader Luchtmacht, moesten de militaire professie haar aanzien teruggeven.476

 “Contractanten”, een term die spoedig plaatsmaakte voor die van Kort Verband Vrijwilliger 
(kvv), boden de klu en de kl begin 1961 de mogelijkheid om personeel aan te trekken dat zich 
voor enkele jaren aan het bedrijf wilde binden, zonder daar een afgeronde carrière te ambiëren. 
Voor de werving van kvv’ers zocht de klu in eerste instantie binnen de eigen organisatie. Ze 
moedigde dienstplichtige (onder)officieren aan een contract als kvv’er te tekenen, dat hen voor 
nog eens vier jaren aan de luchtmacht verbond. Bij het verlaten van de dienst streken zij een 
premie op. Dat lokmiddel moest ook de Vrijwillig Nadienenden (vnd), de tweede nieuwe per-
soneelscategorie bij de kl en klu, over de streep trekken. Dienstplichtigen tot en met de rang 
van tweede luitenant kwamen in aanmerking. De contractduur varieerde van een tot vier jaar. 
Behorend tot de reservisten, genoten zowel kvv’ers als vnd’ers de bezoldiging en privileges van 
een beroepsmilitair.477 Naast deze twee nieuwe personeelscategorieën handhaafde de klu ook de 
categorie reserveofficieren-vlieger.478

 In de lente van 1961 ging de wervingscampagne van start. Duizenden goedgekeurde, nog niet 
in werkelijke dienst getreden dienstplichtigen werden gewezen op de mogelijkheden van vrijwil-
lige dienstneming, net als de duizenden reserveofficieren, dienstplichtige onderofficieren, kor-
poraals en soldaten die recentelijk met klein c.q. groot verlof waren vertrokken. Wervingsadver-
tenties verschenen in dagbladen, omroepbladen en tijdschriften; affiches sierden de muren van 
postkantoren, gemeentehuizen en de sociale dienst, terwijl de arbeidsbureaus en belangrijkste 
beroepskeuzeadviesbureaus met voorlichtingsmateriaal werden overladen. Niettemin waren 
de verwachtingen vooraf niet hooggespannen, hetgeen aanvankelijk gerechtvaardigd bleek. Na 
twee maanden hadden zich honderd personen opgegeven voor een dienstverband als kvv’er of 
vnd’er bij de klu. Daarnaast waren er driehonderd aanmeldingen in behandeling. Hoewel hij 
erkende dat het nog te vroeg was om conclusies te trekken, liet minister Visser de Eerste Kamer 
in mei 1961 weten “dat de genoemde aantallen niet de verwachting wekken dat het mogelijk zal 
zijn binnen redelijke tijd voldoende gegadigden er toe te brengen op een dergelijk verband in 
militaire dienst te treden”.479 De klu weet de tegenvallende resultaten aan de ‘zuigkracht’ van de 
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private sector. In een periode van aanhoudende hoogconjunctuur moest de luchtmacht het in 
de slag om de schaarse technische krachten dikwijls afleggen tegen kapitaalkrachtige bedrijven 
als Philips en Fokker. Pogingen om nieuwe markten aan te boren, zoals afspraken met negentien 
Uitgebreid Technische Scholen (uts’en) om de diensttijd als praktijkervaring mee te tellen voor 
het behalen van het diploma, in de hoop hierdoor uts-scholieren te verleiden een contract als 
kvv’er te tekenen, bleken redelijk succesvol, doch hielpen de klu niet terstond aan voldoende 
vrijwillig dienend personeel.480

 Zodoende bleef de personeelssituatie in de eerste helft van de jaren zestig een bron van zorg. 
In een interview in de Vliegende Hollander weet oop/klu Gijbels de problemen aan de (te) snelle 
opbouw in de naoorlogse jaren. “Het is net alsof je een mal wat haastig hebt gevuld met specie. Op 
sommige plaatsen dreigt de inhoud buiten de vorm te lopen en op andere plaatsen zijn er gaten 
te constateren”.481 De aanwas van vrijwilligers was nog onvoldoende om alle tekorten in te lopen. 
Vooral de oprichting van de geleidewapengroepen vergde veel mankracht. Een Nike-groep telde 
ongeveer 1.300 man personeel, een hawk-groep vereiste pakweg de helft van dit aantal. Voorts 
moest de klu tussen 1960 en 1962 de missie in Nieuw-Guinea onderhouden. Met lede ogen zag 
ze het in Nederland zo hard nodige (beroeps)personeel, onder wie veel onderhouds technici, ver-
trekken. Van de ‘achterblijvers’ was een deel eveneens geruime tijd niet inzetbaar als gevolg van 
de omscholing op de f-104. De grootste tekorten manifesteerden zich in deze jaren in de diverse 
categorieën technisch personeel (met name elektronica-, radar- en radiopersoneel), het bewape-
ningspersoneel, de brandweer, de verkeersleiding en jachtvliegers.
 Door de medio 1964 afgekondigde bezuinigingsmaatregelen kwam de personele sector nog 
verder onder druk. Stijgende exploitatiekosten, voor het merendeel personeelskosten, drukten 
dermate zwaar op de begroting dat cls Zielstra opdracht gaf de vredesbezetting voorlopig tot 
90% van de organieke behoefte te beperken. Dat doorkruiste eerdere plannen om vast te houden 
aan een volledige personele bezetting van de f-104-squadrons en de geleidewapeneenheden. Bij 
de f-104-squadrons werd de realisatie van een tweede onderhoudsploeg aangehouden, terwijl 
bij elk van de geleidewapensquadrons een lanceersectie onbemand bleef.482 Aan de werving van 
kvv’ers en beroepspersoneel werd niet getornd. Weliswaar gaven de wervingsresultaten intussen 
aanleiding tot optimisme, zo was 1964 een goed jaar met zevenhonderd geworven kvv’ers, maar 
vooralsnog bleef het aanbod achter bij de vraag. De klu gaf gehoor aan de politieke wens de duur 
van de eerste oefening voor dienstplichtigen in dienstvakken waarvoor 24 maanden stond, met  
3 maanden te verkorten. Dat deed zij door de militaire vakopleidingen in te korten. Behoudens 
het kader, dat wel voor 24 maanden opkwam, verbleven dienstplichtigen voortaan niet langer dan  
21 maanden onder de wapenen. Gezien de tekorten aan vrijwillig dienend en beroepspersoneel 
wekte de bezuinigingsmaatregel om voorlopig minder dienstplichtigen op te roepen bevreem-
ding. Het besluit trok een zware wissel op de ondersteunende diensten, waarbij vooral de 
luchtmachtbewakingseenheden rake klappen incasseerden. De vermindering van het aantal 
dienstplichtigen ontwrichtte het operationele bedrijf, verhoogde de werkdruk voor het overige 
personeel en bracht bovendien het moreel een forse knauw toe.483 In augustus 1965 werd de maat-
regel teruggedraaid en in 1966 bevond het aantal dienstplichtigen zich weer op het oude niveau.484

 Ook de ggw’s telden grote aantallen dienstplichtigen. Waarschijnlijk was de personeelssi-
tuatie in de jaren zestig nergens zo zorgwekkend als bij de 1e Groep Geleide Wapens. De strenge 
paraatheidseisen, waarbij permanent een Nike-squadron op 15 minuten paraatheid stond, een 
tweede op dertig minuten, een derde op drie uur en een vierde squadron op twaalf uur, eisten 
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hun tol van het personeel. Na vijf jaren van continue dienst in een drieploegensysteem, dikwijls 
onder primitieve omstandigheden en met een personeelskern die zelfs te smal was om de absen-
tie van crewleden wegens verlof of ziekte behoorlijk te kunnen opvangen, had zich geleidelijk 
een “geestelijke vermoeidheid” van het personeel meester gemaakt. De voor de hand liggende 
oplossing, uitbreiding van het personeelsbestand, bleek uit financieel en personeelstechnisch 
oogpunt evenwel problematisch.485 Zo was de animo om bij de geleidewapeneenheden te die-
nen, na een voortvarende start, in 1962 gedaald tot het niveau waarop de luchtmachtleiding 
gedwongen werd beroepspersoneel aan te wijzen.486 Ergens konden ‘weigeraars’ wellicht ook wel 
op enige sympathie rekenen. Zelfs cls Schaper was immers de mening toegedaan dat, anders 
dan de levendige vliegerij, het geleide wapen “een dode beweging” was. “Het personeel inge-
deeld bij de geleide projectielen kan in vredestijd niets actiefs verrichten”, zo had de hoogste 
luchtmachtfunctionaris zich laten ontvallen.487

 Daar kwam bij dat de luchtmachtleiding, uit angst dat een te lange stationering in het bui-
tenland zou leiden tot “een afzonderlijke luchtverdedigingsgroep met weinig of geen binding 
met Nederland”, besloot het beroepspersoneel onder dwang te rouleren. De aanvankelijke plan-
nen voorzagen in een aflossingstermijn van drie jaren, maar na lang beraad besloot de Lucht-
machtraad om deze termijn met twee jaar op te rekken.488 In het laatste kwartaal van 1965 intro-
duceerde de klu een roulatieschema voor de geregelde aflossing van het personeel, waarvan de 
meesten al ruim vijf jaar in het buurland verbleven.489 Het voorstel sloeg in als een bom bij de 
ggw-‘gemeenschap’. In Nederland waren immers geen geleidewapeneenheden, zodat een terug-
keer voor het gros een functiewisseling en omscholing zou betekenen. Zij vreesden dan ook “een 
breekpunt in de loopbaan”. Velen hadden een sociaal leven in de Bondrepubliek opgebouwd, hun 
kinderen gingen er naar school. Bovendien ging met het naar Nederland terugkerende personeel 
een brok aan operationele en technische ervaring verloren. Ofschoon noch het ggw-personeel, 
noch hun Nederlandse vervangers stonden te trappelen, werd de gedwongen roulatie doorgezet. 
Wel versoepelde de luchtmachtleiding het beleid en kneep ze soms een oogje dicht als dat beter 
uitkwam. In Blazing Skies concludeert Rinus Nederlof dat de klu door haar roulatiebeleid “veel 
ervaring en goodwill” verloor, terwijl het bovendien de ontwikkeling van de geleidewapengroe-
pen in opbouw heeft gehinderd.490

 Geleide wapens deden nog op een andere manier hun invloed op het personeelsvraagstuk 
gelden. Hun komst had namelijk een averechts effect op de werving van jachtvliegers.491 De 
luchtmachtvoorlichting probeerde tevergeefs uit alle macht het hardnekkige beeld te corrige-
ren dat de klu in de toekomst geen vliegers meer nodig zou hebben. Vanaf 1959 nam het aantal 
aanmeldingen drastisch af. Wijzend op het ‘chronische’ vliegertekort wist de luchtmachtleiding 
shape te overreden de bezettingsgraad van 1,5 vlieger per vliegtuig tijdelijk terug te brengen 
tot 1,2 vlieger per vliegtuig, maar ook deze verlaagde eis bleek begin jaren zestig nog te hoog-
gegrepen. Zelfs het afzwakken van de selectiecriteria haalde weinig uit, een noodmaatregel die 
bovendien met de komst van de geavanceerde Starfighter moest worden teruggedraaid. Naast 
‘concurrentie’ van de geleide wapens en (vanaf 1961) de strengere selectienormen, identificeerde 
de klu de zuigkracht van de burgerluchtvaart en de gevaren die het beroep van vlieger nu een-
maal met zich meebracht, als de voornaamste factoren voor de teleurstellende wervingsresul-
taten. De vroege jaren zestig bleken uit wervingsoogpunt uiterst magere jaren en het was wel 
duidelijk dat het tekort door de werving van nieuw personeel alleen niet verholpen kon wor-
den. cls Schaper klaagde dat het “de jongelui met een middelbare schoolopleiding” daarvoor 
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onder meer aan “voldoende liefhebberij” ontbrak.492 Zijn opvolger, Zielstra, moest dat helaas 
beamen. Vooral 1964 was “een droevig jaar”, waarin er “praktisch geen jachtvlieger [was] bijge-
komen”. In de Luchtmachtraad bekende Zielstra het vliegertekort als de “meest zorgwekkende” 
erfenis te beschouwen die hij op zijn beurt aan zijn opvolger zou moeten nalaten.493 Een blik op 
de wervingscijfers onderstreepte zijn zorgen. Het aantal aanmeldingen was gekelderd van 912 
in 1959 tot een schamele 317 in 1964. In de wetenschap dat het afvalpercentage door de strengere 
selectienormen alleen maar toenam, bleef er van deze 317 naar schatting slechts een handjevol 
over.494 Het beschikbaar komen van ervaren vliegers uit de opgeheven dag- en nachtjagersqua-
drons bood evenmin uitkomst, omdat velen van hen niet geschikt werden bevonden om op de 
supersonische f-104g te vliegen.
 Om in de nabije toekomst toch verzekerd te blijven van voldoende jachtvliegers, greep de 
luchtmachtleiding naar dezelfde instrumenten als bij het ‘gewone’ personeel: het stimuleren 
van vrijwillig nadienen (zoals door een verlenging van de reserveverbintenis) en het promoten 
van een overgang naar beroepsdienst. Daartoe werd de maximumleeftijd voor beroepsofficieren 
die tot de vliegeropleiding wilden worden toegelaten, met twaalf maanden opgerekt, naar 25 
jaar. Dit bleek een geslaagd initiatief. De animo bleek juist voldoende om de beperkte wervings-
resultaten te compenseren en het vliegerbestand op peil te houden. De klu liet bovendien geen 
kans onbenut om het reservoir waaruit zij kon putten uit te breiden. Toen de luchtmachtleiding 
medio 1962 bijvoorbeeld ter ore kwam dat de klm afscheid wilde nemen van honderd bij de 
Rijksluchtvaartschool (rls) in opleiding zijnde verkeersvliegers, was ze er als de kippen bij om 
hen op een militaire carrière te wijzen. Een late wijziging in het plan van de burgervliegmaat-
schappij voorkwam echter dat deze wervingspoging iets opleverde.495 Een grotere tegenvaller 
was het afketsen van de herziene vliegtoelageregeling. De Luchtmachtstaf ijverde al geruime tijd 
voor een verhoging van de vliegtoelage, waarin ze een belangrijke troefkaart zag om de werving 
te bevorderen. Echter, keer op keer stuitten deze voorstellen op “onoverkomelijke bezwaren” van 
marinezijde. Omdat beide partijen elkaar geen duimbreed toegaven verdween het gehele vraag-
stuk – tot verdriet van de klu – vooralsnog in de ijskast.496

 Met uitzondering van het bestand aan vliegers, dat zorgwekkend klein bleef, en het onver-
minderd schaarse technisch personeel, leken de inhoud en vorm van Gijbels’ spreekwoordelijke 
“mal met specie” vanaf 1965 geleidelijk steeds beter overeen te komen. Het aanbod van beroeps-
personeel karakteriseerde de oop/klu als “bevredigend”. De opleidingen aan de Luchtmacht 
Kaderschool konden “op de nodige belangstelling (...) bogen”, terwijl de belangstelling voor de 
officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie groter was “dan ze ooit na de oorlog 
is geweest”. Het aantal ‘kortverbanders’ viel evenmin tegen, hoewel Gijbels hen “toch wel graag 
in grotere aantallen [wilde] zien”. Gelet op de krappe arbeidsmarkt toonde de oop/klu zich al 
met al echter niet ontevreden over de vullingsgraad. Langzamerhand begon de personeelsop-
bouw, zoals beoogd met de introductie van de nieuwe maatregelen in de vroege jaren zestig, de 
voorgestane piramidevorm aan te nemen. Deze piramidevorm, met een select aantal plekken 
aan de top en de dienstgroepen en kvv’ers daaronder, bood beroepsofficieren en onderofficie-
ren uitzicht op een “behoorlijke carrièreopbouw”. Deze carrièreopbouw, gevoegd bij “een regel-
matige kans op promotie” en een goede rechtspositie, vormden de drie voornaamste wapens 
waarmee de Koninklijke Luchtmacht zich tegen de aantrekkingskracht van de private sector 
weerde. Vanaf 1965, toen de contracten voor de f-104g en hawk grotendeels afbetaald waren, 
zat de klu ruimer in haar financiële jas. De vrijgekomen gelden kwamen deels ten goede aan 
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het personeelsbeleid, dat nieuwe plannen in de maak had om de werving te bevorderen en de 
“opengevallen gaten” zo snel mogelijk te dichten.497 Het moge duidelijk zijn dat de klu daarbij 
afhankelijk bleef van dienstplichtigen, maar niet meer in dezelfde mate als voorheen. Van de 
24.413 militairen die eind 1966 op de loonlijst stonden, diende meer dan de helft vrijwillig. Hoe-
wel hun aantal door de jaren heen wel iets was teruggelopen, bevonden zich onder hen nog altijd 
300 vrouwen. Aangevuld met de 4.274 burgers die de klu in diverse functies dienden, bracht dit 
het totaal aan personeel op 28.687 man. Hiermee bereikte de Koninklijke Luchtmacht in absolute 
zin een hoogtepunt, dat nadien niet meer geëvenaard zou worden. Het jaar 1967 noteerde echter 
de hoogste gemiddelde sterktecijfers.498

Het Commando Luchtmachtopleidingen: opleidingen op maat

Na hun keuring meldden nieuwe rekruten zich bij het Commando Luchtmachtopleidingen voor 
hun militaire vorming. Deze militair-algemeen vormende opleiding kneedde ‘groentjes’ tot vol-
waardige militairen. Onder invloed van technologische ontwikkelingen en zich wijzigende denk-
beelden over de oorlogvoering in het nucleaire tijdperk onderging de militaire vorming begin 
jaren zestig een gedaanteverwisseling. Naast meer traditionele onderdelen, zoals militaire en 
lichamelijke opvoeding, vormde het verhogen van de “geestelijke weerbaarheid” van de militair 
een van de speerpunten. Om de ‘mentale component’ te verstevigen stonden bijvoorbeeld lessen 
in “persoonsvorming” en “ideologische en psychologische vorming” op het programma. Veel 
aandacht ging bovendien uit naar het aankweken van leiderschapskwaliteiten bij de toekomstige 
(onder)officieren. Het hulpkader (korporaals) en dienstplichtigen beneden de rang van onderoffi-
cier genoten hun eerste militaire vorming op de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen 
School. Voor dienstplichtige onderofficieren en reserveofficieren was de Luchtmacht Officiers- 
en Kaderschool daarvoor de aangewezen instelling, terwijl aspirant-beroepsofficieren de mili-
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taire basisbeginselen op de Koninklijke Militaire Academie kregen aangeleerd. Voor beroepson-
derofficieren in spe vond de militaire vorming vanaf 1960 plaats op de nieuwe lks.499

 Na afloop wachtte een vaktechnische dan wel vliegeropleiding. Verreweg de meeste vaktech-
nische opleidingen werden verzorgd op de Luchtmacht Electronische en Technische School, 
ofschoon fotografen, verkeersleiders, inlichtingenpersoneel (Vliegbasis Gilze-Rijen), meteo-
r ologen en weerwaarnemers (De Bilt), administratief kader (Middelburg) en automonteurs 
(Soesterberg) hun technische scholing elders genoten. De lets hanteerde een systeem van 
instructiesquadrons. Elk van deze in totaal zeven squadrons had zijn specialisme, variërend van 
vliegtuigtechniek, electro/instrumenten en bewapening tot gronduitrusting, verbindingen en 
militair transport.500 Een daarvan, de Mobile Training Unit f-104g, bevond zich op de vliegbasis 
Twenthe. Bovendien nam de lets in 1964 de opleidingstaak voor het aanvullende operationele 
Nike-personeel over van 1ggw, terwijl ze een jaar later ook de hawk-opleidingen ging verzor-
gen.501 De opleiding van technisch specialisten voor de hawk vond met dank aan een samen-
werkingsverband met België vanaf 1964 plaats op de School voor Luchtdoelartillerie in het Belgi-
sche Lombardsijde.502 Aard en niveau van de opleidingen werden afgestemd op de categorie op 
te leiden personeel (dienstplichtig, beroeps of reserve), en op de genoten vooropleiding. Een uit-
zondering op deze regel vormden de beroepsonderofficieren die niet aan de vooropleidingseisen 
voldeden. Zij werden op de lks in een schakelklas naar het vereiste niveau getild om de aanslui-
ting op de vaktechnische opleiding te versoepelen. Reserve- en beroepsofficieren wachtte na de 
technische opleiding een aanvullende vakopleiding van respectievelijk zes en twaalf maanden. 
Om de kloof tussen opleiding en praktijk te slechten, deed in 1961 het fenomeen Opleiding Tij-
dens Tewerkstelling (ott) zijn intrede. ott liet leerlingen praktijkervaring opdoen door hen 
gedurende een langere periode op een vliegbasis of bij een ander luchtmachtonderdeel te deta-
cheren.503 Voor het opleiden van personeel voor de geleidewapeneenheden was dit bittere nood-
zaak, aangezien de lets niet over complete Nike of hawk-wapensystemen beschikte.
 Aanvankelijk baarde het tekort aan instructeurs de staf van het clo zorgen. Die tekortko-
ming werd begin jaren zestig deels gecamoufleerd door de tegenvallende intake bij de meeste 
opleidingen, waarbij de Luchtmacht Kaderschool er in negatieve zin uitsprong. De zorgen ble-
ken niet slechts van tijdelijke aard.504 Ook lagen de afvalpercentages, afhankelijk van de oplei-
dingsrichting, aan de hoge kant. Uit het Jaarverslag 1966 blijkt dat het clo de hoop koesterde 
dat de introductie van nieuwe onderwijsmiddelen, waaronder audiovisuele hulpmiddelen, in 
aanvulling op visuele, mondelinge en praktische instructiemethoden uitkomst zou bieden. In 
de lente van 1966 vond bovendien de aftrap plaats van de eerste drieweekse Voortgezette Instruc-
teurs Vorming, gericht op het bijschaven van de didactische en pedagogische vaardigheden van 
het instructief kader.505

 De nieuwe instructietechnieken wierpen pas in latere jaren vruchten af. In de tussentijd lie-
ten jaarlijks enkele duizenden leerlingen de opleidingsscholen achter zich om zich bij de onder-
delen te voegen. Het aantal door de lets afgeleverde nieuwe ‘luchtmachters’ groeide van 2.200 
man in 1963 tot een kleine 3.500 in 1965. De overige vaktechnische opleidingen leverden jaar-
lijks een paar honderd geslaagden op.506 Voor wat betreft de intake braken na 1965 betere tijden 
aan. De grootste financiële perikelen waren achter de rug en de werving van beroepskader en 
kvv’ers nam een vlucht. Gevoegd bij de algemene stijging van de personeelssterkte kon het clo 
nu slechts met moeite het hoofd bieden aan de vergrote lichtingsploegen op de opleidingsin-
richtingen. De personele aanwas voor de eerstvolgende jaren leek daarmee verzekerd.507
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Deze constatering ging niet op voor het vliegend personeel. Tot 1964 maakte het jaarlijks aan de 
operationele squadrons afgeleverde aantal jachtvliegers een vrije val door. ‘Scoorde’ het jaar 1957 
met 27 vliegers nog goed, in 1963 en 1964 bedroeg de gezamenlijke opbrengst niet meer dan 16.508 
De oorzaak daarvan moest niet gezocht worden bij de vliegopleidingen, die zich blijkens een rap-
port van de shape Air Training Advisory Group (atag) uit 1959 op een behoorlijk niveau bevonden. 
Het aantal vlieginstructeurs was voldoende, de kwaliteit van de vlieglessen en theorielessen was 
gemiddeld genomen naar behoren en er werd goed gebruikgemaakt van de beschikbare lesmid-
delen. atag ontging echter niet de “very high wastage rate” in alle fasen van de vliegopleidingen, 
die volgens het rapport een gevolg waren van het besluit om de doorstroom te verbeteren door 
de vooropleidingeisen te verlagen.509 De praktijk wees niettemin uit dat de hoge afvalpercentages 
niet zozeer te wijten waren aan het aannemen van kandidaten met een lagere schoolopleiding, 
maar aan “onvoldoende vliegaanleg”.510 De meesten van hen sneuvelden in de aanloop naar en 
tijdens de Elementaire Vliegopleiding. Het was de taak van Luchtmacht Selectie Orgaan i (luso 
i), de voormalige Selectiecommissie Vliegtuigbemanningen511, er strenger op toe te zien dat de 
kandidaten zonder ‘vliegershandje’ er zo vroeg mogelijk werden uitgefilterd.
 De selectie en keuring bleven een nationale verantwoordelijkheid, ook toen de vliegoplei-
dingen per 22 januari 1962 officieel in gezamenlijk beheer met België werden uitgevoerd. Beide 
landen verzorgden ook hun Elementaire Vliegopleiding in eigen beheer. Wel spraken zij af dat 
de kandidaten een overeenkomstige vooropleiding genoten moesten hebben, terwijl de graad 
waarop zij zouden worden aangenomen ook zo werd gekozen dat het afvalpercentage tijdens 
de Voortgezette Vliegopleiding de 15% niet overschreed.512 De praktijk bleek weerbarstiger. In de 
beginjaren werden circa vier op de tien leerlingvliegers van de door België op Vliegbasis Brustem 
verzorgde Voortgezette Vliegopleiding verwijderd. Pas na 1965 trad hier verbetering in en stabi-
liseerde dit afvalpercentage zich rond de 15 á 20%.513 Daarnaast bleek het tevens nodig tijdens de 
evo al stil te staan bij “het ethische en morele probleem bij gebruik van speciale wapens”, gezien 
het verkeerde beeld dat sommigen hadden van de taak van de strike-squadrons.514 Vergeleken met 
de Nederlandse vvo kende de geïntegreerde vvo een nieuwe opzet. Bij de integratie was het Har-
vard-propellervliegtuig ingeruild voor de Magister-straaltrainer, zodat leerlingvliegers voortaan 
reeds in de voortgezette fase van hun vliegopleiding bekend raakten met het besturen van een 
straalvliegtuig. Na 150 vlieguren op de Fouga Magister en de nodige uurtjes theorie, met onder 
meer lessen in aerodynamica, luchtverkeersregels, navigatieleer, meteorologie en motortech-
niek, droeg de vvo de vliegers over aan de Transitie Vliegopleiding. De klu nam deze fase van de 
geïntegreerde vliegeropleiding voor haar rekening. Hiervoor maakte zij gebruik van de Lockheed 
t-33. Hoewel de syllabus aanvankelijk maar 40 vlieguren op deze straaltrainer voorschreef, bleek 
een verhoging van het aantal vlieguren tot 75 spoedig gewenst. Na het afronden van de tvo kre-
gen vliegers het Groot Militair Vliegbrevet uitgereikt, dat hen toegang bood tot de laatste fase van 
de vliegopleiding: de eveneens door de klu verzorgde Operationele Conversie Cursus.
 Op de occ, verzorgd door het op Vliegbasis Eindhoven gestationeerde 315 Squadron, werden 
de recent gebrevetteerde leerlingvliegers opgeleid tot operationele jachtvliegers. Voorafgaand 
verbleven zij een week op het Vliegveiligheids Oefen- en Test Centrum (votc) op Vliegbasis 
Soesterberg. Aansluitend brachten zij een week door op de Mobile Training Unit, waarna er tien 
dagen grondschool wachtten. Pas na alle systemen en vlieginstrumenten op de vluchtsimulator 
te hebben doorgrond, werden zij op de f-84f ‘losgelaten’. In 75 vlieguren leerden zij daar onder 
andere navigatie- en aanvalsvluchten uitvoeren. Na het volbrengen van de occ telde het logboek 
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een dikke 300 vlieguren (30 uur evo, 150 uur vvo, 75 uur tvo en 75 uur occ). Gezien het geringe 
aantal vlieguren op een operationeel type, waarvoor alleen de f-84f kwalificeerde, leek het niet 
vertrouwd om de nieuwelingen meteen tot de operationele f-104-squadrons toe te laten. Zij kwa-
men pas in aanmerking voor conversie op de Starfighter met 500 uur straalvliegtuig ervaring op 
zak, waarvan tenminste 150 vlieguren op operationele typen. Toekomstig f-104g-vliegers door-
liepen na hun vliegeropleiding eerst een 200-urig Jaarlijks Oefen Programma (jop) bij een ope-
rationeel squadron.515

 De f-104g-vliegers van het allereerste uur werden zorgvuldig geselecteerd uit de ervaren rot-
ten in de operationele squadrons. Voor diegenen afkomstig uit de Hunter-squadrons gold dat zij 
eerst de overstap naar de f-84f maakten om ervaring op te doen op een Amerikaans vliegtuigtype, 
alvorens op de f-86k te worden ingewijd in de geheimen van naverbranding en de boordradar. 
Vliegers op de (r)f-84f doorliepen alleen de tweede stap. De feitelijke conversie op de f-104g nam 
negentien weken in beslag en begon met een week theorie op de mtu. De Verenigde Staten stelden 
dit drie miljoen dollar kostende mobiele instructiesysteem, waarop naast vliegers ook het tech-
nisch personeel werd opgeleid, ter beschikking in de vorm van mdap-hulp. De mtu vond haar 
weg naar Vliegbasis Twenthe. In navolging van het integreren van de vliegeropleidingen spraken 
Nederland en België af om bij het opleiden en omscholen van het technisch personeel voor de Star-
fighter de handen opnieuw ineen te slaan. Na de mtu-cursus stond een bezoek aan de Operational 
Flight and Tactics Trainer (oftt) op het programma. Op de oftt werden de vliegers in een week tijd 
onder andere vertrouwd gemaakt met het nasarr-radarsysteem van de f-104g. Vervolgens was 
het tijd de vluchtsimulator in te ruilen voor het echte werk. Een overeenkomst met de Bondsre-
publiek bood de ongeveer dertig uitverkoren Nederlandse jachtvliegers de kans om, evenals hun 
Italiaanse en Belgische wapenbroeders, bij Waffenschule 10 op Nörvenich de Starfighter te leren 
‘temmen’. De Luftwaffe beschikte destijds met de f-104f namelijk als enige Europese luchtmacht 
over een tweezitsvariant van de Starfighter. In zeven vlieguren mochten zij alvast aan de ‘raket op 
wielen’ ruiken. Na hun terugkeer op Twenthe volgde een laatste opfriscursus op de mtu, waarna 
de Operational Conversion Unit hen in 35 vlieguren uitcheckte op de f-104g. Voorafgaand aan elke 
oefenvlucht werd deze eerst in ieder aspect beoefend op de oftt.516

 De opleiding van latere lichtingen volgde in grote lijnen ditzelfde patroon, met dien verstande 
dat na de komst van de eerste tf-104g tweezitters in 1963 de conversie geheel in Nederland plaats-
vond. Na het oefenen op de mtu en oftt leerden cursisten in drie fasen van twaalf vlieguren de 
f-104 onder de knie te krijgen. De eerste zes vluchten vonden plaats in de tf-104g. Op zijn zevende 
vlucht vloog de leerling voor het eerst solo in een f-104g, gadegeslagen door de vlieginstructeur 
die achter hem vloog. De tweede fase stond in het teken van radartraining, de derde fase behan-
delde operationeel vliegen in squadronverband.517 Vervolgens droeg de conversievlucht hen over 
aan de operationele squadrons, waar zij een specialistische training kregen die was afgestemd op 
de operationele taak van de eenheid: luchtverdediging, verkenning of (nucleaire) offensieve taken. 
Deze taakspecialisatie bemoeilijkte de onderlinge uitwisseling van vliegers.518

 Het was niet iedereen gegeven om straalvliegtuigen, laat staan het ‘paradepaardje’ van de klu, 
te mogen vliegen. Kandidaten die tijdens de vliegopleiding net tekort bleken te komen om het 
als jachtvlieger te redden, hoefden niet per definitie een streep door hun jongensdroom van een 
vliegerscarrière te zetten. Uit hun midden werden de vliegers voor de transportvloot en de Groep 
Lichte Vliegtuigen gerekruteerd. Het vliegerbestand van de gplv werd verder aangevuld met 
jachtvliegers die door demobilisatie of afkeuring op vliegtechnische of vliegmedische gronden 
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de operationele squadrons moesten verlaten. Na afloop van de Elementaire Vliegopleiding werd 
een tweedeling gemaakt tussen kandidaten die de potentie hadden om als jachtvlieger te slagen 
en diegenen die meer voor het vliegen van transportvliegtuigen, lichte vliegtuigen of helikopters 
leken weggelegd. Die groep maakte de overstap naar de Lichte Vliegtuigen Opleiding (lvo). Heli-
koptervliegers vervolgden hun weg op de Helikopter Vlieg Opleiding. De vraag naar helivliegers 
nam toe doordat de helikopter – die haar waarde inmiddels had bewezen – geruisloos de Super Cub 
vliegtuigen in de gplv-squadrons verving. De klu plaatste in de herfst van 1958 een order voor zes 
Franse Alouette ii-helikopters voor reddingstaken. Het zestal werd ingedeeld bij de Search and Res-
cue/Tactical Air Rescue (sar/tar) vlucht op Vliegbasis Ypenburg, waar zij eind 1962 gezelschap kre-
gen van twee voor uitzending naar Nieuw-Guinea aangeschafte extra exemplaren.519 Drie jaar later 
ruilde de sar/tar-vlucht de Alouette ii in voor vijf capabeler Alouette iii’s, waarvan de Konink-
lijke Landmacht er voor de gplv-squadrons nog eens 72 bestelde.520 Tegen veler verwachting in 
bleken aspirant-vliegers die tijdens de evo over minder vliegaanleg beschikten, in veel gevallen 
evenmin geschikt om helikopters of lichte vliegtuigen te besturen.
 Daar het slinkende vliegerbestand steeds zorgwekkender vormen aannam, opende het clo 
in augustus 1963 de mogelijkheid om voortaan ook rechtstreeks op de functie van gplv-vlieger 
te solliciteren. Dit ging gepaard met het ontwikkelen van een nieuw leerplan, dat in een Ele-
mentaire Lichte Vliegtuigen Opleiding (elvo) en een Voortgezette Lichte Vliegtuigen Opleiding 
(vlvo) voorzag. Ondanks een kortstondige opleving, overigens te danken aan meer dan drie-
kwart rechtstreekse aanmeldingen, bleef de vliegerbezetting ondermaats. De drie gplv-squa-
drons telden in 1966 67 vliegers, 19 minder dan de organisatietabellen voorschreven.521 De lage 
bezettingsgraad gaf de commandant van de gplv, luitenant-kolonel A.J. Marinus, in de zomer 
van 1966 aanleiding er bij zijn meerderen op aan te dringen de gplv twee maanden te willen 
ontzien. Marinus wilde die tijd benutten om “orde op zaken te stellen”. Vooral het vliegveilig-
heidsaspect verdiende aandacht, getuige de buitengewone toename van het aantal ongevallen 
binnen de gplv in de voorgaande periode.522

Ongevallenpreventie: voorkomen is beter dan genezen

De toename van het aantal ongevallen bij de gplv was opmerkelijk, omdat dit haaks stond op 
de dalende lijn waarvan klu-breed sprake was. Deze daling moest in de eerste plaats worden 
toegeschreven aan het ervaringspeil van het vliegend en technisch personeel, dat sinds de invoe-
ring van de eerste generatie straalvliegtuigen naar een hoger niveau was gegroeid. Bovendien 
nam de technische betrouwbaarheid met elke generatie vliegtuigen toe. Last but not least zette 
de klu vanaf midden jaren vijftig op het gebied van ongevallenpreventie een proces van verre-
gaande professionalisering in. Dit was een geleidelijk proces, dat enige tijd nodig had alvorens 
het vruchten afwierp.
 Gezien de grote financiële waarde van het vliegend materieel en de gevolgen van uitval voor 
de slagkracht, stelde de luchtmachtleiding alles in het werk om het aantal vliegongevallen terug 
te dringen. Tegelijkertijd had de klu oog voor de veiligheid van haar vliegers, die eveneens een 
forse investering vertegenwoordigden. Het in 1957 in het leven geroepen Vlieger en Test Cen-
trum, opgericht bij wijze van proef om vliegers de correcte toepassing van hun vliegveiligheids-
uitrusting bij te brengen, bewees in korte tijd zijn waarde.523 Het juiste gebruik van de uitrusting 
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liet nogal eens “te wensen over”, terwijl aan de kennis van de noodprocedures ook het een en 
ander schortte en een enkeling zelfs niet kon zwemmen. Al een jaar later kreeg het centrum een 
permanent karakter. De naamswijziging in Vliegveiligheids Oefen en Test Centrum benadrukte 
nog sterker de doelstelling: het vergroten en verdiepen van de kennis c.q. vaardigheden van 
vliegers op het gebied van vliegveiligheid. Het cursusprogramma voorzag onder andere in het 
oefenen van de dinghy drill (opblaasbaar reddingsvlot) en uitleg over het gebruik van de schiet-
stoel. Voor leerlingvliegers bedroeg de cursusduur veertien dagen. Gastvliegers (ervaren vliegers 
met een staffunctie die hun vliegvaardigheid op peil hielden) verbleven drie dagen op het votc, 
terwijl de operationele vliegers zich elke achttien maanden voor een vijftal dagen meldden. 
Zodoende doorliepen zij zowel het zomer- als winterprogramma, waardoor ze de dinghy drill 
niet alleen in het binnenbad beoefenden, maar ook in het buitenbad en op open zee.524

 De oprichting van het votc was slechts een eerste stap. De volgende stap was het opzetten 
van een orgaan dat zou toezien op de vlieg- en (vanaf 1961) bedrijfsveiligheid binnen de lucht-
machtorganisatie. De hiertoe in het leven geroepen Sectie Vlieg- en Bedrijfsveiligheid maakte 
deel uit van de persoonlijke staf van de bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. De onder dit 
orgaan ressorterende bureaus Vliegveiligheid en Bedrijfsveiligheid herbergden een keur aan 
specialisten, die de gelederen in de loop der jaren waren komen versterken. Zo vroeg de groei-
ende complexiteit van gevechtsvliegtuigen om wetenschappelijk geschoolde onderzoekers om 
de toedracht van crashes te achterhalen, terwijl de toenemende snelheden waarmee en hoogten 
waarop moderne vliegtuigen vlogen gespecialiseerde vliegerartsen vereisten. Met een ornitho-
loog (met het oog op het terugdringen van het aantal vogelaanvaringen) en personeel voor het 
beproeven van vliegveiligheidsuitrustingen, behoorden deze onderzoekstechnici en vliegerart-
sen tot het Bureau Vliegveiligheid. Het Bureau Bedrijfsveiligheid boog zich over de veiligheid 
van mens en materieel op de grond. Het telde vijf specialistische afdelingen: werkruimte- en 
lijnveiligheid, geleidewapenveiligheid, brandveiligheid, nucleaire veiligheid en wegverkeersvei-
ligheid. Om commandanten, op wier schouders de verantwoordelijkheid voor de naleving van 
de veiligheidsregels rustte, van specialistisch advies te dienen, werden op elk niveau vlieg- en/
of bedrijfsveiligheidsfunctionarissen aan de onderdelen toegevoegd. Dit nam de vorm aan van 
een eigen Bureau Vlieg- en Bedrijfsveiligheid voor commandanten van de vier commando’s, de 
gplv, de vliegbases en navigatiestations. De ggw’s, gtmgw en depots beschikten alleen over 
een Bureau Bedrijfsveiligheid. Aan de vliegende squadrons werden vlieg- en bedrijfsveiligheids-
functionarissen toegewezen, terwijl de niet-vliegende squadrons versterking kregen van een 
bedrijfsveiligheidsfunctionaris. Alle onderdelen kregen eens in de twee jaar bezoek van een offi-
cier van de Sectie Vlieg- en Bedrijfsveiligheid. Preventieve maatregelen omvatten onder andere 
de uitgifte van bladen als Veilig Vliegen, ongevallenpublicaties en brochures, het vertonen van 
films, het verzorgen van lezingen aan de kma en de Luchtmacht Stafschool en het opstellen van 
voorschriften en richtlijnen. Voorts trachtte de sectie door de analyse van ongevallenrapporten 
tendensen waar te nemen.525

 Toch halveerde het aantal vliegongevallen niet van de ene op de andere dag. De ongevallen-
ratio, een getal dat het aantal (zeer lichte, lichte en ernstige) ongevallen per 10.000 vlieguren uit-
drukte, vertoonde pas na 1960 een daling. In 1957 was de ongevallenratio 18, een jaar later 21. cls 
Schaper schreef het hoge aantal vliegongevallen toe aan de overgang op nieuwe vliegtuigtypen 
en het ervaringspeil van het personeel. Hij beschouwde de ongevallen als “een natuurlijk gevolg 
(...) van een te grote omschakeling in korte tijd”, een probleem dat zich evengoed in andere lan-
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den voordeed. Ofschoon vliegerfouten de primaire veroorzaker bleven, deed zich een verschuiving 
voor in de richting van technische storingen.526 Zelfs het kleinste technische defect kon ramp-
zalige gevolgen hebben, zo bleek uit een voorval dat G. Ritmeester op 28 maart 1957 op de drie-
maandelijkse bespreking van de ongevallenrapporten in de Defensiecommissie naar voren bracht. 
Gealarmeerd door het oplichten van de brandcontrolelampjes, een indicator dat de straalmotor 
had vlamgevat, nam de vlieger het besluit zijn Thunderstreak te verlaten. Nader onderzoek van 
het vliegtuigwrak wees uit dat niet de straalmotor, maar het brandcontrolelampje defect was. Rit-
meester vermoedde dat “angst” voor een breuk in het turbineblad van de j-65-straalmotor, een 
kwaal die de f-84f-vloot vanaf het begin parten speelde, onbewust een rol gespeeld kon hebben. 
Schaper gaf toe dat het gebruik van de motor aan beperkingen was gebonden, maar verzekerde de 
commissieleden dat de risico’s “acceptabel” waren.527 Desondanks zou de j-65 in latere ongeval-
lenrapportages nog menigmaal als de hoofdschuldige worden aangewezen. De Raad van Advies 
inzake Luchtvaartongevallen oordeelde eind 1958 dat het aantal ongevallen bij het Commando 
Tactische Luchtstrijdkrachten “onrustbarend groot” was. Hoewel dit commando op grond van 
haar operationele taken, waarvoor de jachtbommenwerpers vaak vlak boven de grond vlogen, 
een hoger percentage vogelaanvaringen kende dan het clv en het clo, weet de raad het hogere 
aantal vliegongevallen in de eerste plaats aan “technische tekortkomingen”, het gevolg van “inge-
bouwde fouten” in de “onvolmaakte” j-65-straalmotor van de Thunderstreak. Bovendien schoot 
de Amerikaanse hulpverlening in dit opzicht schromelijk tekort. Met de ingediende Unsatisfactory 
Reports werd weinig gedaan: maatregelen ter verbetering lieten soms een jaar op zich wachten of 
bleven zelfs geheel uit. Op de vraag of het Directoraat Materieel Luchtmacht de “onbevredigende” 
situatie wel dwingend genoeg bij de Amerikanen aankaartte, antwoordde de bij het Directoraat 
werkzame luitenant-kolonel H.K. Stokla dat de dienstverlening door de vs via het mdap gratis 
werd verzorgd. Dat gegeven beperkte de dmlu in zijn mogelijkheden om dwang uit te oefenen. 
Het enige drukmiddel waarvoor de Amerikanen zwichtten was het dreigen met een vliegverbod 
totdat aan de meest dringende technische eisen was voldaan. Die tactiek was met succes gehan-
teerd na een ongeval in september 1958, toen dmlu de maag meedeelde dat de klu niet langer 
zou vliegen op straalmotoren waarop geen modificaties waren uitgevoerd. België en Denemarken 
schaarden zich achter de klu. Stokla sloot zijn betoog af met de geruststellende mededeling dat 
eind december het “ergste leed geleden” was.528 Hoewel de ongevallenoverzichten zijn bewering 
niet staven – tot 1961 vertoonde het aantal ongevallen door technische oorzaken (hoewel niet uit-
sluitend motorisch) een stijgende lijn – bleek de f-84f betrouwbaarder dan zijn voorganger, de 
f-84e/g Thunderjet. In 320.528 vlieguren schreef de klu 74 Thunderstreaks af.529

 Na 1960 begon de aandacht voor vliegveiligheid vruchten af te werpen. Dat de maatregelen 
effect sorteerden bleek uit de afname van het aantal lichte vliegongevallen. Dit type ongeval, bij-
voorbeeld door klapbanden of ricochets (het afketsen van munitie), viel met intensieve voorlich-
ting en aangescherpte veiligheidsregels redelijk te bedwingen. Vogelaanvaringen waren daarente-
gen lastiger uit te bannen. Een noodmaatregel was het aan banden leggen van het laagvliegen van 
en naar de ranges.530 De ongevallenratio zakte van 22,6 in 1960 naar 21,4 in 1961. Met 21,0 was 1962 
opnieuw een gunstig jaar. Met de komst van de supersonische f-104g zouden de ongevallencijfers 
spoedig weer oplopen, althans, als men de pers begin jaren zestig mocht geloven. De reputatie van 
de Starfighter als ‘weduwemaker’, een bijnaam die het vliegtuig kreeg na een reeks ongevallen bij 
de Luftwaffe, was het toestel vooruitgesneld. Politici bleken gevoelig voor de negatieve berichtge-
ving in de pers, getuige de vraag van Moorman aan minister Visser of het “man-killing element” 
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er inmiddels uit was.531 Dat bleek inderdaad het geval. De vuistregel dat de introductie van een 
nieuwe type gevechtsvliegtuig gepaard ging met een toename van het aantal vliegongevallen, 
werd door de f-104g “voor het eerst in de geschiedenis van de klu” doorbroken.532

 Hoewel de f-104g zelfs een van de veiligste gevechtsvliegtuigen in dienst van de klu zou blij-
ken, bleef het niet verschoond van ongevallen.533 Een van de meest tragische en bizarre vliegon-
gevallen had plaats op 17 november 1964, toen majoor W. Heitmeijer, de commandant van 322 
Squadron, tijdens een missie het bewustzijn verloor. Zijn f-104g stortte door brandstofgebrek uit-
eindelijk in Noorwegen neer. In de daaropvolgende maanden ervoeren nog eens negen f-104g-vlie-
gers ademhalingsproblemen. Terwijl rvo-tno, Lockheed en laboratoria zich op het raadsel 
stortten, beval cls Zielstra om voorlopig uitsluitend nog met pure zuurstof te vliegen. Toen de 
klachten aanbleven, verbood hij vluchten boven de 13.000 meter. Ook nachtvluchten waren voorlo-
pig uit den boze. Boven 3.000 meter mocht uitsluitend nog in paren worden gevlogen. Verder werd 
de reinigingsprocedure voor zuurstoftanks en -slangen herzien.534 Na 1 maart 1965 deden zich geen 
nieuwe klachten meer voor.535 De metalen ring in de zuurstofslang van het vliegmasker bleek de 
boosdoener. De reactie van het metaal op de zuivere zuurstof resulteerde in een giftig mengsel.536

 Het aantal fatale ongevallen door vergiftigingsverschijnselen bleef tot dit eenzame geval 
beperkt. Daarmee verstoorde het niet de dalende ongevallenratio, die in 1964 een “laagterecord” 
bereikte van 14,9 vliegongevallen per 10.000 vlieguren.537 Toch lag verslapping constant op de 
loer. Toen zich in het tweede kwartaal van 1964 in korte tijd meerdere f-84f ongevallen in zijn 
commando voordeden, hamerde c-ctl commodore Berlijn bij zijn vliegbasiscommandanten 
op het belang van “agressieve supervisie”, frequente voorlichtingsbijeenkomsten en preventieve 
maatregelen. Berlijn weet de ongevallen in de eerste plaats aan een gebrek aan vliegdiscipline. 
cls Zielstra signaleerde bij het clv inmiddels hetzelfde euvel. Zo maakten vliegers er “veelal 
een gewoonte” van om laag en hard over “gelegenheidsdoelen”, waaronder het rem-eiland en de 
Deltawerken, te scheren, waarbij zij “ten overvloede nog kunstvluchten uitvoer[d]en”. Hij beval 
zijn ondercommandanten erop toe te zien dat dergelijke overtredingen zwaar werden bestraft.538 
Door de teugels strakker aan te halen, wist de klu de ongevallenratio in 1965 en 1966 nog verder 
omlaag te brengen. Ze anticipeerde snel en adequaat op de ervaringen bij andere luchtmachten. 
Toen problemen met het besturingsmechanisme in 1965 bijvoorbeeld tot een vliegverbod voor 
de Duitse Starfighters leidde, liet de klu uit voorzorg alle Nederlandse f-104g’s nakijken, hoe-
wel dit euvel nog in geen enkel ander land was geconstateerd.539 De voortdurend dalende onge-
vallenratio was het beste bewijs dat de 150.000 gulden die de Koninklijke Luchtmacht jaarlijks 
aan vlieg- en bedrijfsveiligheid uitgaf, geen weggegooid geld was.540

Oefeningen: “Train like you fight, fight like you train”

Om zelfs in onverwachte situaties de volledige controle over hun vliegtuig te kunnen behouden, 
besteedden de vliegers pakweg een kwart van de in het Jaarlijks Oefen Programma opgenomen 
vlieguren aan de “beheersing van het vliegtuig in alle mogelijke omstandigheden”. Dit onder-
deel van het jop omvatte onder andere het instrument- en nachtvliegen. De resterende vlieguren 
stonden in dienst van het trainen van de operationele vaardigheden en bestond uit wapen- en 
navigatietraining. Thunderstreak-vliegers besteedden zelfs het grootste deel van hun tijd aan 
het aanscherpen van hun navigatievaardigheden, een must gezien het ontbreken van navigatie-
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hulpmiddelen in de f-84f. Zij moesten alle aspecten van het navigeren op lage hoogten “tot in 
perfectie” leren beheersen. Hiervoor waren jaarlijks ongeveer 90 vlieguren uitgetrokken.541 Dat liet 
hen circa 150 uren voor general aircraft handling en wapentraining. Tot begin jaren zestig telde het 
jop voor de offensieve squadrons 240 vlieguren, waarvan 24 op de bij de Basisvlucht ingedeelde 
t-33’s. Dit aantal was conform het door shape in de Forces Standards voorgeschreven minimum, dat 
240 uren als ondergrens beschouwde voor het behoud van de operationele standaard. Dat  shape’s 
minimum eisen voor de klu niet heilig waren, bleek uit de stapsgewijze vermindering van het 
aantal vlieguren in het jop. Na een eerste vermindering tot 200 vlieguren in 1961, werd het oefen-
programma voor de f-84f-vliegers in 1964 verder uitgekleed. Ondanks protest van c-ctl Berlijn, 
die dit 200-urig jop als het absolute minimum beschouwde en waarschuwde voor een “ernstige 
reductie in operationele vaardigheid van de tactische vliegers” als hieraan opnieuw werd getornd, 
gebood bdl Zielstra in mei 1964 uit bezuinigingsoverwegingen de jop-norm tot 180 vlieguren te 
verlagen.542 Deze 180 vlieguren werden aangevuld met 24 vlieguren op de t-33 ten behoeve van 
instrumentvliegen. De collega’s van het clv klokten jaarlijks 176 vlieguren op de Hunter of Sabre. 
Ook hun Jaarlijks Oefen Programma voorzag daarnaast in een 24-tal instrumentvlieguren.
 Oefeningen vormden nog altijd de beste graadmeter om te beoordelen of de vliegers, 
ondanks het slinkende aantal vlieguren in het jop, aan de operationele standaard voldeden. 
Jaarlijks participeerden squadrons in nationale en/of internationale vliegoefeningen, variërend 
in omvang, complexiteit en realisme. Enkele nationale oefeningen, zoals paradevluchten, vlieg-
demonstraties en calibratievluchten voor de lua, het kld of het meldings- en gevechtsleidings-
stelsel, droegen weinig bij aan de verbetering van het operationele peil van de vliegers. Datzelfde 
gold voor sommige navo-oefeningen. Round Robin was bijvoorbeeld een oefening waarin cross 
servicing, het tanken en gereedstellen van bezoekende vliegtuigen, centraal stond. Hiervoor 
deden vliegers een andere navo-vliegbasis aan, waarna het grondpersoneel zich in het zweet 
werkte om de ‘bezoekers’ binnen de gestelde tijdslimiet van twee uur weer op pad te sturen.543

 Oefeningen waarin de operationele standaard van de vliegers wel op de proef werd gesteld, 
gaven een wisselend beeld te zien. Zo bleken de schietresultaten van het Commando Luchtver-
dediging in 1959 “dermate slecht, dat de gevechtswaarde van de klu ernstig aangetast werd”, 
blijkens het eindverslag van een onderzoek naar de schietproblemen. Zowel de Hunter- als de 
Sabre-vliegers scoorden matig bij het air-to-air schieten, toch de raison d’être van de luchtver-
dedigingsjagers. Het onderzoek concludeerde dat de oorzaken zowel op het technische (harmo-
nisatie van vuurwapens, het richtmiddel) als op het personele vlak (onvoldoende geoefendheid 
van de vliegers) moesten worden gezocht. Hoewel niet alle aanbevelingen van het rapport uit-
voerbaar bleken – zo bleef het gebrek aan ervaren monteurs voor het mg-4-richtsysteem van 
de f-86k “het bereiken en behouden van gunstige schietresultaten ten sterkste belemmeren” 
– gaven de resultaten in daaropvolgende jaren wel een verbetering te zien.544 Dat bleek bijvoor-
beeld bij de jaarlijkse aircent Firing Competition, een internationale schietcompetitie waarin 
teams van verschillende lidstaten het tegen elkaar opnamen. Eindigde het Nederlandse team in 
1958 bij de eerste Firing Competition nog op een troosteloze laatste plaats, drie jaar later wist het 
team de derde prijs in de wacht te slepen.545 Met het jaarlijks uitloven van een schietbeker werd 
ook binnen het Commando Luchtverdediging het competitie-element gestimuleerd.
 Voor het schieten op luchtdoelen maakten alle squadrons gebruik van de faciliteiten op 
Vliegbasis Leeuwarden, dat een ideale springplank vormde naar de vier air-to-air ranges ten 
noorden van de Wadden. Tot 1961 konden zij daarbij vertrouwen op de expertise van het op Leeu-
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warden gehuisveste 323 Squadron, dat liefst tien jaar lang de schietopleidingen had verzorgd. 
In september 1961 sloot de ‘Schietschool’ echter definitief haar deuren, waarna de eenheid tot 
de conversie op de f-104g als operationeel squadron door het leven ging. Sinds de aanwijzing 
tot ‘Schietschool’ in mei 1950 genoten 504 vliegers hun schietopleiding bij 323 Squadron, dat 
daarnaast 60 schietinstructeurs voortbracht en 74 herhalingscursussen organiseerde.546 Het 
Commando Tactische Luchtstrijdkrachten kende het air-to-air-schieten een minder hoge prio-
riteit toe. Na een jarenlange afwezigheid wegens de omschakeling op de f-84f streken 314 en 315 
Squadron in 1959 op Leeuwarden neer om hun schietvaardigheid te testen. Het resultaat stelde 
teleur: aangezien de boordwapens waren afgesteld op het beschieten van gronddoelen, kwamen 
de meeste kogels ver voor het sleepdoel neer.547 Vanaf 1962 werd het schieten op luchtdoelen ten 
slotte geheel uit het jop van de ctl-vliegers geschrapt. Gezien het “specialistische” takenpakket 
achtte het ctl dat niet langer noodzakelijk.548

 De ctl-leiding zag liever dat vliegers de kostbare vlieguren besteedden aan het beoefenen van 
de primaire oorlogstaken van de tactische luchtstrijdkrachten. Hoog op het lijstje stonden counter 
air-operaties, luchtoperaties gericht op het veroveren van het luchtoverwicht. Conform het 2ataf 
War Plan hadden de conventionele squadrons elk een of meer zogeheten Snowcat-doelen (Support 
of Nuclear Operations with Conventional Attacks) toegewezen gekregen, vijandelijke radarinstallaties 
die binnen drie uur na aanvang van de vijandelijkheden moesten worden uitgeschakeld ter onder-
steuning van nucleaire aanvalsmissies.549 Op deze wijze droegen de conventionele squadrons hun 
steentje bij aan saceur’s Atomic Strike Plan. Per doelwit werden zes f-84f’s uitgezonden, elk bewa-
pend met twee napalmbommen – het meest geëigende wapen om de uiterst kwetsbare radaran-
tennes mee te vernietigen.550 Om de aanvlieg- en afwerptechnieken onder de knie te krijgen, deden 
de vliegers geregeld het schietterrein De Noordvaarder op Terschelling aan. Hier mocht evenwel 
alleen met oefenbommen, oefenraketten en boordwapens worden geoefend. Voor het trainen met 
andere soorten munitie, zoals napalm, scherpe bommen en ongeleide raketten, waren de tacti-
sche vliegers veelal aangewezen op de oefenmogelijkheden in de omringende navo-landen, in 
het bijzonder Helchteren (België), Suippes (Frankrijk) en de Duitse range bij Nordhorn. Ook op 
De Vliehors op Vlieland mocht met zwaardere munitie worden geoefend. Na hun omschake-
ling op de nucleaire aanvalstaak genoten 311 Squadron – en later 312 Squadron – bij het toewij-
zen van range-uren voorrang boven conventionele tactische squadrons.551 Eind jaren vijftig had 
De Vliehors-range enkele aanpassingen ondergaan opdat de nucleaire squadrons er hun habs- en 
labs-afwerpmanoeuvres konden beoefenen. Hoewel het oefenen van luchtsteunmissies minder 
prioriteit genoot, zond het ctl jaarlijks een paar f-84f’s naar de Franse vliegbasis Chateauroux om 
de kl-oefeningen op oefenterrein La Courtine te ondersteunen.
 Evenals het clv nam het ctl deel aan een internationale schietcompetitie, die voor tactische 
luchtstrijdkrachten de naam aircent Tactical Weapons Meet droeg. In deze jaarlijkse strijd namen 
2ataf- en 4ataf-teams het tegen elkaar op. Anders dan de clv-vliegers, die maanden vooraf in 
training gingen, hoorden ctl-vliegers pas enkele weken van tevoren van hun kandidatuur. Dit 
garandeerde een realistisch inzicht in de algehele operationele standaard van de vliegers.552 De 
strijd tussen de verkenningssquadrons van 2ataf en 4ataf werd uitgevochten in de jaarlijkse 
Royal Flush. Deze oefening, die elk jaar in omvang groeide, leverde voor 306 Squadron wisse-
lende resultaten op. Depots, vliegbases, radarposten en rivierovergangen werden op de gevoelige 
plaat vastgelegd. Niet alleen het lokaliseren en fotograferen van de doelen, maar ook de snelheid 
waarmee het fotopersoneel van de Mobile Field Processing Unit de foto’s ontwikkelde en afdrukte, 
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bepaalde de score.553 Het waarnemen van kleine doelen, zoals individuele voertuigen of infanterie, 
stelde de verkenningsvliegers voor de grootste problemen, helemaal als de ‘vijand’ niet mee wilde 
werken. Het verslag van de in mei 1963 gehouden Royal Flush viii vermeldde bijvoorbeeld dat de 
landmachteenheden “too well camouflaged” waren om te vinden, gevolgd door de aanbeveling 
hen voortaan “with the minimum of camouflage” ten toon te stellen! Over het algemeen bood 
Royal Flush vliegers, grondpersoneel en fotopersoneel evenwel een uitstekende oefening.
 Competities zoals de Tactical Weapons Meet en Royal Flush beoefenden vooral deelaspecten 
van het operationele takenpakket. Hoewel waardevol, bleek alleen uit grootschalige navo- 
oefeningen zoals Full Play, Top Weight en Flash Back hoe de Koninklijke Luchtmacht er eind jaren 
vijftig, begin jaren zestig in haar totaliteit voor stond. De in juni 1958 gehouden driedaagse oefe-
ning Full Play simuleerde de openingsdagen van een nucleair treffen. De oefening viel uiteen 
in twee delen, een luchtverdedigingsoefening onder de naam Good Play en een atoomoefening 
genaamd Fast Play, waarin de tactische en strategische luchtstrijdkrachten de uitvoering van 
saceur’s Atomic Strike Plan testten. De klu nam deel met diverse luchtverdedigings- en tacti-
sche squadrons, terwijl ook het Korps Luchtwachtdienst een bijdrage leverde.554

 Full Play vormde de eerste beproeving van het geïntegreerde navo-waarschuwingssysteem, 
waarbij de Nederlandse luchtverdediging door de type 80-radars in de Bondsrepubliek vroegtij-
dig op de hoogte werd gebracht. Ondanks de onvermijdelijke “kinderziektes” constateerde het 
clv een merkbare verbetering in de waarschuwingstijden en de rapportering, hetgeen het com-
mando in staat stelde sneller en adequater op indringers te reageren.555 De oefening wees verder 
uit dat de capaciteiten van het Nederlandse meldings- en gevechtsleidingssysteem nog altijd 
groeiende waren. Volgens het oefenverslag van Navigatiestation Groningen, dat de gevechtslei-
ding deels verzorgde, voldeden de sgr-109- en sgr-114-radarsystemen “in hoge mate”, verliep 
de samenwerking met het soc Driebergen “efficiënter dan tijdens menig andere oefening” en 
kweet het personeel zich prima van zijn taken. De oefening bracht ook minpunten aan het licht. 
Zo bleek de personeelssterkte “juist voldoende” om gedurende langere tijd een 24 uursdienst te 
kunnen handhaven. Kwalijker waren de slechte uhf-radioverbindingen. “Diverse onderschep-
pingen mislukten volkomen omdat f-86k’s en f-100’s [van het op Soesterberg gestationeerde 
32nd Fighter Day Squadron] slecht of helemaal niet werden gehoord.”556 De verbindingsproblemen 
gingen grotendeels voorbij aan de dagjagersquadrons, die met hun van vhf-radiotoestellen 
voorziene Hawker Hunters redelijke tot goede scores lieten noteren.557 De voornaamste conclu-
sie die het ctl uit oefening Full Play trok, was dat redeployment airfield Gilze-Rijen de noodzake-
lijke faciliteiten ontbeerde om in oorlogstijd een operationeel squadron te kunnen ontvangen.558

 Dat bleek opnieuw tijdens navo-oefening Top Weight, die in april 1959 plaatshad. De oefe-
ning, de opvolger van Full Play en wederom opgedeeld in een luchtverdedigings- en een atomic 
exercise-gedeelte, voorzag in een verplaatsing van 315 Squadron naar Gilze-Rijen.559 Het eerste 
deel, de verplaatsing van het grondpersoneel en de Thunderstreaks van thuisbasis Eindhoven 
naar Gilze-Rijen, kende “een vlot verloop”. Eenmaal op Vliegbasis Gilze-Rijen gearriveerd, onder-
vonden de vliegoperaties hinder van het tekort aan verkeersleidingspersoneel, dat bovendien 
maar weinig ervaring bezat in de omgang met straalvliegtuigen. De apparatuur en verbindingen 
op de verkeerstoren schoten tekort, net als het aantal bruikbare dispersals. De grootste tekortko-
ming was echter de afwezigheid van een geschikte rolbaan, zodat de f-84f’s op een en dezelfde 
baan waren aangewezen om te taxiën, te starten en te landen. Dat vergde kostbare minuten.560 
Ondanks de infrastructurele tekortkomingen bracht het squadron het er goed van af. Datzelfde 
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gold voor de overige deelnemers. Een blik op het oefenverslag van Vliegbasis Leeuwarden leert 
bijvoorbeeld dat 323 en 324 Squadron, mede vanwege het prachtige lenteweer, tal van geslaagde 
onderscheppingen uitvoerden.561

 De in september 1960 gehouden oefening Flash Back vormde de volgende grote testcase 
waarin de squadrons aan de tand werden gevoeld. Maar ook zaken als de bevelvoeringslijnen 
tussen de nationale en navo-staven, de staat van de verbindingen, de procedures voor perso-
neelsaanvulling, de rapportering van nucleaire fall-out en de logistieke (her)bevoorrading wer-
den hierbij weer op hun merites beoordeeld.562 Om bij een oefening als Flash Back goed voor de 
dag te komen, doorliepen de luchtmachtonderdelen een rigoureus trainingsprogramma. Oefe-
nen, oefenen en nog eens oefenen was het devies. Het verbindingsnet werd geregeld aan een test 
onderworpen, terwijl logistieke oefeningen doorgaans “op papier” plaatsvonden. Vliegbases 
organiseerden frequent oefeningen om hun paraatheid te testen. Bij het clv stonden dergelijke 
alarmeringsoefeningen bekend onder de naam Ballon, vanaf 1962 Vanglijn. Deze in 1960 inge-
stelde oefening kende een moeizaam begin. De resultaten in het eerste jaar waren volgens c-clv 
Wolff allesbehalve “fraai” geweest, zelfs niet op het “voor een alarm meest gunstige tijdstip”.563 
Blijkbaar kon het personeel zich slechts met moeite aan dit nieuwe fenomeen gewennen, want 
het zou tot medio 1964 duren eer de proefalarmeringen in de regel goed en geordend verlie-
pen.564 Naast alarmeringsoefeningen hield het clv maandelijks een Driftkop-oefening, waarin 
een of meer aspecten van de luchtverdedigingstaak werden beproefd. Naast vliegbases werden 
ook radarstations en luchtwachtcentra hieraan onderworpen.565

 Om hen vertrouwd te maken met de werking van radarapparatuur onder condities van 
elektronische storing, trainde het clv het radarpersoneel en de f-86k-vliegers eveneens in 
elektronische oorlogvoering (eov). Twee van ruisgeneratoren voorziene t-1131-radiozenders 
op het straalzendercomplex op de Leusderheide boden het personeel van de radarstations de 
mogelijkheid intercepties onder radiostoring te beoefenen.566 Voorts deed de klu met ingang 
van 1962 een beroep op de Amerikaanse luchtmacht, die wekelijks een in Engeland gestatio-
neerd rb-66-storingsvliegtuig voor een als Dancing Doll bekend staande eov-oefening beschik-
baar stelde.567 Onder de codenaam Stream zette de klu vanaf midden jaren zestig tevens enkele 
f-84f’s en t-33’s in om chaff af te werpen. Deze in grote aantallen afgeworpen bundels metalen 
folie weerkaatsten radarsignalen en creëerden valse radarecho’s, wat de kansen op een succes-
volle interceptie verkleinde.568

 Evenals het clv kende ook het ctl enkele specifieke oefeningen. Een van de minst populaire 
was Orange Readiness, een paraatheidsoefening waarbij de vliegers urenlang in hun cockpit op de 
baan wachtten op het bevel van Wing Operations Centre om te mogen starten – een startbevel dat 
zelden tot nooit kwam.569 In een oorlogssituatie zouden de zwaarbeladen Thunderstreaks, net als 
hun voorganger, de Thunderjet, in het geval van zo’n alarmstart gebruik hebben moeten maken 
van startraketten om tijdig van de startbaan los te komen. Het jop schreef twee van dergelijke 
Rocket Assisted Take-Off (rato) starts per jaar voor. Verplaatsingsoefeningen waren sinds jaar en 
dag een veel voorkomend verschijnsel, zowel bij het clv als het ctl. Daarbij deden de squadrons 
bases over heel Europa aan, maar voor 314 Squadron stond jaarlijks ten minste één bezoekje aan de 
Noorse vliegbasis Bodø op de agenda. Als onderdeel van Allied Command Europe Mobile Force moest 
het squadron geregeld testen of het in staat was binnen 48 uur naar Noorwegen te verplaatsen, en 
vanaf Bodø dertig dagen oorlogsinspanning te kunnen leveren.570 Squadronverplaatsingen binnen 
Nederland maakten al dan niet deel uit van een verspreidingsoefening, waarbij het basispersoneel 
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de vliegbasis verliet om vanuit het verspreidingsgebied de vliegoperaties gaande te houden. Ook 
herhalingsoefeningen stonden meermaals op het oefenprogramma, bedoeld om de alarmering, 
opkomst, verplaatsing en inschakeling van mobilisabel personeel te toetsen. Datzelfde gold voor 
abc-oefeningen, die het vermogen van vliegbases of eenheden om een aanval met atomaire, bio-
logische of chemische strijdmiddelen te overleven op de proef stelden.
 Op internationaal niveau stelde saceur twee à drie keer per jaar zijn assigned forces op de 
proef door een oefenalarm af te kondigen. Het doel van de oefening, Quick Train geheten, was 
het meten van de paraatheid en reactiesnelheid van de strijdkrachten. Tot halverwege de jaren 
zestig gooiden Nederlandse eenheden zelden hoge ogen. Datzelfde gold voor de Tactical Evalua-
tion (taceval), een navo-examen dat het midden hield tussen een evaluatie en een oefening. 
Jaarlijks werd elke eenheid aan een taceval onderworpen. Op de vingers gekeken door een 
internationaal evaluatieteam, moest een vliegbasis of eenheid tijdens de taceval aantonen 
haar oorlogstaak naar behoren te kunnen uitvoeren. Onvoldoende oorlogsvoorraden, personele 
perikelen en een tekort aan passieve beschermingsmaatregelen stonden een hoge waardering 
op ieder examenonderdeel in de weg. Daar enkele steeds weer terugkerende gebreken een finan-
ciële achtergrond kenden waarvoor op korte termijn geen oplossing voorhanden was, bleef de 
op een na hoogste waardering vooralsnog het hoogst haalbare.571 Wanneer we de taceval van 
Vliegbasis Soesterberg in mei 1964 als voorbeeld nemen, dan signaleerde het 2ataf-evaluatie-
team tekortkomingen in de werkwijze van de Wing Operations Room en de inlichtingendienst 
door een tekort aan gekwalificeerd personeel. Het tweede kritiekpunt betrof de passieve verdedi-
ging, waaraan een taceval altijd veel aandacht schonk. De vliegbasis beschikte over te weinig 
bunkers en beschermende kleding voor het personeel, dat bovendien onvoldoende getraind was 
in beschermingsmaatregelen tegen een aanval met abc-wapens. Ten derde haperde de logis-
tieke ondersteuning en lag ook de oorlogsvoorraad gar-8-raketten beneden de shape-norm. 
Het vierde kritiekpunt betrof de Quick Reaction Alert (qra). Vliegbases hielden voortdurend 
bewapende onderscheppingsjagers gereed (Battle Flights) om binnen luttele minuten na een 
alarmsignaal het luchtruim te kunnen kiezen en indringers in het aan Nederland toegewezen 
luchtverdedigingsgebied te onderscheppen. De Hunter-squadrons namen deze qra-taak tij-
dens de daguren op zich, terwijl de f-86k-squadrons en de f-102a’s van het Amerikaanse 32nd 
fis de nachtelijke uren voor hun rekening namen.572 Doordat de op qra staande Hunters van 325 
Squadron tijdens deze taceval niet binnen de vereiste vijf minuten in de lucht waren, kreeg 
het squadron voor dit onderdeel de laagste waardering (unsatisfactory).573 Over het geheel beoor-
deelde het evaluatieteam de prestaties van 325 Squadron echter als satisfactory. Het Amerikaanse 
squadron kreeg dezelfde beoordeling. Dit was typisch voor de squadrons midden jaren zestig.
 Tijdens de halfjaarlijkse navo-oefening co-op in februari 1964 maakte de f-104g voor het eerst 
zijn opwachting in een oefenscenario. De klu greep deze oefening aan om onderscheppingstech-
nieken uit te proberen, waarbij de hoogvliegende b-66’s en Canberra’s als weerloze oefendoelen fun-
geerden. Anders dan de f-86k, waarvan de radar even goed bruikbaar was als zoek- en vuurleidings-
radar, was het nasarr-radarsysteem in de neus van de f-104g een prima vuurleidingsradar, maar 
kende het “grote beperkingen” als zoekradar. Daarom loodste een gevechtsleider de supersonische 
Starfighter naar zijn doelwit, waarna de vlieger pas in de eindfase van de onderschepping de regie 
overnam om de wapens af te vuren.574 De komst van de f-104g had mede tot gevolg dat de training 
van jachtvliegers en gevechtsleiders beter op elkaar werd afgestemd. Onvoldoende samenhang in de 
trainingsprogramma’s van “de beide benen van het clv” was tot die tijd een “bottleneck” geweest, 
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verklaarde majoor W. van Gastel in een briefing voor c-clv Cox. Volgens Van Gastel, die een belang-
rijke rol speelde bij de invoering van de f-104g in het Commando Luchtverdediging, had de intro-
ductie van de f-86k midden jaren vijftig de situatie “verergerd”, doordat diens boordradar de vlieger 
in staat stelde om zonder hulp van radarstations doelen te onderscheppen – daarmee de gevechtslei-
ders berovend van de zo broodnodige trainingsmogelijkheden. “Uiteindelijk kwam het zover dat de 
f-86k vliegers op de flightsimulator moeilijke oefeningen uitvoerden en in de lucht zgn. wybertjes 
[vernoemd naar het ruitvormige snoepje; QvdV] vlogen.” “Van doelbewuste training was geen sprake 
meer”, hield Van Gastel zijn gehoor voor.575 Om het tij te keren werd het jaarlijks oefenprogramma 
voor gevechtsleiders herschreven en waar mogelijk in overeenstemming gebracht met het 176-urig 
jop voor f-104g-vliegers.576 Naast een nieuw oefenprogramma kregen de gevechtsleiders in 1961 de 
beschikking over nieuw materieel in de vorm van een drietal er 438-radarsystemen. De verslagen van 
de nationale Driftkop-oefeningen logen er niet om: de Franse radar tilde de gevechtsleiding naar een 
voorheen ongekend niveau. Het beeld dat het Nederlandse meldings- en gevechtsleidingssysteem 
met de er 438 enorm aan potentie had gewonnen, werd nadien keer op keer bevestigd tijdens perio-
dieke navo-luchtverdedigingsoefeningen, waaronder Sky Blue, Roulette en co-op.
 Behalve door de f-104g en de er 438 werd de slagkracht van het Commando Luchtverdediging 
in de jaren zestig vergroot door de op sterkte gerakende ggw’s. Na de operationele status te heb-
ben verkregen, werden ook deze squadrons blootgesteld aan taceval’s en alarmeringsoefeningen. 
Naarmate het personeel ervaring opdeed met het wapensysteem en de ergste materiële tekorten (in 
het bijzonder bij de hawk-eenheden) tot het verleden behoorden, stegen de taceval-scores. Lie-
ten ze in de beginjaren nog wel eens een marginal noteren, eind jaren zestig was de op een na hoog-
ste score (satisfactory) de norm. Voor de mobiele hawk-eenheden vormden verplaatsingen een vast 
onderdeel van een taceval. Onder dekking van de nacht verplaatsten de squadrons zich één voor 
één naar hun secundaire lanceerstellingen. Een move moest binnen de shape-norm van twee uur 
voltooid zijn, hetgeen ondanks bezuinigingen op de aanschaf van voertuigen om de hawk-squa-
drons geheel mobiel te maken, na veelvuldig oefenen mogelijk bleek.577 Geleidewapeneenheden, de 
eerste verdedigingslinie tegen een verrassingsaanval uit het oosten, moesten aan strenge paraat-
heidseisen voldoen. Die paraatheid werd dan ook ettelijke keren per jaar getest met een Operational 
Readiness Evaluation (ore), een onaangekondigde paraatheidstest. De opdracht voor een ore kon 
zowel afkomstig zijn van het clv als van 2ataf. Een inspectieteam beoordeelde het squadron hier-
bij op paraatheid, de bekwaamheid van het personeel en de staat van het wapensysteem.578

 De navo worstelde geruime tijd met de vraag hoe de geleidewapeneenheden in te passen 
in haar luchtverdedigingsoefeningen. De Nike beleefde zijn vuurdoop tijdens de oefening Good 
Play in juni 1958, waarbij meteen het identificatieprobleem weer op de voorgrond trad. Het bleef 
lang zoeken naar de juiste formule om de geleide wapens en vliegtuigen in hetzelfde gebied te 
laten optreden. Maar hoewel dergelijke gezamenlijke oefeningen waarde hadden, schotelde een 
simulator het geleidewapenpersoneel in feite een realistischer oefenscenario voor dan er met 
live flying bereikt kon worden. De klu telde een simulator voor de Nike en drie voor de hawk, 
die – bemand door instructieteams – tussen de squadrons rouleerden.579 Desgewenst konden 
tientallen doelwitten op het scherm worden getoverd, terwijl het vuurleidingspersoneel bij de 
uitoefening van zijn taken tezelfdertijd hinder ondervond van elektronische storingsmaatrege-
len. Wat de simulator echter niet kon was het nabootsen van de daadwerkelijke lancering van 
een raket. Om ook dat aspect te oefenen trokken de squadrons eens per jaar naar de vs voor 
hun Annual Service Practice (asp). Tot 1968 vond de asp voor zowel de Nike als de hawk plaats 
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op de McGregor Range in de staat Texas. Gebruikmakend van de aldaar aanwezige apparatuur, 
trachtte het ingevlogen squadronpersoneel een score van 90% of hoger te halen, hetgeen dik-
wijls lukte. Naast de asp kende de navo ook enkele jaren een zogeheten Short Notice Annual 
Practice (snap), waarbij de eenheden vooraf amper waarschuwingstijd kregen. Met gemiddel-
den van ruim boven de 80% sloegen de Nederlandse Nike-squadrons van 1ggw en 2ggw in 1964, 
het laatste jaar waarin de snap-oefeningen plaatsvonden, een redelijk goed figuur.580

 Niet alleen de gevechts- en ondersteunende eenheden, ook de staven moesten tijdens oefeningen 
hun kunnen tonen. De reeds genoemde jaarlijkse Fall Exercise was daarvoor de belangrijkste graad-
meter. In oktober 1966 stond fallex 66 op de rol. De groots opgezette commandopostoefening 
viel uiteen in drie oefeningen, die achtereenvolgens een fase van beperkte agressie, de uitwisseling 
van nucleaire wapens en een periode van reorganisatie, herstel en herbevoorrading simuleerden. 
 fallex 66 beproefde de plannen, besluitvormingsprocessen en de bevelvoering op het internati-
onale en nationale niveau. Van klu-zijde namen alle staven en onderdelen deel aan de eerste twee 
oefenfasen, terwijl het nationaal liaisonteam bij 2ataf tijdens de gehele oefening een rol speelde. 
De oefening ving aan op 17 oktober met de afkondiging van Simple Alert. Op deze navo-alarmfase 
volgde een uitgifte van de nationale mobilisatietelegrammen ‘P’ en ‘Q’. De bdl activeerde hierop 
zijn kernstaf. 24 uur later, op alarmfase Reinforced Alert, volgden de telegrammen ‘B’ en ‘C’, die de 
algehele mobilisatie van de Nederlandse strijdkrachten aankondigden. Op 21 oktober formeerde 
cls Wolff de Oorlogsstaf bdl om leiding te geven aan de op voet van oorlog gebrachte luchtstrijd-
krachten. Volgens het scenario werd de locatie van de Oorlogsstaf bdl diezelfde dag nog getroffen 
door een kernwapen, waarna de Reserve Oorlogsstaf bdl zijn taken overnam. De overname door de 
Reserve Oorlogsstaf bdl, samengesteld uit de Oorlogsstaf clv, aangevuld met stafleden van het 
ctl, clo en dmlu, verliep soepel. Over het geheel bezien was fallex 66 een succes. De oorlogsor-
ganisatie had de test glansrijk doorstaan, de verbindingen bleken solide (met die aantekening dat 
net als bij voorgaande oefeningen de onnodig hoge classificatie van berichten tot kleine vertragin-
gen leidden) en het inlichtingenbeeld was “goed te noemen”. De belangrijkste minpunten die aan de 
dag traden, waren de vertraagde ontvangst door Vliegbasis Twenthe van alarmeringsberichten van 
het coc, het tekort aan luchttransportcapaciteit zolang het vorderen van de civiele luchtvloot niet 
had plaatsgehad en het gebrek aan tactische vliegers om het fasoc te bemannen.581

 Grote oefeningen zoals fallex leerden dat de klu er midden jaren zestig in vele opzichten 
beter voorstond dan een decennium eerder. De tekortkomingen die resteerden, op infrastruc-
tureel, logistiek en personeel vlak, waren veelal dezelfde als die in de jaren vijftig. Aan de voor-
avond van de strategiewisseling die zich in de navo inmiddels aandiende, en waarop fallex 66 
door het simuleren van een oefenfase met beperkte agressie reeds vooruitliep, leek de klu klaar 
voor de uitdagingen die haar wachtten. In 1966 waren de eerste f-104g-squadrons zover opge-
werkt dat zij aan grotere oefeningen konden meedoen. Zo nam 306 Squadron met zijn f-104’s 
deel aan de Royal Flush, terwijl een team van 322 en 323 Squadron een stevig partijtje meeblies 
tijdens de 2ataf Air Defence Competition – met de eerste plaats als resultaat.

3.7 Deelconclusies: kwaliteit boven kwantiteit

Het operationeel worden van het achttiende geleidewapensquadron op Duits grondgebied (222 
Squadron verbleef tot 1970 noodgedwongen op Nederlandse bodem) vormde in 1967 het voor-
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lopige sluitstuk van een ongekende transformatie van de Koninklijke Luchtmacht. De klu had 
een totaal ander gezicht gekregen. Vergeleken met 1957, toen ze met 450 gevechtsvliegtuigen 
een numeriek hoogtepunt bereikte, was het aantal gevechtvliegtuigen in de luchtmachtinven-
taris ultimo 1966 meer dan gehalveerd. De invoering van tactische nucleaire wapens enerzijds en 
geleide wapens anderzijds tekende voor deze vermindering van het vliegtuigbestand. De kwan-
titatieve achteruitgang werd evenwel ruimschoots gecompenseerd door een toename in kwa-
liteit. Het gros van de tweede-generatie-gevechtsvliegtuigen had inmiddels het veld geruimd 
voor een mengeling van Nike- en hawk-geleide-wapensystemen en 120 (r)f-104g Starfighters. 
Waar de Nike en hawk een eerste kennismaking betekenden met de nieuw(st)e rakettechnolo-
gie, zette de luchtmacht met de f-104 tegelijkertijd haar eerste schreden in het supersonische 
tijdperk. Fokkers nieuwste product, de f-27, voorzag de transportvloot van een kwalitatieve 
impuls, terwijl het Nederlandse meldings- en gevechtsleidingsstelsel de beschikking kreeg over 
het voor die tijd zeer moderne er 438-radarsysteem.
 Hierbij past de aantekening dat niet alle bovenstaande (wapen)systemen door de Luchtmacht-
staf zelf als eerste keus – of noodzakelijk – naar voren waren geschoven. Zo drukte de politieke 
leiding, in casu de minister van Economische Zaken, geruggensteund door minister Staf, om soci-
aal-economische redenen (werkgelegenheid) de aankoop van de f-27 door – tegen de wens van 
de klu en navo. Bij de aanschaf van het hawk-geleidewapensysteem ging het initiatief even-
min van de luchtmacht uit. Ze werd ‘overvallen’ door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat 
– nog voor de Luchtmachtstaf bekend was met de wijziging van mc 70 en de hierin opgenomen 
behoefte aan dit wapensysteem – namens de Nederlandse industrie al onderhandelingen voerde 
over een Europese licentieproductie van de hawk. De daarmee gemoeide Nederlandse industriële 
en economische belangen maakten het tot een bij voorbaat gelopen koers, ongeacht de voorkeur 
van de Luchtmachtstaf voor een Brits wapen. De ‘keuze’ voor de Amerikaanse Nike, ten slotte, 
werd door de Amerikanen opgedrongen. Noch overtuigd van de effectiviteit van het wapen, noch 
van het operationele concept dat de stationering ervan in een geleidewapengordel voorschreef, en 
beducht voor de hoge kosten die waren verbonden aan hun plaatsing in de Bondsrepubliek, moest 
de klu uit financieel oogpunt het aanbod niettemin accepteren.
 Dat was de keerzijde van de mdap-hulp, waarmee Washington Nederland in zijn greep hield. 
Meer nog dan de beide andere krijgsmachtdelen was de klu voor de realisatie van haar moderni-
seringsplannen overgeleverd aan de bereidwilligheid van de Amerikanen, die niet aarzelden de 
mdap-hulp – net als het toekennen van de off-shore production-contracten in de jaren vijftig – als 
drukmiddel te hanteren om hun wil op te leggen. Zo dreigde Washington de militaire hulpverle-
ning stop te zetten als de Luchtmachtstaf bleef volharden in zijn plan om minder Nike-bataljons 
te formeren teneinde personeel vrij te maken voor Nieuw-Guinea. Een ander voorbeeld was de 
Amerikaanse weigering om financieel bij te dragen wanneer de klu zou kiezen voor de Franse 
Mirage iii, hetgeen – naast diens operationele kwaliteiten – de balans definitief deed omslaan in 
het voordeel van de 30% duurdere Amerikaanse f-104 Starfighter. Minister van Financiën Zijlstra 
vergeleek de mdap-hulp niet geheel ten onrechte met “goedkope exporthulp”.582 De omvang van 
de hulpverlening werd bovendien gekoppeld aan de bereidheid van lidstaten om het mc 70-plan 
uit te voeren, waarmee de commitments gestaag verder groeiden. Op deze wijze oefenden de Ver-
enigde Staten invloed uit op het luchtmachtbeleid.
 De Amerikaanse inmenging moest op de koop toe worden genomen, aangezien de afron-
ding van het moderniseringsproces zonder Amerikaanse hulp weinig kans van slagen had. Voor 
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de vernieuwing van het materieel moest namelijk een stevige prijs worden betaald. De ontwik-
kelingen op technologisch gebied, die zich nergens zo sterk voordeden als op het terrein van de 
militaire luchtvaart, waren daar in belangrijke mate debet aan. De wapenwedloop met de Sov-
jet-Unie dwong tot de ontwikkeling van geavanceerdere – en dus duurdere – wapensystemen. Zo 
was met de aanschaf van de in luchtmachtkringen onvolprezen f-104 per vliegtuig een bedrag 
van omgerekend 6,3 miljoen gulden gemoeid. Ter illustratie, dat was ruim vijf keer zoveel als de 
prijs van een enkele Hunter, een van de vier typen die het verving.583 Tegelijkertijd worstelde de 
klu met de financiële erfenis van minister Stafs beslissing om het Nederlandse aandeel in het 
Europese hawk-productieprogramma te verhogen. Zonder de Luchtmachtstaf hierin te ken-
nen had de bewindsman Nederland (en daarmee de klu, de ‘winnaar’ in de strijd met de kl om 
het beheer van de geleide wapens) gebonden aan de bestelling van niet twee, maar liefst drie 
bataljons, waarvan de prijs per eenheid circa 40% hoger uitviel dan begroot. Deze miljoenen-
strop drukte zwaar op de luchtmachtbegroting.
 Als klap op de vuurpijl viel na 1961 de Amerikaanse hulp weg. Waar de klu in voorgaande 
jaren bij financiële schaarste gewoonlijk had kunnen terugvallen op de vrijgevige Amerikanen, 
stond ze er plotseling alleen voor. Vooral het moment waarop de Verenigde Staten de geldkraan 
dichtdraaiden kwam als een verrassing. Nog in september 1959 had defensieminister Visser zijn 
collega’s het immense belang van de Amerikaanse hulpverlening voor de moderniseringsplan-
nen van de krijgsmacht duidelijk gemaakt, door in de ministerraad te laten optekenen dat “het 
Nederlandse defensiehuis door het Amerikaanse familielid is gemeubileerd”.584 Twee jaren later 
moesten de krijgsmachtdelen ineens zelf voor hun inboedel zorg dragen.
 De defensie-uitgaven, die in 1957 na de afronding van de initiële opbouw vooral op last van 
premier Drees aan banden waren gelegd, vertoonden vanaf 1961 eens te meer een stijgende lijn 
om het verlies van het mdap te compenseren en de moderniseringsprogramma’s op koers te 
houden.585 Het kabinet-De Quay stelde een additionele 420 miljoen gulden beschikbaar. De felle 
kortstondige opleving van de Koude Oorlog droeg eveneens bij aan de politieke bereidheid om 
hogere defensielasten te dragen. Zo greep minister van Buitenlandse Zaken Luns de Berlijnse 
crisis met succes aan om te pleiten voor een extra kapitaalinjectie. Nederland beantwoordde 
hiermee aan het door A. van Staden geschetste beeld van de “trouwe bondgenoot”. Toch was 
de handreiking van de regering niet voldoende om de kostbare moderniseringsplannen vol-
ledig te kunnen verwezenlijken, temeer daar de krijgsmachtdelen met deze extra financiële 
krachtsinspanning eveneens de inzet in Nieuw-Guinea en de paraatheidsmaatregelen in reac-
tie op de Berlijnse crisis moesten financieren. Het mdap verbloemde dat de krijgsmachtdelen 
jarenlang boven hun stand hadden geleefd. De Koninklijke Luchtmacht ondervond als eerste de 
gevolgen van het wegvallen van de Amerikaanse hulp.
 De krijgsmachtdelen bevonden zich begin jaren zestig in verschillende fasen van hun ont-
wikkeling. De technologische ontwikkelingen maakten dat de levensduur van gevechtsvliegtui-
gen aanmerkelijk korter was dan die van bijvoorbeeld tanks of schepen. Voor de landmacht en 
marine liet de vernieuwing van hun materieelbestand nog even op zich wachten, maar de lucht-
macht maakte zich op voor haar derde materiële vernieuwing sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Hoewel de luchtmachtleiding dus kon bogen op ruime ervaring en in de persoon 
van Schaper bovendien over een bekwame chef Luchtmachtstaf beschikte om het vernieuwings-
proces in goede banen te leiden, kwamen de financiële grenzen al snel in zicht. Onder Schapers 
opvolger, luitenant-generaal Zielstra, bereikten de problemen een hoogtepunt. Niet in de laatste 
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plaats omdat de betalingen van de twee kostbaarste vervangingsinvesteringen, de Starfighter 
en de hawk, ongelukkigerwijze samenvielen. Gevoegd bij het wegvallen van het Amerikaanse 
financiële ‘vangnet’ en het gegeven dat er aan de verdeelsleutel voor de toebedeling van het 
budget over de krijgsmachtdelen niet mocht worden getornd, restte de noodlijdende klu niets 
anders dan haar toevlucht te zoeken tot het temporiseren van de plannen. Met de bezuinigings-
maatregelen van 1964 beoogde de luchtmachtleiding de uitgaven voor 1964 en 1965 te beperken 
tot de “meest urgente behoeften”. Alle minder noodzakelijke behoeften werden doorgescho-
ven.586 De bezuinigingen lieten geen sector ongemoeid, hoewel de personele en infrastructurele 
sectoren het zwaarst werden getroffen. De gevolgen logen er niet om: de maatregelen resulteer-
den zelfs in een tijdelijke ontwrichting van het operationele bedrijf. In de tweede helft van 1965, 
toen de betalingspiek eenmaal was gepasseerd, zette een voorzichtig herstel in. Dat bleek bij-
voorbeeld uit de personeelsomvang, die weldra nieuwe hoogten bereikte. Ofschoon eind 1966 de 
financiële crisis zeker nog niet was bezworen, kon Nederland niettemin een meer dan redelijk 
geëquipeerde luchtmacht in de navo inbrengen, welke op hoofdlijnen was gemodelleerd naar 
het navo-plandocument mc 70. Schaper en Zielstra verdienen lof voor de manier waarop zij de 
Koninklijke Luchtmacht door de financieel moeilijke jaren wisten te ‘manoeuvreren’.
 Evenals het Luchtmachtplan 1951-1954 in de jaren vijftig, vormden de in bondgenootschap-
pelijk verband aangegane verplichtingen opnieuw de basis voor de luchtmachtplannen zoals die 
in de jaren zestig werden uitgevoerd. De navo-behoeften, zoals vastgelegd in het reeds geme-
moreerde mc 70, vormden de leidraad. Tegen de uitdrukkelijke wens van minister-president 
Drees en minister van Financiën Hofstra had de eigenzinnige minister van Oorlog Staf mc 70 als 
minimum aanvaard voor de door Nederland te leveren defensiebijdrage.
 Hiermee had hij de regering ‘moreel gebonden’ aan de uitvoering van mc 70. De Lucht-
machtstaf vertaalde de door shape voorgeschreven aantallen squadrons en wapensystemen 
vrijwel één op één naar nationale plannen. Dit roept de vraag op in hoeverre er sprake was van 
wisselwerking bij het tot stand komen van het mc 70-plan. Kon de klu, door haar vertegenwoor-
diging in de internationale staven redelijk ingevoerd, deze plannen in haar voordeel ‘sturen’? 
Speelde zij wellicht, zoals Honig doet voorkomen, onder één hoedje met de militaire navo-au-
toriteiten om eigen wensen te realiseren? Bewijsmateriaal dat Honigs these bevestigt ontbreekt. 
Zo leek de Luchtmachtstaf bijvoorbeeld eveneens verrast door het ontbreken van 306 Squadron 
in de tabellen. Er leek veeleer sprake van eenrichtingsverkeer, tot het moment aanbrak waarop 
de plannen na het onverwachts wegvallen van de Amerikaanse hulp aan de nieuwe financiële 
realiteit moesten worden aangepast. Dat leidde er onder andere toe dat de klu slechts de helft 
van het in mc 70 aan Nederland opgedragen aantal squadrons met de Starfighter kon uitrusten. 
Om toch zo goed mogelijk aan haar navo-verplichtingen te voldoen, hield de klu uit eigen 
beweging twee squadrons f-84f’s alsmede een squadron Hunters in dienst, vliegtuigtypen die in 
tactische zin niet meer geheel voldeden. Het derde hawk-bataljon, oorspronkelijk bedoeld voor 
de kl, hielp evenzeer mee het gebrek aan f-104’s te compenseren. De exacte materiële invulling 
van de in mc 70 vereiste squadronaantallen werd bepaald door financiële beperkingen.
 Aan het beoogde tijdschema kon omwille van financiële, personele en/of infrastructurele 
redenen evenmin strak de hand worden gehouden. Dat er soms doelbewust werd gekozen voor 
temporisering, zoals bij de oprichting van de geleidewapeneenheden, doet echter niets af aan 
het feit dat de luchtmachtleiding voor wat betreft het nakomen van haar navo-verplichtingen 
– uitzonderingen daargelaten – van goede wil was. De financiële situatie dwong nu eenmaal tot 
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harde keuzes. Zo bezuinigde de luchtmachtleiding onder meer op het voorgeschreven aantal 
hawk-raketten en op het transportmaterieel om de hawk-groepen de voorgeschreven mobi-
liteit te verschaffen. Verder besloot zij af te zien van de aanleg van oorlogsvoorraden voor meer 
dan dertig dagen. Ook de vervanging van t-33-straaltrainers werd uitgesteld. Op infrastructu-
reel gebied stelde de klu eveneens prioriteiten, waardoor midden jaren zestig de passieve ver-
dediging van de vliegbases op een aantal punten (bunkers, personeelsschuilplaatsen, dispersals) 
te wensen overliet. Van uitstel kwam overigens geen afstel: met uitzondering van de oorlogs-
voorraden, die op een niveau van dertig dagen gehandhaafd bleven, zouden de bovenstaande 
projecten in latere jaren alsnog worden gerealiseerd.
 Ten opzichte van in omvang vergelijkbare luchtmachten gold de klu overigens niet als 
het ‘lelijke eendje’. De Deense luchtmacht stond er het slechtst voor. De Flyvevåbnet bleef in 
kwantitatief en kwalitatief opzicht ruim achter bij haar navo-verplichtingen.587 De Belgische 
luchtmacht verkeerde in een min of meer vergelijkbare situatie als de klu, terwijl de Noorse 
Luftforsvaret garen spon bij het feit dat de vs besloten het mdap met het oog op het groeiende 
strategisch belang van het Hoge Noorden langer voort te zetten.588 Maar ook grotere luchtmach-
ten, zoals de raf en Luftwaffe, hadden moeite aan de navo-eisen te voldoen.
 De modernisering van het materieel, de behoeften op organisatorisch, logistiek, infrastruc-
tureel en personeel gebied, stuk voor stuk vloeiden zij voort uit de voortgaande nuclearisering 
van de navo-strategie. Massive Retaliation bracht voor de klu bovendien een nieuwe, nucleaire 
taak met zich mee. Het formeren van twee tactische squadrons met een nucleaire taak stelde de 
klu in staat met een gelimiteerd budget een belangrijke bijdrage aan de verdediging in bond-
genootschappelijk verband te blijven leveren.589 Ofschoon de toewijzing van nucleaire taken 
de zelfstandige status van de klu versterkte, steeg ze hierdoor niet in aanzien. De Koninklijke 
Landmacht en Koninklijke Marine kregen immers eveneens nucleaire taken.
 Het relatieve gemak waarmee de conversie van 311 en 312 Squadron tot Fighter Bomber Strike- 
squadrons verliep, getuigde van de toegenomen kwaliteit en professionaliteit van de Koninklijke 
Luchtmacht in de jaren zestig. Dit beeld werd bevestigd tijdens de navo-oefeningen waaraan 
de klu deelnam, maar bleek bijvoorbeeld evengoed uit de afname van het aantal vliegongeval-
len, de handhaving van een hoge graad van paraatheid tijdens de crises rond Berlijn en Cuba en 
de hogere standaard van haar personeel. Toch was het niet alles goud wat er blonk. Het tekort 
aan vliegers en technisch geschoold personeel bleef een hardnekkig probleem, dat bij voortdu-
ring de aandacht van de luchtmachtleiding vroeg. Voorts was de klu, ondanks de geleidelijke 
toename van het beroepspersoneel, nog altijd te afhankelijk van dienstplichtigen. De magere 
vlieggereedheidscijfers, toe te schrijven aan de tekorten aan technisch personeel, reservedelen 
en gronduitrusting, herstelden zich weliswaar, maar bleven ook in latere jaren nog een aan-
dachtspunt. Iets wat evenzeer gold voor het aantal vlieguren in het Jaarlijks Oefen Programma, 
dat hiermee nauw verband hield.
 Het beeld dat midden jaren zestig evenwel overheerste was dat van een professionele lucht-
macht, die kon beschikken over merendeels modern materieel, een gedegen organisatorische 
basis, goed getraind en gemotiveerd personeel en adequate (vlieg)opleidingen. Met de toeken-
ning van een staatssecretaris voor luchtmachtzaken kwam de klu in 1963 ook op beleidsniveau 
op gelijke voet te staan met de landmacht en de marine. De Koninklijke Luchtmacht was in haar 
totaliteit ingebed in de navo-commandostructuur. Binnen 2ataf leverden de Nederlandse 
tactische luchtstrijdkrachten een waardevolle bijdrage aan de uitvoering van saceur’s Atomic 
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Strike Plan. De Nederlandse luchtverdedigingsmiddelen leverden op hun beurt een belangrijk 
aandeel in de geïntegreerde bondgenootschappelijke luchtverdediging – een integratie waar-
bij de klu voortdurend voorop had gelopen en die mede door Nederlands toedoen tot stand 
was gekomen. De keuze voor de Starfighter droeg zeer veel bij aan de intensieve samenwerking 
tussen de f-104-gebruikers. Bovendien had Nederland de buurlanden België en de Bondsrepu-
bliek weten te enthousiasmeren voor een plan om de radarstations van de landen onderling te 
koppelen, waardoor zij ruim voor het gereedkomen van het navo-brede nadge-project al kon-
den beschikken over een geïntegreerd, semigeautomatiseerd meldings- en gevechtsleidingssys-
teem. Het integreren van de vliegopleidingen met België was een ander voorbeeld van succes-
volle internationale militaire coöperatie met de Koninklijke Luchtmacht in een hoofdrol.
 Met de oprichting van het eerste niet-Amerikaanse nucleaire squadron liep de klu opnieuw 
voor op de rest, terwijl zij bovendien als eerste Europese luchtmacht een Nike-squadron in de 
geleidewapengordel op Duits grondgebied stationeerde. De overwinning van de klu op de kl 
in de strijd om het beheer van de geleide wapens was zowel een vloek als een zegen. Enerzijds 
stelde het de klu voor hoge infrastructurele en personele kosten, anderzijds hielp het de klu 
haar bestaansrecht ook voor de toekomst te verzekeren.
 Zes van de acht Nike-eenheden kregen vanaf 1966 de beschikking over kernkoppen. Dit 
vormde het sluitstuk van de succesvolle aanpassing van de klu aan de nuclearisering. De nucle-
aire Nikes stelden de klu in staat voortaan ook haar defensieve nucleaire taak uit te voeren. 
Op datzelfde moment kondigde zich in de navo echter een strategiewisseling aan, waarin het 
zwaartepunt verschoof naar de conventionele verdediging. Deze nieuwe strategie, die bekend 
stond als Flexible Response, zal centraal staan in het volgende hoofdstuk.
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HOOFDSTUK 4

Progressie en regressie: op weg naar een flexibele 
Koninklijke Luchtmacht, 1967-1973

Waar de nuclearisering in het vorige hoofdstuk nog centraal stond, bepaalde de eind 1967 door de 
navo aangenomen Flexible Response-strategie de richting waarin de ontwikkeling van de Konink-
lijke Luchtmacht zich vanaf de late jaren zestig bewoog. De nieuwe strategie, in Nederland ook 
wel de strategie van het Aangepaste Antwoord genoemd, verlegde de nadruk van nucleaire naar 
conventionele operaties. Kwalitatief sterke conventionele strijdkrachten, uitgerust met hoog-
staande wapen- en verbindingssystemen, moesten het bondgenootschap een serieus alternatief 
bieden voor de inzet van zijn kernwapenarsenaal. De gevolgen van de koerswijziging beperkten 
zich niet tot het materiële vlak; ook organisatorisch, logistiek en infrastructureel moesten de 
strijdkrachten van de lidstaten zich aanpassen aan het flexibele strategische concept. De lucht-
machtleiding, die zich door de scheef gegroeide verhouding tussen de investerings- en exploi-
tatiekosten in een alsmaar strakker financieel keurslijf geperst zag, had steeds meer moeite aan 
haar navo-‘verplichtingen’ te voldoen. In een tijdvak dat zich kenmerkte door ontspanning op 
het internationale toneel leek de politieke en maatschappelijke bereidheid om de defensielasten 
te torsen bovendien tanende. Grote materieelinvesteringen, waaronder de aanschaf van 105 voor 
conventionele aanvalstaken ontworpen nf-5-jachtbommenwerpers, noopten de luchtmachtlei-
ding op andere gebieden tot soberheid. De logistieke en infrastructurele sectoren werden eens te 
meer het slachtoffer, ofschoon de operationele sector evenmin werd ontzien. Ook de personeels-
sterkte liep na 1967 terug. Op personeelsgebied richtten de schijnwerpers zich echter vooral op 
de vermaatschappelijking, een proces waarbij de Koninklijke Luchtmacht voorop liep.

Wederzijdse verzekerde vernietiging

De Cuba-crisis, waarin de strijd tussen de beide machtsblokken de wereld in oktober 1962 op de 
drempel van een atoomoorlog had gebracht, liet een onuitwisbare indruk achter op president 
John F. Kennedy. Het Amerikaanse staatshoofd oordeelde dat kernwapens een te prominente rol 
speelden in het buitenlands beleid van zijn land, een mening die hij deelde met zijn energieke 
Secretary of Defense Robert McNamara. De regering-Kennedy sloeg dan ook een andere koers in, 
die er op was gericht een oorlog ‘controleerbaar’ te houden en niet langer per definitie te laten 
ontaarden in een wederzijdse uitwisseling van kernwapens. De moord op Kennedy, in novem-
ber 1963, bracht dit Amerikaanse streven niet aan het wankelen. Gezien het gestaag groeiende 
Sovjet-arsenaal aan kernkoppen en primaire overbrengingsmiddelen (onderzeeboten, intercon-
tinentale ballistische raketten, strategische bommenwerpers) was nucleaire pariteit nog slechts 
een kwestie van tijd. Hierna zou Massive Retaliation definitief haar geloofwaardigheid verliezen.1

 De Verenigde Staten stonden een nieuwe, flexibeler strategie voor, die het bondgenoot-
schap meer opties zou bieden om op uiteenlopende vormen van agressie te reageren dan het aan 
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geloofwaardigheid inboetende nucleaire dreigement. Daarvoor was het allereerst zaak om, hoe 
paradoxaal dit op het eerste gezicht misschien ook leek, het aantal beschikbare Amerikaanse 
nucleaire strategische opties te vergroten. In 1965 nam het Strategic Air Command de laatste van 
maar liefst achthonderd nieuwe lgm-30a Minuteman i intercontinentale ballistische raketten 
in dienst, die beschermd stonden opgesteld in verharde silo’s diep onder de grond. Vier jaar later 
was deze eerste versie van de Minuteman al volledig vervangen door de verbeterde Minuteman ii. 
In de tussentijd was het aantal Polaris-kernonderzeeboten bovendien vergroot tot 41 stuks.2 Deze 
zeer moeilijk op te sporen nucleair bewapende onderzeeboten boden Washington een zogehe-
ten second strike capability, ofwel het vermogen om zelfs na een verrassingsaanval over voldoende 
kernwapens te blijven beschikken om de Sovjet-Unie te vernietigen. Het duurde niet lang eer de 
Sovjet-Unie in de vorm van de ss-9 Scarp en de ss-11 Sego icbm, alsmede de Yankee-klasse kern-
onderzeeboot, deze Amerikaanse dreiging beantwoordde. Het resultaat was een toestand van 
Mutual Assured Destruction (mad). Een Derde Wereldoorlog stond in feite gelijk aan zelfmoord, 
aangezien zowel de aanvallende als de verdedigende partij genoeg nucleaire wapens overhield om 
de ander te vernietigen.3

 Doordat de machtsblokken elkaar nucleair min of meer in evenwicht hielden, verlegde de aan-
dacht zich nadrukkelijker naar de kwaliteit en de kwantiteit van hun conventionele strijdkrachten. 
Daarbij wezen nieuwe, in de vroege jaren zestig door het Pentagon geïnitieerde studies uit dat het 
kwantitatieve verschil in de conventionele strijdkrachten tussen de navo en het Warschaupact 
minder omvangrijk was dan in het verleden steeds werd voorgesteld. Een extra krachtsinspanning 
zou het mogelijk maken dit ‘gat’ te dichten. Washington meende dat de verantwoordelijkheid voor 
de uitbreiding en verbetering van de conventionele navo-strijdkrachten bij de Europese bond-
genoten moest liggen. Die onderschreven op hun beurt wel de noodzaak van het verhogen van de 
atoomdrempel, maar deinsden terug voor de financiële implicaties van verdere ‘conventionalise-
ring’. Voorts zou het uitvechten van een conflict met louter conventionele wapens West-Europa tot 
slagveld maken, terwijl de Verenigde Staten buiten schot bleven. De angst voor een ‘ontkoppeling’ 
van de Amerikaanse en Europese veiligheidsbelangen stak weer de kop op. Het verhogen van de 
atoomdrempel leek namelijk afbreuk te doen aan de Amerikaanse bereidheid de West-Europese 
veiligheid met zijn nucleaire arsenaal te willen verdedigen. De kwetsbaarheid van het Ameri-
kaanse vasteland voor een Sovjet-aanval met kernwapens, een aanval waartegen vrijwel geen ver-
dediging mogelijk was, deed op zijn minst twijfels rijzen over de bereidheid van Washington om 
zijn toevlucht tot kernwapens te nemen. De Europese lidstaten bekeken het voorgestelde strategi-
sche concept dan ook met het nodige wantrouwen. Geen enkel land verzette zich echter zo fel als 
Frankrijk. Parijs wilde coûte que coûte vasthouden aan het concept van nucleaire afschrikking, 
een houding waarin voor verhoging van de atoomdrempel geen plaats was. Met de terugtrekking 
van Frankrijk uit de militaire structuur van de navo viel in 1966 weliswaar de meest uitgesproken 
tegenstander weg, maar het zou desondanks ruim een jaar duren alvorens de veertien overgeble-
ven bondgenoten het nieuwe strategische denkbeeld aanvaardden.4

 Op 12 december 1967 schonk de navo-Raad ten slotte zijn goedkeuring aan de in document 
mc 14/3 opgetekende nieuwe strategie, Flexible Response genaamd. De aanvaarding van Flexible 
Response vereiste van de navo-strijdkrachten, die – behoudens het voeren van een korte con-
ventionele beginfase in een conflict – waren georganiseerd, toegerust en getraind op nucleaire 
oorlogvoering, een omschakeling naar conventioneel optreden. Er moesten nieuwe operatie-
plannen worden ontwikkeld, terwijl investeringen in moderne, conventionele wapensystemen 



P R O G R E S S I E  E N  R E G R E S S I E 279

de uitvoering van de navo-strategie mogelijk moesten maken. De militaire navo-autoriteiten 
zouden evenwel spoedig leren dat er tussen de politieke aanvaarding van de strategie en de hier-
voor door landen op te brengen financiële inspanningen een wereld van verschil school.

4.1 Internationale ontwikkelingen: de Koude Oorlog ontdooit

Het politieke klimaat voor de uitvoering van de ambitieuze plannen was eind jaren zestig 
verre van ideaal. De opbloei van politieke ontspanning, de toenemende Amerikaanse militaire 
bemoeienis in Vietnam en de zorgwekkende betalingsbalans van twee van de belangrijkste 
bondgenoten, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, werkten stuk voor stuk remmend op 
de uitbreiding van de conventionele troepensterkte, waartoe regeringen zich met de onderte-
kening van mc 14/3 hadden verplicht. De inkt was nog maar nauwelijks opgedroogd toen de 
twee bovengenoemde landen met het oog op hun negatieve betalingsbalans een deel van hun 
strijdkrachten van het continent terugtrokken. Ook België, de Bondsrepubliek en Canada trof-
fen voorbereidingen om hun conventionele troepen- en vliegtuigsterkte te verminderen. Even-
als in 1950, toen de oorlog in Korea de herbewapening van de navo op gang bracht, leek alleen 
een crisis de lidstaten er daadwerkelijk toe te kunnen bewegen hun woorden ook in daden om te 
zetten. De Sovjet-interventie in Tsjechoslowakije leek het bondgenootschap daarvoor in augus-
tus 1968 een perfecte aanleiding te bieden.5

Wake-up call: de Sovjet-interventie in Tsjechoslowakije, 1968

Op zondag 20 augustus 1968, even na elven in de avond, werd het luchtbeeld van vier navo-radar-
stations langs de Duits-Duitse grens plotseling overspoeld door valse radarecho’s. Onder dekking 
van elektronische tegenmaatregelen, onder meer in de vorm van door Sovjet-vliegtuigen afgewor-
pen chaff, werd een bataljon spetsnaz het burgervliegveld van Praag ingevlogen. Deze elitetroepen 
namen snel bezit van het vliegveld. Met het vliegveld stevig in handen landde een tweede golf 
transportvliegtuigen, die eenheden van de 103e Luchtmobiele Divisie aanvoerde. Deze troepen 
baanden zich razendsnel een weg naar strategische punten in de Tsjechoslowaakse hoofdstad. 
Terwijl eenheden van het 24e Sovjet-luchtleger de overige vliegbases in het land bezetten, trokken 
divisies van de Sovjet-Unie, Oost-Duitsland, Polen en Hongarije op verscheidene plaatsen de Tsje-
choslowaakse grenzen over om de omsingeling van hun ‘afvallige’ communistische bondgenoot te 
completeren. De snelheid waarmee de operatie werd uitgevoerd voorkwam bloedvergieten.6

 De gewapende interventie maakte een einde aan de zogeheten Praagse Lente, een periode waarin 
Tsjechoslowakije zich onder aanvoering van de nieuw verkozen eerste secretaris van de communis-
tische partij Alexander Dubček bewoog in de richting van meer democratisering en liberalisering. 
In tegenstelling tot de burgerbevolking, die zijn hervormingsplannen met gejuich begroette, vielen 
Dubčeks progressieve ideeën slecht bij de regeringsleiders van de andere lidstaten van het Warschau-
pact. Lijdzaam toezien hoe Tsjechoslowakije zich van het communistische pad afkeerde, hield niet 
alleen een direct gevaar in voor de cohesie van het Warschaupact, maar zou bovendien hun eigen 
positie aantasten. Toch voelde Sovjet-leider Leonid Brezjnev, de opvolger van de in 1964 aan de kant 
geschoven Chroesjtsjov, aanvankelijk weinig voor militair ingrijpen. Moskous pogingen de Tsje-
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choslowaakse communistische partij op diplomatieke wijze van haar ‘fouten’ te overtuigen bleken 
echter vruchteloos. Daarop verlegde de Sovjet-Unie haar aandacht naar militaire opties, waarbij ze 
ditmaal – anders dan bij de eenzijdige reactie op de Hongaarse Opstand – haar meest loyale bondge-
noten betrok. Het beschermen van de socialistische belangen tegen interne en externe contrarevo-
lutionaire bedreigingen werd opgevoerd als legitimatie voor een gewapende ingreep. In feite gold de 
invasie van Tsjechoslowakije als een schoolvoorbeeld van de enkele maanden later geformaliseerde 
Brezjnev-doctrine, die bepaalde dat de keuze van een land voor het socialisme een onherroepelijke 
was. Moskou behield zich op grond hiervan het recht voor om in te grijpen wanneer een socialisti-
sche staat door ‘contrarevolutie’ (lees: democratie) werd bedreigd.7

 Een drietal gezamenlijke oefeningen in de zomer van 1968 bereidde de Oost-Duitse, Hon-
gaarse, Poolse en Sovjet-troepen voor op de aankomende operatie.8 Hoewel dit ongewoon hoge 
aantal oefeningen een teken aan de wand had moeten zijn, kwam de interventie voor de navo als 
een verrassing. De ongebruikelijke troepenverplaatsingen aan de communistische zijde van het 
IJzeren Gordijn waren geenszins onopgemerkt gebleven. Inlichtingen uit diplomatieke kanalen, 
aangevuld met satellietbeelden en luchtfoto’s ‘geschoten’ door ultrageheime Amerikaanse sr-71 
Blackbird verkenningsvliegtuigen, lieten er geen twijfel over bestaan dat Warschaupact-troe-
pen de ring rondom hun ‘socialistische broeder’ sloten. Westerse inlichtingdiensten hielden het 
echter niet voor mogelijk dat Moskou een oorlog in Europa zou riskeren om de orde in Tsje-
choslowakije te herstellen. Met dank aan deze foutieve inschatting van de Sovjet-intenties kon 
het gebeuren dat de belangrijkste navo-commandant in Europa, saceur generaal Lyman L. 
Lemnitzer, in Griekenland verbleef toen de Warschaupact-troepen Tsjechoslowakije binnen-
vielen. Lemnitzer moest zich, evenals het navo-hoofdkwartier, het eerste etmaal behelpen 
met persrapporten, aangezien de rapportage via officiële kanalen “extremely slow” verliep. De 
communicatie tussen de politieke en militaire navo-autoriteiten verliep eveneens moeizaam. 
In zijn totaliteit traden er meerdere serieuze tekortkomingen in het navo-communicatiesys-
teem aan het licht, dat naar aanleiding hiervan volledig op de schop zou worden genomen. 
Andere lessons learned betroffen de gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de nationale en 
de navo-inlichtingendiensten en de kwetsbaarheid van de westerse radarsystemen voor elek-
tronische tegenmaatregelen. Om de kosten van het nato Air Defence Ground Environment te 
drukken was onder andere beknibbeld op mogelijkheden om de radarapparatuur weerbaarder 
te maken tegen elektronische storingen (jamming), een maatregel die na deze jongste ervaring 
wellicht een heroverweging verdiende. Tot slot had de invasie aangetoond “that it is not possible 
to read the other side’s intentions reliably”. Niet de vijandelijke intenties, maar diens militaire 
capaciteiten moesten het uitgangspunt blijven vormen voor de militaire planning van het bond-
genootschap.9 Het in 1967 in bondgenootschappelijk verband geaccepteerde denkbeeld dat een 
Warschaupact-aanval zou worden aangekondigd door een lange periode van politieke spannin-
gen, hetgeen de navo de tijd zou bieden zich te prepareren, lag plotseling minder voor de hand. 
Nederland had de waarde van de “politieke waarschuwingstijd” reeds vanaf het begin af aan als 
“onjuist” beoordeeld. Gelet op de manier waarop de navo zich door de Sovjetinval had laten 
verrassen, bleek dat een juiste inschatting.10

 De navo toonde zich onder de indruk van het geïntegreerde, effectieve en snelle optreden 
van de Warschaupact-troepen in Tsjechoslowakije en de plannings-, geheimhoudings- en mis-
leidingsaspecten van de operatie.11 Hoewel in werkelijkheid op de uitvoering het nodige viel af te 
dingen – zo zouden de lange aanvoerlijnen in een conflict met de navo een kwetsbaar doelwit 
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hebben gevormd voor luchtaanvallen – zag de navo in de invasie het bewijs dat het Warschau-
pact in staat was complexe militaire operaties tot een goed einde te brengen.12 Met de statione-
ring van extra Sovjet-divisies op Tsjechoslowaaks grondgebied sloeg bovendien de numerieke 
balans in de Centraal Europese regio verder in Sovjet-voordeel door. Om de balans te herstellen 
deden de militaire navo-autoriteiten aanbevelingen om de gevechtskracht te vergroten en de 
paraatheid te verhogen. Daarnaast deed saceur een dringend beroep op alle lidstaten hun aan-
gegane verplichtingen, waarvan de uitvoering op financiële gronden was uitgesteld, thans na te 
komen.13 België en Canada zetten voorlopig een streep door hun bezuinigingsplannen, terwijl 
ook de Verenigde Staten hun voornemen om ten behoeve van de strijd in Vietnam de troepen-
sterkte op het continent verder uit te dunnen opschortten. De overige bondgenoten gaven even-
eens gehoor aan de noodroep van de navo. Nederland besloot tot een eenmalige verhoging van 
de defensiebegroting met 225 miljoen gulden, een bedrag dat voornamelijk ten goede kwam aan 
de versnelde aanschaf van Leopard i-tanks voor de kl.14

 Het duurde echter niet lang eer het ‘schokeffect’ was uitgewerkt. De invasie van Tsjecho-
slowakije bleek niet de voorbode van een opmars naar het Westen, zodat de roep om bezuini-
gingen alras weer luider klonk. In 1969 kondigde na België ook Canada aan de voorgenomen 
bezuinigingsmaatregelen alsnog door te voeren. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan 
nam tezelfdertijd de binnenlandse druk op de pas aangetreden Amerikaanse president Richard 
M. Nixon toe om nog eens tienduizenden manschappen extra uit West-Europa terug te halen, 
teneinde de zorgwekkende staatsfinanciën op orde te helpen brengen. De geldverslindende oor-
log in Zuidoost-Azië, een hernieuwde fase van politieke ontspanning en een groeiend ongenoe-
gen onder de Amerikanen dat de Europese bondgenoten nog altijd niet evenredig bijdroegen aan 
hun eigen defensie, leken stuk voor stuk valide argumenten voor verdere reducties. De Europese 
lidstaten wisten het schrikbeeld van nieuwe Amerikaanse troepenverminderingen af te wenden 
door Washington een European Defence Improvement Program (edip) in het vooruitzicht te stellen, 
een programma ter waarde van 1 miljard dollar dat vooral diende om de Amerikanen ervan te 
overtuigen dat het de Europese lidstaten wel degelijk ernst was om aan hun eigen verdediging 
bij te dragen.15 Het edip zal later in dit hoofdstuk nog uitvoeriger aan de orde komen. Het vol-
staat hier te vermelden dat deze extra Europese kwaliteitsinjectie niet in een uitbreiding van het 
aantal conventionele strijdkrachten in Centraal Europa resulteerde.
 De wisseling van een nucleair georiënteerde navo-strategie voor een strategisch concept 
dat de conventionele strijdkrachten nadrukkelijker op de voorgrond plaatste, had lidstaten niet 
kunnen verleiden tot extra investeringen in de conventionele sector. Integendeel, gedreven door 
financiële motieven bleven zij zoeken naar wegen om de omvang van hun strijdkrachten verder 
in te krimpen. Zelfs de Sovjet-interventie in Tsjechoslowakije en de hieruit voortvloeiende toe-
name van het aantal Sovjet-divisies langs de West-Duitse grens konden de lidstaten niet stimu-
leren tot meer dan een kortstondige onderbreking van die neerwaartse spiraal.

Waakzaamheid en ontspanning

De stabilisatie van de Oost-West-verhoudingen biedt een tweede verklaring voor de terughoudende 
opstelling van regeringen om hun defensie-uitgaven drastisch te verhogen. De inval in Tsjecho-
slowakije had weliswaar even nieuwe twijfels gezaaid omtrent Moskous ware intenties, maar deze 
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maakten even zo snel plaats voor de inmiddels geaccepteerde gedachte dat een directe confrontatie 
in Europa niet langer waarschijnlijk was. Om G. Teitler en F.Th. Olivier in Mars in de lage landen aan te 
halen, had “de Berlijnse Muur (...) het laatste conflictpunt ingekapseld, dat in Europa nog manoeu-
vreerruimte bood”.16 Nadat de Koude Oorlog begin jaren zestig in Cuba zijn ijzingwekkende hoog-
tepunt had beleefd, nam de belangstelling voor ontspanning gaandeweg toe. De pijnlijke les van 
Praag was dat het Westen gebaat was bij rust in Oost-Europa, en niet bij democratische woelingen.
 Een van de hoofdrolspelers in het ontspanningsproces was de West-Duitse bondskanselier 
Willy Brandt. Zijn Ostpolitik opende de deur naar een normalisering van de Duits-Duitse betrek-
kingen. Brandts streven naar een verbetering van de kille Oost-West-relaties wierp in 1970 zijn 
eerste vruchten af, toen de Bondsrepubliek verdragen met de Sovjet-Unie en Polen sloot waarin 
de naoorlogse grenzen werden erkend. Een jaar later bereikten de vier grote mogendheden een 
akkoord over de status van Berlijn. Met het in december 1972 tussen de Bondsrepubliek en de 
Duitse Democratische Republiek tot stand gekomen Grundlagenvertrag, waarin de buurlanden 
elkaars bestaan erkenden, bereikte de Detente een van zijn hoogtepunten.17

 Deze ontspanning in de internationale relaties schiep de ruimte om ook op andere punten 
nader tot elkaar te komen. Waar de navo in het verleden Moskous toenaderingspogingen vooral 
had afgedaan als ‘glimlachpolitiek’, speelde het bondgenootschap in de tweede helft van de jaren 
zestig een constructieve rol bij het heropenen van de politieke dialoog. Een in 1967 afgeronde 
studie naar de toekomst van de alliantie, het naar de Belgische minister van Buitenlandse Zaken 
vernoemde Harmel-Rapport, concludeerde dat de navo-veiligheid op twee pijlers diende te 
berusten: militaire kracht en politieke ontspanning.18 In juni 1968 bleek de waarde die het bond-
genootschap aan de uitkomsten van het rapport hechtte, toen de navo-Raad de lidstaten van 
het Warschaupact uitnodigde over wederzijdse troepenverminderingen te onderhandelen.19 De 
ondertekening van het Non-proliferatieverdrag, dat de verspreiding van kernwapens aan banden 
legde, vormde een maand later de volgende mijlpaal. De Sovjet-interventie in Tsjechoslowakije 
leek weinig invloed te hebben op het ontspanningsstreven, hoewel het voeren van besprekingen 
over troepenreducties tijdelijk minder opportuun leek.20 Wel was eind 1969 de lucht voldoende 
geklaard om bilaterale gesprekken tussen beide supermachten over de begrenzing van hun stra-
tegisch kernwapenarsenaal mogelijk te maken. Deze Strategic Arms Limitation Talks (salt) resul-
teerden in mei 1972 in de ondertekening van het salt i-verdrag. De succesvolle salt-bespre-
kingen effenden het pad voor de langverwachte onderhandelingen over Mutual Balanced Force 
Reductions (mbfr), die ruim een jaar later aanvingen. Afgevaardigden van de navo en het War-
schaupact schoven daarvoor in oktober 1973 in Wenen aan de onderhandelingstafel aan. Bij de 
mbfr-besprekingen kwamen uitsluitend militaire zaken ter sprake. De tezelfdertijd plaatsheb-
bende gesprekken in de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (cvse) behan-
delde de politieke dimensie van het wapenbeheersingsvraagstuk. Dit forum bood ruimte voor 
overleg over veiligheidsvraagstukken en samenwerking op economisch, technologisch, huma-
nitair, wetenschappelijk en cultureel gebied. In 1975 zetten de 35 deelnemende landen in de Finse 
hoofdstad hun handtekening onder de Helsinki-akkoorden. De voortvarendheid waarmee Oost 
en West ten aanzien van niet-militaire zaken tot een akkoord kwamen stak schril af tegen de 
moeizaam verlopende onderhandelingen over wederzijdse en evenwichtige troepenverminde-
ringen, waarbij pas tegen het einde van de Koude Oorlog een doorbraak werd bereikt.21

 Daaruit bleek wel dat – de normalisering van de internationale relaties ten spijt – geen van beide 
machtsblokken het risico nam zijn waakzaamheid te laten verslappen. Zo bleef de navo beducht 
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voor het omvangrijke bewapeningsprogramma dat de Warschaupact-strijdkrachten in een hoog 
tempo van moderne typen tanks, gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen voorzag. Zorgwekkend 
waren ook de geavanceerde grondgebonden luchtverdedigingsystemen, die in groten getale hun 
weg vonden naar de landstrijdkrachten van de Sovjet-Unie en haar bondgenoten. Bovendien had 
de onder Brezjnev ingezette inhaalrace voor wat betreft aantallen intercontinentale ballistische 
raketten omstreeks 1970 geresulteerd in de zo felbegeerde nucleaire pariteit, die Moskou een veel 
sterkere positie aan de onderhandelingstafel opleverde. Op haar beurt volgde de Sovjet-Unie de 
snelle Westerse technologische wapenontwikkelingen met argusogen.22 De betrekkingen moch-
ten dan warmer zijn geworden, het einde van de Koude Oorlog leek nog niet in zicht.

De grenzen van Detente: lessen uit het Oosten

In de herfst van 1973 kreeg de Detente bovendien een gevoelige knauw te verwerken. De tot de tan-
den toe bewapende supermachten hielden elkaar in Europa weliswaar in een wurggreep, doch dat 
belette hen niet hun machtsstrijd in andere werelddelen uit te vechten. Ver verwijderd van het 
Europese strijdtoneel staken Egyptische troepen op 6 oktober 1973 het Suezkanaal over om gebie-
den te heroveren die Egypte na de Zesdaagse Oorlog in 1967 aan Israël had moeten prijsgeven. Dit 
Egyptische offensief werd gecoördineerd met een aanval door Syrische strijdkrachten, die grote 
delen van de Golanhoogte bezetten. De belangrijkste Israëlische troefkaart, de luchtmacht, werd 
aanvankelijk geneutraliseerd door een scherm van luchtafweermiddelen op te trekken. Hiervoor 
had Moskou zijn beide cliëntstaten voorzien van moderne wapensystemen, waaronder mobiele 
geleide wapens van het type sa-6 Gainful en zsu-23-4 Shilka-luchtdoelgeschut. Terwijl het Syri-
sche offensief na een voortvarend begin al na twee dagen doodbloedde, bood het Egyptische offen-
sief Israël reden tot zorg. Pas toen het succes van hun opmars de Egyptische grondtroepen buiten 
het bereik van de beschermende ‘luchtafweerparaplu’ bracht, wist het Israëlische leger – gesteund 
door luchtaanvallen – het initiatief te herwinnen. Een Egyptische oorwassing leek ophanden.23

 Op dat moment, de kalender wees 10 oktober aan, besloot Moskou in te grijpen. Brezjnev, die 
de Egyptische en Syrische leiders steeds had afgeraden een oorlog tegen Israël te beginnen, gaf 
opdracht zijn Arabische bondgenoten te hulp te schieten. Diezelfde dag landden de eerste Sov-
jet-transportvliegtuigen op Egyptische en Syrische bases om voorraden en wapens af te leveren. 
Een Amerikaanse reactie kon niet uitblijven en op 13 oktober besloot Nixon de Israëlische roep 
om versterkingen positief te beantwoorden. De twee supermachten werden alsmaar dieper het 
conflict in gezogen, hoewel een directe confrontatie uitbleef. De Amerikaanse steun omvatte 
onder meer vliegtuigen, tanks en reservedelen. Beslissend voor het verloop van de strijd was 
echter de levering van elektronische stoorzenders en zogeheten ‘slimme’ vliegtuigmunitie. De 
aan een wapenophangpunt mee te voeren stoorzender verstoorde de frequenties van de radar-
systemen en bood de Israëlische jachtbommenwerpers zo een zekere mate van bescherming, 
terwijl ‘slimme’ wapens zoals de optisch-geleide agm-65 Maverick-raket hen in staat stelde 
luchtafweersystemen van een veilige afstand en met grote precisie aan te vallen. Gekoppeld aan 
nieuwe aanvalstactieken sloegen de Israëlische gevechtsvliegtuigen gaten in het hechte lucht-
verdedigingsnetwerk. Dit bood hun vrij spel het tegenoffensief op de grond te ondersteunen, 
waartegen Egypte geen verweer meer had. Een op 24 oktober door de vn-Veiligheidsraad opge-
legd staakt-het-vuren moest het ingesloten Egyptische leger van vernietiging redden.24
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Israël zette zijn tegenoffensief echter voort, waardoor de Oktoberoorlog nog een gevaarlijk staartje 
kreeg. De Egyptische leider Anwar Sadat deed een dringend beroep op Washington en Moskou om 
op de naleving van het staakt-het-vuren toe te zien. In een brief aan Nixon stelde Brezjnev voor 
gezamenlijk op te treden, waarschuwend dat de Sovjet-Unie desnoods bereid was militair in te 
grijpen als Israël zich niet aan de afspraak hield. De Verenigde Staten, die Moskou geen aanlei-
ding wilden geven om troepen in de regio te stationeren, reageerden op dit dreigement door hun 
strijdkrachten in een verhoogde staat van paraatheid te brengen. Op Amerikaans aanraden besloot 
Sadat zijn hulpverzoek aan de supermachten in te trekken en in plaats daarvan een vn-vredes-
macht op de naleving van het staakt-het-vuren te laten toezien. Bovendien was Egypte bereid met 
Israël te onderhandelen over een wapenstilstand. Deze toezegging haalde de angel uit het conflict, 
dat de wereld – elf jaar na Cuba – opnieuw op de rand van een wereldoorlog had gebracht.25

 De Oktoberoorlog toonde aan hoe snel een lokaal conflict kon uitgroeien tot een mondiale 
strijd. In die zin leek deze gebeurtenis de validiteit van de nieuwe navo-strategie, gericht op con-
flictbeheersing, te onderschrijven. Tegelijkertijd maakte de oorlog duidelijk dat de Detente aan 
grenzen gebonden was.26 Tevens diende de oorlog als waardevolle leerschool voor militaire staven 
aan weerszijden van het IJzeren Gordijn. Immers, de oorlog – uitgevochten met Westers en Sovjet-
materieel, door strijdmachten gemodelleerd naar Warschaupact- en navo-voorbeeld – gaf enig 
inzicht hoe een gewapend conflict tussen de machtsblokken in Europa eruit kon zien. Tot de voor-
naamste lessen behoorde het besef dat de moderne oorlogvoering zich in een hoger tempo en met 
een grotere intensiteit voltrok. De noodzaak het luchtoverwicht te winnen, de kwetsbaarheid van 
tanks voor draadgeleide antitankwapens en de rol van elektronische oorlogvoering trokken even-
zeer de aandacht. De reeds gememoreerde Zesdaagse Oorlog, waarin de Israëlische luchtmacht in 
één enkele aanval de luchtstrijdkrachten van zijn opponenten op hun vliegbases vernietigde, had 
eerder al de noodzaak van verharde vliegtuigonderkomens gedemonstreerd. Zowel de navo als 
het Warschaupact verwerkten deze waardevolle lessen in hun plannen.
 De oorlogen in het Midden-Oosten vormden niet de enige kans om praktische kennis op te 
doen. Ook elders bleven de supermachten verwikkeld in hun strijd om mondiale invloed. Mees-
tentijds, zoals bij de oorlogen op het Afrikaanse continent en het conflict tussen India en Pakistan, 
speelden zij een rol achter de schermen. De Vietnamoorlog vormde de uitzondering op deze regel.27 
Hoewel de Sovjet-Unie (en China) het Noord-Vietnamese regime uitsluitend steunden door advi-
seurs en wapenleveranties, namen Amerikaanse troepen actief deel aan de strijd. De jaarlijks in 
omvang groeiende Amerikaanse troepenmacht kon echter niet voorkomen dat Hanoi begin 1968 
voldoende krachten wist te verzamelen om een grootschalig offensief te lanceren. Dit zogeheten 
Tet-offensief werd weliswaar afgeslagen, maar maakte duidelijk dat de strijd voor Washington 
niet te winnen viel. De steun voor de oorlog in Vietnam, die zich nog eens vijf lange jaren zou 
voortslepen, brokkelde na 1968 snel af. Niet alleen de Amerikaanse bevolking keerde zich ervan 
af, ook in andere Westerse landen, waaronder Nederland, nam de weerzin tegen het als zinloos en 
gewelddadig gekenmerkte Amerikaanse optreden toe. De Nederlandse regering liet haar belang-
rijkste bondgenoot echter niet vallen, zelfs niet toen Washington in 1970 het controversiële besluit 
nam om het Vietnamese buurland Cambodja eveneens tot strijdtoneel te verklaren. Nederland was 
de enige navo-lidstaat die zich openlijk achter de Amerikaanse inval schaarde.28

 Anders dan in het verleden, toen Washington en Den Haag botsten over Nederlands-Indië, 
de ‘Suezkwestie’ en Nieuw-Guinea, presenteerde Nederland zich vanaf het midden van de jaren 
zestig steeds nadrukkelijker als een pro-Amerikaanse en “trouwe bondgenoot”. Dat bleek ander-
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maal in 1973, toen Nederland, de Bondsrepubliek en Portugal als enige Europese lidstaten bereid 
waren om de Amerikaanse luchtbrug naar Israël te faciliteren.29 Nederland ging nog een stap 
verder, door ook zelf militair materieel te leveren.30 Geoordeeld naar het buitenlands beleid lijkt 
er voor de “trouwe bondgenoot”-these in de periode 1967-1973 veel te zeggen. De vraag of dit ook 
voor het Nederlandse defensiebeleid geldt, komt hieronder aan de orde.

4.2 Nationale ontwikkelingen: het Nederlandse veiligheids- en 
 defensiegebied onder vuur

Om met de deur in huis te vallen: een blik op de tussen 1967 en 1973 jaarlijks gestegen defensie-uit-
gaven, vaak aangevoerd als een belangrijke – zo niet de belangrijkste – graadmeter van de Neder-
landse loyaliteit jegens het bondgenootschap, lijkt Van Stadens stelling van de “trouwe bondge-
noot” eveneens te onderschrijven.31 Toch vertellen deze cijfers maar de helft van het verhaal. De 
hogere defensie-uitgaven vertaalden zich namelijk niet één-op-één in een toename van gevechts-
kracht, maar waren een conditio sine qua non om de Nederlandse krijgsmacht op het medio jaren 
zestig bereikte peil te kunnen handhaven. De jaarlijkse verhogingen werden merendeels “opge-
slokt” door de fors toegenomen exploitatiekosten, waarvan personeelsuitgaven met afstand de 
snelst groeiende kostenpost vormden. Het resterende bedrag, bedoeld voor nieuwe investeringen 
ten behoeve van de Flexible Response-strategie, werd bedreigd door constante prijsstijgingen. In 
reële zin vertoonden de defensie-uitgaven in deze jaren dan ook nauwelijks een stijging.32

De Defensienota 1968: de broekriem strakker aanhalen

De financiële zorgen hielden na 1966 derhalve aan. Tot ongenoegen van minister Luns vertoonde 
“men in Nederland steeds de neiging (...) op de defensie-uitgaven te besnoeien”. In 1968 besteed-
den alleen België, Denemarken en Luxemburg verhoudingsgewijs minder aan Defensie.33 De 
Atlantisch georiënteerde Joseph Luns maakte deel uit van het in april 1967 aangetreden centrum-
rechtse kabinet-De Jong, dat in de Nota inzake het navo- en het defensiebeleid op 20 juni 1968 zijn 
visie gaf op de (financiële) toekomst van de krijgsmacht. In een inleidend woord benadrukten de 
ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie dat de regering geenszins blind was voor het feit 
“dat in talloze over het gehele land verspreide groeperingen intens wordt gediscussieerd over 
het fundamentele vraagstuk van oorlog en vrede en de daarmee verband houdende beginsel-
kwesties”.34 Een van de thema’s die volop in de belangstelling stond, was de vraag of Nederland 
lid moest blijven van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. In de eerste 38 pagina’s van het 
omvangrijke beleidsstuk beantwoordde de regering deze vraag in positieve zin. De navo zou 
de eerstkomende jaren de hoeksteen van het veiligheids- en defensiebeleid blijven vormen. Dat 
noopte bovendien tot de conclusie, dat “Nederland een defensiebeleid moe[s]t blijven voeren dat 
gericht (...) [was] op handhaving van het bestaande [defensie]apparaat, onder aanpassing van 
de voortgaande technische ontwikkeling en versterking van de innerlijke samenhang door ver-
hoogde doelmatigheid.” De krijgsmacht zou aan het nieuwe strategische concept van het bond-
genootschap worden aangepast. De nota vervolgde evenwel met de waarschuwing dat de finan-
cieel-economische beperkingen die de regering zich op vrijwel elk gebied van staatszorg moest 
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opleggen, haar noodzaakten “ook de financiële grenzen voor de veiligheidszorg nog strakker 
te trekken”.35 Om de benodigde investeringsruimte te scheppen moesten de hoge exploitatie-
kosten drastisch worden teruggedrongen. Besparingen en doelmatigheid vormden eens te meer 
sleutelwoorden. Den Toom, de nieuwe minister van Defensie in het kabinet-De Jong, moest voor 
de periode 1969 tot en met 1971 genoegen nemen met een jaarlijks bedrag van 3.275 miljoen gul-
den. Dat basisbedrag, gebaseerd op de defensiebegroting voor 1968, werd met het oog op de 
prijsontwikkeling voor 1969 verhoogd met een accrès van 75 miljoen gulden. In 1970 en 1971 kon 
Defensie een verhoging van 95 miljoen tegemoet zien. Bovendien kwamen de algemene salaris- 
en pensioenmaatregelen niet ten laste van de defensiebegroting. Als voorheen werden de gel-
den volgens de 1:2:1 formule verdeeld over respectievelijk de Koninklijke Marine, de Koninklijke 
Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht.36

 Blijkens het witboek meende de regering dat de krijgsmacht binnen deze financiële grenzen 
haar taken “nog op redelijke wijze” moest kunnen vervullen.37 Niet iedereen was daar zo zeker 
van. Zo had Luns al gewaarschuwd dat Nederland met zijn defensie-uitgaven inmiddels “tot 
de staartgroep van de navo (...) [was] afgezakt”.38 Naar eigen zeggen was minister Den Toom 
tot enkele “rigoureuze ingrepen” gedwongen om binnen het defensiebudget de navo-verplich-
tingen zo goed mogelijk na te komen. Zo moest de marine vervroegd afscheid nemen van haar 
vliegkampschip, de Hr.Ms. Karel Doorman, terwijl de landmacht een inkrimping van het perso-
neelsbestand en een grote reorganisatie te wachten stond. De klu, ten slotte, moest de sterkte 
van haar twee f-104-squadrons met een nucleaire taak van achttien naar twaalf vliegtuigen 
inkrimpen. Andere bezuinigingsmaatregelen omvatten de sluiting van de vliegbases Ypenburg 
en Woensdrecht, de definitieve opheffing van het Korps Luchtwachtdienst en het in vredestijd 
onbemand laten van een Nike- en een hawk-squadron. Als klap op de vuurpijl moest de klu 
ook twintig Starfighters verkopen.39

 De krijgsmachtdelen zouden vooral zelf moeten ‘bloeden’ om de vervanging van hun verou-
derende materieel mogelijk te maken. De 225 miljoen gulden die het kabinet naar aanleiding van 
de Sovjet-invasie in Tsjechoslowakije ter beschikking stelde, bracht geen structurele verlichting. 
Den Toom verdeelde dit ‘extraatje’ naar eigen inzicht over de krijgsmachtdelen.40 De legerleiding 
mocht het geld zoals gezegd investeren in de aanschaf van tanks. De klu benutte haar deel van de 
‘Tsjechische injectie’, een bedrag van zestig miljoen gulden, om de nucleaire squadrons op sterkte 
te houden, daarmee gehoor gevend aan een dringende eis van saceur. Dit had tevens tot gevolg 
dat het aantal in de ‘uitverkoop’ gedane f-104’s tot acht zou worden verminderd.41

 Het kabinetsbesluit om eenmalig een miljoenenbedrag te voteren bracht scheuren in de 
voorheen breed gedragen steun voor het defensiebeleid aan het licht. Tijdens de behandeling 
van het voorstel in de Tweede Kamer nam ditmaal ook de pvda stelling tegen deze verdere 
verzwaring van de defensielasten.42 Daarmee toonde de grootste linkse oppositiepartij de kri-
tischer houding die ze, ingegeven door de interne vernieuwingsbeweging ‘Nieuw Links’, eind 
jaren zestig was gaan aannemen ten aanzien van de navo, het Nederlandse defensiebeleid en 
de rol van de Verenigde Staten. In oktober 1968 had de pvda haar nieuwe standpunten over het 
defensievraagstuk in een eigen defensienota, Doelmatig Defensiebeleid, gepubliceerd. Het hierin 
opgetekende streven naar bezuinigingen, taakverdeling en taakspecialisatie binnen de navo 
stond haaks op het regeringsbeleid.43 De ongemeen felle oppositie uit linkse hoek deed minis-
ter-president De Jong zelfs besluiten om de ‘Tsjechische injectie’ in een televisietoespraak aan 
de bevolking uit te leggen. Het negatieve pvda-standpunt kon in de Kamer weliswaar niet op 
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voldoende steun rekenen, maar het was wel een duidelijk signaal dat de consensus over het vei-
ligheids- en defensiebeleid geleidelijk afbrokkelde.44

Een ongewisse toekomst

Na twee jaren van relatieve rust blies de gezaghebbende historicus L. de Jong de discussie over 
het defensiebeleid in de zomer van 1970 nieuw leven in. In een toespraak voor de Nederlandse 
Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen uit de Bezettingstijd trok hij fel van leer tegen wat hij 
omschreef als “de uitholling van ons defensieapparaat”. Slechts een verhoging van de defen-
sie-uitgaven kon voorkomen dat de krijgsmacht opnieuw zo “dodelijk zwak” zou worden als het 
in de meidagen van 1940 was geweest. De snelle capitulatie had destijds laten zien waartoe een 
verwaarlozing van de krijgsmacht kon leiden. Ook deelde De Jong een sneer uit aan de pvda, 
die het dispuut over het defensiebeleid had aangezwengeld. De pvda, die nog “niet zo heel lang 
geleden een zuiver begrip toonde voor een verstandige defensie-inspanning”, maar die zich nu 
volgens De Jong weer begon te “wiegen in illusies die de vooroorlogse sdap al te boven was geko-
men”.45 De Jongs vurige pleidooi lokte veel politieke reacties uit. In antwoord op Kamervragen 
liet de minister-president weten de kritiek van zijn naamgenoot slechts ten dele te onderschrij-
ven. vvd-fractievoorzitter H. van Riel en minister Luns behoorden tot de meest uitgesproken 
voorstanders, terwijl de pvda, bij monde van fractievoorzitter J.M. den Uyl, de historicus ervan 
betichtte zich door Defensie te hebben laten influisteren.46

 Naarmate de Detente voortduurde, tekenden de partijpolitieke tegenstellingen zich steeds 
scherper af. Was het defensiebeleid in Van Stadens woorden in de jaren vijftig en zestig nog “gede-
politiseerd”, eind jaren zestig schrokken politieke partijen er niet voor terug om ook de krijgsmacht 
aan te grijpen als legitiem onderwerp om zich te onderscheiden.47 De toekomst van de Nederlandse 
krijgsmacht vormde dan ook een van de belangrijke verkiezingsthema’s bij de verkiezingen van 
april 1971. Premier De Jong had zijn kabinet, in weerwil van de politieke polarisatie, veilig naar de 
eindstreep weten te loodsen, maar was er niet in geslaagd knopen door te hakken ten aanzien van 
het defensiebeleid. Het nieuw te vormen kabinet kreeg die opdracht in de schoenen geschoven.
 Scheidend defensieminister Den Toom probeerde in een nota aan de informateur de rich-
ting van de formatiebesprekingen nog wel in een voor Defensie positieve zin te sturen. Den 
Toom pleitte ervoor de defensie-uitgaven te verhogen en deze bovendien rechtstreeks aan het 
nationaal inkomen te koppelen. Zijn gedachten gingen uit naar een stijging tot 4,2% van het 
nationaal inkomen voor de periode 1972-1975. Den Tooms ideeën werden opgepikt door de vvd 
en ds’70, die tezamen met de arp, chu en kvp op 6 juli 1971 het nieuwe kabinet vormden. Dit 
kabinet-Biesheuvel droeg opnieuw een centrumrechts signatuur. Ten opzichte van het vorige 
kabinet was ds’70, een van de pvda afgesplitste partij, de enige nieuwkomer. Bij de formatie-
besprekingen bleek het defensievraagstuk een teer punt, hetgeen het ook na het moeizaam tot 
stand gekomen regeerakkoord zou blijven. De coalitiepartners bereikten weliswaar overeen-
stemming over een koppeling van de defensie-uitgaven aan het nationaal inkomen, maar bleven 
intern verdeeld over de hoogte van het daarbij te hanteren percentage. Een commissie moest 
alle partijen op een lijn krijgen. Deze zogeheten Commissie-Van Rijckevorsel, samengesteld uit 
civiele en militaire deskundigen, afgevaardigden van de regeringspartijen en de pvda en d’66, 
diende in maart 1972 met een rapport te komen. Het kabinet wilde zich tot die tijd alleen vast-
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leggen op de in het regeerakkoord overeengekomen defensiebegroting voor 1972, te weten een 
stijging van de defensie-uitgaven met 6% en een ‘fooi’ van 55 miljoen gulden.48

 Het rapport dat de Commissie-Van Rijckevorsel op 27 maart 1972 presenteerde, maakte duide-
lijk dat de deskundigen het niet eens konden worden. De poging tot depolitisering van het defensie-
vraagstuk was mislukt. Een meerderheid van de commissie sprak zich uit voor het verhogen van de 
defensie-uitgaven voor de periode 1973-1976 tot 4,25% van het nationaal inkomen. De afgevaardig-
den van de kvp, arp, pvda en d’66 vertolkten het minderheidsstandpunt. Zij meenden dat de rege-
ring er goed aan deed het huidige percentage van 3,945% te handhaven en een aantal navo-taken 
af te stoten. Omdat Nederland de financiële middelen ontbeerde om drie volwaardige krijgsmacht-
delen in stand te houden, stelde de commissieminderheid het voortbestaan van de luchtmacht ter 
discussie.49 In deze adviezen klonk het geluid van de pvda door, die eind 1971 met Doelmatig Defensie-
beleid ii een vervolg op haar eerdere defensienota had gepubliceerd. Maar nog voor er harde noten 
konden worden gekraakt, viel het kabinet-Biesheuvel. Nieuwkomer ds’70 stapte in juli 1972 uit de 
regering na onenigheid over het te voeren financieel-economisch beleid. Het rompkabinet-Bies-
heuvel ii nam de honneurs waar tot de vervroegde Kamerverkiezingen van november 1972.
 Gelijk zijn voorganger liet minister H.J. de Koster (vvd), die slechts korte tijd de verant-
woordelijkheid voor het Ministerie van Defensie had gedragen, de kabinetsformateur zijn “per-
soonlijke denkbeelden over het defensiebeleid voor de komende tien jaar” na. In De Kosters 
politieke testament, dat de titel Defensiebeleid. Waarheen in de komende 10 jaar? droeg, vormde de 
“onverminderde handhaving” van de navo-taken het uitgangspunt. Om dat te realiseren zon-
der verhoging van de defensie-uitgaven, waartegen volgens De Koster nog te veel politieke weer-
stand bestond, stond hij “vrij ingrijpende wijzigingen in de bestaande militaire plannen” voor. 
Zijn voorstellen in die richting omvatten onder meer een verkorting van de duur van de eerste 
oefening, een verregaande standaardisatie op materieel gebied, een verlaging van de exploita-
tiekosten door personeelsreducties en een reorganisatie van de topstructuur van het Ministerie 
van Defensie.50 Voor dat laatste had De Koster het startsein tijdens zijn ambtstermijn al gege-
ven. Bij zijn aantreden verving hij de krijgsmachtdeelgebonden staatssecretarissen door één 
staatssecretaris voor Defensie, A. van Es (arp). Vervolgens waardeerde de bewindsman in 1972 
de rol van de Defensieraad op, van een louter coördinerend tot een beleidsvormend en -bepa-
lend orgaan. Hiermee beoogde De Koster de bestaande verticale organisatiestructuur, die de drie 
krijgsmachtdelen naar zijn mening te veel autonomie bood, te verzwakken door de ‘horizon-
tale’ (functionele) elementen te versterken.51 Een gedeeltelijk gerenoveerde topstructuur van het 
ministerie en een defensiebegroting voor 1973, die opnieuw noodgedwongen teruggreep op een 
verhoging met een accrès, waren de belangrijkste erfenissen die De Koster het nieuwe kabinet 
naliet. Tal van zaken, waaronder een besluit over de vervanging van de f-104g, liet het kabi-
net-Biesheuvel echter onaangeroerd. Alle hoop was gevestigd op de nieuwe regering om aan de 
aanhoudende onzekerheid over de toekomst van de krijgsmacht een einde te maken.52

Een Keerpunt?

De schrik sloeg de militaire leiding echter om het hart toen de progressieve partijen pvda, d’66 en 
ppr (Politieke Partij Radikalen) in 1972 als winnaars uit de verkiezingsstrijd tevoorschijn kwamen. 
Keerpunt ’72, hun gezamenlijke verkiezingsprogramma, leek voor Defensie dan ook zware tijden 
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aan te kondigen. De progressieve partijen waren voornemens de defensielasten in vier jaar tijd met 
1,5 miljard gulden te verminderen. Andere speerpunten betroffen ontwapening en het afstoten 
van nucleaire taken, terwijl ook de voortzetting van het Nederlands lidmaatschap aan de navo ter 
discussie werd gesteld. Toch werd de soep niet zo heet gegeten als ze werd opgediend. Gedrieën 
behaalden de partijen geen meerderheid. Pas na langdurige formatiebesprekingen trad op 11 mei 
1973 het kabinet-Den Uyl aan, waarin verder ook de arp en kvp zitting namen. In ruil voor hun 
toetreding moesten de progressieve partijen op defensiegebied concessies doen, wat resulteerde 
in de matiging van de meer “radicale uitgangspunten” van Keerpunt ’72.53

 Na een lastige start, waarin de nieuw aangetreden minister van Defensie H. Vredeling (pvda) 
en zijn staatssecretarissen A. Stemerdink (pvda; beleidsterrein Materieel) en J.A. Mommersteeg 
(kvp; Personeel) hun aandacht onder meer moesten wijden aan de ‘Generaalsruzie’54, werd de al in 
de regeringsverklaring aangekondigde defensienota op 9 juli 1974 dan eindelijk gepresenteerd. Het 
was het eindproduct van een maandenlang gevecht, waarbij minister Vredeling, zijn collega-mi-
nisters, de leden van de oppositiepartijen, de drie krijgsmachtdelen en de navo-bondgenoten 
elkaar veelvuldig in de haren waren gevlogen. Om de veiligheid van het bestaan. Defensiebeleid in de 
jaren 1974-1983, zoals de Defensienota 1974 voluit heette, verkoos kwaliteit boven kwantiteit. Door 
fors te snijden in de personeelsomvang van het defensieapparaat daalden de exploitatiekosten, 
waardoor de investeringsruimte ontstond om de materiële achterstanden weg te kunnen werken.55 
Een nieuw financieringssysteem (programmabudgettering) verving de plafondmethode. Dit sys-
teem van financiële meerjarenafspraken, gebaseerd op een planning in fysieke eenheden (aan-
tallen tanks, vliegtuigen, personeel, enzovoort), zou naar verwachting beter in staat zijn prijsstij-
gingen op te vangen. Ook de vaste verdeelsleutel werd in de ban gedaan.56 Op het oog eerbiedigde 
de nota de in Keerpunt ’72 opgetekende bezuinigingswens van 1,5 miljard gulden, maar van een 
bezuiniging in absolute zin was in de praktijk geen sprake. De defensie-uitgaven groeiden alleen 
niet in dezelfde mate als het nationaal inkomen.57 Enkele andere wensen van het verkiezingspro-
gramma, zoals een verkorting van de diensttijd, werden daarentegen wel (deels) ingewilligd.
 Hoffenaar concludeert terecht dat de Defensienota 1974 achteraf bezien niet het in militaire 
kringen gevreesde ‘keerpunt’, maar juist het startsein voor de transformatie tot een weliswaar klei-
nere, doch veel beter geëquipeerde Nederlandse krijgsmacht betekende.58 Het kabinet-Den Uyl gaf 
de luchtmachtleiding groen licht voor de vervanging van de Starfighter. Het zette zijn handteke-
ning onder een nieuwbouw- en moderniseringsprogramma voor de marine en stond de kl toe de 
mechanisering van 5 Divisie te voltooien. Mede dankzij de instroom van dit moderne materieel 
zou Nederland in latere jaren tot het spreekwoordelijke ‘A-Team’ van de navo gaan behoren.59

4.3 Het militair-strategische en militair-operationele niveau: 
 ‘flexibiliteit’ als het nieuwe toverwoord

De aanschaf van een nieuwe generatie tanks, schepen en vliegtuigen stelde de Nederlandse 
krijgsmacht in staat haar aanpassing aan de navo-strategie van Flexible Response af te ronden. 
Op luchtmachtgebied, bijvoorbeeld, voldeed de veelgeprezen f-104g Starfighter niet langer 
volledig aan de eisen van de nieuwe strategie. De f-104g behield zijn waarde als onderschep-
pingsjager, maar naar zijn voornaamste kwaliteit in offensieve zin – het uitvoeren van nucleaire 
bombardementen – was na de strategiewisseling minder vraag.
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In tegenstelling tot voorgaande strategische concepten, waarin voor de conventionele strijd-
krachten slechts een bescheiden rol als ‘schild’ (in Britse ogen vooral als ‘struikeldraad’) was 
weggelegd, plaatste de nieuwe strategie de conventionele eenheden prominenter op de voor-
grond. Crisisbeheersing vormde het sleutelbegrip van Flexible Response: het was in de eerste 
plaats zaak de agressie in te dammen. Een gewapend conflict moest zo snel mogelijk en op een 
zo laag mogelijk geweldsniveau worden beëindigd. De primaire doelstelling, het afschrikken 
van een Warschaupact-aanval, had ze gemeen met haar voorgangers, maar indien afschrikking 
onverhoopt mocht falen, dan voorzag Flexible Response niet langer automatisch in een nucleair 
antwoord. “The deterrent concept of the Alliance is based on (...) a flexibility which will prevent 
the potential aggressor from predicting with confidence nato’s specific response to aggres-
sion, and which will lead him to conclude that an unacceptable degree of risk would be involved 
regardless of the nature of his attack.”60 De nieuwe strategie liet dus in het midden met welke 
middelen de navo agressie zou beantwoorden. Echter, niet alleen Moskou verkeerde in het 
ongewisse over de geallieerde reactie. Binnen het bondgenootschap bestond evenmin duidelijk-
heid. Het ambigue taalgebruik waarvan het strategische document zich bediende, was bewust 
zo gekozen om alle bondgenoten met de strategie te kunnen laten instemmen. Washington, dat 
een oorlog in West-Europa ‘conventioneel’ wilde houden om het Amerikaanse continent te vrij-
waren van een nucleair Sovjet-tegenoffensief, en de Europese landen, die alleen bij afschrikking 
gebaat waren en een garantie eisten dat de Verenigde Staten hun kernwapenarsenaal zouden 
aanspreken. Iedere lidstaat interpreteerde de strategie naar eigen inzicht.61

 Flexible Response onderscheidde drie mogelijke wijzen van militair optreden. Als uit-
gangspunt gold dat de vijandelijkheden in eerste instantie op een naar aard en omvang gelijk 
geweldsniveau (nucleair of conventioneel) zouden worden beantwoord (direct defence), behou-
dens bij een massale kernwapenaanval. navo-strijdkrachten moesten sterk genoeg zijn om de 
agressie te bedwingen of de agressor tot escalatie te dwingen. Mocht direct defence evenwel falen, 
dan nam de navo haar toevlucht tot deliberate escalation. Zoals de naam al aangeeft, voorzag 
deze tweede optie in een opzettelijke escalatie, met dien verstande dat getracht moest worden 
de omvang en intensiteit van het conflict beheersbaar te houden. Dit sloot de inzet van bij-
voorbeeld tactische kernwapens niet uit om de vijand tot inkeer te brengen en zijn agressie te 
staken. Nog een trede hoger op de escalatieladder stond de inzet van strategische kernwapens. 
Dergelijke wapens waren voorbehouden voor een general nuclear response, een massale kernwa-
penaanval tegen militaire en industriële doelen. Deze optie was ook het enige antwoord op een 
grootschalige Sovjet-kernwapenaanval.62

 De bondgenoten werden het onderling nooit eens waarop de nadruk moest liggen. De Ver-
enigde Staten benadrukten direct defence, dat de meeste kans bood een conflict te beëindigen nog 
voor deze tot nucleaire dimensies kon uitgroeien. De Europese lidstaten zetten al hun kaarten 
op deliberate escalation en de daarvan uitgaande dreiging dat de Verenigde Staten tot de inzet van 
kernwapens zouden besluiten.63 Dat gold evengoed voor Nederland. Hoewel de regering zich al 
in de Defensienota 1960 had uitgesproken voor een flexibeler strategie die niet louter op nucleaire 
afschrikking berustte, bleek zij evenmin bereid of in staat om de voor de versterking van de con-
ventionele strijdkrachten vereiste financiële offers te brengen.64

 De maatregelen om Flexible Response met succes te kunnen uitvoeren, waren vervat in docu-
ment mc 48/3, Measures to Implement the Strategic Concept for the Defence of the nato Area. De 
flexibiliteit van de strategie vereiste een breed spectrum aan conventionele, tactisch nucleaire 
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en strategisch nucleaire middelen. Om flexibel en tijdig op de verscheidenheid aan mogelijke 
agressievormen te kunnen reageren, onderstreepte mc 48/3 onder meer het belang van vroegtij-
dige waarschuwing, moderne verbindingen, een hoge paraatheidsgraad, verbeterde luchtverde-
diging, parate eenheden, mobilisatie en ‘flexibele’ logistiek.65

Europese initiatieven

Bovenal vereiste Flexible Response een versterking van de conventionele navo-strijdkrachten 
teneinde de ‘conventionele optie’ van de strategie meer geloofwaardigheid te geven. Zolang de 
Europese lidstaten echter hun strijdkrachten niet op de door Flexible Response voorgeschreven 
sterkte brachten, bleven zij afhankelijk van het Amerikaanse kernwapenarsenaal. In die zin ver-
schilde de strategie weinig van Massive Retaliation. Als gezegd bleven de Europese lidstaten op 
dit punt aanvankelijk in gebreke. Frankrijk onttrok in 1966 zijn strijdkrachten aan de navo. De 
Franse troepen bleven echter wel ‘beschikbaar’, waarmee de Franse houding de in de nieuwe 
navo-strategie ingebouwde onzekerheid in zekere zin zelfs vergrootte. De Verenigde Staten en 
Groot-Brittannië dunden een jaar later hun troepenmacht op het continent met respectieve-
lijk 35.000 en 6.000 man uit, ofschoon ook deze eenheden ter beschikking van de navo bleven 
staan. België, Canada, de Bondsrepubliek en Luxemburg hadden zoals gezegd eveneens plannen 
in de maak om hun bijdragen te minderen. saceur Lemnitzer zag deze “downward trend” met 
lede ogen aan. “The net result is a further degradation and reduction of a force posture which I 
already consider to be marginal – both quantitatively and qualitatively.”66 Flexible Response leek 
voortijdig failliet verklaard. Pas toen de Verenigde Staten, mede door de toenemende politieke 
ontspanning en de geldverslindende oorlog in Vietnam, hun interesse in de verdediging van 
West-Europa dreigden te verliezen, toonden de Europese landen de bereidheid een groter aan-
deel in de bondgenootschappelijke defensielasten te dragen.
 Om de zwakke plekken in haar verdediging te identificeren, ondernam de navo in 1969 een 
studie naar de problemen die het bondgenootschap het komende decennium te wachten ston-
den. Het resultaat, Alliance Defence Problems for the 1970s (ad’70), wees uit dat de beschikbare 
conventionele strijdkrachten in de Centrale Regio zonder toename van het aantal eenheden en 
verbeteringen in hun uitrusting niet in staat waren gedurende langere tijd een direct defence te 
voeren.67 Tot de belangrijkste geïdentificeerde tekortkomingen behoorden de tank- en anti-
tankcapaciteit, de luchtverdediging (in het bijzonder de actieve vliegbasisverdediging en het 
gebrek aan verharde vliegtuigonderkomens), de onderzeebootbestrijding, de verbindingen, de 
oorlogsvoorraden en de dislocatie van eenheden. Lidstaten werden aangemoedigd hun defen-
sie-uitgaven te verhogen om deze verbeteringen te bekostigen. ad’70 vormde een eerste aanzet 
de verzwakking van de conventionele slagkracht een halt toe te roepen.68

 De Europese defensieministers besloten de Verenigde Staten hun goede wil te tonen en een 
aantal van de in ad’70 gesignaleerde tekortkomingen aan te pakken. Daartoe verenigden zij zich 
in de Eurogroep, waarin met uitzondering van Frankrijk, Portugal en IJsland alle Europese lid-
staten waren vertegenwoordigd. In de persoon van minister Den Toom speelde Nederland een 
vermeldenswaardige rol bij dit Europese topoverleg, dat tot doel had “een Europese prestatie” te 
stellen tegenover de Amerikaanse presentie in Europa. In essentie betrof het hier een hernieuwd 
debat over burden sharing.69 Den Toom, hoewel hem min of meer bij toeval het voorzitterschap 
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van de Eurogroep was toebedeeld, volbracht zijn taak met verve. In een onderhoud met de secre-
taris-generaal van de navo, Manlio Brosio, en de Amerikaanse Secretary of Defence, Melvin Laird, 
opperde Den Toom de mogelijkheid dat de Eurogroeplanden een extra financiële bijdrage zou-
den leveren aan het navo-infastructuurfonds. Hiermee konden voor de uitvoering van Flexible 
Response essentiële zaken worden gefinancierd, waarbij zijn gedachten uitgingen naar de con-
structie van verharde vliegtuigonderkomens en een verbeterd communicatiesysteem. Laird 
was meteen enthousiast.70 Den Toom wist op de novembervergadering van de Eurogroep ook 
de meeste Europese collega’s warm te krijgen voor zijn voorstel. Alleen Groot-Brittannië, dat 
vond dat het reeds genoeg aan de Europese defensie had bijgedragen, spartelde even tegen.71 In 
december 1970 zetten de tien Europese defensieministers hun paraaf onder het European Defence 
Improvement Programme. Dit moderniseringsprogramma bevatte drie elementen. Over een peri-
ode van vijf jaar stelden de landen gezamenlijk 420 miljoen dollar ter beschikking voor de bouw 
van vliegtuigonderkomens en een geïntegreerd navo-communicatiesysteem. Nederland zette 
hiervoor jaarlijks een bescheiden bedrag (circa 30 miljoen gulden) opzij, een bedrag dat zou 
worden gefinancierd bovenop de defensiebegroting. Ten tweede zegden Groot-Brittannië, de 
Bondsrepubliek, België en Noorwegen toe extra nationale verbeteringen door te voeren, waar-
mee omgerekend 500 miljoen dollar was gemoeid. Tot slot zou de Bondsrepubliek voor circa 80 
miljoen dollar aan transportvliegtuigen aan Turkije leveren.72

 De Europese geste had het gewenste effect. President Nixon reageerde met de toezegging 
het aantal in Europa gestationeerde Amerikaanse eenheden te handhaven en tevens van nieuw 
materieel te voorzien. Daarmee nam Nixon de angst bij de Europese lidstaten voor eenzijdige 
troepenreducties weg.73

De strijdkrachten van het Warschaupact: een kwalitatieve inhaalslag

Terwijl de navo met hangen en wurgen een meer geloofwaardige conventionele strijdmacht 
op de been bracht, ondergingen de Warschaupact-strijdkrachten een modernisering die zijn 
weerga niet kende. De belangrijkste prestaties werden geboekt op nucleair-strategisch gebied, 
waar de Sovjet-Unie nucleaire pariteit bereikte.74 Tegenover het Amerikaanse kernwapenarse-
naal van 1.054 icbm’s en 656 slbm’s kon de Sovjet-Unie in 1970 een aantal van 1.465 icbm’s en 
229 slbm’s stellen. Ofschoon de Verenigde Staten verwachtten dat de Sovjet-Unie met nucleaire 
pariteit genoegen zouden nemen, voerde Moskou nadien haar kernwapenarsenaal verder op. 
Vanaf 1971 sloeg de balans duidelijk in Sovjet-voordeel door.75

 Ook in kwalitatief opzicht maakte de Sovjet-Unie vorderingen. Drie nieuwe typen icbm’s 
maakten in de tweede helft van de jaren zestig hun opwachting in de Strategische Raketstrijd-
krachten. De belangrijkste was de ss-9 Scarp, de eerste Sovjet-Russische icbm van de tweede gene-
ratie. De ss-9, waarvan er ruim driehonderd operationeel werden, werd door de navo gevreesd om 
zijn zware kernkop en trefzekerheid.76 De tweede nieuwe aanwinst was de ss-11 Sego, die gold als 
tegenhanger van de Amerikaanse Minuteman i. Van deze kleinere icbm werden er circa duizend 
gebouwd. Het was de eerste icbm van Sovjet-makelij die was voorzien van Mutiple Re-entry Vehicles 
(mrv). mrv’s hadden in plaats van een enkele kernlading meerdere kleinere kernkoppen, daarmee 
de kans op een voltreffer vergrotend. Begin jaren zeventig was de technologie zelfs zover gevorderd 
dat het mogelijk werd deze kernkoppen elk een afzonderlijk doel te laten treffen (Multiple Independ-
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ently Targeted Re-entry Vehicles; mirv).77 Zowel de Sovjet-Unie als de Verenigde Staten gingen mas-
saal over tot het ‘mirv’en’ van hun icbm-arsenaal. De ss-13 Savage, die in 1972 in kleine aantallen 
in dienst kwam, bezat daartoe echter geen mogelijkheid.78

 Eenzelfde kwantitatieve en kwalitatieve verbetering deed zich voor bij de andere krijgs-
machtdelen. De rol van air power in het strategisch concept van het Warschaupact was groei-
ende. De belangrijkste begunstigde van Moskous hernieuwde bewapeningsdrift waren dan ook 
de luchtstrijdkrachten, waarvan het aandeel in de defensiebegroting tussen 1967 en 1977 snel-
ler steeg dan dat van andere krijgsmachtdelen.79 De tactische luchtstrijdkrachten, een van de 
vier componenten van de Sovjet-luchtstrijdkrachten, zagen hun vliegtuigbestand met pakweg 
50% toenemen.80 De invoering van meer en betere jachtbommenwerpers had tevens consequen-
ties voor het takenpakket van de tactische squadrons. De beperkte offensieve kwaliteiten van 
vroegere typen jachtbommenwerpers hadden de tactische luchtstrijdkrachten lange tijd ver-
oordeeld tot een luchtverdedigingsrol. De introductie van de Su-17M Fitter en mig-23b Flogger, 
jachtbommenwerpers van de derde generatie die hun voorgangers op het gebied van actiera-
dius, wapenlast en doelopsporingsapparatuur ruimschoots overtroffen, stelden de tactische 
luchtstrijdkrachten begin jaren zeventig in staat deze luchtverdedigingstaak te verruilen voor 
meer offensieve taken, zoals directe luchtsteun en interdictie.81

 De mig-23b jachtbommenwerper vond zijn oorsprong in de mig-23 Flogger luchtverdedi-
gingsjager, die tezelfdertijd bij de nationale luchtverdediging werd ingevoerd. De Flogger was 
het eerste jachtvliegtuig van Sovjet-makelij dat over een radarsysteem beschikte met (beperkte) 
mogelijkheden om laagvliegende vliegtuigen op te sporen. Het was bovendien bewapend met een 
nieuwe generatie lucht-luchtraketten, waarmee doelen beyond visual range (op afstanden verder 
dan 30 kilometer) konden worden aangevallen. Ofschoon de Flogger een capabel jachtvliegtuig 
was, eiste een ander ontwerp van ontwerpbureau Mikoyan en Gurevich in deze jaren vrijwel alle 
Westerse aandacht op. Deze eer kwam de gelijktijdig ontwikkelde mig-25 Foxbat toe, een onder-
scheppingsjager met een topsnelheid van ruim 3.000 km/h. De revolutionaire Foxbat kwam als 
een enorme schok voor de navo. Het Westerse ontzag voor de mig-25 ebde pas weg nadat een Sov-
jet-deserteur, luitenant Viktor Belenko, in 1976 zijn mig op de Japanse vliegbasis Hakodate aan de 
grond had gezet. Dit bood Westerse analisten een onverwachte kans om dit ‘superjachtvliegtuig’ 
te bestuderen. Opnieuw bleken perceptie en werkelijkheid ver uiteen te liggen: hoewel een uitste-
kende onderscheppingsjager, beschikte de Foxbat zeker niet over alle capaciteiten die de navo dit 
vliegtuig had toegedicht.82 De Foxbat, de Flogger en een nieuw geleid wapensysteem tegen hoog-
vliegende doelen, de sa-4 Ganef, voegden nieuwe capaciteiten toe aan de toch reeds moeilijk door-
dringbare luchtverdediging van het Warschaupact. Dit geïntegreerde luchtverdedigingssysteem 
berustte op vroegtijdige waarschuwing door duizenden elkaar overlappende radarsystemen, met 
een apart radarnetwerk voor de detectie van laagvliegende vliegtuigen.83

 De belangrijkste nieuwe aanwinst voor de strategische luchtstrijdkrachten was de Tu-22M 
Backfire, die in 1973 zijn operationele debuut maakte. Deze doorontwikkeling van de Tu-22 Blin-
der werd geruime tijd geplaagd door kinderziektes, maar nadat deze eenmaal waren verholpen 
beschikte de Sovjet-Unie over een middelzware bommenwerper die de navo door zijn snelheid, 
bereik en bewapening angst inboezemde.84 De vierde en laatste component van de Sovjet-lucht-
strijdkrachten, de militaire luchttransportvloot, profiteerde eveneens van de moderniserings-
golf. Zij zag haar inzetmogelijkheden verruimd door de invoering van de gigantische An-22 
Cock, destijds ’s werelds grootste transportvliegtuig, en de An-26 Curl.
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Onder Brezjnev werden de maritieme strijdkrachten, voorheen een ondergeschoven kindje, sterk 
opgewaardeerd. Midden jaren zestig gaf de Sovjet-leider het startsein voor een omvangrijke vloot-
uitbreiding. Tot de voornaamste aanwinsten van de Sovjet-marine behoorden twee helikoptervlieg-
kampschepen van de Moskva-klasse, geleidewapenkruisers van de Kresta-klasse en Delta i- en 
Yankee-kernonderzeeboten. Deze moderne schepen boden Moskou de middelen aan power projec-
tion te doen. Sovjet-schepen gingen zich op alle zeeën vertonen, waaronder in de door de navo als 
haar ‘binnenzee’ beschouwde Middellandse Zee. Met het oog op de bestrijding van Amerikaanse 
onderzeeboten groeiden de maritieme luchtstrijdkrachten eveneens in aanzien. In haar jacht op 
Amerikaanse vliegkampschepen kon de marineluchtvloot beschikken over de dodelijke combina-
tie van de Tu-22 Blinder bommenwerper en de as-4 Kitchen antischeepsraket.85

 Een blik op de Sovjet-landstrijdkrachten leert dat ook deze door het Kremlin niet werden ver-
geten. De Sovjet-divisies groeiden in omvang, terwijl de invoering van nieuw materieel zoals de 
t-64 en t-72-tank, het bmp-1-infanteriegevechtsvoertuig en mobiele artillerie hun mobiliteit en 
vuurkracht vergrootten. Divisies kregen voorts de beschikking over geleide antitankwapens en 
mobiele luchtafweersystemen, waaronder de draagbare infrarood-geleide sa-7 Grail, de reeds 
beschreven Gainful en Shilka en de eveneens volledig mobiele sa-8 Gecko en sa-9 Gaskin.86 Een 
derde belangrijke ontwikkeling was de invoering van krachtiger helikopters. Een aantal nieuwe 
helikoptertypen, in het bijzonder de Mi-8 Hip-transporthelikopter en de Mi-24 Hind-aanvals-
helikopter, gaven een krachtige impuls aan het uitvoeren van luchtmobiele operaties.87

 Waar de navo zich in het verleden nog kon voorstaan op de kwalitatieve voorsprong die zij 
op de Sovjet-Unie had, leek deze thans geslonken. Voor zowel de land- als de luchtstrijdkrachten 
gold bovendien dat het Warschaupact wat betreft aantallen wapensystemen nog altijd veruit de 
overhand had. Tegenover de 10.500 tanks die de navo in 1969 in het veld kon brengen, stelde het 
Warschaupact er ruim drie keer zoveel. Grofweg eenzelfde verhouding gold de aantallen artille-
riestukken en grond-lucht geleidewapensystemen. Bij de anti-tankwapens hielden beide zijden 
elkaar met 10.000 stuks in balans, maar bij de gevechtsvoertuigen sloeg de balans met 19.000 
tegen 37.000 weer ruim in Warschaupact-voordeel uit. Op luchtmachtgebied stond de navo er 
met 3.100 tactische gevechtsvliegtuigen tegenover 5.700 vliegtuigen aan Warschaupact-zijde 
(exclusief 2.600 jachtvliegtuigen van de Sovjet-luchtverdediging) weinig beter voor.88

 Voorts had het Warschaupact lering getrokken uit de Zesdaagse Oorlog en besteedde het 
enorme sommen geld aan de passieve en actieve luchtverdediging van haar vliegbases. Vooral 
op vliegbases in de ddr en Polen verrezen op grote schaal betonnen vliegtuigonderkomens 
om de overlevingskansen van de vliegtuigen te vergroten. Bovendien werden de bases omge-
ven door luchtdoelgeschut en geleide wapens.89 Die maatregelen boden een goede bescherming 
tegen luchtaanvallen met conventionele wapens, waartoe de navo zich in lijn met de Flexible 
Response-strategie wellicht moest beperken. Andere punten die in het voordeel van de lucht-
strijdkrachten van het Warschaupact spraken, waren een grotere mate van standaardisatie; de 
mogelijkheid van de meeste tactische Sovjet-gevechtsvliegtuigen om vanaf korte, onverharde 
oppervlakten (autowegen) te opereren; en hun betere training en uitrusting op het gebied van 
elektronische oorlogvoering.
 Natuurlijk kenden zij evengoed zwakke punten. Deze lagen volgens de navo in hoofdzaak 
op het elektronische vlak, waardoor operaties bij nacht of slecht zicht en onderscheppingen 
op zeer lage hoogten moeilijkheden opleverden. Ook wat betreft actieradius en wapenlast ble-
ven de Sovjet-jachtbommenwerpers achter bij hun Westerse tegenhangers. Bovendien moes-
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ten de satellietlanden zich behelpen met minder geavanceerde ‘exportversies’ van Sovjet-ge-
vechtsvliegtuigen, terwijl zij evenmin beschikten over offensieve vliegtuigen. Ook de andere 
krijgsmachtdelen kenden tekortkomingen. De achilleshiel van het ongeveer 2,4 miljoen man 
sterke Sovjet-leger bleef zijn afhankelijkheid van de spoorwegen voor strategische mobiliteit 
en de logistiek. De Sovjet-marine, hoewel over de hele linie verbeterd, had nog geen afdoende 
antwoord gevonden op het probleem van onderzeebootbestrijding. Bovendien bleef de onder-
houdscapaciteit achter bij de constructie van nieuwe oorlogsbodems, waren Sovjet-onderzee-
boten luidruchtiger (en daardoor makkelijker te detecteren) dan hun Westerse soortgenoten en 
beschikte de Sovjet-marine niet over vliegkampschepen. En voor wat betreft de strijdkrachten 
van de satellietlanden, die samen een kleine maritieme strijdmacht, 63 divisies en 2.600 lucht-
verdedigingsjagers inbrachten, hun loyaliteit bleef als voorheen omgeven door vraagtekens.90

 Hoewel het afhaken van een of meer satellietlanden de zaken logischerwijs zou compliceren, 
was hun bijdrage niet van doorslaggevende betekenis voor de uitvoering van de operatieplannen. 
Evenmin leek Moskou er aanvankelijk veel aan gelegen zich aan de Westerse ‘spelregels’ te houden 
en een oorlog conventioneel te houden. Sovjet-analisten deden Flexible Response lange tijd af als 
ongeloofwaardig, aangezien de navo gezien haar conventionele inferioriteit niet in staat werd 
geacht een oorlog zonder kernwapens te beslechten. Gaandeweg begon het Moskou te dagen dat 
deze nieuwe navo-strategie, met haar nadruk op conventionele operaties, het Warschaupact juist 
in de kaart speelde. De Sovjet-doctrine onderging daarop, vanuit de optiek dat de aanval de beste 
verdediging vormde, in de vroege jaren zeventig een verandering. De operatieplannen van het 
Warschaupact, waarin (strategische en tactische) nucleaire wapens als vanouds een vast ingredi-
ent vormden, voorzagen niet langer in een uitputtingsoorlog, maar in een korte, zeer intensieve 
“blitzkrieg”, waarbij gepantserde en gemechaniseerde eenheden, ondersteund door tactische 
luchtstrijdkrachten, helikopters en luchtmobiele operaties, tot diep in West-Europa zouden bin-
nendringen.91 Het doel was de Bondsrepubliek en Frankrijk snel onder de voet te lopen om vervol-
gens naar de Atlantische kust en het Iberisch schiereiland door te stoten. Tegelijkertijd vond een 
offensief plaats tegen de zwakkere noordflank van de navo, teneinde de Sovjet-marine toegang te 
verschaffen tot de Baltische kust, van waaruit ze de geallieerde communicatielijnen kon verbreken 
en maritieme operaties in de Noordzee kon ondernemen. Tegelijkertijd namen intercontinentale 
ballistische raketten, aangevuld met strategische bommenwerpers, het navo-vergeldingspoten-
tieel onder handen om het bondgenootschap – mocht het daartoe al willen besluiten – de nucleaire 
kaart uit handen te nemen voor het deze kon uitspelen.92

Onzekerheid troef: de navo-reactie

Flexible Response mocht dan politiek verantwoord zijn, militair gezien stelde het de navo voor 
problemen. De ontzagwekkende kwantitatieve en kwalitatieve groei van de zijde van het War-
schaupact, die mede een reactie was op de nieuwe navo-strategie, leek de kansen op een succes-
volle conventionele verdediging door de navo te verkleinen. Bovendien nam hierdoor ook het 
gevaar van overrompeling (en het daarmee samenhangende gevaar van onvoldoende tijd voor 
besluitvorming) exponentieel toe. Gelet op de schaarste aan conventionele strijdkrachten bood 
een verdediging in de diepte het bondgenootschap veruit de beste vooruitzichten. Uit politieke 
overwegingen wenste de Bondsrepubliek, maar bijvoorbeeld ook Nederland, desondanks aan 
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‘voorwaartse defensie’ vast te houden. navo-oefeningen wezen evenwel keer op keer uit dat het 
onmogelijk was zonder inzet van ten minste een gering aantal tactische nucleaire wapens stand 
te houden tegen een grootschalig grondoffensief. Dit zou ongetwijfeld een Sovjet-reactie uitlok-
ken. Het gevaar van nucleaire escalatie lag voortdurend op de loer.93

 De navo schatte de kans dat de Sovjet-Unie doelbewust een grote oorlog in Europa zou initi-
eren niet erg hoog in. Het gevaar school lager in het geweldsspectrum, waar een beperkte oorlog 
in de periferie van het verdragsgebied weleens onbedoeld in een grootschalige oorlog zou kun-
nen ontaarden. De navo-strijdkrachten stonden dan ook voor de lastige taak zich te prepare-
ren op een scenario dat kon variëren van een lokaal conflict tot een wereldoorlog, te beslechten 
met conventionele, tactisch nucleaire- of strategisch nucleaire middelen, ofwel een combinatie 
daarvan. De navo-operatieplannen werden afgestemd op een verdediging met conventionele 
middelen, zonder daarbij de nucleaire oorlogvoering uit het oog te verliezen.
 Ook binnen de strategie van Flexible Response bleef het belang van het luchtwapen onver-
minderd groot. Als kernwapendrager, mocht het tot een nucleaire uitwisseling komen, maar 
evenzeer als tegenwicht tegen de overmacht aan conventionele wapensystemen aan War-
schaupact-zijde. Door de nadruk op conventioneel optreden nam de behoefte aan interdictie 
en directe luchtsteun (close air support; cas) verder toe. Bovendien zou het winnen en behou-
den van het luchtoverwicht boven het slagveld cruciaal zijn om de landstrijdkrachten te vrij-
waren van luchtaanvallen door vijandelijke (jacht)bommenwerpers.94 Volgens het ideale (niet 
noodzakelijkerwijs meest realistische) scenario zouden luchtverdedigingsjagers offensieve 
fighter sweeps vliegen boven het gevechtsgebied op zoek naar ‘prooi’, terwijl navo-jachtbom-
menwerpers counter-air-missies uitvoerden om de vliegtuigen van het Warschaupact op hun 
vliegbases te verrassen. Radarsystemen en commandocentra vormden eveneens high priority 
targets. De geleidewapengordel in de Bondsrepubliek, met een flexibele verdedigingslinie van 
luchtverdedigingsjagers daarachter, moest verhinderen dat vijandelijke luchtstrijdkrachten de 
navo-luchtstrijdkrachten met gelijke munt konden terug betalen. De hoofdtaak van de bond-
genootschappelijke luchtverdediging bleef echter de bescherming van het Amerikaanse en 
Britse strategische vergeldingspotentieel, waarop wellicht een beroep moest worden gedaan. 
Tactische en strategische verkenningsvliegtuigen voedden de navo-bevelhebbers ondertussen 
met informatie, terwijl transportvliegtuigen af en aan vlogen om materieel en personeel aan te 
voeren. In tactische mobiliteit werd voorzien door helikopters, die, zo had de Vietnamoorlog 
uitgewezen, daarvoor uitermate geschikt waren.95

 Flexibiliteit en een snel reactievermogen maakten het luchtwapen volgens shape tot een 
“powerful instrument for escalation or de-escalation as the political situation requires”.96 Veel jacht-
bommenwerpers onder shape’s hoede waren dual capable en konden in betrekkelijk korte tijd hun 
conventionele munitie inruilen voor tactische kernwapens, of vice versa. Andere waren multi-role 
inzetbaar. De veelzijdigheid van het luchtwapen zorgde tezelfdertijd voor dilemma’s. Moesten 
multi-role-gevechtsvliegtuigen in de eerste uren van de strijd worden ingezet in een defensieve of 
toch in een offensieve rol? Kon saceur het verlies van kostbare dual capable-gevechtsvliegtuigen 
bij het uitvoeren van conventionele luchtoperaties riskeren? Wat nu als de situatie op de grond 
verslechterde en de troepen op de grond om luchtsteun schreeuwden?97

 De navo-landstrijdkrachten moesten iedere aanval op agressieve wijze beantwoorden om zo 
snel mogelijk inzicht te krijgen in de omvang van de vijandelijkheden. Indien er slechts sprake 
bleek van limited agression, dan schreven de operatieorders een tegenaanval voor om de integri-
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teit van het navo-territoir te herstellen. Waren de grondtroepen echter duidelijk in het nadeel, 
dan moesten zij de vijand zo lang mogelijk ‘binden’ om voldoende tijd te winnen voor de politieke 
besluitvorming over een mogelijke kernwapeninzet.98 Een mogelijke uitkomst van dit politieke 
beraad was deliberate escalation. Wanneer een ‘demonstratieve’ inzet van een of meer tactische 
nucleaire wapens de agressor evenwel niet tot inkeer bracht of in een totale nucleaire oorlog ont-
aardde, dan werd het geallieerde voortzettingsvermogen in hoofdzaak bepaald door de tijdige aan-
voer van strategische versterkingen vanuit de Verenigde Staten en Canada. De bescherming van 
de vitale communicatielijnen tussen Europa en het Amerikaanse continent gold nog altijd als een 
van de hoofdtaken van de maritieme navo-strijdkrachten. Voor sommige maritieme wapensys-
temen was bovendien een rol weggelegd bij het nucleaire tegenoffensief. Zo vertegenwoordigden 
de met ballistische raketten bewapende onderzeeboten de belangrijkste second strike capability en 
vervulden op vliegkampschepen gestationeerde gevechtsvliegtuigen zowel een conventionele als 
nucleaire taak. In een grootschalig conventioneel conflict speelden maritieme strijdkrachten ook 
een rol in de beveiliging van de noordflank van het verdragsgebied.99

 Het hierboven geschetste scenario geeft de ideale situatie weer. In werkelijkheid kende de 
navo diverse zwakke plekken die de Warschaupact-troepen in oorlogstijd konden uitbuiten. Zo 
deden de conventionele eenheden van de navo niet alleen in aantal onder voor die van het War-
schaupact, maar leenden zij zich ook minder voor het voeren van een kortere, intensieve oorlog. 
navo-divisies telden verhoudingsgewijs veel ondersteunende eenheden, wat ten koste ging van 
het aantal gevechtseenheden, en waren afhankelijk van een uitgebreid logistiek systeem. Verder 
bevonden de beste landstrijdkrachten van het bondgenootschap, de Amerikaanse en Duitse divi-
sies van Central Army Group, zich hoofdzakelijk in de zuidelijke helft van Centraal Europa, terwijl 
het gros van de Sovjet-divisies was gepositioneerd tegenover de door de Northern Army Group 
verdedigde Noord-Duitse laagvlakte.100 Een oorlog kon dagen, weken of wellicht zelfs maanden 
duren. Het karakter en de intensiteit waren evenmin te voorspellen. Veel, zo niet alles, hing af van 
de vraag hoelang de conventionele strijdkrachten zonder inzet van kernwapens konden standhou-
den. De (reële) verwachting was dat de navo het conventioneel niet lang kon bolwerken.

De Nederlandse luchtstrijdkrachten onder Flexible Response: de accenten verlegd

De navo-strategie resulteerde niet in een uitbreiding van het takenpakket van de Koninklijke 
Luchtmacht, maar legde wel meer dan voorheen de nadruk op een ondersteunende rol van 
tactische luchtstrijdkrachten bij de conventionele oorlogvoering. Hoewel counter air-opera-
ties prioriteit hielden, kregen close air support, interdictie en visuele verkenningen, de soorten 
missies waarnaar bij conflicten in een lager geweldsspectrum vraag zou zijn, meer aandacht in 
het Jaarlijks Oefen Programma van de tactische vliegers. Bovendien kreeg het kwartet tactische 
squadrons hulp uit onverwachte hoek. Beide Fighter Bomber Strike-squadrons van Volkel zouden 
zich niet langer exclusief toeleggen op de beoefening van hun nucleaire taken, maar gingen zich 
daarnaast bekwamen in conventionele operaties. 311 en 312 Squadron kregen een nucleair-con-
ventionele dubbelrol (dual capability).
 De accentverschuiving richting conventionele aanvalsoperaties had geen gevolgen voor de 
overige bondgenootschappelijke taken van de klu. Met twee tactische squadrons in een dub-
belrol en een zestal met kernkoppen uitgeruste Nike-squadrons in de Bondsrepubliek bleef 
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haar nucleaire bijdrage ongewijzigd. Op het gebied van luchtverdediging, fotoverkenning en 
luchttransport bleef de klu eveneens haar steentje bijdragen, terwijl zij voor de kl artillerie-
waarnemings-, transport- en verbindingstaken vervulde. Daarnaast kende de klu een gering 
aantal taken die niet voortvloeiden uit de bondgenootschappelijke verplichtingen, waaronder 
opsporings- en reddingsoperaties, gewondenvervoer en transportvluchten voor de regering.101 
Verder stelde de klu een f-27 en drie Alouette iii-helikopters, inclusief vliegend en technisch 
personeel, beschikbaar voor een eventuele deelname aan vn-operaties. Deze luchtmachtbij-
drage werd tevens opgenomen in de door defensieminister Den Toom in 1969 in het leven geroe-
pen krijgsmachtbrede Rampenbrigade.102 Het kwam meerdere keren tot een uitzending, waarbij 
f-27’s onder meer Australië, Soedan en Senegal aandeden.103

4.4 Plannen voor de toekomst: instandhouding, modernisering en 
 vervanging binnen smalle marges

De middelen die de luchtmachtleiding nodig achtte om dit takenpakket te kunnen uitvoeren, 
het tijdschema waarop zij beschikbaar moesten zijn en hun financiële implicaties, stonden ver-
meld in het Luchtmachtplan. Dit plandocument, waarvan de eerste versie in 1966 verscheen en 
dat jaarlijks aan de hand van de interne en externe ontwikkelingen werd bijgesteld, bood inzicht 
in de klu-plannen voor de eerstkomende tien jaren. Als voorheen dienden de nato Force Goals 
als leidraad voor de samenstelling van het nationale opbouwplan. Overigens was de bondge-
nootschappelijke planningsprocedure midden jaren zestig op de schop genomen. Vanaf 1963 
stelde het nieuw in het leven geroepen Defence Planning Committee (dpc), waarin de navo-landen 
uitgezonderd Frankrijk op ministerieel hetzij ambassadeursniveau hun collectieve defensiebe-
hoeften op elkaar afstemden, op basis van een voortschrijdend vijfjarenplan een nato Force Plan 
op. Dit nieuwe planningssysteem voorzag in een snelle aanpassing van de navo-strijdkrachten 
aan de technologische en strategische behoeften. Lidstaten gingen alleen voor het eerste jaar 
vaste verplichtingen (Force Goals) aan.
 De navo-bevelhebbers stelden de minimale behoeften vast, waarvoor zij midden jaren zes-
tig twee sets doelstellingen uitwerkten: Alpha Force Goals en de minder veeleisende Bravo Force 
Goals.104 Weinig verwonderlijk spraken de Europese lidstaten zich ultimo 1965 uit voor de tweede 
optie, die een jaar later onder politieke druk verder werd uitgekleed. Ook Nederland drong met 
succes aan op een versoepeling van de Bravo Force Goals. Voor wat betreft de luchtmachtinbreng 
had shape zich neer te leggen bij een vermindering van het aantal luchtverdedigingssquadrons 
van drie tot twee.105 De in die zin gewijzigde Force Goals tot en met 1973 vroegen van Nederland 
een bijdrage van zeven operationele vliegtuigsquadrons, onderverdeeld in vier tactische squa-
drons, twee luchtverdedigingssquadrons en een verkenningssquadron. Voorts stond de klu 
internationaal te boek voor vijf groepen geleide wapens en een transportsquadron.106

 Wat betreft omvang en samenstelling bleef de klu, in voorgaande jaren volledig gemodel-
leerd naar de eisen van mc 70, zodoende een nieuwe transformatie bespaard. De voltooiing en 
instandhouding van haar met Starfighter, hawk en Nike uitgeruste squadrons namen in het 
op 10 maart 1967 gepresenteerde Luchtmachtplan 1967/1 een prominente plaats in. De meest in 
het oog springende verandering betrof de tussen 1969 en 1972 gepland staande vervanging van 
de rf-104g-fotoverkenner, de tactisch verouderde f-84f Thunderstreak en de t-33-straaltrai-
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ner door één nieuw type gevechtsvliegtuig, de Northrop nf-5. De onderhandelingen over een 
aanschaf van 105 van deze in licentie te produceren jachtbommenwerpers, waaraan het kabinet 
eind 1966 zijn fiat had gegeven, bevonden zich op dat moment reeds in de afrondende fase (zie 
pagina 311). Andere omvangrijke materieelinvesteringen waarin het Luchtmachtplan voorzag, 
waren de uitbouw van het bestaande semiautomatische meldings- en gevechtsleidingssysteem 
tot een “Full nadge”-status, de invoering van elektronische beschermingsapparatuur voor de 
Starfighters van het tweetal strike-squadrons, de aanschaf van zogeheten verkenningsgondels 
(reconnaissance pods) met ingebouwde infrarood/elektro-optische verkenningsapparatuur, een 
verbeteringsprogramma voor de hawk en het opbouwen van oorlogsvoorraden. Indien moge-
lijk moest tevens alvast een voorschot worden genomen op de omstreeks 1975 gepland staande 
vervanging van de Starfighter door een nader te bepalen vliegtuigtype.107

 Voor het opstellen van een investeringsplan was uitgegaan van “een regelmatige opbouw van 
het budget”. Ook de ontwikkeling van exploitatie- en investeringskosten kon slechts globaal wor-
den geschat.108 Geconfronteerd met de harde financiële realiteit, zag de luchtmachtleiding zich al 
spoedig genoodzaakt in dit ‘verlanglijstje’ te schrappen. In september 1967 informeerde cls Wolff 
de leden van de Defensiecommissie dat de aanschaf van zowel verkenningsgondels als bescher-
mingsapparatuur en de opbouw van oorlogsvoorraden zouden moeten worden uitgesteld, tenzij 
er “alsnog door bezuiniging in de exploitatiesector middelen gevonden kunnen worden om de har-
monie in het oorspronkelijke luchtmachtplan (...) te herstellen”.109 Het tegendeel bleek echter het 
geval, waarop het hawk-verbeteringsprogramma het eerstvolgende slachtoffer vormde.110

 De luchtmachtleiding had steeds meer moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Dat kwam 
duidelijk tot uiting in het herziene Luchtmachtplan 1968/3, dat ten opzichte van zijn voorgan-
gers verder was uitgekleed. Doordat het kabinet-De Jong zich inmiddels had uitgesproken over 
de hoogte van het defensiebudget voor 1968 tot en met 1971 kregen de planners meer inzicht 
in de financiële mogelijkheden. Er gaapte een fikse kloof tussen hetgeen er in navo-verband 
van de klu werd verlangd en datgene wat er financieel mogelijk was. “Teneinde de toekomst 
van de Koninklijke Luchtmacht toch in zekere mate veilig te stellen”, zo stond vermeld, moest 
het investeringspercentage op een kwart van de beschikbare gelden worden gehandhaafd. De 
exploitatiekosten moesten verder omlaag, ook al bracht dit met zich mee dat “noodzakelijker-
wijs moet worden afgeweken van de ‘shape Standards’ betreffende de quantitatieve en quali-
tatieve bezetting, de paraatheid en de operationele vaardigheid, en zelfs voor wat betreft het 
vereiste aantal wapensystemen”.111

 De schoen wrong bij het nf-5-project, waarmee een bedrag van 601 miljoen gulden was 
gemoeid. Hierdoor moesten ten aanzien van andere investeringen “offers” worden gebracht, 
aldus minister Den Toom. Dat de luchtmachtleiding uitkwam op een reductie van het aan-
tal f-104’s in de strike-squadrons en het aanhouden van de rf-104g, vond hij politiek echter 
“moeilijk te verdedigen”. De bewindsman vroeg zich af waarom deze opties niet al in 1967, bij 
de voorbehandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de rijksbegroting voor de aanschaf 
van de nf-5, ter sprake waren gebracht. Destijds was de Tweede Kamer voorgehouden dat de 
rf-104g’s nodig waren als reserve voor de overige Starfighter-squadrons. Bovendien stond het 
afstoten en verkopen van twintig f-104g’s haaks op Den Tooms uitlatingen dat alle lidstaten 
onverkort hun ‘navo-verplichtingen’ dienden na te leven. Ook staatssecretaris van Defensie/ 
(klu) A.E.M. Duynstee, die in april 1967 de eerste ‘civiele’ staatssecretaris voor luchtmachtza-
ken werd nadat hij oud-bevelhebber Schaper op deze post had afgelost, voorzag dat de Kamer 
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de “vergaande bezuinigingsmaatregel” zou aanvechten.112 Toch meende hij “deze ommezwaai 
in het beleid” bij de begrotingsbehandeling in de Kamer te kunnen verdedigen door te wijzen 
op de financiële situatie en “de noodzaak de toekomst van de klu veilig te stellen”. cls Wolff 
bezwoer zijn politieke meesters geen alternatieven te zien om het tekort van 120 miljoen gulden, 
dat zelfs na de talrijke in het Luchtmachtplan 1968/3 reeds verwerkte bezuinigingsmaatregelen 
nog bleef openstaan, af te dekken. Ondanks “ingrijpende besnoeiingen” in de exploitatiesector, 
zoals de sluiting van Vliegbasis Woensdrecht en het toekennen van een ‘slapende status’ aan 
Vliegbasis Ypenburg, het niet activeren van een hawk- en Nike-squadron, het “versoberen” van 
de organisatietabellen, een reductie van het aantal op te roepen mobilisabel personeel en een 
beperking van nieuwbouw, bleek deze “forse ingreep” noodzakelijk. Doordat shape vanwege 
de omschakeling naar een nucleair-conventionele dubbelrol de eisen ten aanzien van de Quick 
Reaction Alert voor strike-squadrons had verzacht, konden zij ook in uitgedunde vorm (twaalf 
f-104g’s) aan hun qra-verplichtingen blijven voldoen. Dit “belangrijk[e] gegeven” trok Den 
Toom uiteindelijk over de streep. Ter compensatie van de verminderde vliegtuigsterkte van 
beide strike-squadrons, die zonder gevolgen bleef voor de Nederlandse qra-verplichtingen, kon 
de bewindsman de navo vanaf 1970 een vergroting van de conventionele slagkracht van de klu 
in het vooruitzicht stellen. Met de voor het verkenningssquadron aangewezen nf-5’s zou een 
nieuw squadron worden geformeerd.113

 Het in die zin gewijzigde Luchtmachtplan 1968 vormde de basis voor het luchtmachthoofd-
stuk in de Defensienota 1968. Daarin werd het parlement deelgenoot gemaakt van de toe-
komstplannen van de klu, alsmede van de bezuinigingsmaatregelen die waren genomen om 
deze wensen te verwezenlijken. De nota liet weten dat “de keuze tussen de steeds oplopende 
exploitatiekosten en de mogelijkheid van een doeltreffende investering (...) ten gunste van de 
toekomst [was] uitgevallen, met als gevolg dat het huidige peil van de exploitatie-uitgaven 
ernstig (...) [moest] worden aangepast”. De introductie van de nf-5 had aanleiding gegeven 
tot een herziening van het vliegveldbeleggingsplan. Hierdoor zou Vliegbasis Woensdrecht 
begin 1969 haar poorten sluiten, terwijl een verplaatsing van de op Ypenburg gestationeerde 
vliegende onderdelen het mogelijk maakte om aan die basis voortaan een ‘slapende’ status toe 
te kennen. Desondanks waren “zelfs bij een optimale belegging en een tot de grens van het 
uit vliegveiligheidsoogpunt nog toelaatbaar geachte beperking van de vliegveldutilisatie de 
voor de investeringen en exploitatie beschikbare fondsen niet toereikend”. Daaruit vloeide 
het besluit voort om de vliegtuigsterkte van de strike-squadrons te verminderen en de vrij-
komende f-104’s “te gelde te maken”. Dit verlies, zo vervolgde de defensienota, zou “worden 
gecompenseerd door extra ‘conventionele’ capaciteit in de vorm van een (...) nf-5 squadron”. 
De daarvoor benodigde vliegtuigen kwamen beschikbaar doordat “recente wijzigingen in tac-
tische inzichten en technische overwegingen” pleitten voor een handhaving van de rf-104g in 
de tactische verkenningsrol. De aantekening dat de klu hiermee tegemoet kwam aan de “door 
saceur zo gewenste, verhoging van de conventionele capaciteit” leek in de eerste plaats 
bedoeld om de Kamer milder te stemmen. Vervolgens ging de nota in op de onmiddellijke 
afstoting van de Hunters van 325 Squadron, die uitsluitend nog werden aangehouden voor het 
slepen van luchtdoelen, het onderhouden van de vliegvaardigheid van de staf- en gastvliegers 
en de (nationale) luchtverdediging op lage hoogte. Andere onderwerpen betroffen de defini-
tieve opheffing van het Korps Luchtwachtdienst (waarvoor volgens de nota op het moderne 
slagveld “geen plaats meer” was) en het in vredestijd onbezet laten van een nog te realiseren 
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hawk- en Nike-stelling. Ook het temporiseren van de opbouw van oorlogsvoorraden en het 
hawk-verbeteringsprogramma passeerden kort de revue.114

 Onder het kopje ‘materieelaanvullingen’ stond de defensienota stil bij de voorgenomen aan-
koop van 105 nf-5’s, waarmee “in de voornaamste materieelbehoefte (...) voor de komende jaren” 
was voorzien. Na de uitrusting van de squadrons met de nf-5, zou, tot de tweede helft van de 
jaren zeventig, wanneer de f-104g het einde van zijn technische levensduur naderde, het gehele 
vliegtuigbestand van de klu volgens het beleidsstuk “op het peil van de moderne ontwikkeling 
zijn”. De plannen voor de opvolging van de Starfighter voorzagen in een in Europa te ontwikke-
len en produceren gevechtsvliegtuig, het Multi-Role Combat Aircraft (mrca 75). De klu werkte 
met de Italiaanse, Belgische en Duitse luchtmachten, stuk voor stuk ‘f-104-gebruikers’, aan 
het formuleren van gezamenlijke stafeisen. Voor 1968 en 1969 waren er gelden opgebracht voor 
studie- en researchkosten. Dat gold opvallend genoeg ook voor de aanschaf van elektronische 
beschermingsapparatuur. Hoewel dit project aanvankelijk nog voor temporisering was aange-
merkt, had de oorlog in Vietnam de onschatbare waarde van dergelijke apparatuur inmiddels 
aangetoond. De aanschaf van de verkenningsgondels met hun bijbehorende ontwikkelappara-
tuur bleef als voorheen minder urgent. Verder waren gelden uitgetrokken voor de meldings- en 
gevechtsleiding, de passieve bescherming (voor de aanschaf van gasmaskers en detectiemidde-
len waarmee biologische en chemische besmetting kon worden onderkend), de overname van 
overtollige Franse Nike-raketten en de aanschaf van hawk-raketten, om “niet te ver beneden de 
door de navo gestelde behoeften te zakken”.115

 Het luchtmachtdeel van de nota besloot met een overzicht van deelonderwerpen die de 
komende jaren “bijzondere aandacht” vroegen. Zo werd voor het eerst melding gemaakt van de 
moeilijkheden die de klu ondervond bij het uitvoeren van oefeningen. Deze waren aan “velerlei 
beperkingen” gebonden, doordat “aan de bevolking en civiele belangen zo weinig mogelijk over-
last (...) [mocht worden] aangedaan”. Dat raakte aan een tweede probleem dat een aparte vermel-
ding verdiende: het geluidshindervraagstuk. Waar nodig werd er “corrigerend” opgetreden, maar 
het bleek niet altijd mogelijk geluidsoverlast te vermijden. Het verbeteren van de leef- en werkom-
standigheden voor het militaire personeel, het verder opvoeren van de vliegveiligheid en het intro-
duceren van een intern budgetteringsysteem werden eveneens afzonderlijk benoemd. Al bovenge-
noemde luchtmachtwensen moesten worden vervuld met een luchtmachtbegroting die door het 
kabinet-De Jong voor de periode 1969 tot en met 1971 op 2.557 miljoen gulden was gesteld.116

“Politieke squadrons”

Nog voor het parlement de gelegenheid kreeg om de minister over de defensienota aan de tand 
te voelen, resulteerde de Sovjet-invasie van Tsjechoslowakije in een kabinetsvoorstel voor een 
extra financiële injectie. Beide nota’s werden in een levendig debat in november 1968 gelijktij-
dig door de Tweede Kamer behandeld. Enkele maanden eerder had Den Toom zich nog zorgen 
gemaakt hoe hij de verkoop van de Starfighters in de Kamer moest verantwoorden. Hoewel hij 
nu kon meedelen dat de luchtmacht van haar aandeel in de eenmalige verhoging van 225 miljoen 
gulden beide strike-squadrons op sterkte zou houden, kwam hem dat evengoed op een karren-
vracht kritiek te staan. pvda-fractievoorzitter Den Uyl noemde het een “foute beslissing” van 
de regering om terug te komen op haar besluit de twintig vliegtuigen af te stoten. Toen Den 
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Toom hem erop wees dat de f-104 evengoed ‘conventioneel’ kon worden ingezet, sloeg Den Uyls 
partijgenoot P. Dankert de defensieminister om zijn oren met een eerdere uitspraak van een van 
zijn staatssecretarissen. Want had Duynstee enkele maanden daarvoor bij het Kamerdebat over 
de aanschaf van de nf-5 de aankoop van deze jachtbommenwerper niet juist verdedigd door 
te wijzen op de moeilijkheden bij de inzet van de Starfighter in een tactische rol? De volgende 
vergadering deed Wierda namens de pvda een extra duit in het zakje, door amendementen in te 
dienen tegen enkele voor de klu opgebrachte artikelen op de begroting. Volgens de pvda’er was 
de regering zelf “ook niet zo diep overtuigd van de noodzaak” van strike-squadrons, maar hield 
ze deze veeleer aan als “politieke squadrons”.117 Desgevraagd bevestigde Duynstee dat de Star-
fighter weliswaar “niet ideaal” was voor het uitvoeren van conventionele aanvalstaken, “maar 
dit type is wel hiertoe in staat”. Die flexibiliteit bood de klu volgens Duynstee de mogelijkheid 
om op het juiste moment “met goede spullen, in dit geval met redelijke spullen”, op te treden. 
De staatssecretaris ontkende niet dat aan de handhaving van de strike-squadrons eveneens een 
belangrijk “politiek aspect” kleefde.118 Namens de van de kvp afgesplitste Groep-Aarden liet P.J. 
Janssen weten dat ook zijn fractie het besluit moeilijk kon rijmen met het regeringsstreven naar 
ontspanning en ontwapening. Van alle oppositiepartijen verzette d’66 zich het hevigst, door in 
de persoon van M.J.J.A. Imkamp een motie in te dienen waarin ze de regering verzocht de voor-
genomen verkoop van twintig f-104g’s alsnog door te zetten.119

 Steun voor de luchtmachtplannen kwam er vooral uit coalitiekringen. G. Koudijs, oud-mari-
neofficier en defensiewoordvoerder van de vvd, liet weten de handhaving van beide strike-squa-
drons toe te juichen. Bovendien maakte hij zich sterk voor een snelle aanschaf van essentiële 
“hulpmiddelen”, waartoe hij onder meer elektronische beschermingsapparatuur rekende. Rege-
ringspartij arp sprak zich eveneens uit voor het aanhouden van de Starfighters. Wat de pvda 
afschilderde als een ongewenste “vermeerdering” van het wapenarsenaal, vormde in de ogen 
van Tj. Walburg niet meer dan “het op peil houden van onze defensie”. Daar was dan ook alle 
aanleiding toe, meende kvp-lid J.H. Jansen. “De strijdkrachten hebben zich beperkt tot de hoog-
nodige voorzieningen. Deze waren nodig, daar in de tijd van ontspanning de modernisering en 
vervanging uit financiële beperkingen feitelijk te lang werden uitgesteld”, aldus de oud-officier. 
Ook de chu, de Groep Harmsen (een afsplitsing van de Boerenpartij) en de Staatkundig Gerefor-
meerde Partij (sgp) schaarden zich achter het defensiebeleid. sgp-fractievoorzitter C. van Dis 
noemde de in de defensienota opgenomen begroting voor 1969, voordat deze naar aanleiding 
van de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije financieel werd opgewaardeerd, zelfs “een aanflui-
ting”. W. van Harselaar van de Groep Harmsen twijfelde bovendien of het aan de klu toegekende 
bedrag in de gewijzigde defensiebegroting wel voldoende was.120

 Nadat de Kamerleden hun zegje hadden gedaan, was het de beurt aan Den Toom om een en ander 
toe te lichten. Hij liet weten dat het een van saceur’s “eerste en dringendste wensen” was dat Neder-
land het besluit aangaande de reductie van de vliegtuigsterkte in de strike-squadrons zou herzien. 
Hiermee leverde Nederland een directe bijdrage aan het verhogen van de waakzaamheid, zonder 
uitbreiding van materieel en personeel. Het aanvaarden van de ingebrachte motie en amendemen-
ten raadde hij dus “ten sterkste” af. kvp-lid Jansen viel hem bij. Er was naar diens mening thans 
sprake van een verschuiving, waarbij de strike-squadrons primair voor conventionele taken werden 
bestemd. Dus, “als (...) er één maatregel past in de gedachtegang van de heer Den Uyl [dan] is het wel 
het op sterkte brengen van de squadrons vliegtuigen”, zo liet hij weten.121 Jansen was overigens ook 
het enige Kamerlid dat enkele woorden wijdde aan de in de nota aangekondigde vorming van een 
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extra nf-5-squadron, een onderwerp dat door alle commotie rondom de strike-squadrons ‘onder de 
radar’ was gebleven. Hoewel de kvp’er begrip had voor de welkome uitbreiding van het aantal squa-
drons, betreurde hij het dat de wijziging niet eerst in de Kamercommissie was besproken.122

 De pvda greep de behandeling van de defensienota eveneens aan om een ander teer onder-
werp aan te snijden: de in Doelmatig Defensiebeleid geopperde samenvoeging van de kl en de klu. 
Wierda liet weten best te kunnen begrijpen dat de luchtmachtleiding “niet (...) [had] geapplau-
disseerd” toen de pvda in haar nota had geopperd beide krijgsmachtdelen in een commando 
onder te brengen. “Niemand is objectief in eigen zaak, ook de leiding van de luchtmacht niet.” 
Daar stond volgens hem echter tegenover dat de indeling van de geleide wapens bij de klu “zui-
ver willekeurig” was. In veel andere landen behoorden deze wapens tot de landmacht. De heli-
kopters van de landmacht werden op het moment van spreken reeds gevlogen en onderhouden 
door de klu. “Wat wij nog langer met die twee nucleaire squadrons moeten weet ik niet”. Terwijl 
hij gemakshalve beide luchtverdedigingssquadrons en het transportsquadron over het hoofd 
zag, restten volgens hem alleen nog de tactische squadrons, “die al innig met de landstrijdkrach-
ten samenwerken in gemengde uniformering”. “Het moest toch iedere Minister van Defensie 
een vrolijke dag bezorgen – en die zijn niet zo bijzonder talrijk – als hij de heren van de Van 
den Boschstraat en de Thérèse Schwartze-straat samen in de Prinses Julianakazerne kon onder-
brengen, maar dan zonder verbouwing!”, grapte Wierda.123 Zijn voorstel oogstte geen bijval. Wel 
drongen onder meer de kvp en vvd aan op hechtere samenwerking en meer integratie tussen 
de lidstaten onderling, een jaarlijks terugkerend onderwerp.124

 Dat gold evenzeer voor vragen over de voortgang van het nadge-project en de luchtverde-
diging op lage hoogte. De pvda en d’66 leken het Kamerdebat vooral te hebben aangegrepen om 
hun afwijkende standpunten over Defensie voor het voetlicht te brengen, vooralsnog evenwel 
zonder resultaat. De motie van Imkamp werd verworpen. Eenzelfde lot trof ook de door de pvda 
ingediende amendementen. Onder aantekening op enkele artikelen op de begroting te hebben 
tegengestemd, betuigden beide partijen niettemin steun aan de op 28 november 1968 door een 
meerderheid van de Tweede Kamer aanvaarde defensienota.125 Het debat in de Eerste Kamer ver-
liep volgens een overeenkomstig patroon. De consensus over het defensiebeleid mocht dan aan 
het afbrokkelen zijn, een definitieve breuk bleef uit.126

 Met de parlementaire goedkeuring was het in het Luchtmachtplan neergelegde beleid in 
ieder geval voor de eerstkomende drie jaren verzekerd. Omdat de begroting niet volstond om alle 
wensen in te willigen, zocht de luchtmachtleiding bij de besteding van de tot en met 1971 geac-
cordeerde gelden steeds naar een balans tussen de nationale mogelijkheden en de best moge-
lijke naleving van haar ‘navo-verplichtingen’. Onder een niet aflatende financiële druk zette de 
luchtmachtleiding eind jaren zestig het sein op groen voor de transformatie van de Koninklijke 
Luchtmacht naar een slankere, efficiëntere en primair op de uitvoering van conventionele (aan-
vals)taken toegeruste luchtmacht. Het accent verschoof nog meer van kwantiteit naar kwaliteit.

4.5 Nieuwe uitdagingen: de ombuiging van de Koninklijke Luchtmacht 
 naar een flexibele strijdmacht

Het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten profiteerde op het oog het meest van de kwa-
litatieve inhaalslag. Met de introductie van de nf-5a konden 314 en 315 Squadron hun oudge-
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diende f-84f Thunderstreaks eindelijk inruilen voor een snellere, geavanceerdere jachtbom-
menwerper. Door het besluit de rf-104g in de verkenningsrol te handhaven kon het commando 
tevens een uitbreiding van het aantal tactische squadrons tegemoet zien. Met de uitfasering van 
de Hawker Hunter f. mk.6 nam het Commando Luchtverdediging in augustus 1968 eveneens 
afscheid van een oudgediende. Het uit dienst nemen van de laatste van haar Britse jachtvliegtui-
gen betekende de afronding van het begin jaren vijftig ingezette proces van veramerikanisering 
van de Koninklijke Luchtmacht.127 Zelfs het oude klu-uniform, een kopie van het raf-tenue, 
had plaatsgemaakt voor een Amerikaans model, ofschoon de rangonderscheidingstekens en de 
kleur wel behouden bleven.
 Het besluit de Hunters vaarwel te zeggen was evenwel een bezuinigingsmaatregel. Hoewel 
de klu zich in de tussenliggende jaren zo goed en kwaad als het ging had ingesteld op de beëin-
digde mdap-hulp, bleef de situatie onverminderd zorgelijk. De financiële sores lopen als een 
rode draad door deze episode in de geschiedenis van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Bezui-
nigingsvoorstellen volgden elkaar snel op – voorstellen die de klu niet slechts op materieel, 
doch ook op organisatorisch, infrastructureel en personeel gebied hard troffen. Gevoegd bij de 
maatschappelijke veranderingen die vanaf de vroege jaren zeventig de krijgsmacht in hun greep 
kregen, wachtte de luchtmachtleiding een lastige taak. De vraag of zij desondanks aan haar 
bondgenootschappelijke verplichtingen heeft voldaan, staat centraal in de volgende paragrafen.

De autonomie ingedamd: de verticale organisatiestructuur op de schop

Luitenant-generaal Wolff, die tot juni 1970 aan het roer stond van de Koninklijke Luchtmacht, 
had bij zijn aantreden in 1965 een luchtmachtorganisatie geërfd die in voorgaande jaren was 
geprofessionaliseerd en volgroeid. Eind 1967 zag Wolff zijn staf zelfs uitgebreid met een afde-
ling Geneeskundige Dienst, nadat de klu na jaren soebatten met de kl haar eigen Geneeskun-
dige Dienst Koninklijke Luchtmacht had gekregen.128 De geneeskundige zorg was voorheen een 
interservice-aangelegenheid van de kl en klu, maar bij de luchtmacht begon begin jaren zestig 
het gevoel te knagen dat dit te weinig recht deed aan haar zelfstandige status.129 De kl wist aan-
vankelijk de aanvallen te pareren door te wijzen op het feit dat zij nooit “ernstige klachten” had 
vernomen. Bovendien, zo stipte cgs Le Fèvre de Montigny fijntjes aan, bracht de luchtmacht-
leiding dit onderwerp ter sprake op het moment dat geleide wapens het vliegtuig begonnen te 
verdringen en de vraag of er “voor een klein land als Nederland voor een zelfstandige luchtmacht 
op den duur nog wel plaats is”, zich aandiende.130 De luchtmachtleiding nam haar verlies, maar 
wist jaren later het pleit dus alsnog in haar voordeel te beslechten.
 Inmiddels wist zij zich ook steviger verankerd in de hogere defensieleiding. De emancipa-
tie van de klu moest als gezegd in 1963 met het toekennen van een ‘eigen’ staatssecretaris als 
voltooid worden beschouwd. Erg lang kon ze echter niet in die weelde baden. Eigenlijk vanaf 
het moment van invoering lag het verticale organisatiemodel, dat in combinatie met de ‘vaste 
verdeelsleutel’ de krijgsmachtdelen veel vrijheden bood, onder vuur. Met het afbrokkelen van 
de consensus over het defensiebeleid nam de roep vanuit de politiek om “een sterkere greep” 
op Defensie en een beheersing van de defensie-uitgaven, toe. Ondanks herhaaldelijk aandrin-
gen van de oppositie hield minister Den Toom de invoering van een meer horizontaal ‘getinte’ 
organisatiestructuur nog tegen. Zijn opvolger, De Koster, zette na zijn benoeming in 1971 daar-
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entegen een eerste stap in de richting van een verzwakking van het verticale organisatiemodel. 
Onder zijn bewind verloren de krijgsmachtdelen hun afzonderlijke staatssecretaris. Viceadmi-
raal Van Es, sinds 1963 onafgebroken in functie als staatssecretaris van Marine, zou voortaan de 
belangen van alle drie de krijgsmachtdelen gaan behartigen – op de beleidsterreinen personeel, 
onderhoud en materieelbeheer.131

 De Kosters besluit hield ook in dat de samenstelling van de krijgsmachtdeelraden opnieuw 
moest worden bezien. Na het verdwijnen van de krijgsmachtdeelgebonden staatssecretarissen 
zaten de minister of zijn enig overgebleven staatssecretaris de vergaderingen van de Lucht-
machtraad, de Legerraad en de Admiraliteitsraad zoveel mogelijk zelf voor. Bij verhindering 
nam de plaatsvervangend secretaris-generaal van het betreffende krijgsmachtdeel het voor-
zitterschap waar. Omdat deze functionaris niet de bevoegdheid had om zelfstandig besluiten 
te nemen, liep het besluitvormingsproces geregeld vertraging op in afwachting van politieke 
autorisatie. Met de plaatsvervangend secretaris-generaal/klu, de chef Luchtmachtstaf, de 
opperofficier Personeel/klu, de directeur Materieel klu en de inspecteur-generaal van de klu 
vormden de minister en zijn staatssecretaris de Luchtmachtraad. Na september 1972 bleef de 
stoel van de staatssecretaris evenwel leeg, doordat Van Es uit onvrede met de door De Koster 
voorgestane afschaffing van het verticale organisatiemodel zijn staatssecretarisschap opgaf. Er 
kwam geen vervanger voor terug.132

 Het voorstel van De Koster, wiens gedachten in de richting van een horizontale organisatie 
gingen, sloot naadloos aan bij de zienswijze van de Commissie-Van Rijckevorsel, die zich in haar 
rapport eveneens unaniem voor een versteviging van de horizontale elementen in de departe-
mentale organisatie uitsprak. De bestaande, ‘productgerichte’ verticale organisatiestructuur 
liet kansen onbenut tot meer “kostenbesparende samenwerking” tussen de krijgsmachtdelen. 
Een van de commissieadviezen betrof een herwaardering van de positie van de Defensieraad. In 
plaats van een louter coördinerende rol zou deze raad, samengesteld uit de minister, de staats-
secretaris, de secretaris-generaal en de voorzitters van het Comité Verenigde Chefs van Staven, 
de Materieelraad, de Personeelraad en de Financiële Raad, meer invloed moeten krijgen op het 
beleid. De Koster was de commissie een stap voor. In maart 1972 waardeerde hij de Defensie-
raad, uitgebreid met de chefs van Staven, op tot het allerhoogste beleidsvormende orgaan van 
het ministerie. Hij hoopte daarmee de autonomie van de krijgsmachtdelen in te dammen en 
zijn politieke greep op Defensie te verstevigen. Medio juli ontvouwde De Koster vervolgens zijn 
plannen voor een horizontaal georiënteerd organisatiemodel, die staatssecretaris Van Es twee 
maanden later tot opstappen deden besluiten.133

 Door de val van het kabinet-Biesheuvel moest De Koster echter het veld ruimen voordat 
hij zijn reorganisatieplannen kon uitvoeren. Vredeling zette de door zijn voorganger ingezette 
‘horizontale lijn’ waar mogelijk voort. Dit bleek onder meer uit de benoeming van twee krijgs-
machtbrede staatssecretarissen, Mommersteeg en Stemerdink, respectievelijk belast met het 
personeels- en materieelbeleid voor de gehele defensieorganisatie. Toch bleek het niet mogelijk 
alle verticale elementen uit te bannen. De in 1976 pas na veel discussie ingevoerde ‘matrixstruc-
tuur’ was dan ook een compromis tussen beide uiteenlopende organisatieprincipes. Hoewel de 
klu, kl en km door het behoud van hun krijgsmachtdeelraden hun autonomie niet volledig 
verloren, behoorden de dagen dat zij relatief zelfstandig hun beleid konden bepalen en uitvoe-
ren (in theorie) tot het verleden.134 De reorganisatiedrang bleef niet beperkt tot de topleiding van 
het ministerie. Ingegeven door de noodzaak van verdere bezuinigingen in de exploitatiesfeer 
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werd ook de organisatiestructuur van de klu begin jaren zeventig onder de loep genomen. Het 
resultaat was een halvering van het aantal uitvoerende commando’s.

Een fusie van de operationele commando’s: het ‘Groot ctl’

Zoals in het voorgaande hoofdstuk vermeld, waren eerdere initiatieven om beide operationele 
commando’s te fuseren voortijdig gestrand. Begin jaren zeventig stond het voortbestaan van 
een zelfstandig Commando Luchtverdediging en een Commando Tactische Luchtstrijdkrach-
ten opnieuw ter discussie. De gedachte dat een vermindering van het aantal uitvoerende com-
mando’s, waarvan de klu er op dat moment vier telde, tot besparingen in de exploitatiekosten 
(minder personeel, gebouwen) en een verhoogde efficiency zou leiden, vormde de voornaam-
ste drijfveer. Daarmee kwam de klu tegemoet aan de bevindingen van de Commissie-Van 
 Rijckevorsel, die eveneens pleitte voor het wijzigen van de bestaande commandostructuur.135 
Toen minister De Koster in juni 1972 ten slotte groen licht gaf voor het uitvoeren van de fusie-
plannen waren de operationele commando’s al dichter naar elkaar toe gegroeid. Zo waren ze 
inmiddels volledig ingebed in de 2ataf-organisatie, vlogen hoofdzakelijk met Amerikaans 
materieel en beschouwden de f-104g als hun primaire vliegende wapensysteem – met dien 
verstande dat hun f-104g-varianten onderling verschilden.136 Tegelijkertijd echter waren beide 
commando’s in de loop der jaren volledig ingericht op het uitvoeren van hun specifieke, uiteen-
lopende taken, waarop ook hun organisatiestructuur en onderdelen waren afgestemd.
 Het Commando Luchtverdediging voerde naast het met de luchtverdedigingsvariant van de 
f-104g uitgeruste 322 en 323 Squadron het bevel over de vijf groepen geleide wapens, die na het 
operationeel worden van 222 Squadron eind 1972 achttien geleidewapeneenheden van de typen 
hawk en Nike telden. Ook de onlosmakelijk aan de ggw’s verbonden Groep Techniek en Materi-
eel Geleide Wapens ontving haar bevelen van de commandant-clv, een positie die tussen 1966 en 
1973 achtereenvolgens door generaal-majoor D. Berlijn, generaal-majoor G. van der Wolf en gene-
raal-majoor W.M. van den Bosch werd bekleed. De vliegbases Leeuwarden, inclusief de detache-
menten op de schietterreinen De Vliehors en Noordvaarder, en Soesterberg behoorden eveneens 
tot zijn ressort. Het op Soesterberg gehuisveste Amerikaanse squadron rondde eind 1969 de transi-
tie van de f-102a Delta Dagger naar de McDonnell Douglas f-4e Phantom ii af. Dat ging wederom 
gepaard met een naamswijziging, ditmaal in het 32nd Tactical Fighter Squadron (tfs). Ondanks deze 
aanwijzing als tactisch squadron werd de f-4e uitsluitend in een luchtverdedigingsrol ingezet.
 Ten behoeve van computergestuurde onderscheppingen met de f-4e werden interceptie-
profielen, afgestemd op de eigenschappen en tactieken van dit vliegtuigtype, geschreven voor 
de semiautomatische gevechtsleidingsapparatuur van het crc/soc in Nieuw-Milligen, dat in 
1969 operationeel in gebruik werd genomen.137 Voortaan konden er in real time data worden 
uitgewisseld met de Belgische en Duitse radarcentra te Glons, Uedem en Brockzetel. Terwijl 
het personeel nog maar nauwelijks bekend was met alle nieuwe mogelijkheden van het mini-
mal facil ities-systeem, diende zich in 1971 een volgende verbetering van het Nederlandse crc/
soc aan, met dank aan de installatie van een Franse ares 3-d-radar. Rond deze tijd werd ook 
de luchtverkeersleiding op het crc/soc geautomatiseerd met het Pharos-computersysteem. 
Achter de schermen werd intussen hard gewerkt om ook de laatste stap te zetten, namelijk het 
volledig automatiseren van de meldings- en gevechtsleidingsapparatuur en de inpassing in 
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nadge. Op 9 maart 1972 was het moment daar. Onder grote belangstelling van de vaderlandse 
pers kreeg de opname van het crc/soc Nieuw-Milligen in het nato Air Defence Ground Environ-
ment zijn beslag. Ook het Navigatiestation Noord-Holland, waarvan de uit nationale middelen 
aangeschafte Elliot-interceptiecomputer medio 1969 eveneens was gemoderniseerd, maakte per 
diezelfde datum als Control and Reporting Post deel uit van nadge.138

 De staf, het Administratief Squadron clv, de Meteorologische Voorlichtings- en Verbin-
dingsgroep, het luva-squadron Apeldoorn en de Groep Lichte Vliegtuigen completeerden het 
geheel. Ter vermindering van de exploitatiekosten (personeelsreducties) werd de staf gplv in 
1971 in de staf van Vliegbasis Deelen geïntegreerd, terwijl de functies van commandant Vlieg-
basis Deelen en commandant gplv werden gecombineerd. Deelen ging van het clo over naar 
het clv.139 Daarentegen ging Vliegbasis Ypenburg, dat als ‘slapende’ vliegbasis werd aangewe-
zen, voor het luchtverdedigingscommando verloren. Het aldaar gestationeerde 334 Squadron 
en de sar/Fotovlucht verruilden hun Haagse thuisbasis voor Soesterberg, terwijl 300 Squadron 
neerstreek op Deelen, waar het in 1968 opnieuw met de Helikopter Vliegeropleiding belaste 299 
Squadron eveneens zijn domicilie had.140 Dit dwong 298 Squadron om plaats te maken en op 
Soesterberg een nieuw onderkomen te zoeken. Naast Ypenburg verdween ook het Korps Lucht-
wachtdienst voorgoed uit de clv-organisatie, na het opheffen van de laatste twee Luchtwacht-
groepen op 1 juni 1968.141

 Het aantal onder het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten gestelde onderdelen was 
beperkter. Onder de achtereenvolgende commandanten van het ctl, de commodores R.A. 
Sleeuw (1966-1968) en J.P. Kuipers (1968-1970), generaal-majoor P.A.C. Benjamins (1970-1972) en 
commodore L.W. Hansen (1972-1973), ressorteerden de staf ctl en de vliegbases Volkel, Eind-
hoven, Twenthe en De Peel. Ook de aldaar gestationeerde tactische squadrons vielen onder de 
zeggenschap van de c-ctl. Dit waren er begin jaren zeventig zeven in getal. Volkel bood onder-
dak aan 311 en 312 Squadron met de f-104g en het van Twenthe afkomstige 306 Squadron met de 
rf-104g fotoverkenner. De Brabantse vliegbasis fungeerde als ‘Starfighterbasis’ voor het Com-
mando Tactische Luchtstrijdkrachten. De nieuw in te voeren nf-5’s werden geconcentreerd op 
de vliegbases Eindhoven en Twenthe. Eindhoven huisvestte het 314 Squadron, dat eind 1970 zijn 
laatste f-84f Thunderstreaks inruilde voor de gloednieuwe nf-5. Ook het van de Lichtstad naar 
Vliegbasis Twenthe overgeplaatste 315 Squadron werd uitgerust met achttien nf-5’s. Op Twen-
the kreeg ‘315’ versterking van het op 12 oktober 1972 nieuw leven ingeblazen 313 Squadron, dat 
ten behoeve van de in Canada opgeleide jachtvliegers de Theatre Operational Conversion Course 
(tocc) op de nf-5 verzorgde.142 Het op 1 juli 1971 op Eindhoven heropgerichte 316 Squadron, 
ten slotte, werd in april 1972 halsoverkop gesommeerd naar Vliegbasis Gilze-Rijen uit te wij-
ken, omdat de basisfaciliteiten op Eindhoven tekortschoten om naast 314 Squadron nog met 
een tweede nf-5-squadron te opereren.143 De oorspronkelijk als tijdelijke maatregel bedoelde 
verhuizing van 316 Squadron kreeg spoedig een permanent karakter.144

 Alle bovenstaande onderdelen moesten dus gezamenlijk in één orgaan worden onderge-
bracht. Om de weg te bereiden liet bevelhebber der Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Van 
der Wolf, die Wolff half juni 1970 als hoogste luchtmachtfunctionaris had afgelost, onder lei-
ding van de c-clv een voorstudie uitvoeren naar een samensmelting van beide commandosta-
ven. Deze voorstudie moest uiterlijk 1 juni 1972 klaar zijn en diende “te worden afgesloten met 
een voorstel voor de organisatie en verdere aanbevelingen die realisatie per 1 mei 1973 mogelijk 
maken”, zo verordonneerde Van der Wolf.145 Aan deze opdracht werd voldaan. Na enkele kleine 
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wijzigingen legde de bdl de studie op 26 juni 1972 voor aan de Luchtmachtraad, die zich er posi-
tief over uitsprak. Ook minister De Koster ging akkoord met de fusie, waarmee het besluit was 
bezegeld. Vanaf 1 januari 1973 gingen het ctl en het clv op in een nieuw commando, dat de 
naam Commando Tactische Luchtstrijdkrachten droeg (in de wandelgangen ook wel het ‘Groot 
ctl’ genoemd). De feitelijke integratie nam echter meer tijd in beslag en zou niet voor het einde 
van 1973 worden afgerond. Generaal-majoor A.J.W. Wijting had de eer als eerste commandant te 
worden benoemd. Gesteund door de staf ctl en het Administratief Squadron ctl, gaf Wijting 
vanuit zijn hoofdkwartier in Zeist leiding aan alle operationele luchtmachtonderdelen, inclu-
sief de van het Commando Luchtmachtopleidingen overgehevelde Vliegbasis Gilze-Rijen. De 
fusie deed de verschillen en tegenstellingen tussen het voormalige clv en ctl niet op stel en 
sprong verdwijnen, maar met het verstrijken van de jaren verdwenen deze ‘eigen’ culturen.146

De ondersteunende commando’s: het Commando Logistiek en Opleidingen

De fusieplannen beperkten zich niet tot de operationele commando’s. Ook de ondersteunende 
commando’s moesten eraan geloven. Gelijktijdig met de studie naar het fuseren van het clv en 
ctl liet Van der Wolf de mogelijkheid onderzoeken om de commando’s Luchtmachtopleidin-
gen en Depots Materieel Luchtmacht samen te voegen. De bevindingen waren opnieuw positief, 
waarop eveneens per 1 januari 1973 de twee ondersteunende commando’s opgingen in het Com-
mando Logistiek en Opleidingen (clo). De staf clo nam zijn intrek in het cdml-stafgebouw 
op Vliegbasis Soesterberg.147 De taakomschrijving van het nieuwe commando vermeldde “het 
ondersteunen van de klu op het gebied van materieel, de logistieke taak (...) [en] het uitvoeren 
van militaire en vaktechnische opleidingen”.148 Voor de uitvoering van zijn materiële en logis-
tieke taken erfde het clo de onderdelen van het voormalig Commando Depots Materieel Lucht-
macht. Een van die onderdelen was het Depot Elektronisch Materieel (delm), dat de bij de klu in 
gebruik zijnde elektronische en radarapparatuur verzorgde. Het delm kwam voort uit het vroe-
gere Depot Elektronisch en Bewapeningsmaterieel, dat begin 1967 zijn bewapenings- en muni-
tiewerkzaamheden overdroeg aan het Depot Vliegtuigmaterieel (dvm). Met het dvm is meteen 
een tweede belangrijk onderdeel genoemd. Dit depot was gevestigd op Vliegbasis Gilze-Rijen, 
terwijl het buiten de basis op het zogeheten Buitenveld meerdere magazijnen beheerde. Naast 
de opslag van vliegtuigmaterieel droeg het dvm zorg voor het modificeren van de Nederlandse 
gevechtsvliegtuigen en het hoger onderhoud van diverse vliegtuigtypen en ander materieel.149

 Het overzicht van de overige van het cdml overgenomen onderdelen voert ons langs het 
datim, oftewel het Depot Algemeen Technisch en Intendance Materieel. Het datim was belast 
met de behoeftebepaling, opslag en distributie van het algemeen technisch materieel (zoals 
voertuigen, gronduitrusting en vliegveiligheidsuitrusting) en intendancematerieel (kleding, 
uitrusting), alsmede het onderhoud, de vervaardiging en de technische keuring van dit mate-
rieel.150 Daarnaast nam het de onderhoudswerkzaamheden voor het wagenpark over van het in 
1967 ter ziele gegane Depot Motortransportmaterieel. Het onderhoud van straalmotoren was een 
taak van de straalmotorenwerkplaats. Door het sluiten van Woensdrecht als operationele vlieg-
basis werd de aldaar gevestigde straalmotorenwerkplaats in 1968 met de basis tot één entiteit 
gesmeed: de Groep Straalmotorenwerkplaats tevens Vliegbasis Woensdrecht. Deze benaming 
werd na de fusie in 1973 veranderd in het al even originele Depot Straalmotoren tevens Vliegbasis 
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Woensdrecht (dsm/Vlb wdt). Belangwekkender was het feit dat dit depot, na in 1966 reeds een 
contract te zijn overeengekomen met het nato Maintenance and Supply Agency voor het revise-
ren van Bendix-starters en j-65-straalmotoren voor de Griekse en Turkse luchtmacht, twee jaar 
later ook de revisie van de j-85-straalmotor van de nf-5 kreeg toegewezen. Bovendien kon het 
onderhoud aan de j-79 (f-104), dat tot dan toe werd uitbesteed aan het Belgische Fabrique Nati-
onale, voortaan in eigen beheer worden uitgevoerd. In beide laatstgenoemde gevallen betrof het 
evenwel alleen de revisie en reparatie van motoren voor de Koninklijke Luchtmacht.151 Voorts 
waren daar nog de Aan- en Afvoergroepen ‘Noord’ en ‘Zuid’, de logistieke levensaders tussen de 
depots en de onderdelen. Zij zouden spoedig samengaan in de Motortransportgroep Konink-
lijke Luchtmacht (mtg/klu). De jongste loot aan de clo-stam was het Voorraad Administratie 
Centrum (vac), dat in september 1967 werd opgericht om “de administratie van voorraden van 
de Koninklijke Luchtmacht centraal te voeren met behulp van electronische informatieverwer-
kende apparatuur”.152 Met de automatisering van haar voorraadadministratie liep de Koninklijke 
Luchtmacht voorop in Nederland, aldus D. Starink.153

 De bijdrage van het voormalig Commando Luchtmachtopleidingen aan het nieuwe onder-
steunende commando bestond aanvankelijk uit de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidin-
gen School (limos), de Luchtmacht Electronische en Technische School (lets), het Luchtmacht 
Meteorologisch Squadron (lms), het in 1970 van het clv overgenomen luva-squadron Zeist, het 
Nederlands Opleidingsdetachement Lombardsijde (nod Lombardsijde) en de thans Koninklijke 
Kaderschool Luchtmacht (kksl), de oude lks. Na een roerige tijd had de Luchtmacht Officiers- en 
Kaderschool (loks) begin jaren zeventig haar deuren moeten sluiten. Haar opleidingstaken wer-
den verdeeld over de kksl, dat de opleidingen voor dienstplichtig onderofficieren verzorgde, en 
de op 1 april 1973 op Gilze-Rijen opgerichte Verkeersleidings-, Inlichtingen- en Militaire Opleidin-
gen School (vimos), die voortaan de officiersopleidingen voor haar rekening nam.154

 Ook op het gebied van de vliegeropleidingen was er ten tijde van de samenvoeging veel ver-
anderd. De opvallendste wijziging was de inmiddels beëindigde geïntegreerde Nederlands-Bel-
gische vliegopleiding. In tegenstelling tot de klu had de Belgische luchtmachtstaf het oog laten 
vallen op de Franse Mirage v als opvolger van de f-84f. België trok zich terug uit de Operati-
onele Conversie Cursus van de geïntegreerde vliegeropleiding, omdat de voor deze cursus in 
gebruik te nemen nf-5b-tweezitters geen goede aansluiting boden op de nieuwe Franse aan-
winst. Omdat de door Nederland verzorgde Transitie Vlieger Opleiding zijn t-33-straaltrainers 
eveneens inruilde voor de nf-5b, werd het zinloos de samenwerking te continueren.155 De klu 
vond in 1971 in Canada, deelgenoot in de productie van de Nederlandse nf-5, een nieuwe partner 
voor het verzorgen van de vliegopleidingen.
 Door de sluiting van Woensdrecht en de invoering van de nf-5 werden enkele opleidings-
eenheden opgeheven. Andere wisselden van standplaats. De op Twenthe gehuisveste Opera-
tion al Conversion Unit voor de omscholing van vliegers op de f-104g werd na het voltooien van de 
squadrongewijze conversie en met het oog op de komst van de nf-5 in oktober 1968 opgesplitst, 
waarna de vliegtuigen werden verdeeld over Leeuwarden en Volkel. Individuele vliegers volg-
den voortaan op Leeuwarden hun typeconversie op de Transitie en Conversie awx (tca), dat 
daarnaast ook de operationele opleiding tot clv-vlieger verzorgde. f-104-vliegers voor de tacti-
sche squadrons meldden zich, na de tca te hebben doorlopen, op Volkel voor hun operationele 
scholing bij de eveneens nieuwe Conversie en All-Weather Vlucht (cav; zie pagina 345).156 De 
Elementaire Vliegopleiding, de Lichte Vliegopleiding en de Vlieg Instructeursopleiding hadden 
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een jaar eerder, in 1967, met Gilze-Rijen al een nieuw thuishonk gekregen. Voor de evo zou het 
de laatste verhuizing in haar bestaan betekenen: op 10 mei 1971 viel het doek. Hiermee kwam de 
samenwerking met de km, waarmee sinds 1948 in gezamenlijk beheer vliegopleidingen waren 
uitgevoerd, definitief ten einde. De plaats van de evo op Gilze-Rijen werd ingenomen door de 
Selectie Vliegopleiding (svo), die in 1971 opnieuw in het leven werd geroepen om aspirant-vlie-
gers in acht vlieguren te testen op hun aanleg voor de ‘vliegerij’. De svo nam hiervoor enkele 
Fokker s-11-lesvliegtuigen van de ter ziele gegane evo over.157 Geschikt bevonden kandidaten 
vervolgden hun verdere opleiding tot (jacht)vlieger vanaf 1971 in Canada.158

 Ter completering van dit overzicht zij nog vermeld dat sommige onderdelen niet onder een 
van de commando’s vielen, maar direct rapporteerden aan de in Den Haag zetelende Lucht-
machtstaf. Dat waren het Korps Luchtmachtstaf, de Luchtmacht Stafschool, de Nederlandse 
Administratieve Korpsen bij shape, afcent en northag/2ataf, alsmede 1 en 2 Luchtmacht 
Verbindingsgroep (voorheen 45 en 46 luve).
 In haar zoektocht naar besparingen had de luchtmachtleiding afscheid genomen van de in 
1950 ingevoerde commandostructuur, die haar oorsprong vond in de snelle naoorlogse groei, in 
de samenwerking in navo-verband en in het streven naar een zelfstandiger positie ten opzichte 
van de andere krijgsmachtdelen. Na het voltooien van de reorganisatie resteerden er nog slechts 
twee van de vijf na de Tweede Wereldoorlog opgerichte luchtmachtcommando’s. Deze nieuwe 
commandostructuur, met een operationeel commando en een commando voor alle ondersteu-
nende taken, zou tot aan het einde van de Koude Oorlog gehandhaafd blijven. De reorganisatie 
resulteerde in een geringe personeelsvermindering van ongeveer 125 personen.159 Voor de inzet 
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in bondgenootschappelijk verband had de reorganisatie geen gevolgen. Als voorheen werden 
de Nederlandse tactische en luchtverdedigingssquadrons aangestuurd door de commandant 
van 2ataf, door tussenkomst van respectievelijk het Combat Operations Centre en het Air Defence 
Opera tions Centre.
 De aanvaarding van Flexible Response bracht overigens zwaktes in de 2ataf-commando-
structuur aan het licht. Het bestaande systeem, begin jaren zestig ontworpen om onmiddellijk 
het Atomic Strike Plan ten uitvoer te kunnen brengen, moest worden aangepast aan de flexibeler 
eisen van de nieuwe strategie. De accentverschuiving van nucleaire naar conventionele offen-
sieve luchtoperaties, het groeiend aantal voor conventionele taken inzetbare gevechtsvliegtui-
gen, het grotendeels verdwijnen van preplanned missions en de noodzaak snel te reageren op ver-
zoeken om luchtsteun van northag, stelden het Combat Operations Centre in toenemende mate 
voor problemen ten aanzien van de aansturing en de bevelvoering.160 Pas in 1974, met de creatie 
van een nieuwe gecentraliseerde commandolaag in de vorm van Allied Air Forces Central Europe 
en het overdragen van de verantwoordelijkheid voor de planning van defensieve en offensieve 
luchtoperaties aan een viertal nieuw geformeerde Allied Tactical Operations Centres (atoc’s), ver-
deeld over 2ataf en 4ataf, kwam een efficiëntere aansturing van de luchtoperaties in de Cen-
trale Sector tot stand.161 Tot het door de nieuwe commando-organen aangestuurde offensieve 
navo-potentieel behoorden ook 105 Nederlandse nf-5’s, waarvan de klu in 1972 het laatste 
exemplaar in ontvangst nam.

De aanschaf van de nf-5: een race tegen de klok

In 1965 maakte de Luchtmachtstaf ernst met het vervangen van de f-84f, waarvan 314 en 315 
Squadron zich noodgedwongen bedienden omdat het aantal aangeschafte Starfighters ver 
beneden de geraamde behoefte van tweehonderd stuks was gebleven, en de t-33, een ongecom-
pliceerde straaltrainer waarvan de aansluiting op de f-104g te wensen overliet. Omdat beide 
vliegtuigtypen rond 1970 zouden uitfaseren, zette de Luchtmachtstaf in op de vervanging door 
één type vliegtuig.162 Dit streven was geleidelijk gegroeid. In het voortraject had de nadruk nog 
in hoofdzaak gelegen op het vervangen van de f-84f Thunderstreak. De luchtmachtleiding had 
al in een vroeg stadium een streep moeten zetten door de geprefereerde optie, de vervanging 
van de f-84f door een verticaal landend en startend gevechtsvliegtuig. Bij de ontwikkeling van 
deze nieuwe technologie stuitten fabrikanten op tal van moeilijkheden, zodat vóór 1972 geen 
resultaat te verwachten viel en deze vliegtuigen voor Nederland bovendien te prijzig werden.163 
Een alternatief plan, de aanschaf van Pershing ballistische raketten om de f-104g’s van de nucle-
aire naar de conventionele squadrons door te schuiven, bleek om financiële redenen evenmin 
een haalbare kaart (om maar te zwijgen van de politieke gevolgen van een dergelijk besluit!). 
Gevangen in haar strakke “financiële keurslijf ”, leek daarom aanvankelijk een vervanging van 
de f-84f-vloot door extra f-104g’s de meest realistische optie.164

 Begin 1965 verscheen de f-5a Freedom Fighter van de Amerikaanse firma Northrop voor het 
eerst op het toneel. Deze eenvoudige jachtbommenwerper had drie jaar eerder de Amerikaanse 
f-x competition voor een goedkoop exporttoestel op zijn naam geschreven. Noorwegen werd in 
1964 de eerste exportklant. In de Luchtmachtraad van 2 februari 1965 vroeg Den Toom, toen-
tertijd staatssecretaris van Defensie/(klu), om nadere gegevens van deze potentiële f-84f-op-
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volger.165 Blijkens een memorandum, waarin de f-5a werd afgezet tegen de f-104g, was men 
op de Luchtmachtstaf niet meteen onder de indruk van de kwaliteiten van het nieuwe toestel. 
De destijds geldende nato Force Goals verlangden voor 1970 een Nederlandse inbreng van vier 
tactische squadrons, alle vier met een primaire nucleaire strike-taak. Navraag bij saceur leerde 
dat deze de f-5a in de voorgestelde configuratie niet acceptabel vond voor de nucleaire taak, een 
oordeel dat de klu na een door Northrop verzorgde briefing met de opperbevelhebber deelde. 
Wat betreft vliegbereik en kruissnelheid op lage hoogte voldeed de f-5a “in het geheel niet” 
aan de aan een nucleair aanvalsprofiel te stellen eisen, terwijl de lage snelheid het vliegtuig ook 
“ongeschikt” maakte voor een secundaire luchtverdedigingstaak.166

 In de daaropvolgende maanden tekende de op handen zijnde verandering van strategie van de 
navo zich scherper af. De Luchtmachtstaf kreeg “indicaties” van shape dat – in tegenstelling tot 
eerdere eisen – de vervanger van de f-84f als primaire taak een conventionele offensieve rol zou 
worden toebedeeld, met dien verstande dat het tevens in staat moest zijn nucleaire taken te ver-
vullen. Meer dan signalen waren het evenwel niet. Vooruitlopend op het officieel aanvaarden van 
Flexible Response door de navo besloot chef Luchtmachtstaf Wolff na ruggespraak met c-2ataf 
om “redenen van personeelstechnische en financiële aard” de conventionele taak niettemin voorop 
te stellen.167 Zodoende keerde de f-5a terug op het lijstje met potentiële vervangers, waarop verder 
de namen prijkten van de Italiaans-Duitse g-91y, de Duitse aj-7, de Franse Mirage v en Breguet 
121 en de Amerikaanse a-7a, a-4e en een tweetal f-104-varianten. Voor het vervangingsproject 
was in totaal 600 miljoen gulden beschikbaar. De Luchtmachtstaf werkte drie plannen uit. In twee 
daarvan speelde de Starfighter een hoofdrol. Het eerste plan voorzag in de aanschaf van de gespe-
cialiseerde f-104s-luchtverdedigingsjager, waardoor de f-104g’s van het clv vrijkwamen voor de 
tactische squadrons. Binnen de gestelde financiële marges was dit plan echter “niet haalbaar”. De 
tweede optie, het vervangen van de f-84f door de f-104h, een eenvoudiger uitvoering van de Star-
fighter, genoot evenmin de voorkeur. In feite kleefden aan beide plannen dezelfde bezwaren: zij 
ontstegen het beschikbare budget, voorzagen niet in de beoogde standaardisatie aangezien een 
deel van de t-33’s alsnog diende te worden vervangen door nieuwe lesvliegtuigen, en belastten de 
f-104 met een conventionele aanvalstaak waarvoor het type “minder geschikt” was. De voorkeur 
van de Luchtmachtstaf ging aldus uit naar optie drie; de vervanging van de Thunderstreak door 
een ongecompliceerde en goedkope jachtbommenwerper, primair geëquipeerd voor de conventi-
onele aanvalstaak, waarvan de tweezitsversie bovendien in staat moest zijn de opleidingstaken van 
de t-33 over te nemen. Deze optie zou het beste tegemoetkomen aan de wens van standaardisatie 
en de opleidingstechnische- en verwervingsbehoeften.168

 Hoewel cls Wolff op operationele gronden een voorzichtige voorkeur voor de f-5 uit-
sprak, werd – naar beproefd recept – bij het bepalen van een definitieve keuze eerst toenadering 
gezocht tot de Belgische luchtmachtstaf, die voor dezelfde opgave stond. Toen 1965 ten einde 
liep, lag er een memorandum met gezamenlijke stafeisen waaraan de opvolger van de Neder-
landse en Belgische f-84f moest voldoen. Om de kans op een succesvolle penetratie van het 
vijandelijke luchtruim te vergroten, moest het doelwit laag en hard worden aangevlogen. De 
stafeisen schreven een snelheid van mach 0.9 (ongeveer 1.100 km/h) op lage hoogte voor, naast 
een goede wendbaarheid en een actieradius van 555 kilometer (interdictie) c.q. 740 kilometer 
(nucleaire en counter air-missies). Bovendien moest het vliegtuig beschikken over apparatuur 
om zonder visuele referenties naar het doel te navigeren, hoewel bombarderen nog altijd op 
zicht gebeurde.169 Beide landen voerden de evaluaties onafhankelijk van elkaar uit. De Neder-
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landse shortlist dunde uit tot vijf kandidaten. Van half januari tot half februari 1966 voelde een 
operationeel en een technisch evaluatieteam, vergezeld door een specialist van het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, de a-4e en verbeterde versies van de f-5 en a-7 aan de tand. 
Ook de cl-984, een ‘uitgeklede’ f-104, zat nog in de race.170 Voor de evaluatie van de vijfde kan-
didaat, de Mirage v, vertrokken de teams in de derde week van februari naar Frankrijk. De vlieg-
eigenschappen en prestaties van het ranke Franse jachtvliegtuig vielen bijzonder in de smaak 
bij de Nederlandse testvliegers, hoewel het vliegbereik achterbleef bij de stafeisen.171 De Mirage 
v schopte het uiteindelijk zowel tot het Nederlandse als Belgische lijstje met eindkandidaten, 
naast de f-5 en de a-4. De Belgische voorkeur ging, volgens Wolff na een “veel minder grondige 
evaluatie” en mede om “politieke redenen”, uit naar het Franse product. De zuiderbuur drong 
erop aan spoedig de knoop door te hakken, liefst voor de eerstvolgende Belgisch-Nederlandse 
ministeriële bijeenkomst half maart. Voor het maken van een “weloverwogen keuze” had de klu 
echter meer tijd nodig. Uiterlijk 1 juli zou zij haar keuze bekend maken.172

 Nu de Luchtmachtstaf aan de hand van operationele en technische eisen het aantal kandida-
ten had ingeperkt, was het tijd de overgebleven vliegtuigen aan een nadere evaluatie te onder-
werpen. Bij deze fase in het aanschaftraject werden ook andere overheidsinstanties betrokken. 
Op 23 maart 1966 belegde directeur Materieel Luchtmacht luitenant-generaal Cox, in wiens 
handen de verwerving van het materieel rustte, een eerste bijeenkomst met afgevaardigden 
van de ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Financiën en de afdeling 
Comptabiliteit van het Ministerie van Defensie. Cox deelde zijn gehoor mee dat het in de bedoe-
ling lag 221 vliegtuigen in licentie te produceren, te weten 105 voor Nederland (75 eenzitters, 30 
tweezitters) en 116 voor België. Kolonel Stokla, eveneens van het Directoraat Materieel Lucht-
macht, vulde aan dat de bouw van ten minste 150 vliegtuigen nodig was om van “een econo-
misch verantwoorde productie [te] kunnen spreken”. Bovendien beantwoordde geen van de drie 
typen zonder verdere aanpassingen aan de Belgisch-Nederlandse stafeisen. De deadline van 1 
juli naderde snel. Het werkschema voor het restant van de maand maart stond dan ook bol van 
de besprekingen tussen het Directoraat Materieel Luchtmacht, het Ministerie van Economische 
Zaken, de Belgische luchtmachtstaf, de vertegenwoordigers van de vliegtuigindustrieën van de 
beide landen en de Belgische motorenindustrie.173

 Aan Nederlandse zijde werden Fokker, Aviolanda, Philips, Lichtwerk en ’t Hart & Zn. Instru-
menten- en Apparatenfabriek n.v. uitgenodigd in het miljoenenproject te stappen. Saillant 
detail was dat Northrop amper vier maanden eerder 20% van de Fokkeraandelen had overge-
nomen. Het Amerikaanse bedrijf, dat bovendien ongewoon goed geïnformeerd bleek over de 
exacte stafeisen, verkeerde in een ideale positie om zijn f-5 naar voren te schuiven.174 Tijdens 
de eerste bespreking, op 25 maart 1966, waarschuwde adjunct-directeur Materieel Luchtmacht 
commodore C.A. Robertus het selecte groepje industriële genodigden dat een samenwerking 
met de Belgen nog geen uitgemaakte zaak was. Door de recente kabinetswisseling waren er twij-
fels ontstaan of België de financiering rond zou krijgen, waardoor Nederland er na 1 juli wellicht 
alleen voor zou staan.175 Vooralsnog ging men op gezamenlijke voet verder. In april brachten 
vertegenwoordigers van het Directoraat Materieel Luchtmacht, de Belgische luchtmacht en de 
Nederlandse en Belgische industrieën een bezoek aan de Amerikaanse en Franse fabrikanten. 
Eind mei volgden offerteaanvragen. Naast offertes voor de gezamenlijke aanschaf van 221 vlieg-
tuigen en de kosten van licentiebouw, werd eveneens een offerte opgevraagd die alleen in de 
Nederlandse behoefte voorzag.176
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Alle technische, tactische, economische en financiële factoren in ogenschouw nemend, bevolen 
de Nederlandse en Belgische evaluatieteams in juni unaniem de Amerikaanse Northrop f-5 als 
‘beste koop’ aan. Nu de militairen hun voorkeur hadden uitgesproken, lag de bal bij de politieke 
defensieleiding. Als oud-marineofficier kon minister De Jong niet bogen op specifieke ken-
nis van het luchtmachtbedrijf. Daarom verzocht hij de partijloze oud-luchtmachtbevelhebber 
Schaper hem als staatssecretaris van Defensie/klu, een ambt dat sinds het overlijden van J.J.F. 
Borghouts in februari 1966 onvervuld was gebleven, terzijde te staan. Terwijl Schaper zich het 
dossier eigen maakte, nam het vliegtuigproject een onverwachtse wending. Nadat België Neder-
land eerst tot spoed had gemaand, trapte de Belgische minister van Landsverdediging, Charles 
Poswick, op 28 juni plotseling op de rem. Hij verzocht zijn Nederlandse collega een definitief 
besluit uit te stellen tot 1 oktober 1966. De Jong stemde in met het verzoek van zijn Belgische col-
lega, mede omdat de klu onvoldoende gelden in kas had om haar aandeel in het Nederlands-Bel-
gische productieprogramma, door dmlu geschat op 530 miljoen gulden, te financieren. Voor 
de aanschaf was een aanvullende begroting vereist, die volgens De Jong op zijn vroegst pas in 
augustus kon worden ingediend. Bovendien vergde het uitwerken van een protocol voor de geza-
menlijke productie meer tijd, terwijl de beide luchtmachtstaven van mening verschilden over de 
configuratiestandaard. Voor cls Wolff stond de kwaliteit van het materieel voorop, desnoods ten 
koste van het aantal vliegtuigen. Zijn Belgische evenknie, generaal-majoor J. Ceuppens, stond 
daarentegen op het standpunt liever modificaties te laten vallen dan concessies te doen aan de 
kwantiteit. Het Nederlandse verzoek om in een gezamenlijke openbare verklaring alvast hun 
beider voorkeur voor de f-5 bekend te maken, werd echter niet gehonoreerd. Poswick leek niet 
bereid de deur voor het Franse Dassault, dat beide landen daags ervoor “bepaalde aanbiedingen” 
had gedaan, in het slot te gooien.177 Terwijl Northrop met – naar later bleek slechts gedeeltelijk 
– succes werd om de offertes tot 31 december 1966 te verlengen, deed de ontwijkende Belgische 
houding in de daaropvolgende weken vermoeden dat de zuiderbuur zich uit het project wilde 
terugtrekken. “Indien de Belgen niet willen meedoen”, liet adjunct-directeur dmlu Robertus 
op 27 juli in de Luchtmachtraad weten, dan bood samenwerking met Canada, dat inmiddels de 
rechten voor licentieproductie van de f-5 had gekocht, wellicht mogelijkheden.178

 Het omzien naar andere partners leek een juist besluit. 1 oktober verstreek zonder het verlos-
sende woord uit Brussel. Tot overmaat van ramp werd dertien dagen later, na de beruchte ‘Nacht 
van Schmelzer’, het kabinet-Cals demissionair. Hoewel de handen van het demissionaire kabi-
net gebonden waren, bracht De Jong op 18 oktober de vliegtuigvervanging in de ministerraad 
ter sprake. Hij liet de ministers weten dat de vervanging van de f-84f een aanvullende begroting 
zou vereisen, maar haastte zich erbij te zeggen dat hierover thans geen beslissing hoefde te wor-
den genomen. Wel vroeg – en kreeg – hij toestemming de voorbereidingen voort te zetten.179 
Drie dagen later blikte De Jong alvast vooruit op het aankomende Nederlands-Belgische minis-
teriële overleg, waarin hij hoopte zijn Belgische collega “te kunnen overreden” tot een geza-
menlijke aanschaffing te besluiten. “Als de Belgen nog langer aarzelen, kan moeilijk langer met 
een beslissing (...) worden gewacht”, dreigde hij.180 Zijn Belgische ambtgenoot deelde De Jongs 
sense of urgency totaal niet, zo bleek tijdens hun ontmoeting op 25 oktober in Den Haag. Pos-
wick wilde de Belgische beslissing opnieuw uitstellen, ditmaal tot 15 februari 1967. Verrassender 
was zijn mededeling dat de Belgische regering naast de straalmotorenproductie bovendien een 
eigen productielijn voor de airframes wenste. Deze doublure was naar Nederlands inzicht “niet 
lonend” en zou slechts de stuksprijs opdrijven. De ministers kwamen uiteindelijk overeen dat 
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Nederland de contractuele besprekingen alleen zou voortzetten, met dien verstande dat de optie 
voor Belgische deelname aan een gezamenlijk productieprogramma tot 15 februari bleef open-
staan. In het perscommuniqué besloot De Jong de Nederlandse keuze voor de f-5 niet langer 
geheim te houden.181 Toen hij op 28 oktober in de ministerraad verslag deed van zijn teleurstel-
lende onderhoud met Poswick, reageerden zijn collega’s gepikeerd dat zij uit de pers hadden 
moeten vernemen dat de keuze dus blijkbaar op de f-5 was gevallen. Waarom, vroeg minister 
van Economische Zaken Den Uyl zich af, moest een besluit over deze miljoenenkwestie in de 
demissionaire periode worden genomen? Het antwoord lag voor de hand: de offerte verstreek 
over twee maanden. De tijd begon stilaan te dringen.182

 Op gezag van staatssecretaris Schaper was de industrie daarom reeds op 12 oktober “ver-
trouwelijk geïnformeerd” over de keuze voor de f-5. Na het voorlopig afhaken van België zette 
Nederland in op een “solo-programma” voor de licentiebouw van 105 vliegtuigen, hetgeen naar 
schatting 601 miljoen gulden zou kosten. In oktober en november deed een industrieel team 
Northrop aan om gegevens te vergaren waarop de Nederlandse industrie haar offerte aan de 
klu kon baseren. Tezelfdertijd onderhandelde Nederland met de Amerikaanse regering over 
een technical agreement, een vereiste voor de aanschaf c.q. licentiebouw van de f-5. De onder-
handelingen verliepen uitermate moeizaam. De Verenigde Staten wilden niet voldoen aan de 
van Nederlands-Belgische zijde gevraagde compensaties.183 Begin december liet de Amerikaanse 
gesprekspartner bovendien weten een licentiebouw van 105 f-5’s “niet economisch verant-
woord” te vinden. De klu kon de vliegtuigen beter ‘van de plank’ kopen. Van Nederlandse zijde 
werd er op aangedrongen in dat geval tenminste de eindassemblage in eigen land uit te voeren. 
Verder wenste Nederland in het geval van rechtstreekse aankoop in de Verenigde Staten com-
pensaties ter waarde van 70% van het bij Northrop te plaatsen orderbedrag. De Amerikanen ble-
ken niet bereid meer te bieden dan 50%, een percentage dat bovendien moest worden gedeeld 
wanneer België besloot mee te doen. Mokkend gaf De Jong ten slotte toe. Ook over het tweede 
struikelblok, de bijdrage aan de door de Verenigde Staten reeds geïnvesteerde ontwikkelings-
kosten, bereikten de partijen half december overeenstemming.184

 Om een tijdig besluit te kunnen nemen, hetzij voor rechtstreekse aanschaf in de Verenigde 
Staten, hetzij voor licentiebouw in Nederland, sommeerde de klu de Nederlandse industrie om 
voor 31 december een prijsopgave af te geven. Ondanks vier bezoeken beschikte de industrie 
nog altijd niet over voldoende gegevens. Om tijd te winnen verzocht het Directoraat Materieel 
Luchtmacht Northrop de offertedatum tot 31 januari 1967 te verlengen. Het daaropvolgende ont-
kennende antwoord betekende een lelijke streep door de luchtmachtrekening. Northrop liet het 
dmlu weten dat een offerteverlenging gepaard zou gaan met een prijsstijging van 11%, waar-
door de aanschaf ongeveer 50 miljoen gulden duurder zou uitvallen dan het kabinet was voorge-
houden. Verwoede pogingen om Northrop op andere gedachten te brengen haalden niets uit.185 
Om een financiële strop te voorkomen, moest snel ministeriële toestemming worden verkregen. 
Op 18 december, een dag na Northrops onheilstijding, trachtte staatssecretaris van Defensie/
klu Schaper de ministerraad te overtuigen van de noodzaak de contracten voor 1 januari te teke-
nen. Alleen zo kon een miljoenenverlies worden voorkomen. Ten tweede benadrukte Schaper 
de vliegveiligheid, die in het geding kwam als de vervanging van het verouderende vliegtuigbe-
stand langer werd uitgesteld. De staatssecretaris rekende de ministerraad voor dat met het pro-
ject een bedrag van 625 miljoen gulden was gemoeid, waarvan 80 miljoen te financieren uit de 
luchtmachtbegroting van 1966. Een deel van het bedrag zou voorts suppletoir moeten worden 
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aangevraagd. Zijlstra, minister-president van het overgangskabinet dat op 22 november 1966 
het demissionaire kabinet-Cals had afgelost, wierp hem tegen dat “dit gesprek in wezen een 
gesprek is over de hoogte van het defensieplafond in de komende jaren”, waarvoor de premier 
“meer tijd” wenste. Die tijd ontbrak nu juist, benadrukte Schaper nogmaals. “Door de moeilijk-
heid dat de Belgische regering niet tot een keuze kon komen is men hier in tijdnood gekomen; 
als thans de beslissing wordt aangehouden, zal deze pas geruime tijd na de verkiezingen vallen.” 
Een beslissing bleef vooralsnog uit.186

 Vijf dagen later was het de beurt aan De Jong om de ministerraad tot actie te bewegen. Hij 
trapte af met de waarschuwing dat langer wachten met het aantrekken van een vervanger tot 
“grote moeilijkheden” kon leiden, zoals de versnelde invoering van de Starfighter bij de Duitse 
luchtmacht had bewezen. De vraag of het overgangskabinet “een dergelijke beslissing” wel 
mocht nemen, beantwoordde hij met een volmondig ‘ja’. “Indien een beslissing zou worden 
overgelaten aan een volgend kabinet, [dan] zou deze vertraging een prijsverhoging van meer 
dan f. 50 (...) [miljoen] betekenen.” “Verder tijdsverlies” zou ook het aandeel van de Nederlandse 
industrie bij de productie nadelig beïnvloeden. Bovendien bezwoer De Jong dat de order geen 
verhoging van het defensieplafond met zich meebracht als de klu andere programma’s zou 
uitstellen. “De aanschaffing van nieuwe vliegtuigen is echter essentieel voor het voortbestaan 
van de luchtmacht, mede omdat deze nieuwe toestellen een functie hebben bij de opleiding van 
Starfighterpiloten”, hield hij zijn gehoor voor.187 Zijlstra liet zich overtuigen.188 Hoewel de minis-
ter-president een beslissing liever drie maanden had uitgesteld, wogen “de door minister De 
Jong genoemde complicatie[s]” uiteindelijk zwaarder. De knoop werd op de vervolgvergadering 
op 27 december doorgehakt. Nadat Zijlstra nogmaals was gerustgesteld dat deze beslissing een 
volgend kabinet niet zou opzadelen met verhoogde defensie-uitgaven, machtigde de minister-
raad defensieminister De Jong om een letter of intent te tekenen voor de aanschaf van 105 f-5’s.189

 Gezien de geringe aantallen en het gebrek aan gegevens bij Fokker hield de klu op dat 
moment al “ernstig rekening” met een rechtstreekse aanschaf in de Verenigde Staten. Zich 
noodgedwongen baserend op onvolledige gegevens prees Fokker zichzelf op 28 december defini-
tief uit de markt door een offerte uit te brengen, die ongeveer 41 miljoen gulden boven het door 
het kabinet goedgekeurde bedrag van 625 miljoen gulden lag. Daarmee verdween de optie om de 
f-5’s in Nederland in licentie te bouwen van tafel. Tot “grote verrassing” van de dmlu bleek het 
alternatief, een rechtstreekse aankoop, door verschillende interpretaties over de geldigheids-
duur van de offertes ook niet langer binnen het budget te realiseren. Northrop liet weten dat 
de tot 31 december 1966 geldende prijsopgave alleen betrekking had op het licentiebouwpro-
gramma bij Fokker, niet op rechtstreekse aanschaf. De offerte voor een aankoop in de Verenigde 
Staten was eind juli al verlopen en nooit verlengd. De klu dreigde plotseling met lege handen 
achter te blijven. Tegen beter weten in deed staatssecretaris Schaper op de voorlaatste dag van 
december een wanhoopspoging om alsnog een deal te sluiten. Hij liet Northrop weten gebruik 
te willen maken van het aanbod zoals vervat in de offerte van mei 1966.190 De vliegtuigfabrikant 
repliceerde Schaper “onder deze condities” niet in staat te zijn een opdracht te aanvaarden.191 
Wat nu? Langer uitstel was geen optie, het heroverwegen van de Mirage of a-4 evenmin. De 
klu besloot terstond al haar pijlen te richten op aansluiting bij het Canadese licentiebouwpro-
gramma.192
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Canadees-Nederlandse samenwerking

Na een eerste telefonisch contact op 28 december troffen vertegenwoordigers van beide landen 
elkaar een week later in Ottawa. Terwijl in Canada aan een oplossing werd gewerkt, gaf De Jong 
de ministerraad tekst en uitleg over de stukgelopen onderhandelingen met Northrop. De minis-
ter speelde Northrop de zwartepiet toe. Het bedrijf had “plotseling een andere dan gebruike-
lijke interpretatie” aan de aflopende optie gegeven en vijftig miljoen gulden extra geëist. Die 
“exorbitante prijsstijging”, volgens De Jong ingegeven door de oorlog in Vietnam, had hem doen 
besluiten de onderhandelingen met Northrop af te breken en contact te zoeken met Canada, in 
de hoop de Nederlandse opdracht in het Canadese productieprogramma te kunnen inpassen. 
Als Canada bereid werd gevonden om zijn productielijn uit te breiden met een Nederlandse (en 
eventueel Belgische) order, dan kon “wellicht nog onder de Northrop-prijs worden geleverd”. 
Aangezien de optie thans was vervallen, kwam het “niet [meer] aan op enkele maanden”. De 
ministerraad deelde deze zienswijze.193

 Al op 20 januari kon staatssecretaris Schaper het kabinet evenwel heugelijk nieuws melden. 
De gesprekken met de Canadese vliegtuigfabrikant Canadair, die de licentiebouw van 115 cf-5’s 
voor de Canadese luchtmacht verzorgde, hadden in korte tijd “bevredigende resultaten” opgele-
verd. Canadair stond open voor aansluiting. Met 601 miljoen gulden bleef het project binnen de 
financiële grenzen. Bovendien waren de Canadese autoriteiten bereid om “belangrijke compen-
satieorders” te plaatsen bij de Nederlandse industrie. Met dit vooruitzicht en onder voorbehoud 
van parlementaire goedkeuring stemde de ministerraad voor de tweede keer in korte tijd in met 
het tekenen van een contract voor de levering van 105 f-5’s.194 Op 30 januari 1967 overhandigde 
de Nederlandse ambassadeur een letter of intent aan de Canadese regering. Met België, dat keurig 
van alle onderhandelingsresultaten op de hoogte werd gehouden, was afgesproken in de letter of 
intent de optie van een Belgische deelname eens te meer open te laten. Hoewel Schaper, na half 
februari het zoveelste verzoek om uitstel van Poswick te hebben ontvangen, zijn buik onderhand 
vol had van de Belgische besluiteloosheid, zou de deelname van België de stukprijs verder kun-
nen drukken.195

 In de daaropvolgende maanden onderhandelden Nederland en Canada over de modificaties 
die de klu in het vliegtuigontwerp verwerkt wilde zien. De naar Canadese wensen aangepaste 
versie van de f-5, de cf-5, week op meerdere punten af van de door de Luchtmachtstaf voorge-
stane configuratie. Zo wenste de klu een in hoogte verstelbaar neuswiel voor de bevestiging 
van een kernwapen onder de romp. Haar eisenpakket omvatte verder onder andere verstevigde 
vleugelkleppen ter vergroting van de wendbaarheid, krachtiger motoren, een vanghaak, nieuwe 
cockpitinstrumentatie, een doppler-navigatiesysteem, versterkte vleugels, grotere brandstof-
tanks en voorzieningen voor de inbouw van een radarwaarschuwingssysteem. Door de vele wij-
zigingen ten opzichte van de Canadese versie ontstond de specifiek Nederlandse nf-5.196

 De onderhandelingen over de compensatieorders hadden meer voeten in de aarde. Schaper 
wees met een beschuldigende vinger naar de Nederlandse industrie, die de voortgang “onnodig” 
vertraagde door “een te groot deel van de eventuele orders naar zich toe te willen trekken”. dmlu 
Cox onderschreef dit.197 Gedoeld werd op Fokker en Aviolanda, die ondanks herhaaldelijk weige-
ren van Canadair en de Canadese overheid bleven aandringen op een eindmontagelijn. Op 8 mei 
gaf Den Toom, minister van Defensie in het nieuwe kabinet-De Jong, de Fokker-directie mede 
namens de minister van Economische Zaken vriendelijk doch dringend te verstaan eindassem-
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blage te vergeten en zich te bezinnen op “alternatieve mogelijkheden, welke voor de werkgele-
genheid in de industrie van belang kunnen zijn”. Het was, zo vervolgde Den Toom zijn brief, 
“na maandenlang zeer moeizaam onderhandelen met de Canadese en Amerikaanse regeringen 
en industrieën gelukt een basis te vinden, waarop een definitief contract zou kunnen worden 
afgesloten”.198 Inderdaad waren in de voorgaande maand de meeste plooien gladgestreken, hoe-
wel harde afspraken over de door Canada te plaatsen compensatieorders achterwege bleven. De 
minister van Economische Zaken, L. de Block (kvp), wees er in de ministerraad van 28 april op 
dat “slechts een deel” van het inmiddels reeds van 90 tot 45 miljoen Canadese dollars gehalveerde 
bedrag aan tegenorders was vastgelegd. Het restant, vreesde hij, zou na ondertekening van het 
contract nooit meer worden geplaatst, tenzij dit als voorwaarde werd gesteld. Den Toom, die het 
ijzer wilde smeden nu het heet was, voelde daar niets voor. Iedere maand uitstel kostte Defensie 
een miljoen gulden, liet hij weten. Minister-president De Jong, geen onbekende met de materie, 
stelde voor Den Toom te machtigen de letter of intent bindend te verklaren, waarmee het kabinet 
instemde.199

 Op de kop af twee maanden later, op 28 juni 1967, wist Den Toom zich eveneens te verzekeren 
van de steun van de Tweede Kamer. Teneinde het wetsontwerp nog voor het zomerreces door de 
Kamer te loodsen, had de klu opdracht gekregen een nota te schrijven waarin duidelijk de nood-
zaak van vervanging naar voren kwam, evenals de financieringswijze, de positieve ervaringen 
met de f-5 in de Vietnamoorlog en de (waslijst aan) negatieve consequenties wanneer de Kamer 
zou besluiten de aanschaf te blokkeren.200 De week voorafgaand aan de plenaire behandeling, 
bood een bijeenkomst van de Defensiecommissie Den Toom en Wolff de gelegenheid de defen-
siespecialisten van de partijen nog eens op het hart te drukken zich “positief ” op te stellen.201 
Die opzet slaagde: met tweederde meerderheid werd de op 10 februari ingediende suppletoire 
begroting, waarin om “een ronde som” van 601 miljoen gulden werd gevraagd, aangenomen.202 
Vrijwel alle partijen deelden de mening dat langer uitstel uit (vlieg)veiligheidsoogpunt niet ver-
antwoord was. “Het [kan] niet door de beugel de vliegveiligheid van de vliegers op losse schroe-
ven – letterlijk en figuurlijk – te zetten doordat de Regering minder zuinig is op haar piloten dan 
op haar financiën”, zo vatte d’66-Kamerlid Imkamp de situatie samen.203

 Toch vielen her en der ook kritische geluiden te noteren. Zo ‘bereed’ de pvda haar stok-
paardje van “atomaire verdunning” en kropen de psp en de cpn weer in hun gebruikelijke rol.204 
Anderen zetten vraagtekens bij het moment waarop dit wetsvoorstel werd ingediend, aangezien 
de minister hiermee vooruit liep op de aangekondigde defensienota. De “weifelende houding” 
van België riep eveneens vragen op.205 Ten aanzien van het vraagstuk van de compensatieor-
ders kon Den Toom de Tweede Kamer geruststellen. Nederland beschikte over een “schriftelijke 
toezegging” voor dertig miljoen Canadese dollars aan opdrachten, aangevuld met een order 
van elf miljoen Canadese dollars bij Hollandse Signaal Apparaten. Naast Fokker en Aviolanda 
vielen ook Avio-Diepen, Philips, Lichtwerk, de n.v. Hengelosche Electrische en Mechanische 
Apparaten Fabriek, Duiker en Werkspoor ‘in de prijzen’. Zij zouden onder meer rompstukken, 
motordelen en staartdelen gaan leveren, die op de assemblagelijn in Montreal met de in Canada 
gefabriceerde vliegtuigcomponenten tot een geheel werden gesmeed. Alles stond of viel met 
een snel besluit, benadrukte de minister meermaals. Met uitstel of een vermindering, zoals 
pvda-Kamerlid Wierda opperde, “zouden alle compensatieorders op losse schroeven zijn gezet, 
waarvoor letters of intent zijn afgegeven”. Hoewel Den Toom het anders deed voorkomen, had 
hij de Tweede Kamer min of meer voor een fait accompli gesteld.206
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Met de parlementaire goedkeuring op zak leek niets het project nog te kunnen bedreigen. Daarbij 
hadden Den Toom en de klu evenwel buiten de Nederlandse industrie gerekend. Fokker had een 
knap onderhandelingsresultaat laten noteren door de fabricage van 190 rompmiddenstukken naar 
Nederland te halen. De vreugde over de hiermee gepaard gaande verdubbeling van het aantal man-
werkuren verdween als sneeuw voor de zon toen bleek dat Fokker de klu een “exorbitante” uur-
prijs in rekening wilde brengen. Den Toom was des duivels en betichtte Fokker van “hoog spel” en 
het afwentelen van overheadkosten op Defensie. De zaak werd weliswaar in den minne geschikt, 
maar Fokkers manuurprijs zou ook nadien een veelvoud blijven van die van Canadair.207 Elk bedrijf 
probeerde het onderste uit de kan te halen. Zo diende Aviolanda een prijsopgaaf in voor de pro-
ductie van brandstoftanks die 385.000 dollar boven de Canadese offerte lag. Een etmaal nadat de 
commissaris voor de Militaire Productie Aviolanda had verzocht de ontwerptekeningen terug te 
sturen, bleek het bedrijf ineens voor nagenoeg eenzelfde prijs te kunnen leveren.208

 Ironisch genoeg begon ook de mogelijkheid van een verlate Belgische inschakeling hoe lan-
ger hoe meer een bedreiging te vormen. Nadat België in de zomer een aanbod voor deelname 
aan het Canadees-Nederlandse productieprogramma als economisch “weinig interessant” van 
de hand had gewezen, werkten Northrop en de Amerikaanse regering aan een offerte die Brus-
sel definitief over de streep moest trekken.209 Op 15 september 1967 kwam een delegatie van het 
Amerikaanse Ministerie van Defensie aan in Den Haag om met vertegenwoordigers van het 
dmlu, de ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en het Canadese Depart-
ment of Defense Production van gedachten te wisselen over Belgische inschakeling. De delegatie 
wachtte een koele ontvangst. Canada en Nederland waren al zover gevorderd dat Belgische 
deelname in dit stadium slechts tot tijdverlies en verhoogde kosten zou leiden. Bovendien hield 
Nederland België verantwoordelijk voor de tot dusverre opgelopen vertraging. Daarbij stelde 
België “exorbitante eisen”, zoals de eindassemblage van alle Belgische vliegtuigen, de produc-
tie en eindassemblage van de Belgische en Nederlandse straalmotoren en 75 miljoen dollar aan 
compensaties. Gesteund door de Amerikanen leek België evenwel beloond te worden voor zijn 
afwachtende houding. Hoewel Nederland naar de buitenwereld toe bleef volhouden België graag 
bij het programma te willen betrekken, leek de liefde voorlopig even bekoeld.210

 In november namen de geruchten toe dat Brussel de Franse Mirage zou kiezen. Op de sug-
gestie nog eens contact op te nemen met minister Poswick, antwoordde Den Toom dat er “van 
alle contacten met de Belgen en de daarbij gemaakte afspraken tot nog toe niets terecht is geko-
men”.211 In de ministerraad herhaalde hij twee dagen later geen mogelijkheid te zien met zijn 
Belgische ambtgenoot tot een vergelijk te komen, maar wellicht dat de minister-president of 
minister De Block nog een “poging in deze richting (...) [wilde] doen”.212 Premier De Jong voelde 
daar wel voor. Zijn belletje naar de Belgische premier, Paul Vanden Boeynants, bracht de Bel-
gische regering kortstondig aan het twijfelen, maar uiteindelijk opteerde België toch voor de 
Mirage.213 Hiermee kwam een (voorlopig) eind aan een jarenlange vruchtbare samenwerking 
tussen Nederland en België op het gebied van de aanschaf en licentiebouw van gevechtsvlieg-
tuigen. De Belgische keuze voor de Mirage had tevens tot gevolg dat de geïntegreerde vliegoplei-
ding in 1971 werd stopgezet.
 Op 24 november 1967 ondertekende dmlu Cox het definitieve contract met de Canadese 
regering, die zich liet vertegenwoordigen door de Canadian Commercial Corporation. Deze 
overeenkomst omvatte de fabricage en levering van 75 nf-5a’s en 30 nf-5b’s door Canadair en 
een door Northrop (Norair) uit te voeren ontwikkelings- en testprogramma voor de specifiek 



H O O F D S T U K  4320

door de klu gewenste modificaties. Met Canadair sloot de dmlu bovendien een apart contract 
af voor een logistiek ondersteuningsprogramma, dat onder andere voorzag in technische onder-
steuning, het beschikbaar stellen van opleidingsplekken voor technisch personeel en het doen 
van aanbevelingen voor de aankoop van reservedelen en gronduitrusting. Het testprogramma 
door Norair nam tot februari 1970 in beslag. Tijdens 329 testvluchten werden speciaal de ver-
sterkte vleugelkleppen, de vergrote brandstoftanks en het navigatiesysteem stevig aan de tand 
gevoeld. Aansluitend voerde Norair wapenkwalificatie- en verificatieproeven uit, die medio 1971 
werden afgerond.214 Soms noopten de testresultaten tot verdere, tijdrovende aanpassingen, een 
van de hoofdoorzaken voor het uitlopen van het overeengekomen afleverschema. Dat de vertra-
ging tot slechts zes maanden beperkt bleef, was vooral te danken aan de Canadese bereidheid om 
aan de bouw van de nf-5’s voorrang te verlenen.215

 Bovendien brachten modificaties aan het basisontwerp, zogeheten Engineering Change Pro-
posals, kosten met zich mee. In de zomer van 1969 kropen de schattingen waarmee het pro-
jectbedrag zou worden overschreden richting de tachtig miljoen gulden, een bedrag waarvan 
Den Toom “nogal geschrokken” was. De prijsstijging van reservedelen en “te laag” geschatte 
invoerrechten waren de grootste boosdoeners. Ook wreekte zich hier volgens staatssecretaris 
Duynstee “de grote haast” waarmee het contract destijds tot stand was gekomen. Op sommige 
punten, zoals het doorberekenen van loonkostenstijgingen, was de tekst “zo vaag” dat die voor 
velerlei uitleg vatbaar was.216 De “meningsverschillen op contractueel gebied” liepen medio 1970 
zelfs zover op dat een Dispute Committee zich hierover moest uitspreken. Het kostte dit comité 
bijna twee jaar om “deze geschillen op een voor beide partijen aanvaardbare wijze definitief te 
regelen”.217 Bij het opmaken van de balans was Nederland Canada 670 miljoen gulden verschul-
digd. Weliswaar geen overschrijding met tachtig miljoen gulden, maar toch nog altijd 69 mil-
joen meer dan door het parlement was goedgekeurd. Het verschil moest de luchtmachtleiding 
door bezuinigingen elders terug zien te verdienen.218

 De stuksprijs per nf-5 kwam daarmee op 6,4 miljoen gulden.219 De eerste van de 105 exem-
plaren, een nf-5b, werd op 7 oktober 1969 door Canadair aan de Koninklijke Luchtmacht over-
gedragen. Evenals de 104 nf-5’s die nog zouden volgen, vertrok de tweezitter na de overdracht te 
Montreal naar de Canadese vliegbasis Bagotville. Bagotville vormde het startpunt voor operatie 
High Flight, de codenaam voor de bij benadering 6.000 kilometer lange vliegreis via Groenland, 
IJsland en Schotland naar Nederland. De Luchtmachtstaf had uitgerekend dat overvliegen in 
eigen beheer verreweg de goedkoopste optie was.220 Met ingang van september 1969 huisvestte 
Bagotville permanent een detachement Nederlandse technici, die de nf-5’s prepareerden voor 
de oversteek. Negen in Canada op de cf-5 omgeschoolde klu-vliegers, later aangevuld met 
anderen, vlogen de vliegtuigen in groepjes van vier of zes naar Nederland. De in totaal twintig 
uitgevoerde High Flights stonden onder leiding en verantwoording van de Amerikaanse lucht-
macht. Bij het oversteken van de uitgestrekte Atlantische Oceaan werden de nf-5’s begeleid 
door speciaal geëquipeerde Amerikaanse c-130 Hercules-transportvliegtuigen, die de navigatie 
voor hun rekening namen. Bovendien waren deze transportvliegtuigen uitgerust met reddings-
middelen om bij een bail out boven het ijskoude zeewater hulp te verlenen. Op 19 november 1969 
arriveerden de eerste nf-5’s op hun Nederlandse thuisbasis, Vliegbasis Twenthe.221

 In Nederland had de klu inmiddels alles in het werk gesteld om de invoering van de nf-5 in 
goede banen te leiden. Onder auspiciën van de daartoe in het leven geroepen Stuurgroep nf-5 en 
het Centraal nf-5 Projectbureau was er een nieuw vliegveldbeleggingsplan uitgewerkt en had 
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het Technisch Instructie Squadron nf-5 een start gemaakt met de omscholing en opleiding van 
technisch en elektronisch personeel op de nf-5. De op Vliegbasis Twenthe geplaatste Field Tech-
nical Training Unit (fttu) was daarbij van onschatbare waarde. Ook de vliegers kregen technisch 
onderricht op de fttu, maar de conversie van het vliegend personeel kon pas echt aanvangen na 
de aankomst van de eerste vliegtuigen. De ervaren vliegers die verantwoordelijk waren voor de eer-
ste High Flight-vluchten namen die taak in eerste instantie op zich.222 De omscholing van vliegend 
en technisch personeel op de ongecompliceerde nf-5 gaf weinig problemen. Tussen 1969 en 1972 
werden achtereenvolgens de operationele 315, 314 en 316 Squadrons en de tot 313 Squadron omge-
doopte Transitie Vlieger Opleiding op de groepsgewijs arriverende nf-5’s omgeschoold.223

 Met de gemodificeerde nf-5 kreeg de klu de beschikking over de meest geavanceerde f-5 vari-
ant die er op dat moment rondvloog. De laatste van deze kleine jachtbommenwerpers zou de klu 
pas in 1991 verlaten, jaren later dan was voorzien. Eind 1966, toen de aanschaf aan een zijden draadje 
leek te hangen, bood de aansluiting bij het Canadese bouwprogramma de klu op de valreep de 
mogelijkheid om binnen de beperkte financiële kaders haar vervangingsplan te verwezenlijken, in 
kwantitatieve en in kwalitatieve zin.224 De “uiterst marginale prijs” die Canada om politieke redenen 
(werkgelegenheid, bevestiging van haar keuze voor de f-5) voor de vliegtuigen in rekening bracht, 
was daar mede debet aan.225 Hoewel eindassemblage te hooggegrepen bleek, pikte de Nederlandse 
(vliegtuig)industrie opnieuw een graantje mee. Belangrijker was dat de klu, door de conventionele 
taak van de nf-5 te benadrukken, in weerwil van groeiende kritiek op de defensielasten zelfs het in 
de Defensienota 1968 aangekondigde extra squadron wist te realiseren. Met de nf-5’s bestemd voor 
het verkenningssquadron werd 316 Squadron nieuw leven ingeblazen. Naast 314 en 315 Squadron, 
die hun f-84f’s in 1970 van de hand deden, leverde de klu met 316 Squadron een tactisch squadron 
boven de door de navo geëiste Force Goals. De klu als ‘braafste jongetje van de klas’?

Op het tandvlees

Een grondiger blik op de kwantitatieve luchtmachtbijdrage nuanceert het beeld van het ‘braaf-
ste jongetje’. Begin 1970 stond het water de klu eens te meer aan de lippen. Het effect van de 
eerdere bezuinigingsmaatregelen was weggeëbd, de vooruitzichten voor de eerstkomende jaren 
toonden opnieuw rode cijfers. Op de commandantenvergadering van 7 januari 1970 lichtte Wolff 
zijn ondercommandanten in dat het niet langer mogelijk was “om zonder afbreuk te doen aan 
de slagkracht van de Koninklijke Luchtmacht dan wel (...) de nato verplichtingen nog verder 
diepgaande bezuinigingen door te voeren”.226 Om het hoofd boven water te houden, zag de klu 
zich genoodzaakt haar toevlucht te nemen tot een tijdelijke sterktevermindering van de operati-
onele eenheden. Met de oprichting en instandhouding van vijf Groepen Geleide Wapens, zo kan 
worden geconcludeerd, had zij in voorgaande jaren wellicht te veel hooi op haar vork genomen. 
De geleidewapeneenheden vereisten forse aantallen personeel, met dito exploitatiekosten tot 
gevolg. Dit gold in nog sterkere mate voor de met een nucleaire taak belastte Nike-squadrons, 
die alleen aan bewakingspersoneel al een ‘klein leger’ vereisten. Smeekbedes aan het adres van 
saceur om de nucleaire taak van de Nike-squadrons te mogen afstoten, een taak die naar de 
mening van chef Luchtmachtstaf Wolff dankzij de strategiewisseling aan importantie had ver-
loren, leidden tot niets.227 Een aanlokkelijk alternatief om op de exploitatiekosten te bezuinigen 
was het onttrekken van enkele geleidewapeneenheden aan de vredessterkte. Nadat in 1969 al 
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voorgoed een streep was gehaald door de oprichting van het twaalfde hawk-squadron, zette de 
Luchtmachtstaf een jaar later opnieuw het mes in haar geleidewapeneenheden.228 Het idee was 
om bij de hawk-eenheden 324 en 420 Squadron per 1 juni 1970 tijdelijk op non-actief te stel-
len. Met het vrijkomende personeel en materieel konden de resterende squadrons dan eindelijk 
op het vereiste peil worden gebracht. Het overige materieel kwam ten gunste van het onder-
houdsprogramma. Bij de Nike-eenheden viel het oog niet toevallig op 121 Squadron, dat op het 
punt stond te worden opgewerkt tot dual capable-squadron. Het kreeg tijdelijk een verlaagde 
vredesparaatheid aangemeten, wat inhield dat er alleen een kernbezetting op de site te Bad Essen 
achterbleef om de apparatuur gebruiksklaar te houden.
 De vliegende squadrons kwamen er evenmin zonder kleerscheuren vanaf. Waar de Sov-
jet-inval in Tsjechoslowakije de strike-squadrons in 1968 nog ternauwernood had behoed voor 
het verminderen van de squadronsterkte, wisten zij de dans ditmaal niet te ontspringen. Ook 
306, 322 en 323 Squadron moesten zich voorlopig met twaalf in plaats van de gebruikelijke acht-
tien gevechtsvliegtuigen zien te redden. Het aantal jachtvliegers per squadron ging terug naar 
zestien. Zij vlogen jaarlijks een compleet Jaarlijks Oefen Programma. De overige f-104-vliegers, 
veelal ervaren rotten die tijdelijk in een staffunctie werden geplaatst, moesten voorlopig genoe-
gen nemen met een half jop. Het kwartet door het Commando Luchtverdediging geleverde 
f-104g’s op Quick Reaction Alert werd gehalveerd, terwijl de strike-squadrons van het Commando 
Tactische Luchtstrijdkrachten drie in plaats van vier Starfighters op stand-by hielden.229

 Half april bracht cls Wolff saceur Andrew Goodpaster van de tijdelijke “beperkingsmaat-
regelen” op de hoogte. De opmerkelijk coulante opperbevelhebber toonde volgens Wolff “zeer 
veel begrip voor de Nederlandse situatie”.230 Op voorwaarde dat de geleidewapeneenheden en 
Starfighter-squadrons op korte termijn op sterkte konden worden gebracht, de vliegers in de 
squadrons ten minste tweehonderd vlieguren per jaar klokten en de uit de sterkte genomen 
f-104’s mee rouleerden ten behoeve van de vlieggereedheid, ging saceur akkoord – met dien 
verstande dat de maatregelen uiterlijk in 1972 zouden zijn opgeheven.231 Goodpaster betreurde 
vooral, dat “the Netherlands Proposals, although hopefully of a limited duration only, will reduce 
the 2ataf capability during its most critical period of re-equipment”.232 Soortgelijke kritiek viel 
Nederland ten deel bij de behandeling van de Nederlandse navo-bijdrage in de Defence Plan-
ning Review, waarin de navo-examinatoren er op hamerden deze maatregelen zo snel mogelijk 
ongedaan te maken.233 Zonder dat de luchtmachtleiding het aan de grote klok hing, stelde een 
van saceur’s voorwaarden de klu in feite zelfs voor een onoverkomelijk probleem. Intern werd 
om “materieel-technische redenen” namelijk “betwijfeld” of de eis om binnen twaalf uur na Sim-
ple Alert de hawk-squadrons te reactiveren überhaupt wel realiseerbaar was. De aanschaf van 
voertuigen om de hawk-squadrons de vereiste 100% mobiliteit te verschaffen was als gezegd 
meermaals getemporiseerd. Daar op Simple Alert alle beschikbare transportcapaciteit nodig was 
voor het verplaatsen van de operationele squadrons, ontbrak het aan middelen om de opgesla-
gen apparatuur voor de te reactiveren squadrons naar hun sites te vervoeren.234

 De kopzorgen namen toe toen in de herfst van 1971 bleek dat de luchtmachtbegroting voor 
1972 niet toestond alle bezuinigingsmaatregelen terug te draaien. Op de vergadering van de 
Luchtmachtraad van 20 september 1971 stonden de luchtmachtleiding, defensieminister De 
Koster en staatssecretaris Van Es voor lastige keuzes. Na rijp beraad besloten ze de vijf Starfight-
er-squadrons per 1 januari 1972 op sterkte te brengen en het Nike-squadron in de loop van 1972 
te reactiveren, doch uitsluitend in een conventionele rol. De beide hawk-squadrons waren het 
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kind van de rekening. Zij zouden niet opnieuw worden geactiveerd. Door de hierdoor beschik-
baar komende hawk-raketten over de negen resterende squadrons te verdelen, kon bovendien 
de ontoereikende rakettenvoorraad per squadron zonder investeringen worden verholpen.235 
Helaas voor de klu was Goodpaster ditmaal minder coulant. Op 12 oktober 1971 liet hij cls Van 
der Wolf in een persoonlijk onderhoud weten geen bezwaar te hebben tegen een puur conventi-
onele rol voor het Nike-squadron. Het deactiveren van de hawk-squadrons stuitte daarentegen 
“op een zo groot verzet van saceur”, dat Van der Wolf zich gedwongen zag een compromis 
te sluiten. Met dit compromis, het reactiveren van een van de squadrons, kon ook De Koster 
instemmen.236 De keuze viel op 324 Squadron, dat in december 1972 zijn vertrouwde plek in de 
bondgenootschappelijke luchtverdediging weer innam. Aan het voortbestaan van 420 Squadron 
kwam op 1 januari 1972 een eind.237

 De Koninklijke Luchtmacht liep tussen 1970 en 1972 op haar tandvlees. Alleen noodgrepen als 
het tijdelijk verminderen van de vredesparaatheid stelden haar nog in staat de toegezegde aan-
tallen squadrons op de been te brengen. In theorie dan. In de praktijk was het maar de vraag of de 
geleidewapeneenheden (tijdig) gereactiveerd hadden kunnen worden. Bij een verrassingsaanval 
stonden zij sowieso buitenspel. Het vrijwel afbetaalde nf-5-contract, het afstoten van de nucleaire 
taak van 121 Squadron en de opheffing van een hawk-squadron verschaften de klu in 1973 wat 
lucht, maar de instandhouding van haar omvangrijke materieelbestand bleef ook nadien onver-
minderd op gespannen voet staan met de financiële middelen. Dit temeer daar het volgende kost-
bare materieelproject zich inmiddels reeds aandiende: de vervanging van de Starfighter. Ofwel, de 
‘aankoop van de eeuw’, zoals de vervanging in de volksmond spoedig bekend stond.

Een Europees gevechtsvliegtuig: buigen voor de “grote broeders”

De lange zoektocht naar een opvolger voor de f-104, die in 1975 zou uitmonden in de aanschaf 
van de succesvolle f-16, was acht jaar eerder aangevangen. In het voorjaar van 1967 nam Neder-
land het initiatief om de vruchtbare samenwerking met België, de Bondsrepubliek en Italië bij 
de licentiebouw van de Starfighter te continueren en gezamenlijk een Europese opvolger te 
ontwikkelen. Het idee sloeg aan bij de overige ‘f-104-gebruikers’. Begin 1968 voegde de Cana-
dese luchtmacht, die ook met de f-104 vloog, zich bij dit viertal. Op uitnodiging van cls Wolff 
kwamen stafleden van de vijf luchtmachten in maart 1968 bijeen om gezamenlijke stafeisen op 
te stellen voor het tot Multi-Role Combat Aircraft (mrca 75) omgedoopte gevechtsvliegtuig. De 
bijeenkomst verliep niet zoals Wolff had gehoopt. Hij stoorde zich vooral aan de “overpower-
ing and leadtaking manner” waarop Canada, nota bene niet eens partner in het oorspronkelijke 
Starfighter-consortium, zich gedroeg.238

 Wolff deed er wijs aan zich hieraan vast te gewennen. Mede op aandringen van de Bondsre-
publiek trad in juni 1968 ook Groot-Brittannië toe tot het mrca-project. Het duurde niet lang 
eer de Britten de regie overnamen. De Royal Air Force wilde een tweepersoons, middelzware, 
tweemotorige jachtbommenwerper met geavanceerde radar- en navigatiemogelijkheden, ter-
wijl Nederland, België, Italië en Canada behoefte hadden aan een licht, goedkoop en wendbaar 
vliegtuig primair belast met het verkrijgen van luchtoverwicht. De Luftwaffe had haar zinnen 
gezet op een eenpersoons gevechtsvliegtuig voor luchtsteun. De moeilijkheid alle uiteenlo-
pende wensen zonder kostenoverschrijdingen in een en hetzelfde ontwerp te verenigen, deed 
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België en Canada besluiten het project de rug toe te keren.239 Ofschoon ook Nederland bedenkin-
gen had, zette Den Toom op 17 juli 1968 niettemin zijn handtekening onder een Memorandum of 
Understanding voor de eerste, conceptuele fase – op voorwaarde dat met de Nederlandse wensen 
rekening werd gehouden.240

 Het in december bereikte akkoord tussen cls Wolff en zijn Italiaanse, Britse en Duitse collega’s 
over de aan de mrca te stellen stafeisen leek zulks te bevestigen. Om de verschillen te overbruggen 
werd geopteerd voor een basisontwerp, waaruit dan een goedkopere een- en een duurdere tweeper-
soonsversie werden ontwikkeld. Na deze doorbraak bogen de deelnemende nationale vliegtuigin-
dustrieën Fokker, Fiat, Messerschmitt-Bölkow-Blohm en British Aircraft Corporation zich middels 
een haalbaarheidsstudie over de technische uitwerking van de stafeisen. Het resultaat van deze 
studie stelde uit Nederlands oogpunt teleur. Volgens Den Toom had de studie een vliegtuig voort-
gebracht dat voldeed aan de door de Britse en Duitse luchtmachten gestelde eisen, maar waarin van 
de Nederlandse wensen maar “weinig [was] overgebleven”. Hij informeerde de ministerraad op 18 
april 1969 te overwegen Nederland “uit deze samenwerking terug te trekken”.241 Een voornemen dat 
hij herhaalde in een communiqué voor de Vaste Commissie voor Defensie, waarin de bewindsman 
ook even kort stilstond bij de kosten. Die waren inmiddels schrikbarend gestegen.242

 Op 25 april deed Den Toom in de ministerraad uitvoeriger verslag van het “ongunstige verloop 
van de onderhandelingen”. Hij had zijn Britse ambtgenoot Denis Healy drie dagen eerder gedreigd 
dat Nederland zich uit het project zou terugtrekken “wanneer de configuratie van het ontwor-
pen vliegtuig niet wezenlijk verandert en de prijs niet sterk omlaag gaat”. Bedroeg de geraamde 
stuksprijs bij aanvang van het project nog negen miljoen dm, inmiddels was dit bedrag al bijna 
verdubbeld. De aanschaf van de vereiste honderd vliegtuigen zou ergens tussen de 1,5 en 2,5 mil-
jard gulden gaan kosten en de luchtmachtbegroting jarenlang belasten. Het was nu al een pro-
bleem om de tot 160 miljoen gulden opgelopen bijdrage aan de ontwikkelingskosten op te hoesten, 
waarvoor de klu tot 1972 slechts 30 miljoen gulden had begroot. Voor het restant kon Den Toom 
“onmogelijk compensatie vinden”. De klu zocht een gevechtsvliegtuig dat het luchtoverwicht 
kon bevechten en luchtsteun kon verlenen, dat “betaalbaar” was en de Nederlandse industrie een 
“redelijk” aandeel in de productie bood. In plaats hiervan dreigde zij nu te worden opgezadeld met 
een peperduur vliegtuig, dat niet aan de stafeisen voldeed en uit industrieel oogpunt evenmin 
gunstige vooruitzichten bood. Bovendien zou de mrca niet voor 1978 gereed zijn, drie jaar te laat. 
Den Toom kreeg van de ministerraad toestemming uit het project te stappen, tenzij het ontwerp 
alsnog aan de Nederlandse operationele en financiële wensen zou worden aangepast.243

 Op 29 april ontmoetten de defensieministers van de vier projectpartners elkaar op vliegveld 
Wahn. De Britse, Duitse en Italiaanse ministers gaven te kennen hun regeringen te adviseren het 
mrca-contract te ondertekenen. Den Toom liet zich, mede door geruchten over Franse inte-
resse in het project, overhalen een beslissing tot 1 juli uit te stellen. Nederland bleef voorlopig 
aan het overleg in de mrca-werkgroepen deelnemen in de hoop vóór die tijd tot een operati-
oneel en financieel aantrekkelijke oplossing te komen.244 In werkelijkheid, zo vertrouwde Den 
Toom de Permanente Vertegenwoordiger bij de navo, H.N. Boon, toe, had hij maar “weinig ver-
trouwen” in een goede afloop. Het was “een politieke zaak”, waarvan de kleine lidstaten steeds 
de dupe werden. Onder druk van de “grote broeders”, in het bijzonder Groot-Brittannië, was een 
vliegtuig gecreëerd dat geheel op hun eisen was afgestemd. Bovendien dreigden de kosten “uit 
de hand” te lopen. Ambassadeur Boon drong er niettemin op aan de mogelijkheden van Euro-
pese samenwerking te blijven onderzoeken. Ook staatssecretaris Duynstee vond het te vroeg om 
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het mrca-project af te schrijven. Er moest iets worden gedaan, wilde Nederland in de navo 
straks niet “in de ‘2e klasse’ [terecht]komen”.245

 De klu bleek evenmin bereid de handdoek in de ring gooien. De “uiterst sterke verleiding” die 
er op economisch gebied van het project uitging “bleef de luchtmachtleiding bekoren”, conclu-
deert Bert Kreemers in zijn proefschrift Hete Hangijzers.246 Uit de koker van cls Wolff en de direc-
teur van Fokker, Frits Diepen, rolde op 9 juni 1969 een alternatief plan om op het eventuele succes 
van het mrca-project mee te liften. Zij wisten ook Den Toom warm te krijgen voor hun “twee 
fasen voorstel”: een gelijktijdige ontwikkeling van de geavanceerde mrca en een “minder gecom-
pliceerd” en “betrekkelijk goedkoop” vliegtuigtype. Daarvoor zou niet langer een ‘uitgeklede’ vari-
ant van het huidige mrca-ontwerp, maar een reeds bestaand of een in vergevorderd stadium van 
ontwikkeling zijnd vliegtuigtype model moeten staan. Zo’n “goedkoper” vliegtuig voorzag in de 
behoeften van andere kleinere lidstaten, zoals Noorwegen, die zich dan bij het consortium konden 
aansluiten. Dat zou op zijn beurt de ontwikkelingskosten verminderen en de klu uit de brand 
helpen. De industrie zou profiteren doordat zij toegang kreeg tot alle onderzoeksresultaten voor 
beide vliegtuigtypen.247 De rest van de maand gebruikte Den Toom om steun voor het Nederlandse 
voorstel te vergaren, in eigen land – bij de ministerraad en de industrie, die als tegenprestatie de 
ontwikkelingskosten van tien miljoen gulden voor de eerste fase van de voortgezette deelname aan 
het mrca-project moest ophoesten – alsook bij zijn Italiaanse en Duitse ambtgenoten. De reacties 
waren verdeeld. Den Toom wist de ministerraad voor zich te winnen, maar behoudens Fokker liep 
de industrie niet warm.248 Italië en de Bondsrepubliek voelden voor een gezamenlijke evaluatie van 
een eenvoudig en goedkoper vliegtuig, maar niet voor de ontwikkeling ervan.
 Signalen dat de Italiaanse en Duitse regeringen Nederland voor het consortium wilden 
behouden, sterkten Den Toom in zijn vertrouwen dat zijn voorstel kans van slagen had. In het-
zelfde telegram waarin de bewindsman op 30 juni 1969 zijn Duitse, Italiaanse en Britse ambtge-
noten meedeelde dat hij zou afzien van de ondertekening van de definitieve overeenkomst, liet 
hij weten bereid te zijn tot “verder overleg indien een voorstel wordt gedaan om een goedkoper 
en eenvoudiger vliegtuig te ontwikkelen”.249 Hoewel de klu geen enkele intentie had de mrca 
aan te schaffen, die in Den Tooms woorden “onnodig ingewikkeld, zwaar en duur” was gewor-
den, bleef hij tegen beter weten in hopen dat het mrca-consortium als platform kon dienen 
voor de licentieproductie van een eenvoudiger vliegtuig, terwijl de Nederlandse industrie tege-
lijkertijd een rol kon spelen in de ontwikkeling van de geavanceerdere mrca.250 Tegen betaling 
van tien miljoen gulden aan ontwikkelingskosten wilde Nederland tot 1 juni 1970 aan het project 
blijven deelnemen.251 Op 25 juli 1969 boorde de Britse defensieminister Healy die hoop de grond 
in. Het door Den Toom geopperde tweesporenbeleid was onder meer uit financiële overwegin-
gen niet acceptabel. Daarmee kwam het ‘mrca-sprookje’ voor Nederland, in 1967 nota bene de 
grondlegger van het project, ten einde.252

 Daarmee was de klu terug bij af. Bij de hervatte zoektocht naar een geschikte opvolger voor 
de f-104 ging de klu opnieuw niet in haar eentje te werk, maar wendde zij zich tot Canada en 
Noorwegen. Gedrieën ondernamen zij begin 1970 een ‘papieren evaluatie’ van zes bestaande of 
in ontwikkeling zijnde Amerikaanse, Zweedse en Franse typen. Op hetzelfde moment verrichtte 
Fokker in opdracht van de dmlu onderzoek naar de combinatie van eigenschappen en presta-
ties waarover een “theoretisch ideale opvolger” moest beschikken. Canada verliet in de zomer 
van 1970 voortijdig het samenwerkingsverband, omdat zijn eisen (vooral voor wat betreft de 
actieradius) te zeer verschilden van de Nederlandse en Noorse wensen.253 Mede op basis van de 
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inbreng van experts van de klu, het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en het 
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, werd eind 1970 begonnen aan een eindrapport, 
aan de hand waarvan de luchtmachtleiding in de loop van 1971 haar standpunt zou bepalen.254

 Het aantreden van het kabinet-Biesheuvel op 6 juli 1971, waarin de consensus over het toe-
komstig defensiebeleid ver te zoeken was, gooide roet in het eten. De Commissie-Van Rijckevor-
sel was verdeeld over de vervanging, zij het dat ze het er wel over eens was dat een opvolger 
op termijn ook de nf-5 zou moeten vervangen. Een commissiemeerderheid onderschreef de 
noodzaak van een spoedig besluit, maar de minderheid wilde de vervanging uitstellen tot de 
besprekingen over taakspecialisatie in navo-verband resultaten opleverden. Half juni 1972 
werden nog wel offertes opgevraagd voor drie vliegtuigen op de shortlist, te weten de Franse 
Mirage f-1, de Zweedse Saab 37 Viggen en de in Noorse ogen favoriete Amerikaanse p-530 Cobra, 
maar de aanhoudende politieke onrust bleef de zaak frustreren. Het verdere verloop van het aan-
schaftraject valt buiten het bestek van dit boek, maar in het kort kwam het erop neer dat geen 
van bovenstaande kandidaten de f-104 zou opvolgen. De keuze viel in 1975 op de Amerikaanse 
General Dynamics f-16 Fighting Falcon. Opmerkelijk was dat het in defensiekringen ‘gevreesde’ 
kabinet-Den Uyl deze knoop doorhakte.255

 Hoe technologisch geavanceerd ook, gelijk zijn voorgangers bleef de f-16 afhankelijk van 
goed geoutilleerde vliegbases en lange, verharde start- en landingsbanen. Van de oorspronke-
lijke dertien bases bleven er na 1968 acht over, waarvan het gros door het verrijzen van grote 
betonnen (vliegtuig)shelters een nieuw aanzien zou krijgen.

Vliegbases: bescherming in plaats van verspreiding

De sluiting van de vliegbases Woensdrecht en Ypenburg kreeg met ingang van 1969 haar beslag. 
Opnieuw had Eindhoven lange tijd op de nominatie gestaan om in vredestijd zijn poorten te 
sluiten, op grond van in het verleden gemaakte afspraken tussen de gemeente Eindhoven en 
toenmalig defensieminister De Jong. De gemeente oefende “grote pressie” uit om de sluiting 
doorgang te laten vinden. Staatssecretaris Duynstee kwam na enig spitwerk evenwel tot de slot-
som dat De Jong geen formele toezegging had gedaan. Tot opluchting van cls Wolff besloot 
Duynstee Eindhoven in plaats van Woensdrecht als operationele basis aan te houden.256

 De statuswijziging van Woensdrecht en Ypenburg, die van de laatste tot Prior Permission 
Required-status, beperkte de openstelling voor militair vliegverkeer. Beide bases bleven wel 
ge opend voor hun civiele medegebruikers, waaronder Fokker, het op Woensdrecht huizende 
Aviolanda en het op Ypenburg gehuisveste Avio-Diepen. Ypenburg kreeg er met de uit Den 
Haag overgekomen Luchtmacht Stafschool, dat de Hoofd Officiers Cursus en de cursus Hogere 
Stafvorming verzorgde, een nieuwe bewoner bij.257 Mede op shape’s verzoek bleven beide bases 
behouden als redeployment airfields. Zo stond Woensdrecht eind jaren zestig in de plannen nog 
vermeld als uitvalsbasis voor een squadron Britse Canberra’s. Dat bracht met zich mee dat de 
klu in vredestijd fondsen moest reserveren voor het onderhouden van het banenstelsel en de 
verkeersleidings- en navigatieapparatuur. Een uit 1973 daterende site survey van Ypenburg, die 
melding maakte van de slechte staat van de startbanen, doet vermoeden dat de financiële prio-
riteiten ergens anders lagen. De status van burgervliegvelden wijzigde eveneens. Schiphol en 
Eelde bleven uit logistiek oogpunt van belang, maar de klu benutte hen in oorlogstijd niet lan-
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ger als operationele reservebases. Voortaan bleven ze tijdens de mobilisatie onder civiel beheer, 
om na het uitbreken van vijandelijkheden in militaire handen over te gaan. Dat gold ook voor 
Beek, een voormalig redeployment airfield voor de Britse luchtmacht, en Zestienhoven.258

 Na de nodige verschuivingen zag het vliegveldbeleggingsplan in oorlogstijd er in 1973 als volgt 
uit. Volkel herbergde beide dual capable f-104g-squadrons en een vlucht van negen tf-104g-twee-
zitters, die op Simple Alert hun opleidingstaken verruilden voor een (beperkt) operationeel taken-
pakket. 306 Squadron verliet Volkel om zijn intrek te nemen op een nieuwe oorlogsstandplaats, 
het redeployment airfield De Peel. Twenthe bood onderdak aan twee nf-5-squadrons, Eindhoven 
en Gilze-Rijen huisvestten er elk een. Beide f-104g-luchtverdedigingssquadrons vlogen vanaf 
Leeuwarden, waar zij gezelschap kregen van een vlucht met het resterende negental tf-104g’s. 
Het Amerikaanse 32nd tfs verrichtte zijn luchtverdedigingstaken vanaf Vliegbasis Soesterberg, 
terwijl de in vredestijd op Soesterberg en Deelen residerende squadrons van de Groep Lichte 
Vliegtuigen vertrokken naar waar de commandant 1 Lk hen dirigeerde.
 Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat de klu het beleid van een squadron per vlieg-
basis had losgelaten. Zonder het verspreidingsbeleid “officieel prijs te geven”, stond shape inmid-
dels oogluikend toe dat lidstaten hiervan afweken.259 De dreiging van een kernwapenaanval, die 
in de jaren vijftig en zestig aanleiding had gegeven tot kostbare verspreidingsplannen en -maat-
regelen, was niet geweken, maar tegen de destructieve kracht van de laatste typen kernwapens 
bood ook verspreiding geen bescherming meer. Het leek zinvoller energie te steken in het tref-
fen van voorzieningen ter bescherming tegen een aanval met conventionele middelen, een gevaar 
waartegen (nog) wel zinvolle tegenmaatregelen te nemen waren.260 Met de lessen van de Zesdaagse 
Oorlog in het achterhoofd onderzocht saceur in 1968 de overlevingskansen van navo-vliegba-
ses bij conventionele luchtaanvallen. Die kansen schatte de opperbevelhebber niet hoog in. Om 
de talrijke tekortkomingen te verhelpen, presenteerde hij begin november 1968 een verbeterings-
programma, saceur’s Program for Physical Protection of Airfields. De aanbevelingen vielen uiteen in 
actieve beschermingsmaatregelen, zoals het opstellen op en rondom de vliegbases van geleidewa-
pensystemen voor de luchtverdediging op lage hoogte, en passieve maatregelen. Laatstgenoemde 
omvatten onder andere camouflage, het aanleggen van extra dispersals op de vliegbases, de con-
structie van verharde onderkomens voor vliegtuigen, personeel en onmisbare basisfaciliteiten en 
het oprichten van een organisatie voor het snel herstel van vernielde start- en taxibanen (rapid 
runway repair). De lidstaten werd verzocht om op basis van saceur’s aanbevelingen nationale 
plannen te schrijven en ter goedkeuring aan shape voor te leggen. Voor het bekostigen van de 
duurste voorzieningen, zoals de bouw van betonnen onderkomens, konden lidstaten in aanmer-
king komen voor gemeenschappelijke financiering, echter op voorwaarde dat zij de actieve lucht-
verdediging van hun vliegbases voor eigen rekening namen.261

 De Luchtmachtstaf riep een Werkgroep Vliegbasisbeveiliging in het leven om plannen uit te 
werken, waarbij de aandacht in de eerste plaats uitging naar de actieve verdediging. Voor de aan-
schaf van de door shape aanbevolen combinatie van radargeleide luchtdoelartillerie en (draag-
bare) geleidewapensystemen ontbraken de financiële middelen. Voor de nabije toekomst moest 
de actieve vliegbasisverdediging worden opgebouwd rondom de beschikbare luchtafweermid-
delen.262 Een van de aanbevelingen van de werkgroep was de afdelingen lichte luchtdoelartillerie 
van de Koninklijke Landmacht reeds in vredestijd meer bij de vliegbasisverdediging te betrek-
ken.263 cls Wolff nam dit advies ter harte en wendde zich tot de kl. Die bleek, na bij de geleide 
wapens al eens aan het kortste eind te hebben getrokken, niet bijster toeschietelijk. Volgens 
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afspraak droeg ze in oorlogstijd met twee mobilisabele afdelingen lua zorg voor de bescher-
ming van Volkel, de belangrijkste klu-vliegbasis. Wolffs voorstel om deze twee mobilisabele 
afdelingen te ruilen tegen de drie parate lua-afdelingen van de kl kon bij de Landmachtstaf op 
weinig sympathie rekenen. Sterker nog, de kl wees het voorstel niet alleen van de hand, maar 
eiste op grond van de gebrekkige luchtverdediging van 1 Lk bovendien haar twee aan de klu 
toegezegde mobilisabele afdelingen terug. Een levendige briefwisseling was het gevolg. Plaats-
vervangend cgs generaal-majoor G. IJsselstein stelde dat de klu de kwestie enkel en alleen aan 
de orde stelde om zo de infrastructuurgelden veilig te stellen. Wolff antwoordde hierop dat het 
kl-besluit om de territoriale luchtdoelartillerie op te heffen destijds een “foutieve beslissing” 
was geweest, waardoor ‘zijn’ vliegbases thans onvoldoende bescherming genoten. Bovendien 
waren de drie parate lua-eenheden niet eens in de Bondsrepubliek gelegerd. Als deze eenheden 
dan toch in Nederland verbleven, konden ze beter op de vliegbases worden geplaatst, waar ze 
bij een verrassingsaanval tenminste waarde zouden hebben. Om hieraan venijnig toe te voegen, 
dat, “indien de kl evenwel in geval van oorlog geen luchtsteun kan krijgen omdat de vliegvelden 
onbeschermd zijn, (...) de kl hierdoor de meeste verliezen [zal] leiden”.264

 Het vraagstuk werd doorverwezen naar het Comité Verenigde Chefs van Staven, terwijl 
c-2ataf en comnorthag zich eveneens in de discussie mengden.265 Uiteindelijk kwam een 
compromis tot stand. Totdat de klu zelf voor de verdediging kon zorgdragen, stelde de Konink-
lijke Landmacht twee mobilisabele afdelingen lichte luchtdoelartillerie beschikbaar voor de 
actieve luchtverdediging, aangevuld met wat “uit de reserves van de kl” tijdelijk beschikbaar 
kon worden gesteld. 105 en 125 Afdeling Lichte Luchtdoelartillerie namen met radargeleide 
40l70-kanonnen elk de verdediging van drie vliegbases voor hun rekening; een groep met Twen-
the, Leeuwarden, Soesterberg en een groep met Volkel, De Peel en Eindhoven. Gilze-Rijen en 
het crc/soc Nieuw-Milligen werden beschermd door 40l70-luchtdoelgeschut zonder radar-
geleiding.266 De kl stond daarnaast een aantal overtollige m.55- en m.63-mitrailleurs af aan de 
klu, die deze verouderde maar doeltreffende wapens verdeelde over de vliegbases, de geleide-
wapeneenheden en het soc/crc. Deze wapens werden bemand door luchtmachtpersoneel, dat 
de bediening als neventaak kreeg opgedragen.267

 Het akkoord over de kl-bijdrage aan de luchtverdediging kwam pas tot stand lang nadat 
de klu in februari 1970 haar masterplan voor de actieve en passieve vliegbasisverdediging bij 
shape had ingediend. Acht maanden later ontving de klu bericht dat haar weinig gedetail-
leerde plan niet voldeed aan de vereiste actieve beschermingsmaatregelen en niet in aanmer-
king kwam voor gemeenschappelijke financiering.268 Zelfs de extra financiële inspanning waar-
toe Nederland zich in december 1970 door het ondertekenen van het eerder vermelde European 
Defence Improvement Programme had verplicht, kon shape niet op andere gedachten brengen. 
Den Toom was furieus. In een onderonsje met D.P. Spierenburg, een van Nederlands topdiplo-
maten en de opvolger van de al even succesvolle Boon als de Permanente Vertegenwoordiger bij 
de navo, reageerde de doorgaans zo kalme bewindsman ongemeen fel.269 “Als shape denkt dat 
zij aan dit additioneel infrastructuurprogramma eveneens de voorwaarde kan stellen van volle-
dig geconcretiseerde nationale plannen voor actieve luchtverdediging van de vliegvelden, is zij 
volkomen fout!”270 Ook nadien liet Den Toom nog talloze keren zijn ongenoegen blijken over de 
“onverstandig[e]” handelswijze van shape.271

 Nederland was bij lange na niet de enige lidstaat die niet aan de eisen voldeed. Zelfs de Ver-
enigde Staten gingen ertoe over hawk-eenheden uit de geleidewapengordel terug te trekken 
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om hun vliegbases op Duits grondgebied van actieve luchtverdedigingsmiddelen te voorzien. 
Deze gedachte sprak de Luchtmachtstaf evenzeer aan, maar hierop zou ze nog enkele jaren moe-
ten wachten.272 In 1971 besloot shape het eisenpakket alsnog te versoepelen om zo de uitvoe-
ring van het physical protection programme niet langer te vertragen. Voorlopig zou het geallieerde 
hoofdkwartier genoegen nemen met luchtafweerwapens zonder all weather-capaciteit. shape 
verbond hieraan de voorwaarden dat de lidstaten hun passieve beschermingsmaatregelen op 
orde zouden brengen en bovendien de intentie zouden uitspreken hun “goedzicht”-wapens, 
zoals de m.55 en m.63, in een later stadium aan te vullen met onder alle weersomstandigheden 
inzetbare wapensystemen.273

 Nu deze barrière eindelijk was geslecht, kreeg de klu groen licht om haar inmiddels herziene 
plan uit te voeren. Het door de Werkgroep Shelterplan uitgewerkte shelterbouwprogramma voor-
zag in de constructie van 129 betonnen vliegtuigshelters, waarmee 70% van de vloot beschermd 
kon worden opgesteld. De Luchtmachtstaf liet haar oog vallen op een Noors ontwerp, dat aan alle 
shape-eisen voldeed. Behoudens vliegtuigshelters voorzag het plan tevens in de constructie van 
commandobunkers en verharde onderkomens voor personeel en gronduitrusting. Het giganti-
sche shelterbouwproject kostte naar schatting 107 miljoen gulden, waarvan 97 miljoen gulden uit 
het navo-infrastructuurfonds en het European Defence Improvement Programme (75 shelters) kwam. 
Het resterende bedrag kwam voor rekening van de Nederlandse staatskas. Medio maart 1973 ging 
de schop de grond in voor de eerste van 32 shelters op Vliegbasis Volkel, dat als ‘nucleaire’ basis 
prioriteit genoot.274 Eindhoven, Twenthe en de andere vliegbases volgden. Naarmate hun verharde 
onderkomens gereed kwamen, keerden de in verspreidingsgebieden ondergebrachte basisfacili-
teiten, zoals het Wing Operations Centre, terug naar hun bases. Eind jaren zeventig, enkele jaren 
later dan gepland, werd het immense bouwproject afgerond.
 De her en der verrijzende betonnen kolossen gaven de vliegbases een ander aanzien, maar 
na de realisatie van de overige passieve beschermingsmaatregelen waren zij letterlijk en figuur-
lijk onherkenbaar. Althans, dat was de bedoeling. De Werkgroep Camouflage klu-objecten 
deed aanbevelingen om de bases vanuit de lucht aan het zicht te onttrekken. Deze maatrege-
len waren afgestemd op conventionele aanvallen op lage hoogte en omvatten onder meer het 
plaatsen van camouflagenetten, het schilderen van start-, taxi- en rolbanen, dispersals, han-
gars, werkplaatsen en andere gebouwen in camouflagekleuren (tone-down), het invoeren van 
verduisteringsmaatregelen en het verven van voertuigen, vliegtuigen en gronduitrusting.275 
Vanaf 1972 kregen ook de witte Nike- en hawk-raketten een “groene” verfbeurt.276 Zelfs van het 
personeel werden ‘groene vingers’ verwacht: het op ongewenste plekken opkomende struik-
gewas moest niet worden omgehakt, maar uitgegraven en gepoot op plekken die nog wel wat 
extra camouflage konden gebruiken!277

 Ook bij de realisatie van de resterende passieve beschermingsmaatregelen werd optimaal 
gebruik gemaakt van de beschikbare middelen. Grind en puin van bouwwerkzaamheden wer-
den centraal op de vliegbases opgeslagen ten behoeve van de rapid runway repair. Het basisper-
soneel bouwde onder het toeziend oog van het Bureau Aanleg, Beheer en Onderhoud Vliegvel-
den van oude rioolbuizen zelf de voorgeschreven personeelsschuilplaatsen, terwijl de inmiddels 
uit dienst gestelde f-84f Thunderstreaks werden verspreid over de vliegbases om als decoy te 
fungeren.278 Dankzij deze beschermingsmaatregelen scoorde de klu op infrastructureel gebied, 
vanouds een zwakke plek, op de jaarlijkse navo-‘examens’ midden jaren zeventig beter dan in 
de voorgaande jaren.
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De verbindingen in het teken van de automatisering

Ook op verbindingsgebied veranderde er veel ten goede, niet in de laatste plaats dankzij de auto-
matisering. Op sommige gebieden had de klu een voorsprong op bevriende luchtmachten. Zo 
was zij in 1968 een van de eersten die het Tapeless Rotorless On Line-systeem op het zogeheten 
“verreschrijverstelsel” (telexnet) in gebruik nam. Hierbij zette in de telexverbinding geschakelde 
vercijferapparatuur de letters na het typen en voor ontvangst om in code. Een jaar later kon de 
vlag opnieuw uit, toen de klu het beheer over de telefooncentrales op de luchtmachtonderdelen, 
die tot op dat moment deel uitmaakten van het door de kl beheerde militaire diensttelefoon-
net, overnam. Het burgerpersoneel stapte in één keer over, terwijl de op de vliegbases en ove-
rige onderdelen geplaatste kl-dienstplichtigen na verloop van tijd hun arbeidsplaats afstonden 
aan dienstplichtige telefonisten van de luchtmacht. De volgende stap was het versnellen van de 
berichtenwisseling tussen de relaisstations. Elk klu-onderdeel stond in verbinding met een van 
de – onderling verbonden – relaisstations. Het versturen van een bericht verliep via het ‘eigen’ 
relaisstation, waarna het bericht na menselijke tussenkomst direct of – afhankelijk van het sta-
tion waaronder het ontvangende onderdeel viel – via een relaisstation bij de ontvanger terecht-
kwam. Om de groei van het berichtenverkeer te kunnen bijbenen was het gewenst de menselijke 
tussenschakel te vervangen door computers, die alle berichten automatisch registreerden, repro-
duceerden, adresseerden en verstuurden. Het nieuwe Automated Message Switching System (amss) 
bood daartoe de mogelijkheid. Naast het administratieve- en logistieke berichtenverkeer werden 
ook de netwerken van de luchtverkeersbeveiliging en de Meteo op dit automatische systeem aan-
gesloten. De apparatuur werd ondergebracht in bunkers, één op de Zwaluwenberg en een tweede 
op de Saksen Weimarkazerne te Arnhem. De operationele ingebruikname van het amss, die tot 
1975 op zich liet wachten, leidde tot een personeelsbesparing van 120 functies, een hogere verwer-
kingssnelheid van het berichtenverkeer en een gereduceerde kans op fouten.279

 Het beheer over het amss werd aanvankelijk toevertrouwd aan de 2e Luchtmachtverbin-
dingsgroep (2 lvg), de naam waaronder de 46e Luchtmachtverbindingseenheid (luve) met 
ingang van 24 maart 1969 voortleefde. Als gevolg van een gelijktijdig doorgevoerde reorgani-
satie van de klu Verbindingsdienst sloot het relaisstation in Driebergen (112 luve) in 1969 zijn 
deuren, terwijl de resterende vier relaisstations voortaan als verbindingsafdeling (vba) door het 
leven gingen. Dit waren vba Wassenaar (bunkercomplex ‘Rijksdorp’, het oorlogshoofdkwar-
tier van de bdl), vba Hilversum, vba Vessem en het voor de groepen geleide wapens op Duits 
grondgebied gesitueerde vba Hesepe. De met het onderhoud en beheer van het straalzendernet 
belaste 115 luve werd voortaan als vba Zwaluwenberg aangeduid, terwijl 2 lvg met vba Ypen-
burg (crypto-technische afdeling) nog een nieuwkomer verwelkomde.280 Een jaar voor het amss 
in gebruik werd genomen, verhuisde 2 lvg naar Hilversum om met de Meteorologische Voor-
lichtings- en Verbindingsgroep (mvvgp) tot de Luchtmacht Verbindings- en Meteorologische 
Groep (lvmg) te fuseren. Niet 2 lvg, maar de nieuwe lvmg zou het amss gaan beheren. De tot 
1 lvg hernoemde 45 luve was wel een langer leven beschoren. Haar takenpakket omvatte als 
voorheen het monitoren van het ‘vijandelijk’ berichtenverkeer en de controle op en analyse van 
de berichtenuitwisseling op het eigen verbindingsnet.281

 De klu was, meer dan de andere krijgsmachtdelen, afhankelijk van statische verbindingen. 
Begin jaren vijftig had ze het besluit genomen om van kwetsbare landlijnen over te stappen op 
straalzenders. Tot de tweede helft van de jaren zeventig bleef dit straalzendernet het primaire 
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transmissiesysteem, aangevuld met High Frequency-verbindingen en – alleen in uiterste nood 
– het interlokale ptt-verbindingssysteem.282 Daarnaast beschikte de klu over mobiele verbin-
dingsfaciliteiten, zoals mobiele straalverbindingseenheden en autoradiostations, die na uit-
gifte van Telegram ‘P’ hun marsorders ontvingen van de Oorlogsstaf/bdl.283 Oefeningen, zoals 
de navo-commandopostoefening Winter Exercise (wintex), testten het functioneren van het 
verbindingsnetwerk onder gesimuleerde oorlogsomstandigheden. Hoewel de verbindingseen-
heden en -middelen over het geheel genomen zeer verdienstelijk presteerden tijdens de twee-
jaarlijkse wintex, bleef er ruimte voor verbetering. De verbinding tussen het 2ataf/joc in 
Maastricht en de Oorlogsstaf/bdl bleek bijvoorbeeld jarenlang een zwakke plek, waardoor 
berichten soms zestien uur (!) later aankwamen.284

De logistiek in oorlogstijd: de achilleshiel van de klu?

Behoudens een negatieve aantekening had een vertraging in vredestijd geen gevolgen. In oorlogs-
tijd kon het daarentegen het verschil betekenen tussen slagen of falen. De primaire taak van de 
Oorlogsstaf/bdl was logistiek van aard. De staf was verantwoordelijk voor de materiële (inclusief 
de infrastructurele) en personele verzorging van Nederlandse en op Nederlandse bodem gelegerde 
buitenlandse eenheden, opdat die hun navo-taken konden uitvoeren. Zijn taken omvatten onder 
meer het bepalen van prioriteiten bij de inzet van derdelijnsreparatieploegen van de luchtmacht-
depots en aangewezen civiele industrieën, het initiëren en coördineren van herstelwerkzaamhe-
den, het toewijzen en verdelen van aardolieproducten, het (her)distribueren van essentiële artike-
len (key items)285 en het selecteren van prioriteitsartikelen (critical items). Na uitgifte van Telegram 
‘P’ en/of Simple Alert trad het oorlogsbevoorradingssysteem in werking.286

 Elk klu-onderdeel richtte een Centraal Informatie Punt in, dat de Oorlogsstaf door rap-
portages op de hoogte hield van zijn materiële en personele behoeften. Met uitzondering van 
key items en klasse i (levensmiddelen) en klasse iii (brandstof, olie, smeermiddelen) goederen, 
richtten de onderdeelscommandanten hun materieelaanvragen rechtstreeks tot de luchtmacht-
depots. De Aan- en Afvoergroepen ‘Noord’ en ‘Zuid’ brachten de aangevraagde artikelen vervol-
gens van de depots over naar de onderdelen, een klus die onder oorlogsomstandigheden verre 
van eenvoudig beloofde te worden. Dreigde een artikel schaars te worden, dan meldde het depot 
dit aan de Oorlogsstaf/bdl en de Staf dmlu, welke laatste dan zo spoedig mogelijk een reparatie- 
of afleveringsopdracht aan de hiertoe geëigende nationale industrie of navo-organen gaf.287

 Voor onderdelen voor de geleidewapensystemen, de Starfighter en de radarsystemen 
wendde de dmlu zich tot het nato Maintenance and Supply Agency, dat evenals het nato Supply 
Centre – na de Franse uittreding uit de navo – van Chateauroux naar het Luxemburgse Cap-
pellen was overgebracht. Ofschoon de doorlooptijden eind jaren zestig verbeterden, baarden 
de lange levertijden van reservedelen voor de hawk en f-104 onverminderd zorgen. Voor de 
aanschaf van hawk-onderdelen kon de dmlu in noodgevallen terugvallen op een open end requi-
sition case-overeenkomst met de us Army, waardoor bepaalde artikelen rechtstreeks uit de Ame-
rikaanse voorraden konden worden geleverd. Met de usaf was eenzelfde contract gesloten voor 
specifieke vliegtuigonderdelen. Bovendien tekende de dmlu met de Amerikaanse luchtmacht 
een afzonderlijk stocklevel case-contract voor ruim 6.000 artikelen voor de nf-5, die conform 
de door het Directoraat Materieel Luchtmacht voorgeschreven aantallen, werden opgenomen 



H O O F D S T U K  4332

in de Amerikaanse voorraad. De resterende nf-5-onderdelen bestelde de dmlu bij de Canadian 
Commercial Corporation.288

 Het bleek in vredestijd al een hels karwei om de onderdelenvoorziening in goede banen te 
leiden, laat staan onder oorlogsomstandigheden. De moeilijkheden hadden enerzijds een finan-
ciële oorzaak, aangezien het aanhouden van een grotere voorraad reservedelen voor de klu (te) 
hoge investeringskosten met zich meebracht, maar waren anderzijds te wijten aan de lange lever-
tijden van de industrie en navo-organen. Ter illustratie; de levertijd van reservedelen voor de 
tf-104g kon oplopen tot liefst achttien maanden. Het tekort aan reservedelen had een belangrijke 
invloed op de vlieggereedheidscijfers. De commandant van het ctl, generaal-majoor Benjamins, 
waarschuwde eind maart 1972 dat de “steeds weerkerende tekorten aan bepaalde onderdelen” 
voor de nf-5 en f-104 “nadelige gevolgen” hadden voor de gevechtsgereedheid en de realisatie 
van het Jaarlijks Oefen Programma. Bovendien werden in Benjamins ogen de reparatiefacilitei-
ten “niet optimaal” benut.289 Gesprekken om met Noorwegen en Canada, die beide vliegtuigty-
pen eveneens in hun inventaris hadden, tot nauwere logistieke samenwerking te komen, liepen 
spaak. Begin jaren zeventig namen de logistieke zorgen verder toe toen de (r)f-104-vloot ‘ver-
moeidheidsverschijnselen’ ging vertonen. Een groeiend aantal Starfighters stond voor kortere of 
langere tijd aan de grond voor reparaties en modificaties.290 Het vlieggereedheidspercentage van 
de f-104 squadrons zakte, na een ongeëvenaarde 100% score in 1971 als gevolg van de tijdelijke ver-
mindering van de squadronsterkte, naar gemiddeld 67% (voor de ctl-squadrons) en 58% (voor de 
clv-squadrons) over 1973. Daarmee zakten de squadrons tot onder de grens van 70% die shape 
voorschreef. De nf-5-squadrons voldeden, nadat in 1973 de voornaamste (logistieke) problemen 
achter de rug waren, met een ruime 70% inmiddels wel aan deze eis.291

 Een eis van het geallieerde hoofdkwartier waarmee de klu al vanaf de jaren vijftig worstelde, 
was het opbouwen van een negentig dagen oorlogsvoorraad. Keer op keer kwam deze logistieke 
tekortkoming tijdens de Nederlandse navo-‘examens’ naar voren, om door de luchtmachtlei-
ding even zo vele keren op financiële gronden te worden afgewezen. De oorlogsvoorraden vorm-
den dikwijls de sluitpost op de klu-begroting. De met Flexible Response gepaard gaande accent-
verschuiving naar de inzet van conventionele wapens vereiste een kostbare uitbreiding van het 
wapenarsenaal, waarin nu ook een plekje moest worden ingeruimd voor clusterbommen, 2.75'' 
ongeleide raketten, alsmede mk.81 en mk.82 Snake Eye-bommen. Om ‘zijn’ begroting sluitend te 
krijgen, besloot Wolff medio april 1968 in overleg met staatssecretaris Duynstee en minister Den 
Toom om het opbouwen van oorlogsvoorraden vooralsnog te beperken tot veertien dagen. De 
voorraad moest voldoende zijn voor zeven dagen maximale en zeven dagen intensieve inspan-
ning. Om heibel te voorkomen, moest “deze beperking niet aan saceur (...) worden gemeld”, 
aldus de generaal.292 Toen Wolff, met de oprichting van de nf-5-squadrons in het vooruitzicht, 
een jaar later nog eens de vraag stelde of de beschikbare voorraad conventionele wapens moest 
worden verhoogd, kreeg hij van Duynstee een resoluut ‘nee’ ten antwoord. De staatssecretaris 
onderschreef de gedachte dat een conflict hetzij snel afgelopen zou zijn, dan wel binnen korte 
tijd tot nucleaire proporties zou uitgroeien. Dat de conventionele wapenvoorraad, na te zijn ver-
deeld over de vier in oprichting zijnde nf-5-squadrons en beide dual capable f-104-squadrons, 
tijdelijk tot beneden de zeven dagen dreigde te dalen, vond hij zelfs “nog acceptabel”.293

 Hoewel de oorlogsvoorraden in de daaropvolgende jaren alsnog werden uitgebouwd, 
gebeurde dit zeer geleidelijk, selectief en bovendien tot een niveau voor dertig dagen. De kost-
baarste uitrustingsstukken, waaronder Sidewinder lucht-luchtraketten en brandstoftanks, 
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dekten slechts de behoefte voor vijftien dagen oorlogsinspanning, terwijl de aanschaf van dure 
clusterbommen (en goedkopere Snake Eye-bommen) niet voor 1973 plaatsvond.294 De onder-
houdscapaciteit, logistieke voorzieningen en voorraadniveaus, inclusief reservedelen, waren 
blijkens het Nederlandse antwoord op de Defence Planning Questionnaire van 1973 “generally ade-
quate” om de gevechtseenheden 30 dagen (7 dagen maximale, en 23 dagen intensieve oorlogs-
inspanning) te kunnen ondersteunen, met uitzondering van “a limited number of expensive 
items”.295 Dat kwam neer op 365 oorlogsvluchten voor de luchtverdedigingssquadrons en pak-
weg 300 sorties voor de tactische squadrons. In de eerste zeven dagen van maximale oorlogs-
inspanning moesten de squadrons 175 sorties per eenheid kunnen genereren, een aantal dat 
nadien onder meer vanwege verliezen daalde.296 De klu had geen intentie om de oorlogsvoorra-
den tot 45 dagen, laat staan tot 90 dagen te verhogen. “The rnlaf [Royal Netherlands Air Force] 
does not envisage an increase of its war-consumables and other war-reserves stock to 45 combat 
days, as this is not considered to be costeffective.”297 De helft van de oorlogsvoorraden lag, con-
form de shape-eisen, op of nabij de onderdelen opgeslagen, indien mogelijk in gebruiksgerede 
toestand. Het overige deel bevond zich in de depots en was binnen 48 uur beschikbaar.

Het personeelsbestand: uitdunnen en opvullen

Na twee zeer succesvolle wervingsjaren op rij bevond de klu zich in 1967, met een gemiddelde 
werkelijke sterkte van 27.708 man militair en burgerpersoneel, op het personele hoogtepunt in 
haar geschiedenis.298 Ingegeven door de noodzaak tot bezuinigingen zette de daaropvolgende 
jaren evenwel een snelle daling in, waardoor de gemiddelde sterkte afnam van 27.108 man in 
1968 tot 25.751 in 1971, om in 1973 uit te komen op 24.825 man. Een reductie van bijna 3.000 men-
sen in zes jaar tijd, waarvoor de verklaring hoofdzakelijk moet worden gezocht in het slinkende 
aantal dienstplichtigen bij de luchtmacht. Tussen 1967 en 1973 liep het aantal “niet vrijwillig 
dienenden” terug van ongeveer 8.000 naar 5.500 man. Het geringere aantal dienstplichtige 
militairen had tezelfdertijd een positieve uitwerking op de verhouding dienstplichtig versus 
beroepspersoneel, dat in 1970 voor de eerste keer het gewenste percentage – 30:70 – bereikte. 
Die verhouding kwam de daaropvolgende jaren zelfs nog gunstiger te liggen.299 Ofschoon gerin-
ger in aantal, bleken de nieuwe lichtingen dienstplichtigen die de klu vanaf eind jaren zestig 
mocht verwelkomen, mondiger en veeleisender dan hun voorgangers. Ditzelfde gold in principe 
voor de jonge beroepsmilitair die een loopbaan bij de klu ambieerde. De vermaatschappelijking 
van de krijgsmacht, een geleidelijk proces dat midden jaren zestig werd ingezet en begin jaren 
zeventig een belangrijke mijlpaal bereikte met een serie maatregelen ter verbetering van het 
“militair leefklimaat”, waaronder een verhoging van de wedde en het afschaffen van de groet-
plicht, drukte in deze jaren nadrukkelijk haar stempel op het personeelsbeleid.300

 Terug nu naar 1967, toen discussies over de toegestane lengte van de ‘tochtlatten’ (bakke-
baarden) nog niet aan de orde waren. In april van dat jaar deelde de opperofficier Personeel klu, 
generaal-majoor B.H. Slager, in de Luchtmachtraad mede dat “de werving thans zo goed ver-
loopt, dat nu zelfs het probleem zich voordoet hoe dit op verantwoorde wijze af te remmen”.301 
De Luchtmacht Kaderschool puilde in 1967 bij wijze van spreken uit van de nieuwe rekruten, 
mede dankzij de warme banden die het hoofd Bureau Werving had opgebouwd met enkele 
Lagere Technische Scholen (lts’en), waarvan de lesprogramma’s goed aansloten op de klu-oplei-
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dingen. De inname van 470 leerlingen overtrof ruimschoots de behoefte aan 382 man, met dien 
verstande dat het aantal aanmeldingen voor de verkeersleiding en grondverdediging achterbleef 
bij de vraag. De aantallen geworven Kort Verband Vrijwilligers en Vrijwillig Nadienenden ver-
toonden eveneens een stijgende lijn, zij het dat ook hier bepaalde sectoren (grondverdediging, 
geleide wapens, verbindingen) minder aantrekkingskracht genoten. De hoge bezettingsgraad 
op de officiers- en onderofficiersfuncties, die eind 1967 bijna 95% bedroeg, maakte het mogelijk 
het accent bij de werving van kvv’ers te verleggen naar het hulpkader, waar diverse functies 
vacant waren. De klu was, om met de woorden van Slager te spreken, van “de periode van de 
knellende tekorten” thans aanbeland in “de periode van een nagenoeg volledige bezetting”.302

 Die luxepositie bracht nieuwe problemen met zich mee, zoals een gestage scheefgroei in de 
hogere onderofficiersrangen. De ongekend snelle personeelsuitbreiding in de naoorlogse jaren 
had eind jaren vijftig geleid tot een onregelmatige opbouw van het onderofficierskorps en een 
stagnatie in de bevorderingsgang, waardoor veel vakbekwame onderofficieren een carrière bui-
ten de luchtmacht zochten. De introductie van het Bevorderingsvoorschrift Kader Luchtmacht in 
1960, dat hun uitzicht gaf op het behalen van de hoogste onderofficiersrangen, riep deze uitloop 
weliswaar een halt toe, maar ging gepaard met “een niet gewenst[e], doch niet te voorkomen, 
onregelmatigheid in de rangen-opbouw”. Die bewuste keuze “voor een veilige klu met vakbe-
kwaam personeel boven een minder veilige klu met onvoldoende ervaren personeel” zadelde de 
luchtmacht begin jaren zeventig op met een tijdelijk overschot aan onderofficieren.303 Dat bracht 
met zich mee dat een aantal van hen onder hun functieniveau werd tewerkgesteld. Het verkiezen 
van kwaliteit boven een “evenwichtige leeftijdsopbouw” resulteerde voorts in “een relatief oud 
bestand aan beroepspersoneel”, dat als een ervaren en hoogwaardig, maar ook “ouder (...) en 
duurder wordend blok” door de klu schoof.304

 Een positief gevolg van de hogere bezettingsgraad was een dalende behoefte aan dienstplich-
tigen, die functies vervulden waarvoor geen of onvoldoende vrijwillig dienend personeel kon 
worden geworven. Aangezien ook korporaalsfuncties in toenemende mate werden bezet door 
vrijwillig dienenden, bestond er bij de klu in hoofdzaak behoefte aan “ongegradueerde dienst-
plichtigen” voor soldatenfuncties. Daarnaast waren “enige tientallen functies” aangemerkt om 
bij voorkeur te worden bekleed door dienstplichtigen met een academische achtergrond.305 Het 
luchtmachtbedrijf mocht in vergelijking met voorgaande jaren dan weliswaar minder afhanke-
lijk zijn geworden van dienstplichtigen voor haar functioneren, het besluit om de duur van de 
eerste oefening bij de Koninklijke Landmacht met ingang van januari 1968 met drie maanden te 
verkorten, bracht de klu toch in een lastig parket. oop/klu Slager, vrezend dat de kortere duur 
van de eerste oefening veel aspirant-dienstplichtigen voor de landmacht zou doen kiezen, liet 
daarom uitzoeken of een soortgelijke verkorting ook bij de luchtstrijdkrachten tot de mogelijk-
heden behoorde. Op de bezetting in de (onder)officiersrangen was het effect te verwaarlozen. 
Op korporaals- en soldatenniveau, waar veruit de meeste dienstplichtigen werkzaam waren, 
zou de bezettingsgraad weliswaar dalen, maar bleef deze gezien de toestroom van vrijwillig die-
nenden op een acceptabele 90%. De langste opleidingen voor korporaals en soldaten duurden 
6 maanden, zodat een diensttijdverkorting tot 18 maanden binnen de “minimaal aanvaardbare 
rendementseis” van 12 maanden zou blijven. Een enkele uitzondering daargelaten (officier ver-
keersleiding), kon de duur van de eerste oefening voor dienstplichtige (onder)officieren, die nog 
24 maanden bedroeg, eveneens met 3 maanden worden ingekort.306 cls Wolff deelde Slagers 
mening “dat verkorting van de diensttijd voor dienstplichtigen bij de klu een onontkoombaar 
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feit” was. Uit het oogpunt van “public relations” leek het hem van groot belang om “een en ander 
zo spoedig mogelijk te realiseren”.307 Door sanering van de leerplannen, een betere toepassing 
van Onderwijs Tijdens Tewerkstelling en een grootschaliger toepassing van moderne onderwijs-
technieken, in het bijzonder audiovisuele hulpmiddelen, kon de opleidingsduur worden inge-
kort. Met ingang van 1 januari 1968 dienden bij de klu onder de wapenen geroepen dienstplich-
tigen hetzij 18 (korporaals, manschappen), hetzij 21 maanden (onderofficieren, officieren).308

 Dankzij een verhoging van het aantal jaarlijks op te roepen dienstplichtigen bleef het moge-
lijk in de behoefte aan 8.000 man dienstplichtig personeel te voorzien. Echter, nauwelijks was 
de diensttijdverkorting een feit of de noodzaak tot het terugdringen van de exploitatiekosten 
gooide roet in het eten. De in 1968 doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen troffen ook de per-
soneelssector. Het militaire personeelsbestand moest inkrimpen van 23.300 naar 22.000 man. 
Teneinde deze personeelsreductie te bewerkstellingen, lag het snijden in het dienstplichtigen-
bestand meer voor de hand dan het ontslaan van beroepspersoneel. Aan het eind van het jaar 
telde de klu ruim 1.300 dienstplichtigen minder, een gemis dat Wolff als “bijzonder nijpend” 
ervoer.309 Deze tekorten werden voornamelijk gevoeld bij de Luchtmacht Bewaking (lb), dat na 
de opheffing van het Luchtmacht Bewakingskorps (lbk) in 1968 als dienstvak gold en in sterke 
mate steunde op dienstplichtigen. De lb voorzag in de ongeveer 1.400 benodigde bewakers voor 
de vijf Groepen Geleide Wapens, de vliegbases en de andere luchtmachtobjecten. Deze bewa-
kingstaak stond overigens, getuige bijvoorbeeld het eindrapport Dienstplichtigen geven hun 
mening, dankzij de eentonigheid van het werk, de vele weekenddiensten en de geringe waarde-
ring voor hun werkzaamheden, bij de dienstplichtigen niet hoog in aanzien.310 Vanaf 1970 wer-
den hun ergste grieven weggenomen door de invoering van het vijfploegenstelsel (drie weken 
dienst, een week verlof en een week militaire vorming) en een verbetering van het leef- en werk-
klimaat, waarop verderop in de tekst nog zal worden teruggekomen (zie pagina 338).311

 De werving van vrijwillig dienend personeel bleef begin jaren zeventig over het geheel geno-
men “bevredigend”. Gaandeweg kon de klu met minder dienstplichtigen af, te meer daar enkele 
lastig te vullen functies in de verkeersleiding, technische dienst, meteorologische dienst en 
verzorging naar burgerfuncties werden ‘omgebogen’.312 Door het stroomlijnen van de organi-
satie, het ‘rationaliseren’ van werkzaamheden en de toenemende automatisering kon de perso-
neelsbehoefte eind 1971 tot 22.000 worden teruggebracht. Toch bleek het einde nog niet in zicht. 
De volgende personeelsreductie, ditmaal van 350 dienstplichtigen en 650 vrijwillig dienenden, 
kondigde zich reeds aan. Deze moest door “natuurlijk verloop” haar beslag krijgen. In 1972 en 
1973 werd (opnieuw) een aantal dienstplichtigen vervroegd met groot verlof gezonden, terwijl 
meerdere kvv-contracten niet werden verlengd. Om de slagkracht zo min mogelijk aan te tas-
ten werden de personeelsreducties hoofdzakelijk gezocht in de ondersteunende sector. Voor 
sommige functies werd de werving beperkt, voor andere stopgezet.313 Ultimo 1973 was het mili-
taire personeelsbestand ‘uitgekleed’ tot 20.186 man. Van hen werkten er ongeveer honderd op de 
internationale hoofdkwartieren, zoals shape en 2ataf. Bescheidener aantallen waren onder 
meer gedetacheerd bij de nato Missile Firing Installation (namfi, zie pagina 355) op Kreta, het 
nsc Cappellen, de Royal Air Force en de Canadese luchtmacht. De 4.077 burgerpersoneelsleden 
brachten het totale bestand op 24.263. De klu had op dat moment 5.521 dienstplichtigen in de 
gelederen. De hoogtijdagen van 1967, met ruim 27.700 man luchtmachtpersoneel, waren enkel 
nog een vage herinnering.314
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Onderbemande squadrons

Gaf de werving van vrijwillig dienend personeel als gezegd over de gehele linie “bevredigende” 
resultaten te zien, voor één categorie bleef de term “knellende tekorten” onverminderd van 
toepassing: (jacht)vliegers. Hoewel nooit meer dan 1,5% uitmakend van het totale personeels-
bestand, baarde het tekort aan vliegers, meer dan in voorgaande jaren, de luchtmachtleiding 
zorgen. Het probleem zat hem enerzijds in de te geringe aanwas van nieuwe vliegers, anderzijds 
in de uitstroom onder het bestaande vliegerbestand. Het aantal aanmeldingen liep zienderogen 
terug, terwijl een groeiend percentage kandidaten de selectie en keuring niet ‘overleefde’.
 De meest knellende tekorten deden zich voor bij de f-104-vliegers. Gelet op de complexiteit 
van de Starfighter kwamen alleen officieren-vlieger voor dit type in aanmerking, een eis waar 
de luchtmachtleiding op terugkwam toen het aantal kandidaten in het bezit van het vereiste 
hbs-diploma onvoldoende bleek om alle squadrons te bemannen. Toen het openstellen van de 
functie voor reserveofficieren-vlieger evenmin de gewenste aantallen voortbracht, ging de lucht-
machtleiding ertoe over ook onderofficieren-vlieger te contracteren. Zij werden op organieke 
officiersfuncties geplaatst en vervulden in de squadrons jarenlang dezelfde taken als (reserve)
officieren, echter zonder daarvoor dezelfde (financiële) waardering te genieten. Langzaam 
groeide de “ontevredenheid” onder deze groep, totdat in maart 1968 op Vliegbasis Leeuwarden, 
waar het merendeel van deze 31 onderofficieren was gestationeerd, zelfs een “explosieve situa-
tie” dreigde. De luchtmachtleiding zat in haar maag met de ontevreden jachtvliegers. Zij konden 
node gemist worden, maar de meesten van hen werden op grond van onvoldoende studieaanleg 
door de Commissie Overgang Beroepsdienst niet geschikt bevonden om via de gangbare proce-
dure (het op rijkskosten volgen van een hbs-studie in de avonduren) tot de officiersrangen op te 
klimmen. cls Wolff maakte zich hard voor deze groep, die tussen wal en schip dreigde te raken. 
Zijn voorstel om hen bij Koninklijk Besluit bij wijze van uitzondering groepsgewijs tot Officier 
Speciale Diensten te bevorderen vond steun in de Luchtmachtraad.315 Minister Den Toom wees 
Wolffs verzoek, mede op aanraden van de personeelsofficieren van beide andere krijgsmacht-
delen, evenwel van de hand.316 Onderofficieren-vlieger moesten dezelfde weg bewandelen als 
iedere andere onderofficier met officiersambities. Navraag leerde dat achttien van hen belang-
stelling hadden voor een hbs-opleiding, van wie de overgangscommissie er tien accepteerde.317 
Van de overigen schreef een enkeling zich op eigen gelegenheid in voor de hbs.318 Ofschoon zij 
niet allemaal de eindstreep wisten te halen, betekende het voor de ‘happy few’ een drie jaar lange 
terugkeer naar de schoolbanken. Teneinde hun slagingskansen te maximaliseren, hoefden zij 
niet mee te draaien in de Quick Reaction Alert en andere diensten. Het fenomeen van ‘studerende 
vliegers’ was overigens niets nieuws. In de jaren vijftig en zestig wierf de klu al aspirant-vliegers 
door hen de mogelijkheid te bieden onder werktijd hun papiertje te halen. Toch bleven ook de 
nadelen van het systeem onveranderd: de last op de schouders van de rest nam toe.319

 De groeiende werkdruk en de zuigkracht van de burgerluchtvaart deden het verloop onder 
vliegers toenemen. De belangstelling onder vliegers om hun contract te verlengen nam ziender-
ogen af. Bovendien keerden enkele gedesillusioneerde onderofficieren-vlieger de luchtmacht de 
rug toe. Het geringe aantal voor de Quick Reaction Alert beschikbare f-104-vliegers bereikte in 
de zomer van 1969 een punt waarop het Commando Luchtverdediging zijn verplichtingen niet 
langer kon nakomen. In overleg met shape handhaafde de klu tot begin 1970 de qra op Leeu-
warden met drie in plaats van vier f-104’s, een aantal dat na de bezuinigingsoperatie van 1970 
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zelfs tijdelijk tot twee werd teruggebracht. De eveneens fors onderbezette strike-squadrons van 
het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten leverden sinds 1969 slechts drie in plaats van vier 
Starfighters op qra. De luchtmachtleiding vond bij afcent geen steun voor “herhaalde pogin-
gen” om deze zware qra-taak voor de strike-squadrons af te schaffen. Hoewel dringend vers 
bloed nodig was, bood het versneld doorschuiven van jonge vliegers uit de Thunderstreak-squa-
drons geen uitkomst. De minimumeis van vijfhonderd uren ervaring op jets moest onverkort 
gehandhaafd blijven. De ervaring leerde namelijk dat de jonge f-104-vliegers na hun overgang 
de eerste tijd al “op de grens van hun kunnen” opereerden.320 Tot de ‘groentjes’, wier aantal in 
de opleidingspijplijn overigens niet overhield, waren klaargestoomd, trachtte de luchtmacht-
leiding op korte termijn het verloop onder de reeds aanwezige Starfighter-vliegers te temperen 
door betere financiële voorwaarden te creëren.
 De animo voor contractverlenging hield op zijn zachtst gezegd niet over. De in 1967 door-
gevoerde wijziging van het besluit Verbintenissen Luchtvarenden Luchtmacht 1952 bood de moge-
lijkheid het aantal contractverlengingen uit te breiden (tot maximaal achttien dienstjaren). Bij 
elke verlenging maakten vliegers dan aanspraak op een premie, conform de herziene Premiere-
geling Luchtvarenden Luchtmacht 1965. De respons viel bitter tegen. In 1970 daalde de bereidheid 
tot het verlengen van de zesjarige vliegerverbintenis tot een absoluut dieptepunt: welgeteld één 
vlieger gaf aan zijn dienstverband te willen verlengen. Het aantal kvv-vliegers dat opteerde 
voor een overgang in beroepsdienst, bedroeg slechts drie man.321 Gezien deze weinig bemoe-
digende cijfers reageerde de luchtmachtleiding verheugd dat de vliegtoelagen, na jaren van 
bakkeleien met de km, nog datzelfde jaar eindelijk werden herzien. Ze had goede hoop dat de 
herziene regeling “appaiserend” zou werken en de “slechte stemming” onder de vliegers zou 
wegnemen.322 De oude, uit 1951 daterende regeling, die onder meer onderscheid maakte tussen 
officieren- en onderofficieren-vlieger en waarin de bedragen sinds 1963 niet meer waren aange-
past aan het gestegen loon- en prijspeil, werd gezien als een van de “direct aanwijsbare facto-
ren” voor de verminderde bereidheid om bij te tekenen. In het nieuwe voorstel werd bij de vast-
stelling van de vliegtoelage voortaan onderscheid gemaakt tussen vijf categorieën; te weten 
(r/t)f-104-vliegers en -vlieginstructeurs bij de operationele squadrons (categorie A), vliegers 
op andere straalvliegtuigtypen, overige vlieginstructeurs en gezagvoerders op de Fokker f-27 
(B) alsmede de categorieën C, D en E voor luchtvarenden met andersoortige brevetten (zoals 
luchtfotografen, waarnemers, boordmonteurs en -telegrafisten). Vliegers uit de categorie A 
kregen maandelijks 750 gulden, de categorie B-vliegers 600 gulden. De overige categorieën 
ontvingen maximaal 400, minimaal 280 gulden. Aangezien de vliegtoelage niet meer afhan-
kelijk was van rang, maar van de mate van verantwoordelijkheid, ervaring en vliegtuigtype, 
behoorde het financiële onderscheid tussen officieren- en onderofficieren-vlieger nu tot het 
verleden. Vlieggelden maakten voortaan een vast bedrag uit van de vliegtoelage. Voorts werden 
de bedragen aangepast aan het hogere loon- en prijspeil en waren er betere financiële garanties 
wanneer een vlieger om redenen van dienstbelang (staffuncties, instructeur) in een lagere cate-
gorie belandde.323 Bij Koninklijk Besluit werd deze vliegtoelageregeling voor de klu en de km 
op 10 augustus 1970 van kracht.324

 Overigens had de onderverdeling in categorieën in de aanloop naar het definitieve ontwerp 
flink wat voeten in de aarde gehad. Zo ontving minister Den Toom in april 1970 een telegram 
waarin vliegers van de Groep Lichte Vliegtuigen en de sar-eenheid hun ongenoegen uitten over 
hun indeling in de C-categorie.325 Zij vingen bot. De gezagvoerders op de f-27 vochten hun inde-



H O O F D S T U K  4338

ling in diezelfde categorie met meer succes aan. Nadat de staatssecretaris van Marine, viceadmi-
raal Van Es, reeds zijn goedkeuring aan het ontwerp had gegeven, gaf Den Toom de klu toestem-
ming om de f-27-vliegers in de B-categorie onder te brengen. De bezwaren van marinezijde tegen 
deze eenzijdige wijziging van de vliegtoelageregeling schoof de minister terzijde. Het kwam hem 
onredelijk voor gezagvoerders op de f-27, die net als hun collega’s van de Marine Luchtvaart-
dienst meermotorige vliegtuigen bestuurden, in een lagere categorie onder te brengen.326

 Wat betreft de vliegerbezetting was 334 Squadron, waartoe de kleine twintig man sterke 
groep van f-27-vliegers behoorde, de enige eenheid die begin jaren zeventig (ruim) voldeed aan 
de shape-eis van 1,5 vlieger per vliegtuig. De bezettingsgraad van de operationele squadrons 
kwam daar niet in de buurt. Door de vliegerschaarste zette de luchtmachtleiding noodgedwon-
gen in op 1,3 vlieger per vliegtuig, hoewel de bezetting in oorlogstijd op lastgeving ‘D’ kon wor-
den verhoogd door stafvliegers en vlieginstructeurs bij de squadrons in te delen. Toch duurde 
het tot 1973 voor zelfs de vliegerbezetting van 1,3:1 daadwerkelijk werd gerealiseerd.327 Waar de 
(r)f-104-squadrons dat ternauwernood redden, scoorden de op de nf-5 omgeschoolde tactische 
squadrons met 1,4 beter.328 De nieuwe, kleine jachtbommenwerper liet zich eenvoudiger ‘tem-
men’ dan de f-104g. Dit was echter weinig relevant zolang de toestroom van aspirant-vliegers 
ondermaats bleef. Onder het motto if you can’t beat them, join them, opperde de oop/klu bij de 
werving op de “relatief kleine [Nederlandse] vliegermarkt” de krachten te bundelen met de klm. 
Zijn plan voorzag erin om kvv-vliegers in het vervolg een tienjarige verbintenis te laten onder-
tekenen. Op de helft van de contractduur werd hun de mogelijkheid geboden om op rijkskosten 
en onder diensttijd een theoretisch B1-brevet met instrument rating te behalen, waarmee zij na 
hun militaire carrière als verkeersvlieger bij de klm in dienst konden treden.329 Het plan kwam 
niet van de grond. Tot overmaat van ramp mengden ook buitenlandse concurrenten zich in de 
strijd om Nederlandse vliegers. Eind 1973 slaagde de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swissair 
erin vijf jachtvliegers uit de klu-gelederen ‘los te weken’, naast vijftien leerlingvliegers van de 
Rijksluchtvaartschool.

Een nieuw mensbeeld

Hoewel de klu het, zoals in bovenstaand voorbeeld, in de strijd om het werven en behouden van 
personeel van tijd tot tijd moest afleggen, kon ze als werkgever inmiddels wel beter concurre-
ren met het bedrijfsleven. Zo waren op het terrein van de arbeidsvoorwaarden flinke vorderin-
gen gemaakt. Dit was slechts een van de vele uitvloeiselen van de vermaatschappelijking van 
de krijgsmacht, een proces waarin de “roep naar meer persoonlijke vrijheid en mogelijkheden 
tot individuele zelfontplooiing” tot de kernbegrippen behoorde. Het militaire personeel eiste 
meer verantwoordelijkheid en inspraak, alsmede betere materiële voorzieningen.330 De krijgs-
machtleiding realiseerde zich dat ze de maatschappelijke invloeden onmogelijk buiten de deur 
kon houden en nam zelf ook initiatieven om de kloof tussen maatschappij en krijgsmacht te 
helpen verkleinen. Zo waren begin jaren zestig al enkele voorzichtige maatregelen getroffen, te 
beginnen met de invoering van de vijfdaagse werkweek. In de tweede helft van de jaren zestig 
volgde een tweede, veel omvattender serie maatregelen ter bevordering van het leefklimaat in 
de krijgsmacht. Deze betroffen onder andere een verhoging van de bezoldiging voor het militair 
personeel (met inbegrip van dienstplichtigen), een verbetering van de leefaccommodaties, een 
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vermindering van het aantal appéls, de invoering van de vrije reveille, toestemming tot het dra-
gen van burgerkleding na de dienst voor alle personeelscategorieën, een opheffing van het lift- 
en lectuurverbod en de afschaffing van militaire treinen. Bovendien verbeterde de rechtspositie 
van het militair personeel, mede dankzij de Uitkeringswet en de nieuwe Algemene militaire pensi-
oenwet. Militairen bij de land- en luchtmacht verlieten voortaan op 55-jarige leeftijd de dienst, 
bij de marine op hun vijftigste.331

 Voor sommigen, met name het oudere beroepspersoneel, zullen de vele veranderingen in 
korte tijd even slikken zijn geweest. Toch sprak minister Den Toom in de Defensienota 1968 over 
een groeiend besef “onder de commandanten en andere gezagsdragers, dat een ontwikkeling 
naar grotere zelfstandigheid en naar nieuwe vormen van gezagsverhoudingen gaande is, die 
door de marine-, leger- en luchtmachtleiding worden gewenst”. Van dat drietal leek de lucht-
machtleiding het meest open te staan voor veranderingen.332 Ze zocht actief naar manieren om 
de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied een plaats te geven in haar beleidsvorming. Hier-
toe organiseerde ze in april 1969 op eigen initiatief een tweedaags symposium, getiteld “de mens 
in de Koninklijke Luchtmacht in de zeventiger jaren”, waarin de intermenselijke verhoudingen 
binnen het luchtmachtbedrijf centraal stonden. Acht burgerdeskundigen maakten de in groten 
getale aanwezige leidinggevende luchtmachtofficieren deelgenoot van hun kennis van de maat-
schappelijke ontwikkelingen. De luchtmachtleiding beoogde met het symposium een basis te 
leggen “voor voortgezette bezinning, studie en discussie”. Vier werkgroepen namen de bestu-
dering van de gerezen vraagstukken op personeelsgebied vervolgens ter hand. Hun bevindin-
gen werden gebundeld in het in de herfst van 1970 verschenen rapport De mens in de Koninklijke 
Luchtmacht in de zeventiger jaren, dat “in de toekomst als uitgangspunt [zou] moeten dienen voor 
te nemen beslissingen in het belang van de mens in de Koninklijke Luchtmacht”. Het rapport 
benadrukte dat het personeelsbeleid voorwaarden moest scheppen die iedere medewerker de 
kans zou bieden op maximale zelfontplooiing, in het belang van de werknemer, werkgever en 
de maatschappij. De “eenzijdig[e] nadruk (...) op het verschaffen van zekerheid aan groepen per-
soneel” moest wijken voor een “op het individu gericht beleid”. Verder sprak het rapport zich 
uit over de relatie tussen volk en krijgsmacht. Suggesties om “te voorkomen dat de krijgsmacht 
in een maatschappelijk isolement” zou raken, omvatten het “versoberen van de uiterlijke ver-
schijningsvormen (...) en het aanpassen van de onderlinge omgangsvormen”, het “intensiveren 
en stimuleren van de betrekkingen” met de burgermaatschappij, “het bevorderen van maat-
schappelijk dienstbetoon” en “het maximaal aanpassen van structuren en regelingen” aan in de 
maatschappij gangbare normen.333 Hoewel financieel (vooralsnog) niet aan alle aanbevelingen 
gehoor kon worden gegeven, wilde de luchtmachtleiding niettemin een ‘vliegende’ start maken. 
Op 19 januari 1971 installeerde staatssecretaris Duynstee een stuurgroep, met als taak de Lucht-
machtraad te adviseren en de projectuitvoering te bewaken.334

 De voortvarende wijze waarop de luchtmachtleiding haar maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid nam, kreeg spoedig navolging in de rest van de defensieorganisatie. In feite gaf de lucht-
macht met haar stuurgroep de voorzet voor de in 1972 opgerichte Stuurgroep Maatschappelijke 
Invloeden Krijgsmacht (stumik), die het personeelsvraagstuk krijgsmachtbreed in beschouwing 
nam. Ook met het democratisch gekozen Basis Overleg Orgaan (boo), dat het personeel op de 
luchtmachtonderdelen een zekere mate van inspraak bood over het leef- en werkklimaat, was de 
klu haar tijd vooruit. De wijze waarop de klu in dit orgaan het contact tussen de commandant 
en zijn personeel had geformaliseerd, week af van het door de kl gekozen model, waarin het 
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beroepspersoneel geen stem had. Dat nu veroorzaakte wrijving tussen de Opperofficieren Perso-
neel van de beide krijgsmachtdelen. oop/klu Slager hield vol “dat niemand ooit de klu het recht 
heeft ontzegd op dit gebied met een eigen experiment te komen”. Zijn landmachtcollega, luite-
nant-generaal C. Koster, vond dat de klu hiermee inging tegen een uitspraak van de minister. 
Ook zat hij niet te wachten op vragen die het bij belangenverenigingen ongetwijfeld zou oproe-
pen.335 De minister, die een eensluidende regeling voor beide krijgsmachtdelen voor ogen stond, 
besloot dat eerst een proef met de contactcommissies van de kl moest worden afgewacht. De 
uitkomsten stelden evenwel teleur, waarna de luchtmachtleiding in september 1970 – een jaar 
later dan gepland – haar overlegmodel mocht uitproberen. Het boo, waarin officieren, onderof-
ficieren, korporaals en soldaten waren vertegenwoordigd, kende evengoed voor- en tegenstan-
ders, maar dit initiatief tekende de sterke wil van de luchtmachtleiding om concreet inhoud te 
geven aan het vermaatschappelijkingsproces.336 Hoewel harde bewijzen ontbreken, heeft het er 
de schijn van dat de klu als jongste krijgsmachtdeel de vermaatschappelijking aangreep om 
zich te profileren ten koste van beide andere krijgsmachtdelen, die in de regel als minder voor-
uitstrevend bekend stonden – met dien verstande dat de kl en de km ook meer behoefte hadden 
aan ‘discipline’.337 Het omarmen van de maatschappelijke ontwikkelingen bood de luchtmacht 
bovendien de beste kans om personeel te behouden en jongere generaties voor het dynamische 
luchtmachtbedrijf te enthousiasmeren.
 De vermaatschappelijking van de krijgsmacht werd in de jaren zeventig doorgetrokken, zij 
het dat de sfeer waarin dit proces zich voltrok grimmiger werd. Dat was bovenal te danken aan de 
radicalisering van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (vvdm), die in 1966 was opge-
richt om de belangen van de dienstplichtigen te behartigen. In de eerste jaren na haar oprichting 
zag de militaire en politieke leiding in de vvdm een serieuze en waardevolle gesprekspartner, 
hoewel de verstandhouding verslechterde naarmate de vereniging zich vanaf 1970 vaker ging 
bedienen van demonstraties en (protest)acties om haar doelen te bereiken.338 Desondanks 
boekte de vvdm successen. Zo zwengelde ze in 1971 naar aanleiding van de ‘affaire Dona-Schul’ 
met succes het debat aan over een vernieuwing van het gedateerde militaire straf- en tuchtrecht. 
De vvdm had eveneens een belangrijke hand in het vrijgeven van de haardracht (1971) en het 
afschaffen van de groetplicht (1973). De navo-bondgenoten spraken schande van de onverzorgd 
ogende, langharige dienstplichtige militairen, een mening die door (veruit) de meeste beroeps- 
en oud-militairen werd gedeeld. De vermaatschappelijking was naar hun mening in Nederland 
“te ver (...) doorgeschoten”.339 In een gezamenlijke brief aan de minister van Defensie luidden 
de hoofdbesturen van Onze Luchtmacht, Ons Leger en Onze Vloot, alle drie Koninklijke vereni-
gingen die zich inzetten om de krijgsmacht onder de aandacht van de bevolking te brengen, in 
oktober 1971 zelfs de noodklok. Zij vreesden dat de vermaatschappelijking het defensieapparaat 
“noodlottig” zou worden. Op krijgstuchtelijk gebied waren de verhoudingen zoekgeraakt. Offi-
cieren voelden zich, aldus de schrijvers, niet langer in de uitoefening van hun gezag gesteund. 
Zij traden “aarzelend” op, waardoor de discipline verslapte en “ongehoorzaamheid en lijdelijk 
verzet vrij spel” kregen.340 Ofschoon wellicht wat sterk aangezet, verwoordde de brief de gevoe-
lens die onder het merendeel van het beroepspersoneel wel degelijk leefden. Zij ervoeren een 
ondermijning van hun gezag, vonden het lastiger om het respect van minderen te verkrijgen en 
de discipline te handhaven.
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Opleiden voor de toekomst

Om toekomstig leidinggevenden te leren omgaan met de “spanningen bij het verwerken van de 
zich in de krijgsmacht voordoende maatschappelijke veranderingen”, gingen de militaire oplei-
dingen meer aandacht aan leiderschapsvorming en managementtechnieken besteden. Het pri-
maire doel van de opleiding bleef evenwel het “bekwamen in algemene en specifieke militaire 
vaardigheden”. De “steeds snellere veroudering van kennis” vereiste van het beroepskader boven-
dien dat zij zijn kennis nadien op peil hield door middel van bijscholing(en) en/of het opdoen van 
ervaring in wisselende functies. Dit maakte deel uit van het zogeheten meertrapsopleidingssys-
teem, dat geleidelijk werd uitgebouwd. Verder dienden de militaire opleidingen zo goed mogelijk 
aan te sluiten op het civiel onderwijs, dat na de invoering van de Mammoetwet in 1968 eveneens op 
de schop ging. Waar mogelijk werden de militaire lesprogramma’s afgestemd op de voor civiele 
opleidingen geldende normen.341 Het voordeel hiervan was dat de klu rekruten na een aanvul-
lende militaire vorming dan wel specialistische opleiding meteen in een luchtmachtfunctie kon 
plaatsen. De lang gekoesterde wens van een gelijkschakeling van militaire en burgervakdiploma’s 
ging niet in vervulling. Om aan de eisen van een civiel diploma te voldoen, zouden te veel instruc-
tie-uren verloren gaan aan zaken die uit klu-oogpunt niet van belang waren.
 Het Commando Luchtmachtopleidingen beschouwde 1967 als het jaar “waarin de moderni-
sering van het onderwijs zijn beslag vond”. Dit uitte zich in een reorganisatie van de Staf clo, 
het op ruime schaal invoeren en toepassen van audiovisuele hulpmiddelen en een sanering 
van de leerplannen, vooral bij de vaktechnische opleidingen. Het jaar daarop werd de lesstof 
gebundeld in pakketten, zoals ‘militaire kennis en vaardigheid’, ‘mentale en fysieke vorming’ 
en ‘bedrijfs- en luchtmachtkennis’, en waar mogelijk in de basisopleidingen geïntegreerd. De 
modernisering en standaardisering van het onderwijs wierpen vruchten af: de doelmatigheid 
nam toe en maakte kortere opleidingstijden mogelijk. Naar eigen oordeel nam de klu, verge-
leken met de civiele sector en andere krijgsmachtdelen, op het gebied van “onderwijsvernieu-
wing een vooraanstaande plaats” in. Een punt van zorg bleef de soms matige beheersing van 
de Engelse taal. Hieraan werd tijdens de basis- en vaktechnische scholingen extra aandacht 
besteed. Verder bleken goede instructeurs dun gezaaid.342

 Dienstplichtig soldaten en korporaals kregen hun opleiding op de Luchtmacht Instructie 
en Militaire Opleidingen School te Nijmegen. De drie instructiesquadrons, waarvan er een zich 
ontfermde over de opleiding van soldaten en korporaals voor bewakingdiensten, leidden elk jaar 
ruim drieduizend rekruten op. De opleiding van (dienstplichtig) onderofficieren vond plaats op 
de Koninklijke Kaderschool Luchtmacht in het Gelderse Schaarsbergen. In 1973, dertien jaar na 
de oprichting, had de kksl (en diens voorganger, de Luchtmacht Kaderschool) al meer dan 2.800 
onderofficieren opgeleid. In Schaarsbergen huisde eveneens de Luchtmacht Elektronische en 
Technische School, dat naast de vaktechnische ook diverse voortgezette opleidingen verzorgde. 
Als gevolg van een reorganisatie telde de lets vanaf november 1969 nog slechts vier opleidings-
richtingen: Vliegtuig- en Gronduitrusting Techniek, Elektronica, Operatiën, en Logistiek. De 
opleiding tot reserveofficier ging na het sluiten van de Luchtmacht Officiers- en Kaderschool 
in 1973 over op de nieuwe Verkeersleidings-, Inlichtingen- en Militaire Opleidingen School 
(vimos).343 Beroepsofficieren, ten slotte, genoten hun opleiding als vanouds op de Koninklijke 
Militaire Academie. De officiersopleiding onderging met ingang van studiejaar 1968/1969 een 
wijziging. De militaire specialisatie, voorheen verdeeld over drie opleidingsjaren, vond voort-
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aan in haar totaliteit in het afsluitende jaar plaats. Dit garandeerde dat de jonge officier op het 
moment van zijn benoeming tot tweede luitenant op de hoogte was van de recentste ontwikke-
lingen op zijn vakgebied.344 Voor diegenen die op de kma aan hun opleiding tot officier-vlieger 
begonnen, betekende de herziening van de opleidingsgang dat zij lang moesten wachten eer zij 
hun passie – vliegen – mochten gaan uitoefenen. Bijkomend nadeel was dat pas relatief laat in 
het opleidingstraject bleek of een aspirant-vlieger überhaupt wel uit het juiste hout was gesne-
den om vlieger bij de klu te worden.345 Officieren-vlieger in spe meldden zich voortaan in het 
derde jaar op de Elementaire Vliegeropleiding om de basisbeginselen van het vliegen onder de 
knie te krijgen. Gedurende de eerste twee opleidingsjaren waren ‘vliegmotivatie’-vluchten op de 
Fokker s-11 de enige tastbare verwijzing naar hun toekomstige professie.346

 Op de Elementaire Vliegeropleiding, waar elke vlieger zijn allereerste stappen zette, onge-
acht of zijn eindbestemming nu jachtvliegtuigen, helikopters of lichte vliegtuigen was, werden 
zij herenigd met de s-11. Kort na de verhuizing naar Vliegbasis Gilze-Rijen werd de evo in april 
1967 geïntegreerd met de Reserve Officier Vliegeropleiding (rovl). Met een slagingspercentage 
dat voor de eerste drie klassen niet boven de 50% uitsteeg, bleek de fusie in het eerste jaar “geen 
onverdeeld succes”.347 Deze “sterke daling” van het slagingspercentage noopte Wolff ertoe de 
“gehele gang van zaken bij de vliegeropleiding” nog eens kritisch tegen het licht te houden, van 
de behoeftestelling tot en met de werving en opleidingen.348 Wolff wees vooral met een beschul-
digende vinger naar de vlieginstructeurs, van wie slechts een enkeling de Voortgezette Instruc-
teurs Vorming had gevolgd. Hij droeg de c-clo op hen allemaal een verkorte cursus te laten vol-
gen. Nadat aan deze eis was voldaan, constateerde Wolff in de zomer van 1969 tot zijn genoegen 
dat de eerstvolgende evo “een aanmerkelijk hoger slaagpercentage” kende dan de voorgaande 
klassen.349 Toch werden over geheel 1969 nog altijd 28 van de 115 leerlingen wegens “onvoldoende 
vliegvorderingen” of andere oorzaken van de rovl/evo en evo verwijderd.350 Bovendien holde 
het aantal instructeurs dat de cursus had volbracht door het “nijpende tekort” aan instructief 
kader en de talrijke personeelswisselingen snel achteruit. Het bleef behelpen, tot Canada de klu 
deze taak in 1971 uit handen nam (zie pagina 344).351

 Ruim dertig vlieguren op de s-11 scheidden aspirant-vliegers van de volgende stap in hun 
carrière. De eerste van twee mogelijke routes leidde naar de Voortgezette Lichte Vliegtuigenop-
leiding (vlvo), die in 125 vlieguren volwaardige vliegers op de Piper Super Cub opleidde. Om 
feeling te krijgen met landoperaties en inzicht te krijgen in de taak, procedures en werkwijze 
van de Groep Lichte Vliegtuigen en de landmacht, kregen cursisten een waarnemerscursus op 
de Legerluchtwaarnemersschool (llws). Ter afsluiting volgde een plaatsing bij 300 Squadron, 
waar de vlieger in 45 vlieguren tot de operationele standaard werd opgewerkt. Toch waren Piper 
Cub-vliegers een ‘uitstervend ras’. Deze lichte vliegtuigen maakten in rap tempo plaats voor de 
helikopter. De behoefte aan vliegers voor lichte vliegtuigen, zowel in werkelijke dienst als aan 
‘maandvliegers’, die hun vliegvaardigheid onderhielden om in oorlogstijd de gplv-squadrons 
te versterken, daalde. Met het oog op de zich aandienende uitfasering van de Super Cub werd het 
aantal tot de vlvo toegelaten vliegers gestaag afgebouwd. Bovendien tekenden zij een contract 
waarin de klu zich het recht voorbehield om de “maandvliegverplichtingen” en de hieraan ver-
bonden (financiële) rechten voortijdig te beëindigen.352

 Voor de getalenteerde aspirant-vlieger in wie de Koninklijke Luchtmacht een toekomstig 
jacht- of helikoptervlieger vermoedde, bood de afronding van de evo toegang tot de Voortge-
zette Vliegeropleiding (vvo). Tot 1971 vertrokken cursisten voor het volgen van de vvo-fase van 
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de geïntegreerde Nederlands-Belgische vliegeropleiding naar de Belgische vliegbasis Brustem. 
Het aantal Nederlandse cursisten nam vanaf 1967 hals over kop toe doordat cls Wolff besliste 
dat in het vervolg ook helikoptervliegers de vvo moesten doorlopen om daar vertrouwd te 
raken met “moderne communicatie- en navigatiemiddelen” en om “blind-vlieg ervaring” op 
te doen.353 Waar de gemengde klassen voorheen gemiddeld tien Nederlandse cursisten per klas 
telden, verdubbelde het aantal Nederlanders na 1967 ruimschoots. Om in de vraag te voorzien 
detacheerden Nederland en België extra vlieginstructeurs. De nieuwe opleidingsgang voor heli-
vliegers noopte daarnaast tot een herziening van het uit 1952 daterende besluit Verbintenissen 
Luchtvarenden Luchtmacht, alsmede van de Premieregeling Luchtvarenden Luchtmacht. In plaats van 
drie afzonderlijke categorieën – jachtvliegers, helikoptervliegers en vliegers op lichte vliegtui-
gen – onderscheidde de klu voortaan alleen nog vliegers met een Groot Militair Brevet (gmb) en 
een Klein Militair Brevet (kmb). Om het gmb te verkrijgen moesten leerling-vliegers de vvo met 
succes voltooien. In de afrondende fase van de vvo-opleiding werd vervolgens op grond van 
aanleg, behoefte en persoonlijke voorkeur bepaald of een aspirant-vlieger zijn vliegerloopbaan 
als jacht- dan wel helivlieger vervolgde.354

 De weg voor toekomstige jachtvliegers leidde vervolgens naar de Transitie Vliegeropleiding 
(tvo) op Vliegbasis Twenthe. Na de tvo, die 75 vlieguren op de t-33-straaltrainer omvatte, 
wachtte hun nog een laatste horde in de vorm van de Operationele Conversie Cursus (occ) alvo-
rens de stap naar een operationeel squadron te kunnen maken. Voor de helikoptervliegers in spe 
stond na de vvo de Helikopter Vliegeropleiding (hvo) op Deelen op het programma. Deze ving 
aan met acht weken cursus op de Legerluchtwaarnemersschool. 299 Squadron verzorgde het 
aansluitende ‘vliegende’ gedeelte van de hvo. Daarin leerden de cursisten in ongeveer honderd 
vlieguren (dertien weken) de Alouette iii lichte helikopter onder de knie te krijgen.355

 Anders dan de vvo, tvo en occ viel de hvo niet onder de geïntegreerde Nederlands-Belgi-
sche vliegeropleiding. De innige samenwerking tussen beide landen, die ondanks voortdurend 
gesteggel over de financiële aspecten (zoals de verrekening van beider aandeel in de aanschaf 
van lesvliegtuigen, de kosten van trainingsmiddelen, de vlieguurprijzen en schaderegelingen) 
goede resultaten opleverde, liep ten einde. De keuze van beide luchtmachten voor een andere 
opvolger van de f-84f lag hieraan ten grondslag. Hoewel beide landen de intentie uitspraken het 
verdrag ondanks de keuze voor de nf-5 (klu) en Mirage v (België) te verlengen, nam gedurende 
1969 het vermoeden toe dat België de stekker uit de geïntegreerde opleiding wilde trekken.356 
De Luchtmachtstaf bezon zich op alternatieven. Verschillende opties passeerden de revue, 
waaronder samenwerken met Denemarken en Noorwegen, het in eigen beheer uitvoeren van 
de vvo of het (ten dele) uitbesteden van de opleiding aan de Verenigde Staten, Groot-Brittannië 
of Canada.357 Een andere mogelijkheid, die bij Wolff overigens hoog op de lijst stond, was om te 
komen tot een nationale vliegeropleiding, waarin de Rijksluchtvaartdienst, de Rijksluchtvaart-
school, de klm, de klu en de Marine de opleiding van verkeersvliegers en militaire vliegers 
gezamenlijk ter hand zouden nemen. Dit idee vormde al enige tijd onderwerp van gesprek en 
resulteerde in 1969 in een eindrapport. Tastbare resultaten bleven niettemin uit. De klu trok 
zich in maart 1970 ten slotte definitief terug, onder meer op financiële gronden.358

 Op 10 februari 1970 kwamen minister Den Toom en zijn Belgische ambtgenoot Paul-Willem 
Segers tijdens de halfjaarlijkse Nederlands-Belgische ministersbespreking overeen de geïnte-
greerde opleiding in ieder geval tot 15 november 1971 te continueren, de datum waarop de bij de 
tvo in gebruik zijnde t-33-straaltrainer wegens technische veroudering buiten dienst zou wor-
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den gesteld. De kans op een voortzetting na die datum leek minimaal. De Belgische luchtmacht 
had geen behoefte aan de door de klu op de nf-5b te verzorgen tvo, omdat dit type in haar ogen 
te veel afweek van de Mirage v. Den Toom had de indruk dat België zich sterker op Frankrijk 
ging richten.359 Toen Brussel bovendien aanvullende eisen naar voren bracht, zoals een hogere 
Nederlandse financiële bijdrage en het detacheren van vijftig extra technici op Brustem, werd de 
kans op een voortzetting van de samenwerking op opleidingsgebied tot nul gereduceerd.360 Met 
het afronden van vvo-klas 71A op 26 november 1971 kwam ook de geïntegreerde vliegeroplei-
ding ten einde. Het Nederlandse Opleidingsdetachement Brustem, dat zijn taken had volbracht, 
werd opgeheven.361 Sinds de oprichting had de Nederlands-Belgische opleiding 478 Nederlandse 
leerlingen (346 klu, 132 km) in opleiding genomen: 371 van hen behaalden hun brevet, van wie 
er 273 het luchtmachtblauw droegen.362

 Ruim voor deze datum had Den Toom de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada al 
gepolst of het mogelijk was de Nederlandse vliegeropleiding bij een van deze landen onder te 
brengen. Bij de Britten en Amerikanen, die op korte termijn geen uitspraak konden doen over 
de beschikbare opleidingscapaciteit, ving de minister bot. In Canada was daarentegen sprake 
van “overcapaciteit”. De Canadese regering had eind jaren zestig de omvang van haar (lucht)
strijdkrachten fors teruggeschroefd, waardoor de vliegscholen veel lege plekken vertoonden.363 
De Canadese defensieminister, Donald MacDonald, stond dan ook “zeer positief ” tegenover Den 
Tooms voorstel om een deel van de opleidingsplekken op te vullen met Nederlandse vliegers.364 
Begin november 1970 bereikten beide landen in beginsel overeenstemming, ofschoon de onder-
handelingen over een “redelijke prijs” niet eerder dan maart 1971 succes opleverden.365 Met ingang 
van september 1971 nam de Canadese luchtmacht, voor de duur van vijf jaar, jaarlijks circa zestig 
Nederlandse cursisten in opleiding. Het gros van hen kreeg een volledige jachtvliegeropleiding, 
waarvoor zij achtereenvolgens de elementaire, de voortgezette en de transitie vliegeropleiding 
doorliepen. Toekomstige helikoptervliegers volgden alleen de eerste twee opleidingsfasen, waarna 
zij naar Nederland terugkeerden voor de Helikopter Vliegeropleiding. Op 8 september 1971 meld-
den de eerste twintig leerling-vliegers zich op de Canadese vliegbasis Portage la Prairie voor hun 
Basic Flying Training, de Canadese tegenhanger van de Elementaire Vliegopleiding.366

 Mede door de stringente Canadese regels kenden de opleidingen een hoog uitvalpercentage. 
De elementaire opleiding eiste zoals te doen gebruikelijk de meeste ‘slachtoffers’: van sommige 
klassen viel ruim 30% uit. In de vvo- en tvo-fase sneuvelde nog slechts een enkeling.367 Diegenen 
die de drie fasen met goed gevolg hadden afgelegd, zij waren inmiddels vijftien maanden in oplei-
ding, meldden zich in Nederland bij het Twentse 313 Squadron. Deze opleidingseenheid schoolde 
de jonge vliegers door een Theatre Operational Conversion Course (tocc) om op de nf-5 en maakte 
hen vertrouwd met het Europese terrein, de weerscondities en de procedures die waren vereist 
voor het vliegen in het veel drukkere West-Europese luchtruim.368 In vijf maanden tijd, waarin 
onder meer instrumentvliegen, nachtvliegen, navigatie- en wapentraining aan bod kwamen, wer-
den zij tot volgvliegers ‘gekneed’. Om hen volledig operationeel inzetbaar te maken, volgden zij 
aansluitend de Advanced Operational Course, welke zowel door 313 Squadron als door de operatio-
nele squadrons werd verzorgd. Als beloning wachtte hun een plaatsing bij een van de drie operati-
onele nf-5-squadrons.369 Ervaren vliegers die de overstap van de t-33, f-84f of f-104g naar de nf-5 
maakten, konden het met een korte conversiecursus (circa 25 vlieguren) af.
 Vliegers met meer dan vijfhonderd uur straalvliegtuigervaring in hun bagage konden in 
aanmerking komen voor de conversie op de veeleisende f-104g. De conversie ving aan met een 
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cursus op de Mobile Training Unit, die inmiddels was verhuisd van Vliegbasis Twenthe naar de 
Luchtmacht Electronische en Technische School. Na een bezoek aan het Vliegveiligheids Oefen 
en Test Centrum en een zestal sorties op de Operational Flight and Tactics Trainer om zich de (nood)
procedures op de f-104g eigen te maken, meldden zij zich bij de Transitie en Conversie awx-
vlucht op Leeuwarden. De transitiefase telde, naast de onvermijdelijke ‘grondschool’, zeventien 
vlieguren, waarvan twaalf op de tf-104g-tweezitsversie van de Starfighter. Afhankelijk van hun 
‘specialisme’ bleven vliegers op Leeuwarden (luchtverdedigingssquadrons) of vertrokken naar 
Volkel (tactische squadrons) voor het operationele deel van de conversie. De tca leerde vlie-
gers in dertig vlieguren de Starfighter en het nasarr-radarsysteem in een luchtverdedigingsrol 
te gebruiken. Het vliegprogramma voorzag onder meer in schietoefeningen, onderscheppin-
gen bij subsone en supersone snelheid, het beoefenen van luchtgevechten en de inzet van de 
gar-8, afgewisseld met theorielessen in het klaslokaal. Om inzicht te krijgen in gevechtslei-
dingstechnieken bezochten cursisten ook het crc/soc in Nieuw-Milligen. De door de Conver-
sie en All- Weather Vlucht op Vliegbasis Volkel verzorgde conversie van vliegers voor de tacti-
sche squadrons telde veertig vlieguren. Navigatieoefeningen, strafing (het gebruik van het m61 
20mm-boordkanon tegen gronddoelen) en het afwerpen van bommen, al dan niet met behulp 
van radar, stonden op het programma. Ook bij de cav werden live-vliegoefeningen afgewisseld 
met de nodige uurtjes in de klas. De tca en de cav voorzagen beide in een all weather-training.370

“Voor amateurs is geen plaats”

De instructeurs spoorden de conversievliegers aan de limieten, zowel van zichzelf als van hun 
vliegtuig, op te zoeken, zonder hierbij de veiligheid uit het oog te verliezen. Een “veilige lucht-
macht” was een zaak die cls Wolff zeer na aan het hart lag. De vereisten hiervoor waren “vak-
kennis, samenwerking en supervisie”. “Voor amateurs is geen plaats in de luchtmacht”, noch voor 
“halve experts”, meende Wolff.371 De generaal spaarde kosten noch moeite om een hoge vliegvei-
ligheidsstandaard te handhaven.372 Zo gaf hij begin 1967 het klu-personeel een vrije dag om zijn 
waardering te tonen voor de in 1966 gerealiseerde lage ongevallenratio van 9,3 (het aantal vliegon-
gevallen per 10.000 vlieguren). De sinds 1961 ingezette dalende trend leek in 1967 evenwel ruw te 
worden doorbroken. Waar over geheel 1966 twaalf ernstige ongevallen te betreuren vielen, stond 
de teller in juli 1967 reeds op tien, waarvan zes met dodelijke afloop. Minstens zo zorgwekkend was 
het feit dat in minstens vier gevallen de oorzaak te herleiden bleek tot een overschrijding van de 
vliegtuiglimieten, dan wel een “flagrante overtreding van orders”. Wolff besloot in een persoon-
lijke brief alle actieve vliegers met hun neus op deze “schrikbarende” feiten te drukken. Orders 
en instructies dienden “één bewust en uitdrukkelijk doel: verhoging van de veiligheid van mens 
en machine”. Bovendien deden de vliegongevallen de reputatie van de luchtmacht geen goed. De 
“pionierstijden” waren voorbij. Vliegen had zich ontwikkeld tot een “zeer hoogwaardig vak”, dat 
“kennis en zelfvertrouwen, maar ook zelfkennis en zelfbeperking” vereiste. Wolff vroeg ‘zijn’ vlie-
gers zich hierop te “bezinnen”. Wie desondanks toch (vlieg)orders negeerde, riskeerde zware straf-
fen – met een “verwijdering uit de vliegerij” als de ultieme sanctie.373

 Wolff wees ook de onderdeels- en squadroncommandanten op hun verantwoordelijkheden. 
Zij moesten toezien op de strikte naleving van orders. “Uit preventie overwegingen [dienden] 
de schuldigen niet te worden gespaard”, zo instrueerde de hoogste luchtmachtfunctionaris zijn 
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ondercommandanten op de commandantenvergadering.374 Kennelijk sorteerde de donderpreek 
van Wolff effect, want de klu sloot het jaar af met een ongevallenratio van 8,8. Daarbij sprong 
vooral het sterk teruggedrongen aantal ongevallen met lichte vliegtuigen, in het bijzonder de 
Piper Super Cub, in het oog. Daar stond nochtans een verdubbeling van de ongevallenratio van de 
Starfighter tegenover, terwijl ook met de t-33 “opmerkelijk onveiliger” werd gevlogen. Technische 
mankementen, vliegerfouten en vogelaanvaringen namen elk grofweg een kwart van de 75 (lichte 
en ernstige) ongevallen voor hun rekening. Het restant kon worden toegeschreven aan ricochets 
(schade door afketsende munitie) en andere oorzaken.375 De meeste zorgen baarde echter de toene-
mende hoeveelheid vogelaanvaringen. Naast meer ‘conventionele’ middelen, zoals het gebruik van 
carbidkanonnen op de bases, zette de klu radar in om de vogeltrek in kaart te brengen. Ook begon 
zij eind jaren zestig proeven met roofvogels en een valkenier op Vliegbasis Leeuwarden.376

 Hoewel het risico op een aanvaring wel degelijk kon worden verkleind, werden vogelaanva-
ringen, net als bijvoorbeeld blikseminslagen, desondanks tot de categorie onvermijdbare onge-
vallen gerekend. Vliegerfouten, die door strenge discipline konden worden uitgebannen, werden 
daarentegen gekwalificeerd als vermijdbare ongevallen.377 Bij technische defecten was het onder-
scheid tussen vermijdbaar en onvermijdbaar dikwijls minder duidelijk. Sommige ongevallen 
waren simpelweg te wijten aan ondeugdelijk materieel, niet in de laatste plaats door de snelle ver-
oudering van het vliegtuigpark. De t-33, de f-84f en de f-104g kampten in meer of mindere mate 
met “vermoeiingsverschijnselen”.378 Andere ongevallen vielen het grondpersoneel (in)direct aan 
te rekenen, met dien verstande dat hiervoor soms verzachtende omstandigheden konden worden 
aangevoerd. De commandant van het ctl, commodore Sleeuw, waarschuwde eind 1967 bijvoor-
beeld dat zijn commando zoveel technici moest leveren voor de aflossing van ggw-personeel in de 
Bondsrepubliek, dat “in de technische sector de belasting het breekpunt nadert”. Door de continue 
hoge werkdruk nam de kans op menselijke fouten – en daarmee op ongelukken – toe.379

 Dit bleek geenszins uit de cijfers over 1968, waarin de ongevallenratio met 7,2 wederom een 
nieuw laagtepunt bereikte.380 Even dreigde de luchtmacht zelfs het slachtoffer te worden van 
haar eigen succes op vliegveiligheidsgebied. De door Den Toom in de Defensienota 1968 aange-
kondigde verkoop van twintig “overtollige” f-104g’s was mede gebaseerd op het onverwachts 
lage aantal vliegongevallen met dit type.381 Met dertig lichte en twee zware ongevallen, waar-
bij één vliegtuig verloren ging en één vlieger het leven liet, voerde diezelfde f-104 in 1969 het 
ongevallenoverzicht evenwel aan. Hiermee had het een groot aandeel in een uit vliegveiligheids-
oogpunt teleurstellend jaar, waarin de ratio voor het eerst sinds 1961 steeg (10,5). Die stijging 
schreef de Sectie Vlieg- en Bedrijfsveiligheid enerzijds toe aan een oplopend aantal technische 
gebreken, anderzijds aan de verjonging van het vliegerkorps. Met een ongevallenratio van 12,0 
bleek 1970 evenmin een ‘vliegveilig’ jaar.382 Waar de introductie van een nieuw vliegtuigtype 
doorgaans gepaard ging met een hogere kans op vliegongevallen, bleef de nf-5 opvallend lang 
absent in de ongevallenstatistieken. In het tweede kwartaal van 1971, anderhalf jaar na de inge-
bruikname, verloor de klu niettemin haar eerste nf-5, toen een nf-5a (K-3037) tijdens een laag-
vliegoefening in de Bondsrepubliek in aanraking kwam met de tuidraden van een zendmast.383 
Hoewel veelal jonge, onervaren vliegers de nf-5-squadrons bevolkten, het vliegtuig bekend 
stond om zijn “kritische start- en landingseigenschappen” en de j-85-straalmotoren van de nf-5 
bijzonder gevoelig bleken voor Foreign Object Damage (fod; motorschade door het opzuigen van 
steentjes en andere harde voorwerpen), vonden er relatief weinig ongevallen mee plaats. Dat 
kwam voor een belangrijk deel doordat de nf-5 met een tweetal straalmotoren was uitgerust, 
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hetgeen een extra veiligheidsmarge bood in geval van een motorstoring of een ander technisch 
defect. Gedurende 21 jaar actieve dienst (ruim 300.000 vlieguren) gingen 19 nf-5’s verloren. De 
hieruit voortvloeiende verliesratio van 0.63 per 10.000 vlieguren maakt de nf-5 tot het veiligste 
straalvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht.384

 De Starfighters stonden daarentegen steeds frequenter met klachten aan de grond. Het 
onderzoek naar een vliegongeval in maart 1969 met een door Fokker geassembleerde Duitse 
f-104g in de Verenigde Staten bracht haarscheurtjes in de vleugel aan het licht, waarop de 
complete Nederlandse Starfighter-vloot bij Avio-Diepen een modificatieprogramma doorliep. 
Twee jaren later openbaarden zich problemen met de j-79-straalmotor. De aanleiding vormde 
een ongeval boven Texel op 20 september 1971, veroorzaakt door een afgebroken turbineblad. 
De luchtmachtleiding stelde de leden van het Starfighter-consortium hiervan in kennis, terwijl 
ze – vooruitlopend op het tijdrovende technische onderzoek – besloot om alle straalmotoren 
van dezelfde fabrieksserie als die van de verongelukte f-104 te verwisselen. Ook motoren met 
vierhonderd of meer draaiuren werden vervangen. Hoewel niet van gevaar ontbloot, voelde cls 
Van der Wolf niets voor een vliegverbod. Anders dan minister De Koster en staatssecretaris Van 
Es, die hun bedenkingen hadden, sprak Van der Wolf liever van een “calculated risk”, zoals dat 
in het verleden wel vaker was genomen. Een vliegverbod zou zijns inziens een “internationale 
rel” ontketenen en wellicht maanden kunnen duren.385 De pers kreeg lucht van de problemen. 
De Koster, uit angst dat alle negatieve publiciteit “het vertrouwen in het vliegtuig” zou schaden, 
besloot de begrotingsbehandeling aan te grijpen om uit te leggen dat er “weliswaar problemen 
met de f-104 (...) [waren] opgetreden”, maar dat door de getroffen preventieve maatregelen “de 
verantwoordelijkheid voor het veilig doorvliegen met de Starfighters volledig (...) [kon] worden 
aanvaard”.386 Kon in 1971 een vliegverbod ternauwernood worden afgewend, in de herfst van 1972 
werden eens te meer haarscheurtjes ontdekt, ditmaal in het staartvlak. Volgens dmlu gene-
raal-majoor Stokla moest voor alles een “panieksfeer”, veroorzaakt door het “voortdurend publi-
ceren van allerlei technische problemen die optreden bij het klu-Starfighterbestand”, worden 
vermeden. Wenselijk of niet, ditmaal kon Van der Wolf weinig anders dan een vliegverbod van 
enige dagen instellen, terwijl dertig f-104’s een nieuw staartstuk kregen.387

 De negatieve berichtgeving rondom de Starfighter drong de begin jaren zeventig ingezette 
sterke daling van de ongevallenratio wat naar de achtergrond. Inmiddels behoorde de Koninklijke 
Luchtmacht tot de veiligste luchtmachten van het bondgenootschap. In 1973 noteerde de klu het 
voorlopig laagste punt in haar geschiedenis: in 69.305 vlieguren vonden 16 vliegongevallen en 32 
kleinere incidenten plaats (6,9).388 De financiële schade bedroeg circa 25 miljoen gulden, ofwel 2% 
van het totale luchtmachtbudget. Waar het aantal vliegongevallen door vogelaanvaringen en tech-
nische defecten (beide 13%) inmiddels fors was gedaald, bleef het aantal ongevallen door “beman-
ningsfactoren” met 48% aan de hoge kant.389 Van de 270 ongevallen op de grond kon eveneens meer 
dan driekwart worden toegeschreven aan menselijk falen. Door het aanscherpen van de discipline, 
meer supervisie en een betere begeleiding zette de klu in op een verdere afname van het aantal 
bedrijfsongevallen, dat ten opzichte van 1968 overigens al was gehalveerd. Het relatief hoge aantal 
verkeersongevallen in de Bondsrepubliek genoot eveneens bijzondere aandacht.390

 Van het organiseren van antislipcursussen tot en met de jaarlijkse uitreiking van de clv- en 
de ctl-Vliegveiligheidstrofee, elke veiligheidsmaatregel diende hetzelfde doel: het behoud van 
slagkracht. Immers, “elk ongeval, van hoe geringe omvang en schade dan ook, vormt (...) een 
bewijs (...) dat de organisatie, dan wel de planning of uitvoering van de gestelde taak ergens 
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is tekort geschoten; het doet afbreuk aan de doelmatigheid en betekent voor de Koninklijke 
Luchtmacht een ontoelaatbare inbreuk op de slagkracht en paraatheid”.391 Hoe het met deze 
slagkracht en paraatheid gesteld was, wezen talrijke (vlieg)oefeningen uit.

Graadmeters: oefenprogramma’s en oefeningen

Blijkens de Beleidslijnen 1969 voor het Commando Luchtverdediging was paraatheid de som van twee 
delen: “de technische gereedheid van het inzetmiddel en de geoefendheid van het bedienend 
personeel”.392 Over de technische gereedheid is al het nodige gezegd. Het gebrek aan reserve-
delen, de lange lever- en reparatietijden, de “dikwijls teleurstellende kwaliteit van gw [geleide 
wapen]-systemen die uit groot onderhoud” kwamen, de snel toenemende technische veroude-
ring van het materieel en de schaarste aan technisch personeel (al dan niet door om- of bijscho-
lingen) drukten stuk voor stuk de inzetbaarheid. Een lagere inzetbaarheid schaadde op haar 
beurt de tweede pijler van de paraatheid, de geoefendheid. Het matige vlieggereedheidscijfer 
van de (t)f-104g had bijvoorbeeld een negatieve impact op de productie van vlieguren en daar-
mee op de realisatie van het Jaarlijks Oefen Programma van de Starfighter-vliegers.393

 Zo klokten f-104-vliegers van het clv in 1967 gemiddeld maar 135 vlieguren op de f-104g, 
waar hun jop 176 uur voorschreef, naast 24 (instrument)vlieguren op de tf-104g en/of t-33. 
Voor radartraining brachten zij jaarlijks nog eens 90 minuten door aan boord van een tot Flying 
Classroom ingerichte Fokker f-27, de C-8, uitgerust met dezelfde nasarr-radar als een f-104g. 
Opgeteld bracht dit het totaal op iets meer dan 200 vlieguren per jaar, 40 minder dan de 240 uren 
per vlieger die shape als minimumeis stelde. De niet organiek bij een operationeel squadron 
ingedeelde staf- en gastvliegers, waaruit in oorlogstijd werd geput om de eenheden op sterkte te 
brengen, noteerden de helft van dit aantal vlieguren.394 Zij volgden wel hetzelfde grondinstruc-
tieprogramma als operationele vliegers. Dit voorzag in theorie, “synthetische training” op de 
Operational Flight and Tactics Trainer, het viermaal per jaar beoefenen van de dinghy drill en – elke 
achttien maanden – een bezoek aan het Vliegveiligheids Oefen- en Test Centrum (votc) en de 
Mobile Training Unit voor een opfriscursus. Verder stonden er vele zwem- en sporturen op het 
programma, vooral met het oog op de conditietraining.395

 Het vlieggedeelte van het awx-jop viel uiteen in algemene, operationele, instrument- en 
wapentraining. Een van de opmerkelijkste programmaonderdelen was het uitvoeren van zoge-
heten zoom climb-vluchten, waarbij de in drukpak gehesen en met astronautenhelm getooide 
vliegers intercepties op circa 70.000 voet (21,3 kilometer) hoogte oefenden. De klu was een van 
de weinige navo-luchtmachten die zich toelegden op deze hoogtevluchten, die bedoeld waren 
om op steeds grotere hoogte vliegende Sovjet-bommenwerpers te onderscheppen. Per vlieger 
stonden er jaarlijks twaalf zoom climb-vluchten op het programma. Een aanvullend conversiepro-
gramma, verzorgd door de Sectie Luchtvaartgeneeskundige Aangelegenheden te Soesterberg en 
de Leeuwarder f-104g-squadrons, leerde vliegers in drie fasen te wennen aan het drukpak, de 
helm en het vliegen op extreme hoogte. Idealiter moest de vlieger op 36.000 voet en met tweemaal 
de geluidssnelheid de stuurknuppel naar zich toetrekken om zijn f-104 onder een 45-graden hoek 
te laten klimmen. Op 64.000 voet schakelde hij de naverbranding uit, waarna het vliegtuig door 
de opgebouwde snelheid als “ballistisch projectiel” zijn weg vervolgde. Op het hoogste punt van 
deze parabolische baan, dat tussen de 70.000 en 75.000 (!) voet lag, bootste de vlieger snel het 
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afvuren van een gar-8 op het doelwit na, waarna hij zijn stukken lichtere jachtvliegtuig – het 
gebruik van de naverbrander vrat brandstof – zo snel mogelijk aan de grond zette.396

 Niet alle wapeninzet vond gesimuleerd plaats. Jaarlijks verschoten vliegers per persoon 1.800 
20mm-patronen op nylon vlaggen, voortgesleept door f-84f’s en later f-104’s. In 1972 ruimden 
de vlaggen het veld voor de Franse Alkan Soulé ‘dart’, uitgerust met elektronische trefferregis-
tratie. Ook namen zij met het boordkanon, oefenbommen en napalm gronddoelen onder vuur. 
Het jaarlijkse hoogtepunt was evenwel de lancering van een live gar-8 Sidewinder hittezoekende 
lucht-luchtraket, een frequentie die vanwege de hoge kosten al spoedig verminderde tot eenmaal 
per twee jaar, om door cls Wolff in 1970 ten slotte te worden teruggebracht tot eens per vlieger-
loopbaan. De generaal handhaafde wel het half dozijn captive flights per jaar, waarbij vliegers hun 
‘scherpe’ gar-8 op de doelraket richtten, zonder daadwerkelijk de trekker te mogen overhalen. Met 
dank aan de invoering van de nf-5 zeiden 322 en 323 Squadron per 20 november 1970 hun (overi-
gens zelden beoefende) secundaire oorlogstaak, het aanvallen van gronddoelen, vaarwel.397

 De (r)f-104-vliegers van het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten doorliepen bijna 
hetzelfde grondinstructieprogramma als hun clv-collegae. In het vliegprogramma waren er 
belangrijke verschillen. Het eveneens 200-uur tellende jop voor tactische vliegers weerspiegelde 
nieuwe tactische inzichten, zoals het opereren in verbanden van wel acht tot veertien vliegtui-
gen, die voortvloeiden uit de overgang van Massive Retaliation naar de Flexible Response-strategie. 
311 en 312 Squadron, die zich naast hun nucleaire taak op een conventionele aanvalstaak moes-
ten prepareren, stonden voor de zwaarste opgave. Tekorten aan oefenbommen, bomrekken en 
handboeken maakten hun opdracht er niet eenvoudiger op. Het vereiste uren van voorberei-
ding, (wapen)training en beproeving van aanvalstactieken voordat de tot Fighter Bomber Strike/
Attack-squadrons (fbsa) omgedoopte eenheden deze dubbelrol beheersten.398

 In de eerste plaats bleven de inspanningen van 311 en 312 Squadron, die tezamen een vijfde van 
de nucleaire slagkracht van 2ataf vertegenwoordigden, gericht op de uitvoering van hun nucle-
aire taken: het na afkondiging van R-Hour met kernwapens neutraliseren van hun in het Launch 
Sequence Plan (lsp) vastgelegde doelen. In het kader van Flexible Response wees het 2ataf War Plan, 
de voortdurend geactualiseerde ‘Bijbel’ voor 2ataf-oorlogsoperaties, met ingang van 1 april 1969 
aan de fbsa-squadrons ook twee met conventionele wapens aan te vallen “priority targets” toe. 
Het betrof twee Oost-Duitse vliegbases, beide verdedigd door radargeleid 57mm-luchtdoelge-
schut en een sa-3-geleidewapenopstelling. De squadrons, gezamenlijk een Wing vormend, had-
den de vrije hand in de doelanalyse, wapenkeuze en ontwikkeling van bijbehorende aanvalstech-
nieken en -tactieken. 2ataf droeg alleen het aantal in te zetten vliegtuigen op.399 Om een sa-3-site 
te leren uitschakelen gingen de vliegers van 311 Squadron in 1971 bij 4ggw ‘in de leer’. Een aanval 
met meerdere vliegtuigen, aanvliegend vanuit diverse richtingen en op lage hoogte alvorens te 
klimmen voor een duikaanval met 2.75'' ongeleide raketten of het kanon, bood de beste kans op 
succes.400 Pakweg een kwart van het beschikbare aantal jop-vlieguren werd besteed aan naviga-
tieoefeningen, onder alle weerscondities, zowel op zicht als met navigatiehulpmiddelen en radar. 
Indien mogelijk werden deze navigatievluchten gecombineerd met wapentraining. Alle operati-
onele, staf- en gastvliegers moesten jaarlijks hun wapenvaardigheid tonen en voldoen aan de in 
de ace Forces Standards vastgelegde normen. Binnen het wapentrainingsprogramma slokte de 
nucleaire bombardementstaak – waarbij mk.106 of bdu-8/b-oefenbommen (een oefenbom met 
de afmetingen, het gewicht en de vorm van een kernwapen) visueel of met behulp van radar op 
het oefendoelwit werden geworpen – de meeste tijd op, gevolgd door aanvallen op lage hoog-
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ten met conventionele wapens (mk.76-oefenbommen, napalm, 2.75'' ongeleide raketten en het 
m61-kanon). Alle oefeningen en voorbereidingen ten spijt, konden de fbsa-squadrons hun con-
ventionele counter-air oorlogstaak lange tijd “niet effectief ” vervullen. De bestelling van de hier-
voor vereiste clusterbommen en general purpose-bommen liet vanwege de uitgeputte luchtmacht-
begroting namelijk tot 1973 op zich wachten.401

 Het 2ataf War Plan vermeldde 22 oorlogsdoelen voor 306 Squadron, het verkenningssqua-
dron. De vliegers moesten met hun rf-104g ‘plaatjes schieten’ van achttien Warschaupact-vlieg-
bases, een sa-2-site en drie hoofdkwartieren. Om hen op deze gevaarlijke taak voor te bereiden 
kregen de vliegers “een uitgebreide set met lucht- en grondfoto’s van Sovjetmaterieel”, evenals 
schaalmodellen van geleidewapensystemen.402 Logischerwijs vormde het uitvoeren van verken-
ningen de hoofdmoot van hun Jaarlijks Oefen Programma. Om op het juiste moment op de juiste 
coördinaten te arriveren om foto’s te nemen, een visuele verkenning uit te voeren of de schade 
na een aanval (battle damage assessment) te rapporteren, besteedden ook de verkenningsvliegers 
veel tijd aan navigatietrainingen. Als neventaak was 306 Squadron belast met het bombarderen 
van gronddoelen.403

 Waar de Starfighter-squadrons een norm hanteerden van 176 uur per jaar op het operationele 
type, ‘klokten’ de f-84f-vliegers van 314 en 315 Squadron vier uurtjes meer. Na de opvolging van 
de f-84f door de nf-5 werd het aantal uren in het jop eveneens op 176 gebracht, aangevuld met 
24 instrumentvlieguren op de nf-5b. De operationele training van nf-5-vliegers richtte zich op 
navigatieoefeningen, wapentraining en visuele verkenningen, terwijl verder enkele uren wer-
den ingepland voor luchtverdediging op lage hoogte. Het grondtrainingsprogramma omvatte 
een theoretisch gedeelte, een maandelijkse vlucht in de simulator, dinghy drills (eens per kwar-
taal), bezoeken aan het votc en de fttu (elke achttien maanden) en sport.404 2ataf kende de 
operationele nf-5-squadrons, ‘314’, ‘315’ en ‘316’, elk een vliegbasis als oorlogsdoel toe.
 Met mk.76 of mk.106-oefenbommen ‘bewapende’ nf-5’s vormden dan ook spoedig een ver-
trouwd gezicht boven de Waddeneilanden, waar het gros van het wapentrainingsprogramma 
plaatsvond. Naast de klu maakten ook de Belgische, Duitse, Britse, Franse, Canadese en Ame-
rikaanse luchtmacht vaak gebruik van de schietterreinen op Terschelling (De Noordvaarder) en 
Vlieland (De Vliehors). De Noordvaarder, dat uitsluitend mocht worden ‘aangevallen’ met con-
ventionele munitie, kende prioriteit toe aan ctl-squadrons. Wanneer zij de range niet gebruik-
ten, kwamen de clv-squadrons en buitenlandse eenheden aan de beurt. In tegenstelling tot 
De Noordvaarder mocht op De Vliehors met vrijwel ieder type munitie worden geoefend, met 
dien verstande dat het droppen van live bommen (maximaal 454 kilogram) tussen maart en 
september niet was toegestaan met het oog op het toerisme. Gesimuleerde “nucleaire afwerp-
oefeningen”, ook door vliegtuigen van navo-bondgenoten, hadden voorrang boven oefeningen 
met conventionele wapens. De in een klassement bijgehouden schietresultaten stimuleerden de 
onderlinge competitie tussen de verschillende tactische squadrons.405

 Helaas werkte het medegebruik van De Vliehors door de kl, dat hier tankschietoefeningen 
hield, een “conflictsituatie” in de hand. De vuursector voor het Cavalerie Schietkamp en de aan-
vliegroutes, beide vastgelegd in de Hinderwetvergunning, kruisten elkaar zodanig dat het tot 
“gevaarlijke situaties” kon leiden. Daarnaast bevond de vuurleidingstoren zich in de lengterich-
ting van de vuurstrook voor het tankgeschut.406 Het medegebruik door de landmacht beperkte 
de openstellingsuren voor vliegtuigen en resulteerde in een verlies aan kostbare range-tijd. De 
Noordvaarder kampte daarentegen met een nautische kwelgeest. Het intensieve scheepvaart-
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verkeer dat door de onveilige sector voer betekende dat de range vooral op maan- en vrijdagen 
(uit- en thuisvaart van de vissersvloot) meestal niet te gebruiken was. Veel vluchten naar de 
ranges in het vogelrijke Waddengebied werden bovendien afgelast vanwege meldingen door het 
vogeltrekwaarschuwingssysteem – terwijl er meer dan eens geen vogel te bekennen was. Boven-
staande beperkingen, gevoegd bij het tekort aan wapeninstructeurs, het niet beschikbaar zijn 
van de sar-helikopter en het onvoorspelbare weer, maakten dat het wapentrainingsprogramma 
stagneerde. Ter illustratie: in 1971 voltooiden de nf-5-squadrons amper de helft van hun pro-
gramma, terwijl de fbsa-squadrons 61% afwerkten.407 Dankzij de beperkingen daalde boven-
dien het aantal navo-‘bezoekers’, waardoor de uitwisselingsmogelijkheden met buitenlandse 
schietterreinen eveneens afnamen. In 1968 deden Nederlandse vliegtuigen alleen nog ranges in 
Nordhorn en Helchteren aan, begin jaren zeventig aangevuld met Tain-range (Schotland) en List 
(Bondsrepubliek).408

 Voor het gebruik van de lucht/lucht schietgebieden, alle drie ten noorden van de Waddenei-
landen, golden minder beperkingen. In oefengebieden r11 (grenzend aan de noordkust van Ter-
schelling) en r12 (grenzend aan de noordkust van Ameland) mocht met scherpe boordmunitie 
worden geschoten, terwijl r14 (een groter gebied boven zee ten noorden van de eilanden) tevens 
de optie bood voor gar-8-oefeningen. Opvallend was het aantal missers (in 1967 misten bijvoor-
beeld 6 van de 31 afgeschoten Sidewinders het doelwit) en hang ups, waarbij de raket na het over-
halen van de trekker aan zijn lanceerrail bleef hangen. De vroege versies van de gar-8, vanaf 
de jaren zestig aangeduid als de aim-9b (Air Intercept Missile), bleken niet alleen relatief onbe-
trouwbaar, ze waren evenmin bruikbaar in bewolking of bij regenachtig weer. In feite beschikte 
de klu met de f-104g derhalve over een capabele all weather-luchtverdedigingsjager zonder all 
weather-bewapening, een tekortkoming die in 1973 deels werd gerectificeerd door modificaties 
aan de aim-9b. Voor een tweede probleem, namelijk dat het bewapenen van de f-104g met de 
aan de vleugeltips mee te voeren raketten ten koste ging van de brandstofcapaciteit en daarmee 
van het vliegbereik, had de klu al eerder een remedie gevonden. De raketten verhuisden van de 
vleugeltips naar twee zogeheten ‘schaatsen’ onder de romp, hiermee ruimte vrijmakend voor 
een 1.287 liter brandstoftank aan beide vleugeluiteinden.409

 Deze extra ‘peut’ stelde de Starfighters in staat langer in de lucht blijven. Dat kwam met 
name goed van pas bij het vliegen van een combat air patrol (cap), zijnde een patrouillevlucht ter 
beveiliging van een specifiek gebied, en bij intercepties op lage hoogte, een taak die na het uit-
faseren van de Hunter f. mk.6 op de Leeuwarder f-104-squadrons en de f-4e Phantoms van het 
Amerikaanse 32nd tfs was overgegaan.410 Voor een succesvolle onderschepping, in het bijzon-
der op lage hoogten, waren vliegers afhankelijk van de kwaliteit van de gevechtsleiding. Jaarlijks 
begeleidden gevechtsleiders op het crc/soc en Navigatiestation Noord-Holland tussen de acht- 
en negenduizend intercepties. Het gemiddelde lag ruim boven de honderd onderscheppingen 
per persoon.411 Gevechtsleiders draaiden bovendien volop mee in het 2ataf-uitwisselingspro-
gramma, bijvoorbeeld om ervaring op te doen bij hun, door de Nederlandse f-104-vliegers als 
kwalitatief beter omschreven, Duitse collega’s.412 Daarnaast namen de gevechtsleiders deel aan 
navo-wedstrijden, zoals de Air Defence Competition.
 De samenwerking tussen gevechtsleiding en vliegers werd op 25 september 1972 serieus op 
de proef gesteld, toen een Tu-95 Bear-B-verkenningsvliegtuig van de marineluchtmacht van de 
Sovjet-Unie het Nederlandse luchtruim binnenvloog. Naar aanleiding van een Tango Scramble, 
het codewoord voor een oefeninterceptie, bevonden zich al twee Starfighters van 323 Squadron 
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in het gebied. Het crc/soc Nieuw-Milligen ‘praatte’ hen naar de Bear, die zij op ruim honderd 
kilometer ten noorden van de Waddeneilanden onderschepten.413 Hoewel de Sovjets geen kwaad 
in de zin hadden, bewees het voorval de waarde van het handhaven van een Quick Reaction Alert. 
Een volgende keer kon het immers menens zijn. Op Leeuwarden stonden voortdurend vier vol-
ledig bewapende Starfighters gereed om binnen vijftien minuten het luchtruim te kiezen. Vlieg-
basis Soesterberg hanteerde een vijf minuten scramble-tijd voor het duo Phantoms met qra-
dienst. Na een alarmmelding sprintten de vliegers naar de in de Alert Hangars gereedstaande 
vliegtuigen, die met behulp van generatoren op spanning werden gehouden. Geassisteerd door 
het grondpersoneel van dienst ‘snoerden’ zij zich in de cockpit in, startten de motor, taxieden 
naar de baan en selecteerden de naverbrander. soc Brockzetel stuurde de Alert Force op jaarbasis 
gemiddeld een keer of tien uit “operationele noodzaak” de lucht in.414 Vaak ging het om onge-
identificeerde burgervliegtuigen, soms om een Sovjet-verkeersvliegtuig dat ‘per ongeluk’ over 
een belangrijke militaire installatie, zoals de vlootbasis bij Den Helder, vloog. Bij hoge uitzonde-
ring vormden spiedende Tu-95 of Tu-16 Badger (verkennings)bommenwerpers de ‘prooi’.415

 Meestentijds betrof het evenwel een oefenalarmering. Van het handhaven van een hoge graad 
van paraatheid ging een afschrikwekkende werking uit, de reden waarom dit aspect jaarlijks 
ettelijke keren werd getoetst. De tactische squadrons kenden evengoed qra-verplichtingen. 
Volkel hield vier f-104g’s gereed voor operationele opdrachten (op 15 minuten), terwijl op Eind-
hoven en Twenthe respectievelijk vier nf-5a’s en twee rf-104g’s op 60 minutes notice stonden. 
De Groepen Geleide Wapens in de Bondsrepubliek, die zich het dichtst bij het vuur bevonden, 
spanden de kroon. Hier stond alles in het teken van het voldoen aan de strenge paraatheidseisen. 
De vijf groepen leverden elk een squadron op de hoogste vredesparaatheid, dat wil zeggen op vijf 
minuten voor de hawk en vijftien minuten voor de Nike. Twee squadrons moesten binnen drie 
uur inzetbaar zijn, het vierde binnen twaalf uur.416 Eenheden konden zeven dagen van de week 
(zelfs zondagen), dag of nacht, aan een Operational Readiness Evaluation worden onderworpen. 
Ook nationale oefenalarmeringen en de halfjaarlijkse navo-alarmeringsoefening Quick Train, 
na 1973 voortgezet onder de naam Active Edge, stelden het reactievermogen van de geleidewa-
pensquadrons op de proef.417

 Andere belangrijke navo-oefeningen waarin Nederlandse eenheden participeerden waren: 
Sky Blue, een jaarlijks door 2ataf georganiseerde oefening waaraan doorgaans alle Neder-
landse squadrons deelnamen; de maandelijkse oefening Playboy, waarin het accent lag op het 
verkennen en aanvallen van met luchtafweer en geleide wapens verdedigde doelen; oefening 
Roulette, waarin eenheden van 2ataf en 4ataf tegenover elkaar stonden, en de meerdaagse 
aircent-luchtverdedigingsoefening co-op. Voorts trachtte de luchtmachtleiding waar moge-
lijk Nederlandse clv-eenheden in te schakelen bij Corn Cob, een door de Royal Air Force gefacili-
teerde oefening in elektronische oorlogvoering. Hiertoe vloog een Canberra t. mk.17-stoorvlieg-
tuig tweemaal per week een vast patroon, onderwijl de frequenties van de gevechtsleidings- en 
radarsystemen storend. De mogelijkheden om dit aan belang winnende aspect van de oorlog-
voering op eigen gelegenheid te beoefenen waren zeer gelimiteerd. Corn Cob vormde dan ook een 
uiterst welkome aanvulling op de nationale trainingsmiddelen die de klu ten dienste stonden; 
te weten de oefening Stream (zie pagina 268), de inzet van het eov-instructieteam en de op de 
vliegbases Eindhoven, Volkel en Twenthe geplaatste “ptt-stoorkasten” voor het storen van de 
uhf lucht-grondverbindingen.418 Ook de f-27 Flying Classroom deed tussen 1966 en 1968 korte 
tijd dienst als een eov-trainingsplatform.419
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De strategiewisseling betekende voor de tactische squadrons dat zij meer tijd besteedden aan 
het verfijnen van hun vaardigheden in close air support en het samenwerken met de landstrijd-
krachten. In 1968 spendeerden de squadrons bijvoorbeeld 15% van hun oefentijd aan dergelijke 
trainingen.420 Voor 314 Squadron, de Nederlandse luchtmachtbijdrage aan de ace Mobile Force, 
stond bovendien ieder jaar een Express-oefening op de agenda. Tijdens Polar Express opereerde 
314 Squadron in juni 1968 twee weken vanaf de noord-Noorse vliegbasis Bodø, die onderhand 
bijna als hun tweede thuis aanvoelde. Met de ondertekening van een Deens-Nederlands technical 
arrangement stelde ook Denemarken met ingang van 1969 een vliegbasis beschikbaar “voor de 
tijdelijke stationering van militaire eenheden in het kader van amf contingency operations”.421 
Het betrof de centraal gelegen vliegbasis Karup, waaraan 314 Squadron tijdens oefening Green 
Express nog datzelfde jaar een eerste bezoek bracht. Op 13 september arriveerden 25 Nederlandse 
f-84f’s op Karup. Een kwartet f-27’s van 334 Squadron vloog in twee keer de voorraden en het 
88 man tellende detachement grondpersoneel rechtstreeks over vanuit Eindhoven. Green Express 
was een succes, ofschoon de partijen duidelijk aan elkaar moesten wennen. Zo behoefde de 
communicatie tussen het Deense Wing Operations Centre en het Nederlandse squadrons ops ver-
betering, blijkens een incident waarbij laagvliegende Nederlandse f-84f’s de zondagsrust van 
de plaatselijke bevolking bruusk verstoorden vanwege een misverstand over de hoogte waarop 
zij hun schijnaanval op een spoorwegstation dienden uit te voeren.422 Voor Arctic Express keerde 
‘314’ in 1970 terug naar Bodø. Het was de laatste keer dat de eenheid een amf-oefening bijwoonde 
met de f-84f. In de navolgende jaren deed het squadron met zijn nieuwe nf-5’s afwisselend 
Bodø en Karup aan, in het kielzog gevolgd door f-27’s van 334 Squadron. Het transportsqua-
dron vervulde een cruciale logistieke functie, aangezien de klu om financiële redenen afzag 
van pre-stocking. De voorraden, voldoende voor dertig oorlogsdagen, moesten binnen vier dagen 
ter plekke zijn.423 Met de introductie van de nf-5 wijzigde onder meer de samenstelling van het 
wapenpakket, hetgeen het uiterste vergde van de f-27 met zijn “geringe [laad]capaciteit”. Ter 
aanvulling kon de klu vanaf begin jaren zeventig in oorlogstijd een beroep doen op de grotere 
Douglas dc-8f-vrachtvliegtuigen van de klm.424

 Behalve in internationale oefeningen participeerden Nederlandse squadrons in de com-
petities die de navo jaarlijks organiseerde. De luchtverdedigingssquadrons namen het tegen 
hun buitenlandse ‘rivalen’ op in de aircent Air Defence Competition, het verkenningssquadron 
toonde zijn kunnen tijdens de Royal Flush ontmoetingen en de tactische squadrons testten hun 
vaardigheden in de afcent Tactical Weapons Meet. Met de introductie van de Helicopter Res-
cue Meet kregen zelfs de sar-eenheden vanaf 1966 een eigen competitie. Het doel van de wed-
strijden was niet alleen om de krachten te meten, maar evenzeer om kennis uit te wisselen en 
zodoende het “totale gevechtspotentieel” in de Centrale Sector op te stuwen. Neem de Tactical 
Weapons Meet als voorbeeld. Na een knap resultaat in 1967 eindigde het klu-team het jaar erna 
op de voorlaatste plaats. Hoewel weinig landen zoveel uren aan wapentraining besteedden, 
was de gemiddelde afwijking tussen het richt- en impactpunt van de bommen “aan de hoge 
kant”, ofschoon ruimschoots binnen de operationele normen. Het verschil met de Canadezen, 
Duitsers en Belgen, die met hun Starfighters betere scores noteerden, zat hem bovenal in de 
hogere modificatiestandaard van hun vliegtuigen. Om deze “achterstand” ongedaan te maken, 
riep c-ctl Sleeuw de Weapon Delivery Improvement-werkgroep (wdi) in het leven.425 De door de 
wdi uitgevoerde modificaties aan het wapensysteem van tien f-104’s wierpen, tezamen met 
een drieweeks ‘trainingskamp’ op De Peel voorafgaand aan het evenement, hun vruchten af. 
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De Nederlandse afvaardiging sloot de Tactical Weapons Meet 1969 af met een eerste plaats, vlak 
voor de Duitsers. De in eigen beheer uitgevoerde modificaties kostten tussen de vijfhonderd en 
duizend gulden per vliegtuig, waarop de Luchtmachtstaf besloot alle f-104g’s van de tactische 
squadrons op soortgelijke wijze te modificeren.426 Bovendien vond het modificatiepakket aftrek 
bij buitenlandse Starfighter-gebruikers.427 Na een teleurstellende vijfde plaats in 1970 toonde 
de klu bij de eerstvolgende gelegenheid, die pas in 1972 plaatshad, andermaal aan “een gelijk-
waardige nato-partner” te zijn door achter het Britse team als tweede te eindigen. Een knappe 
prestatie, aangezien het team van Volkel voor het eerst deelnam in de dual role.428

 306 Squadron, dat de Nederlandse eer hooghield in de Royal Flush-verkenningscompetitie, 
had minder zicht op podiumplaatsen. De twaalfde editie van de jaarlijkse strijd tussen 2ataf en 
4ataf in 1967 maakte opnieuw duidelijk dat het squadron behoefte had aan een modern infra-
roodverkenningssysteem, inclusief geavanceerdere ontwikkelapparatuur voor de Mobile Field 
Processing Unit. De verouderde uitrusting vormde een “ernstige handicap”, waarmee de rf-104g 
bovendien enkel bij daglicht verkenningen kon uitvoeren.429 Aan de ontwikkeling van een moder-
ner verkenningssysteem werd reeds gewerkt. De klu droeg het project voor in de Commissie 
Nieuwe Wapens, een interdepartementale commissie ter bevordering van research, ontwikke-
ling en productie van militair materieel in Nederland, waaraan de krijgsmachtdelen jaarlijks elk 
een miljoen gulden doneerden.430 Op 6 oktober 1966 kreeg de n.v. Optische Industrie ‘Oude Delft’ 
van de klu opdracht een camera (ta-8m) te ontwerpen, terwijl Fokker en het nlr zich bogen 
over de ontwikkeling van een bijbehorende gondel. Het project droeg de naam Orpheus.431 De 
operationele ingebruikname van het Orpheus-verkenningssysteem zou nog tot 1974 op zich laten 
wachten. Met het verouderde materieel vond 306 Squadron zich tijdens de Royal Flush doorgaans 
terug in de middenmoot, met een knappe tweede plek in 1970 als uitschieter.
 Aansprekende resultaten in de navo-competities waren één ding, een goede beoordeling 
voor de Tactical Evaluation, het jaarlijkse navo-‘examen’, woog vele malen zwaarder. De taceval 
kende vanaf 1968 een nieuwe opzet. Ingegeven door de strategiewijziging beoordeelde het evalu-
atieteam eenheden niet langer op hun vermogen om een vergeldingsaanval te lanceren, maar op 
hun vermogen om gedurende langere tijd onder dreiging van aanvallen met conventionele en/
of nbc-wapens (nucleair, biologisch, chemisch) strijd te leveren. Na het tellen van de gescoorde 
punten voor de vier individuele elementen (alarmering, operaties, logistieke ondersteuning en 
overleving) kwam het evaluatieteam tot een eindbeoordeling, die voor de Nederlandse onderde-
len in de meeste gevallen neerkwam op een satisfactory of een marginal. Hoewel het behalen van de 
hoogste score (excellent) voor de eerstgenoemde drie evaluatieonderdelen zeker niet uitzonderlijk 
was, haalde het element ‘overleving’ de eindscore naar beneden. Ter illustratie, waar 323 Squa-
dron in 1971 voor alarmering, operatiën en ondersteuning een excellent scoorde, beoordeelde het 
2ataf-evaluatieteam de overlevingskansen als marginaal. Dit had het eindoordeel satisfactory 
tot gevolg.432 De actieve en passieve beschermingsmaatregelen bleven ontoereikend, met name 
vanwege de beperkte financiële mogelijkheden. Zo genoot het oefenen onder nbc-omstandighe-
den (gasmaskeroefeningen, het werken vanuit de bunkers, ontsmetting) volop aandacht, maar 
beschikte de klu simpelweg over te weinig (personeels)schuilplaatsen, radiologische apparatuur 
en beschermende kleding. Zulke tekortkomingen kostten bij de taceval punten.
 En, veel belangrijker nog, in een werkelijke oorlogssituatie konden zij mensenlevens en 
materieel kosten. “Een uitbreiding van de officiersmess lijkt belangrijker dan de niet-aanwezige 
schuilkelders”, aldus kolonel P. Verspoor in november 1970 tijdens zijn lezing voor de comman-
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danten op het klu-hoofdkwartier. De Nederlander, die als Assistent Chief of Staff van het 2ataf 
taceval-team in de keuken van de Britse, Duitse, Nederlandse en Belgische luchtmacht kon kij-
ken, waarschuwde dat de klu de aansluiting met deze 2ataf-luchtmachten dreigde te verliezen. 
Financiële en personele gebreken waren belangrijke oorzaken van het door Verspoor geschetste 
“ongunstige beeld”, maar het probleem school zijns inziens ook in een overspecialisatie van het 
personeel (wat ten koste ging van de aandacht voor de oorlogstaak), in het gebrek aan “esprit 
de corps” en de verschuiving van “operationeel denken naar maatschappelijk denken”. Verspoor 
benoemde “de interne operationele communicatiemiddelen op de onderdelen, het gebrek aan 
mobiliteit en de bescherming van materieel en personeel (shelters en luchtafweer)” als “zwakke 
plekken”. “Met de puur operationele standaard” zat het echter wel goed, “zolang de oorlogsom-
standigheden niet worden getest”. Er bleek dus werk aan de winkel om de klu, die in de loop 
der jaren gaandeweg op het vredesbedrijf was ingesteld, haar “mission consciousness” terug te 
geven. Terwijl werd gezocht naar oplossingen om de ‘zwakke plekken’ te verstevigen, lag de reme-
die op kortere termijn bij meer en vooral realistischer trainen. De tijd dat personeel schuilplaat-
sen met een papiertje kon aangeven in plaats van deze eigenhandig uit te graven, was voorbij.433

 Het clv hanteerde al sinds mei 1968 taceval-criteria voor het inspecteren van zijn onder-
delen. Nationale oefeningen als Cross Check, een paraatheidstest die veel gelijkenis vertoonde 
met de taceval, en Local Fun, die de geleidewapeneenheden op de taceval voorbereidde, 
verhoogden hun operationele standaard. Nationale oefeningen kwamen voor in alle soorten 
en maten, die ieder een of meer aspecten van de oorlogstaak aan de tand voelden. Hoewel de 
navo de kans op een kernwapenaanval niet langer hoog inschatte, beoefenden vliegbases en 
radarstations tot in de jaren zeventig desondanks het opereren vanuit verspreidingsgebieden. 
Verder wachtte hen, evenals de Groepen Geleide Wapens, om de vijf jaar een herhalingsoefe-
ning, waarbij de onderdelen op oorlogssterkte werden gebracht door het oproepen van ‘herha-
lers’. Animo, Paarse Heide, Maniak en andere herhalingsoefeningen boden een mogelijkheid om 
de operationele onderdeelsplannen te toetsen en ervaringen op te doen op het gebied van de 
bevelvoering, logistiek, verbindingen en beveiliging. Specifieke deelaspecten, zoals escape and 
evasion, verbindingen, geneeskundige verzorging, nabijverdediging, actieve luchtverdediging 
en de bescherming tegen nbc-middelen werden ook beoefend in tal van kleinschaliger oefe-
ningen. Voor squadrons stonden er frequent verplaatsingsoefeningen op het programma. Een-
heden die in oorlogstijd vanaf een redeployment airfield opereerden, te weten 306 Squadron (De 
Peel), 314 Squadron (Gilze-Rijen, tot 1972) en 323 Squadron (Deelen, 1968-1973), beoefenden dit 
aspect in vredestijd regelmatig. Een enkele keer, zoals 314 Squadron in 1969 tijdens oefening Tac 
Test ondervond, vond zo’n redeployment zelfs in de nachtelijke uren plaats. Daarnaast namen alle 
clv- en ctl-squadrons deel aan squadron rotations naar buitenlandse vliegbases.
 Ook de geleidewapensquadrons kenden een jaarlijks ‘uitje’. Hun bestemming was het eiland 
Kreta. Op de in 1968 in gebruik genomen en internationaal gefinancierde nato Missile Firing 
Installation (namfi) mocht elk van de hawk- en Nike-squadrons voor de Annual Service Practice 
(asp) ieder jaar een missile afschieten. Dat zij niet net als de eenheden van de andere lidstaten 
twee raketten per asp afvuurden, had een financiële oorzaak. cls Van der Wolf zei hierover in 
1973 dat “het operationele nut van de te bereiken hogere graad van geoefendheid moe[s]t worden 
afgewogen tegen de kosten waartegen dat méér-resultaat bereikt” werd. De waarde van de asp 
school zijns inziens in het “moreel-verhogend effect”. De aanwezige “geavanceerde trainings-
middelen”, te weten een t-1 Nike-simulator en drie an/tpq-21 hawk-simulatoren, stelden de 
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squadrons even goed, zo niet beter, in staat hun geoefendheid op peil te houden.434 De tijdens de 
asp behaalde schietresultaten onderschreven zijn woorden ten dele. Waar de hawk-squadrons 
zelden onder de vereiste 90% scoorden, noteerden de Nike-eenheden gemiddelde scores tussen 
de 70 en 80%.435 Voor het personeel vormden deze live firing exercises de spreekwoordelijke slag-
room op de taart. Anders dan voor vliegende squadrons hadden “zuivere” luchtverdedigings-
oefeningen voor geleidewapeneenheden minder oefenwaarde, omdat er te weinig targets waren 
om op te ‘schieten’.436

 De mobiele hawk-batterijen werden meermaals per jaar aan een mobiliteitsoefening 
onderworpen. Nationale verplaatsingsoefeningen hadden – behoudens het tekort aan vervoer-
middelen – voor de goed geoefende bemanningen weinig om het lijf, maar bij internationale 
oefeningen kwam meer kijken. Dergelijke verplaatsingen vereisten een gedegen afstemming 
met de staven van het Eerste Duitse Legerkorps en het Eerste Britse Legerkorps, in wiens ope-
ratiegebieden zich respectievelijk één (5ggw) en twee Nederlandse hawk-groepen (3ggw, 
4ggw) bevonden. De in oorlogstijd en ten behoeve van oefeningen te formeren Nederlandse 
hawk Operational Liaison Teams fungeerden als schakels tussen de hawk-groepen en de leger-
korpsen. Zij coördineerden verplaatsingen binnen het legerkorpsvak(gebied) en de samenwer-
king met de lua-eenheden van de legerkorpsen, hoewel de luchtverdediging van grondtroepen 
geen prioriteit had. comnorthag kon c-2ataf, die het operationele bevel over de Neder-
landse hawk-eenheden voerde, ondersteuning vragen, maar handhaving van de integriteit van 
de geleidewapengordel genoot in principe voorrang.437 5ggw oefende herhaaldelijk met Duitse 
eenheden, 3ggw en 4ggw met hun Britse partners. De in 1971 gehouden editie van Whirly Gig, de 
jaarlijkse verplaatsingsoefening in samenwerking met Britse legereenheden, toonde aan dat de 
squadrons in staat waren binnen de shape-normen te verplaatsen en vanuit hun nieuw betrok-
ken stellingen snel de strijd te hervatten. Het oefenverslag signaleerde tegelijkertijd serieuze 
gebreken, die “een goede uitvoering van de oorlogstaak” in gevaar brachten. In de eerste plaats 
waren de verbindingsmiddelen kwalitatief en kwantitatief ontoereikend, wat de communicatie 
tussen het hawk Operational Liaison Team en de eenheden bemoeilijkte. Een tweede tekortko-
ming, die helaas maar al te bekend in de oren klonk, was dat de voorraad hawk-raketten gezien 
de te verwachten vijandelijke luchtactiviteit binnen enkele dagen zou zijn uitgeput. Voorts kon 
aan camouflage ook maar “zeer weinig” worden gedaan, omdat de hiertoe vereiste middelen 
eveneens ontbraken.438

 In feite vertelt bovenstaand voorbeeld het verhaal van de Koninklijke Luchtmacht in een 
notendop. Zij beschikte begin jaren zeventig over geavanceerde wapensystemen in (doorgaans) 
voldoende aantallen, en over professioneel en goed getraind personeel om dit materieel te bedie-
nen en onderhouden, maar bij haar overlevings- en voortzettingsvermogen in geval van oorlog 
lijkt door de aanhoudende tekortkomingen op infrastructureel, logistiek en in mindere mate 
personeel gebied een kanttekening op haar plaats. Gelukkig heeft de proef op de som nooit 
plaatsgehad, ofschoon de Sovjet-interventie van Tsjechoslowakije in 1968 de spanningen deed 
oplopen. Het uitblijven van maatregelen door de navo-autoriteiten weerhield toen een aantal 
lidstaten, waaronder Nederland, er niet van naar eigen inzicht te handelen en zelf maatregelen 
te treffen. Voor de klu vertaalde dit zich in een verspreiding van haar gevechtsvliegtuigen over 
de vliegbases. Bijna drie weken lang verrichtte het basispersoneel zijn werkzaamheden vanuit 
een verspreide opstelling.439 De vijf Groepen Geleide Wapens in de Bondsrepubliek handhaafden 
ook een verhoogde waakzaamheid. Alle verloven waren ingetrokken.440 In de tweede week van 



P R O G R E S S I E  E N  R E G R E S S I E 357

september 1968 was het gevaar definitief geweken. Het leven op de vliegbases, in de squadrons 
en bij de geleidewapeneenheden herkreeg zijn normale ritme.
 De explosieve situatie in het Midden-Oosten, vijf jaar later, gaf de navo opnieuw geen aan-
leiding om een alarmfase af te kondigen. Alleen de Verenigde Staten brachten hun eenheden in 
een hoge staat van paraatheid, een maatregel waarvan de lidstaten (en saceur) pas uren later 
kennis namen. Ook het ‘Nederlandse’ 32nd tfs, dat juist voor schietoefeningen op Leeuwarden 
verbleef, kreeg een hogere alarmstatus, hoewel de commandant van het Amerikaanse squadron 
verzuimde de vliegbasiscommandant daarover tijdig in te lichten.441 Het was overigens niet de 
eerste keer dat de eigenzinnige Amerikanen hun eigen plan trokken. In 1962, op het hoogtepunt 
van de Cuba-crisis, nam 32nd tfs eveneens “zonder enige waarschuwing een andere dan door 
2ataf bevolen ‘operationele status’ (...) [aan]”. Het vloog zelfs f-102a’s van Soesterberg naar 
bases elders in Europa over, een actie waarmee het de operational control door de c-2ataf “in 
het geding bracht”. De Yanks gingen hun boekje soms te buiten. Zo klaagde het hoofd van de 
sectie Juridische Zaken, kolonel C. Mante, in 1972 dat de Amerikaanse squadroncommandant 
de Nederlandse basiscommandant “volledig boven het hoofd is gegroeid en aan de ta-[Technical 
Agreement; QvdV] Soesterberg nauwelijks nog lippendienst bewijst”. Toch erkende de klu 32nd 
tfs als “een van de beste squadrons” binnen 2ataf.442 Een professionele eenheid, die in oorlogs-
tijd het verschil kon maken.443

4.6 Deelconclusies: stilstand is achteruitgang

Het tijdvak 1967-1973 was opnieuw een bewogen tijd gebleken. Toen het jaar 1973 ten einde liep 
was de personele omvang van de Koninklijke Luchtmacht van een hoogtepunt in 1967 ‘afge-
slankt’ tot de omvang van de vroege jaren zestig. Dat verlies werd deels opgevangen door de toe-
nemende automatisering en een verdere stroomlijning van de bedrijfsvoering en de organisatie. 
Het kwartet uitvoerende commando’s was in 1973 tot een tweetal gereduceerd. Gevoeliger lag de 
reorganisatie van de topstructuur van het Ministerie van Defensie. De hiermee gepaard gaande 
verzwakking van het verticale organisatiemodel ontnam de klu, net als de kl en km, een deel 
van de relatieve zelfstandigheid waarvoor ze jarenlang hard had gevochten. Die ontwikkeling 
gaf overigens geen aanleiding voor het oplaaien van de interservice rivaliteit, waarvan ook in 
deze jaren – afgezien van gekijf over de geneeskundige dienst en luchtdoelartillerie – nauwelijks 
sprake was. Op materieel gebied maakten de laatste 74 oudgediende f-84f Thunderstreaks begin 
jaren zeventig plaats voor 75 nf-5a’s, een aantal dat de luchtmacht in staat stelde om naast de 
uitrusting van 314 en 315 Squadron een derde tactisch squadron te formeren. De zoektocht naar 
een opvolger voor de f-104 had minder succes: het uit Nederlands oogpunt desastreus verlopen 
Multi Role Combat Aircraft-project was een duidelijke waarschuwing aan het adres van de klu 
dat aan militaire samenwerking met de ‘grote jongens’ ook bezwaren kleefden. De mrca, nota 
bene een Nederlands initiatief, groeide de klu vrij snel financieel boven het hoofd. Haar wensen 
sneeuwden onder bij die van de invloedrijkere Britse en Duitse luchtmachten.
 De financiële mogelijkheden, of liever gezegd het gebrek daaraan, drukten in het hier 
beschreven tijdvak meer dan ooit tevoren hun stempel op het luchtmachtbeleid. De strategie-
wisseling van de navo noopte de Koninklijke Luchtmacht eens te meer tot dure investeringen, 
in het bijzonder op materieel, logistiek en infrastructureel gebied. Doordat de Sovjet-Unie geen 
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genoegen nam met het bereiken van nucleaire pariteit, maar daarnaast gigantische bedragen 
stak in het moderniseren van de conventionele Sovjet-strijdkrachten, was haast bovendien 
geboden. De bestaande financiële problemen van de klu werden door haar aanpassing aan Flexi-
ble Response enkel nog versterkt.
 Voor de conventionele oorlogvoering, het zwaartepunt van de nieuwe strategie, had de klu 
met de f-104g en de twee als noodgreep aangehouden f-84f-squadrons niet de meest geëigende 
middelen in huis.444 Vooruitlopend op de pas in 1967 officieel van kracht geworden nieuwe 
navo-strategie, toetste de Luchtmachtstaf de kandidaten ter vervanging van de verouderde 
f-84f primair op hun geschiktheid voor conventionele taken, aangezien hiervoor een min-
der geavanceerd – en bijgevolg goedkoper en makkelijker te vliegen – vliegtuig volstond. De 
voorkeur ging op operationele, technische en financiële gronden uit naar de (n)f-5. Industri-
ele belangen speelden ditmaal een ondergeschikte rol.445 Minister de Jong, die als defensiemi-
nister niet alleen een excellent behartiger bleek van de belangen van de km, en staatssecretaris 
van Defensie/klu Schaper, die hiermee ook gedurende zijn kortstondige politieke carrière een 
belangrijk aandeel had in de opbouw van de luchtmacht, wisten het nf-5-vliegtuigproject onge-
schonden door kabinet en parlement te loodsen. Door de conventionele rol van de nf-5 te bena-
drukken kreeg de luchtmacht zelfs politieke toestemming het extra squadron te formeren. De 
keuze voor het Amerikaanse vliegtuig luidde het einde in van een jarenlange vruchtbare samen-
werking tussen de Nederlandse en Belgische luchtmacht op het gebied van vliegtuigaanschaf 
en vliegopleiding. Bovendien bond de order de luchtmachtbegroting voor een bedrag van ruim 
zeshonderd miljoen gulden.
 Op het financiële vlak, waar het effect van de beëindiging van de Amerikaanse mdap-hulp 
nog immer voelbaar was, had vanaf midden jaren zestig inmiddels een tweede probleem de kop 
opgestoken: de ongezonde verhouding tussen de exploitatie- en investeringskosten. Door de 
oplopende personeelskosten en het wegvallen van de Amerikaanse hulp was de investerings-
marge sedert 1964 fors gekelderd. Maakten de investeringen in 1963 nog ruim 30% van de lucht-
machtbegroting uit, eind jaren zestig was dit percentage gedaald tot minder dan 18%.446 Het 
verschil kwam in hoofdzaak voor rekening van de personeelsuitgaven, die onder meer door de 
inflatie en de “opwaartse druk op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden” (een gevolg van 
de welvaartsgroei) explosief in omvang stegen.447

 Het bovengeschetste beeld beperkte zich niet tot de luchtmacht. Ook de andere krijgsmacht-
delen aten zichzelf in feite van binnenuit op. De defensie-uitgaven bleven weliswaar stijgen, 
maar het jaarlijkse accrès hield geen gelijke tred met de grotere stijging van de exploitatie-
kosten, waardoor er steeds minder geld overbleef voor investeringen. De politieke leiding van 
Defensie kon haar ogen niet sluiten voor de financiële realiteit. Om radicale alternatieven, zoals 
het voorstel van de pvda de luchtmacht maar helemaal op te heffen, te voorkomen, dwong zij 
de krijgsmachtdelen tot pijnlijke ingrepen om hun financiële huishoudboekje op orde te bren-
gen. Het was ironisch genoeg Den Toom, de eerste en enige defensieminister wiens wortels in 
de luchtmacht lagen, die ‘zijn’ krijgsmachtdeel (evenals de andere krijgsmachtdelen) bezui-
nigingen moest opleggen. Het meest evidente voorbeeld van deze “beperkingsmaatregelen”, 
zoals de luchtmachtleiding ze eufemistisch noemde, was het snijden in de vredesparaatheid, 
onder andere door een tijdelijke sterktevermindering van de vijf Starfighter-squadrons en het 
op non-actief stellen van een hawk- en een Nike-squadron. Hoewel de navo-bondgenoten 
zelf evengoed de hand op de knip hielden, fronsten zij hun wenkbrauwen over de Nederlandse 
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bezuinigingsmaatregelen, die volgens de luchtmachtleiding niettemin noodzakelijk waren om 
de toekomst van de Koninklijke Luchtmacht veilig te stellen. De keerzijde van het besluit tot 
“vergaande beperking en temporisatie”, en daarvan was zij zich goed bewust, was dat de klu de 
eerstkomende jaren haar bondgenootschappelijke verplichtingen niet geheel kon nakomen.448

 Per saldo deed Nederland echter zijn best zijn navo-afspraken zo goed mogelijk na te 
komen. Dat bleek bijvoorbeeld uit de extra financiële injectie naar aanleiding van de Sovjet-inval 
in Tsjechoslowakije. Afgezet tegen de inspanningen van België en Denemarken gaf Nederland 
nog altijd meer uit aan defensie, hoewel Noorwegen begin jaren zeventig wel langszij kwam. Om 
haar belangen te behartigen vond Defensie een goede bondgenoot in het Ministerie van Buiten-
landse Zaken, dat sinds het aantreden van de Atlantisch gezinde minister Luns waakte voor een 
al te forse verslapping van de Nederlandse defensie-inspanning. De hoogte van deze inspanning 
bepaalde immers mede het gewicht van de Nederlandse stem in de navo.449

 Niettemin oordeelde de navo eind jaren zestig, begin jaren zeventig niet onverdeeld gun-
stig over de Nederlandse luchtmachtbijdrage. Zo constateerde shape in zijn Combat Effectiveness 
Report uit 1968 “ernstige tekortkomingen op het gebied van [de vliegbasis]beveiliging tegen con-
ventionele luchtaanvallen”. Opgeteld bij het tekort aan oorlogsvoorraden kende het geallieerde 
hoofdkwartier het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten in zijn totaliteit de waardering 
“limited, with serious deficiencies” toe, de laagst mogelijke beoordeling. Het Commando Luchtver-
dediging werd geclassificeerd als “moderate, with major deficiencies”. Om dit harde oordeel in per-
spectief te plaatsen, zij vermeld dat ook andere navo-luchtmachten op het punt van passieve 
bescherming slecht scoorden. Andere tekortkomingen die kritiek uitlokten waren onder meer 
het ontbreken van elektronische beschermingsmaatregelen voor de offensieve vliegtuigen, het 
gebrek aan trainingsmogelijkheden voor elektronische oorlogvoering, tekorten aan vliegers, 
vlieguren en hawk-raketten en de nog altijd onvoldoende mobiliteit van de hawk-squadrons. 
Zoals hierboven reeds vermeld kreeg de Koninklijke Luchtmacht met de tijdelijke verlaging van 
de vredesparaatheid de handen evenmin op elkaar.
 Het commentaar van shape richtte zich hoofdzakelijk op kwalitatieve verbeteringen. 
Ofschoon een van de bezuinigingsmaatregelen met het deactiveren van 420 Squadron in 1972 
een permanent karakter kreeg, voldeed de klu in kwantitatief opzicht op hoofdlijnen aan haar 
nato Force Goals.450 Tegenover het schrappen van het hawk-squadron kon de klu één (en in 
oorlogstijd twee) extra nf-5-squadron(s) stellen. Binnen krappe financiële marges poogde de 
Luchtmachtstaf ook uit alle macht de kwalitatieve gebreken te redresseren. Met uitzondering 
van het aantal voorgeschreven vlieguren, dat de klu onnodig hoog achtte, werden “de door 
saceur gestelde kwantitatieve en kwalitatieve eisen” verwerkt in het Luchtmachtplan.451 Met 
het shelterbouwprogramma als belangrijkste uitzondering, dat als onderdeel van het European 
Defence Improvement Programme ter hand werd genomen, sneuvelde het gros van de voorgeno-
men kwalitatieve verbeteringsplannen evenwel door het gebrek aan financiële armslag. De wei-
nige beschikbare middelen stak de Luchtmachtstaf in de modernisering van het conventionele 
wapenpakket, een project dat ze, ondanks de nadruk die de nieuwe strategie op de uitbreiding 
van het conventionele wapenarsenaal legde, om financiële redenen jarenlang voor zich uit had 
geschoven. Voorts investeerde zij in 22 Orpheus-verkenningssystemen.
 Viel er in kwalitatief opzicht het nodige aan te merken, er waren ook voldoende punten die 
wel tot tevredenheid stemden. Zo sloeg de navo het Nederlandse meldings- en gevechtslei-
dingssysteem, inmiddels ingebed in het nato Air Defence Ground Environment, zeer hoog aan. 



H O O F D S T U K  4360

Verder was de klu een eind op weg met het automatiseren van haar verbindingsstelsel, voorzag 
de aanschaf van de nf-5 in de belangrijkste materieelbehoefte en kon de klu bogen op een van 
de beste safety records binnen de navo. De Nederlandse eenheden presteerden in de regel meer 
dan behoorlijk tijdens (inter)nationale oefeningen en competities, hetgeen als bewijs mag gel-
den voor de kwaliteit van de (vlieg)opleidingen en het personeel. Op het personele vlak was de 
gewenste verhouding van dienstplichtig versus beroepspersoneel na jaren eindelijk bereikt. De 
luchtmachtleiding had bovendien een goed oog voor de kansen die het vraagstuk van de ver-
maatschappelijking van de krijgsmacht de klu bood.
 Derhalve lag er, ondanks de aanhoudende financiële zorgen, een stevig fundament waarop 
het in 1973 aantredende kabinet-Den Uyl kon voortbouwen. Met de Defensienota 1974 hakte dit 
progressieve kabinet belangrijke knopen door, daarmee de financiële ruimte scheppend die de 
Koninklijke Luchtmacht de gelegenheid bood om ook haar kwalitatieve transformatie aan de 
behoeften van de nieuwe navo-strategie te voltooien. De in de nota aangekondigde deelname 
aan het European hawk Improvement Programme, het moderniseren van de actieve vliegbasisver-
dediging (zij het ten koste van de Nederlandse bijdrage aan de geleidewapengordel), de aanschaf 
van elektronische beschermingsapparatuur en de vervanging van de f-104 door de f-16 verze-
kerden de navo in de toekomst van een kwantitatief én kwalitatief hoogwaardige Nederlandse 
luchtmachtbijdrage. De kabinetswisseling kondigde een nieuw kapittel aan in de geschiedenis 
van de Nederlandse luchtstrijdkrachten, waarvan de opbouw in 1973 als afgerond mag worden 
beschouwd.
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CONCLUSIE

“We krijgen een hoeveelheid geld, maar er wordt ons aan de andere kant verteld wat we er voor moe-
ten doen, en dat gaat natuurlijk niet. Dat loopt ergens mis. Aangezien dat geld gefixeerd is, gaat dat 
onherroepelijk ten koste van de minimale nato-behoefte. In feite hebben wij dan ook nog nooit onze 
nato-behoefte voor 100% beantwoord. Nu hoeven we dat niet zo ernstig in te zien want in rela-
tiviteit tot de andere landen staan we nog altijd zeer gunstig en hebben we het altijd nog (...) vrij 
aardig weten te doen. We hebben (...) vrij aardig geboer[d]; we hebben vrij aardig in grote lijnen onze 
nato-behoefte binnen dat budget kunnen houden. Niet allemaal! Want we hebben nooit onze vlieg-
uren totaal gehaald. Nooit onze vliegerratio totaal gehaald. Nooit onze logistieke reservevoorraden 
totaal gehaald. Nooit onze verspreiding van onderdelen over de bases gehad. Maar in grote lijnen heb-
ben we het gehaald (...). Wij zitten nu eenmaal moeilijk. Aan de ene kant verplicht de regering zich tot 
de nato-eisen en aan de andere kant zeggen ze, zoveel geld krijg je!”1

Bovenstaand citaat van bevelhebber der Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal A.B. Wolff, 
uit een lezing die hij in 1966 voor de cursisten van de Hogere Stafvorming ten gehore bracht, 
illustreert op treffende wijze het voortdurende spanningsveld tussen de verplichtingen die het 
Nederlandse lidmaatschap van de navo voor de Koninklijke Luchtmacht met zich meebracht 
en de binnenlandspolitieke (on)mogelijkheden om deze daadwerkelijk te realiseren. Het citaat 
laat tegelijkertijd zien hoe nauw de luchtstrijdkrachten inmiddels met de geallieerde structuur 
waren verweven. Dat was een markant verschil met ruim twee decennia eerder. De Nederlandse 
luchtstrijdkrachten waren, bovendien nog als onderdeel van de Koninklijke Landmacht, met 
praktisch niets – één operationeel squadron en twee kleinere transportverbanden, naast een 
kleine duizend man personeel – uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn gekomen. Twintig 
jaar later waren zij gegroeid tot een omvangrijke luchtmacht met vijfhonderd vliegtuigen, der-
tien goed geoutilleerde vliegbases en ruim 28.000 man personeel, squadrons geleide wapens en 
een tweetal kernwapentaken. De luchtmacht had zich bovendien ontwikkeld tot een zelfstandig 
krijgsmachtdeel.
 Zij was het product van een combinatie van internationale ontwikkelingen, binnenlandspo-
litieke afwegingen en krijgsmachtdeelbelangen. Deze drie niveaus werden alle beïnvloed door 
technologische ontwikkelingen en percepties van historische ervaringen. Voordat de ontplooi-
ing van de luchtstrijdkrachten in de periode 1944-1973 aan een verklarende slotanalyse wordt 
onderworpen (en daarmee een antwoord wordt gegeven op het tweede deel van de hoofdvraag 
van dit onderzoek), worden eerst de voornaamste ontwikkelingen in dit tijdsgewricht kort op 
een rij gezet (en het eerste deel van de hoofdvraag beantwoord).

De voornaamste ontwikkelingen

Het tijdvak 1944-1973 kan wat de Nederlandse luchtstrijdkrachten betreft worden beschouwd 
als één periode; met de Defensienota 1974 en de knopen die daarin werden doorgehakt met het 
oog op de instandhouding van kwalitatief hoogwaardige luchtstrijdkrachten, brak er voor het 
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jongste krijgsmachtdeel een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis aan. Kort gezegd kunnen de 
volgende deelperiodes worden onderscheiden: een initiële wederopbouwfase onder Britse lei-
ding (1944-1949), een fase van hoogtij (1950-1957), een fase van modernisering en nuclearisering 
(1958-1967) en een fase van versobering en consolidatie (1968-1973).

Fase 1. Wederopbouw, 1944-1949

De korte, kansloze strijd in mei 1940 en de daaropvolgende vijf lange jaren van Duitse bezet-
ting toonden het definitieve failliet van de vooroorlogse Nederlandse neutraliteitspolitiek. De 
overtuiging dat Nederland in de toekomst niet langer in staat was zijn soevereiniteit eigenhan-
dig te verdedigen kreeg vaste vorm tijdens de Tweede Wereldoorlog. Duizenden Nederlanders, 
het bezette gebied ontvlucht dan wel overgekomen uit niet-bezette gebieden, streden zij aan zij 
met bondgenoten, op het land, ter zee en in de derde dimensie. Het Wapen der Militaire Lucht-
vaart en de Marine Luchtvaartdienst zetten de strijd tegen de Duitse agressor voort vanaf Brits 
grondgebied, ingebed in de Royal Air Force. Onder de vleugels van ’s werelds eerste tot afzon-
derlijk krijgsmachtdeel verheven luchtmacht deed het Nederlandse personeel op operationeel, 
tactisch, technisch en organisatorisch gebied een schat aan ervaring op. De raf vertegenwoor-
digde het ideaalbeeld voor de na de oorlog op te bouwen Nederlandse luchtstrijdkrachten, waar-
van de kiem in de oorlogsjaren werd gelegd met de oprichting van No. 322 (Dutch) Squadron raf 
en het Directoraat der Nederlandse Luchtstrijdkrachten.
 Hoewel het luchtwapen zich tijdens de oorlog had bewezen, wat het verlangen naar zelfstan-
digheid deed aanwakkeren, wachtten de luchtstrijdkrachten na afloop van de oorlog een terug-
keer onder de hoede van de Koninklijke Landmacht. Daarbinnen werden de luchtstrijdkrachten 
wel meteen als een aparte entiteit beschouwd. Het regeringsvoornemen om tot één ‘Rijkslucht-
macht’ te komen, waarvan naast de ml ook de mld en het Wapen der Militaire Luchtvaart van 
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger deel uitmaakten, stuitte op verzet van de Konink-
lijke Marine. De km, die kort na de oorlog een sterkere positie in de Nederlandse defensiebe-
stel bekleedde dan de landmacht, wist de mld uit het dnlsk los te weken. De ml-knil raakte 
op zijn beurt na 1945 verstrikt in de dekolonisatieoorlog om Indië. Den Haag gaf voorrang aan 
gezagsherstel in de kolonie – waarmee vooral de kl en km waren belast – boven het opbouwen 
van de defensie in eigen land.
 De luchtstrijdkrachten grepen voor hun wederopbouw terug op de in oorlogstijd gesmede 
banden met de raf, en liepen daarmee in feite vooruit op de vorming van formele bondgenoot-
schappen.2 Groot-Brittannië, tijdens de Tweede Wereldoorlog veelvuldig doelwit van Duitse 
bombardementen, had zelf evengoed baat bij een sterke luchtverdediging op het continent. Van 
deze wetenschap maakten de Nederlandse luchtstrijdkrachten bij hun wederopbouw dankbaar 
gebruik. Met Britse hulp zag tussen 1945 en 1949 een bescheiden, op Britse leest geschoeide 
Nederlandse luchtmachtorganisatie het levenslicht. Het accent van de opbouw verschoof in 
1947 van het opzetten van vliegopleidingen naar het inrichten van een luchtverdediging, met het 
onder Britse regie uitgewerkte Brits-Frans-Nederlands-Belgische Air Defence Plan als grondslag. 
Dit was een kopie van het in de oorlog ontwikkelde Britse luchtverdedigingssysteem.
 Het duurde echter tot 1948 voordat de regering tot officiële alliantievorming bereid was. Om 
politieke, economische en militaire redenen – de Koude Oorlog was intussen een feit – verbond 
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Nederland zijn lot aan dat van Frankrijk, Groot-Brittannië, België en Luxemburg. Met de toetre-
ding tot de Westerse Unie deed Nederland officieel afstand van zijn neutraliteitspolitiek. Door 
deze ingrijpende wending in het veiligheids- en defensiebeleid, die een jaar later een vervolg 
kreeg met de ondertekening van het navo-verdrag, werd de wederopbouw van de Nederlandse 
krijgsmacht voortaan bondgenootschappelijk ingebed.

Fase 2. Hoogtijdagen, 1950-1957

De politieke aanvaarding van het Luchtmachtplan 1950 en de Nederlands-Belgische licentiepro-
ductie van Meteor-straalvliegtuigen (‘eerste generatie’) bij Fokker vormden de eerste bescheiden 
vervolgstappen in de geallieerde samenwerking. Echter, zonder verhoging van de defensiebegro-
ting of buitenlandse hulp bleef de oprichting van de in de geallieerde plannen vervatte tactische 
squadrons buiten handbereik. Tegen deze achtergrond was de in juni 1950 uitgebroken oorlog 
in Korea – cynisch bezien – een blessing in disguise. Onder aanhoudende binnen- en buitenlandse 
druk besloot de regering tot een drastische verhoging van het defensiebudget, waardoor Neder-
land kon blijven putten uit het inmiddels opgestarte Amerikaanse Mutual Defense Assistance Pro-
gram. Deze hulp was cruciaal voor het verwezenlijken van het opbouwplan voor de luchtstrijd-
krachten. Met mdap-hulp werden de ontbrekende squadrons vervolgens in een recordtempo 
geformeerd. Het Luchtmachtplan 1951-1954, een bewerking van het Luchtmachtplan 1950, 
aangepast aan de door Korea ingegeven versnelde opbouw van de navo-luchtstrijdkrachten 
(het Paris Plan), werd in de tweede helft van de jaren vijftig voltooid. Met ruim negenhonderd 
vliegtuigen, verdeeld over 21 squadrons, bereikten de luchtstrijdkrachten in 1957 een materieel 
hoogtepunt. Een keerzijde van de veramerikanisering was het ontstaan van een reële scheiding 
tussen het Amerikaans gekleurde ctl en het Brits georiënteerde clv.
 Van de drie krijgsmachtdelen maakten de luchtstrijdkrachten in de jaren vijftig stellig de 
meest spectaculaire groei en ontwikkeling door. In materiële zin hielden de ontwikkelingen 
namelijk geen halt bij de oprichting van de squadrons, maar vond met de invoering van straal-
vliegtuigen van de ‘tweede generatie’ zoals de Hunter en Thunderstreak, bovendien reeds de eer-
ste moderniseringsslag plaats. Op infrastructureel gebied kwamen dertien vliegbases beschik-
baar. In personele zin onderging de klu bijna een vervijfvoudiging van haar personeelsbestand 
in tien jaar tijd, van pakweg 5.700 man in 1946 naar een totaal van ruim 26.000 in 1956. En, niet 
in de laatste plaats, was er organisatorische groei, met de bekroning tot Koninklijke Luchtmacht 
in maart 1953 als markant symbool van het verzelfstandigingproces van het zich als technisch, 
modern, jong en dynamisch profilerende krijgsmachtdeel. Dit alles liet evenwel onverlet dat de 
operationele waarde van zowel het clv als het ctl in deze jaren veel te wensen overliet.

Fase 3. Modernisering en nuclearisering, 1958-1967

De initiële opbouwfase was amper afgerond, of het vraagstuk van de modernisering drong zich 
reeds aan de klu op. De in 1957 door de navo omarmde strategie van Massive Retaliation, gestoeld 
op afschrikking (door een communistische aanval onmiddellijk met strategische en tactische 
nucleaire wapens te vergelden), vereiste een modernisering van de bondgenootschappelijke strijd-
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krachten om de geloofwaardigheid van de strategie gestand te doen. Teneinde de belangrijkste 
troefkaart, het nucleaire ‘zwaard’, te vrijwaren van een verrassingsaanval, zette de navo zwaar in 
op het verbeteren van de luchtverdediging. Dit kreeg zichtbaar vorm met de totstandkoming van 
het nato Air Defence Ground Environment, een navo-breed vroegtijdig waarschuwingssysteem 
waarvan de Nederlandse meldings- en gevechtsleiding integraal deel ging uitmaken, en de invoe-
ring van moderne luchtverdedigingsmiddelen, zoals geleide wapens en all weather-vliegtuigen.
 Als uitvloeisel van de verandering van strategie kreeg de klu bovendien twee kernwapenta-
ken, wat een forse impact had op het gebied van personeel (bewaking), logistiek, infrastructuur en 
financiën (kostbare 24-uurs qra). Op technisch-organisatorisch vlak stelde de kernwapentaak de 
klu voor weinig problemen. De offensieve nucleaire taak rustte op de schouders van het op Vlieg-
basis Volkel gestationeerde 311 en 312 Squadron, die begin jaren zestig na een intensief opwerktra-
ject tot Fighter Bomber Strike-squadrons werden gekneed. Zij vormden geruime tijd de belangrijkste 
Nederlandse luchtmachtbijdrage aan het bondgenootschap. De tweede kernwapentaak, defensief 
van aard, viel toe aan de nieuw op te richten Nike geleidewapeneenheden. De als mdap-hulp aan-
vaarde Nikes vormden, samen met de eveneens nieuwe, nationaal gefinancierde hawk-eenheden, 
een onlosmakelijk deel van de geleidewapengordel, die op het grondgebied van de voormalige 
Duitse vijand werd opgebouwd. Met negentien geleidewapensquadrons, waarvan acht uitgerust 
met Nikes tegen hoogvliegende doelen en elf geëquipeerd met de hawk tegen luchtdoelen op lage 
en middelbare hoogte, blies de Koninklijke Luchtmacht in bondgenootschappelijk verband een 
stevig partijtje mee. Het personeelintensieve karakter van de geleidewapeneenheden stuwde de 
personele sterkte van de klu eind 1966 op tot een recordhoogte van 28.600 man.3 Tegelijkertijd 
bracht de opkomst van geleide wapens een discussie op gang over de vraag of het luchtwapen 
nog wel toekomst had, een vraag waarover de meningen intern sterk verdeeld bleken. Ofschoon 
deze vraag uiteindelijk in positieve zin werd beantwoord, resulteerde de invoering van het geleide 
wapen niettemin in een halvering van de operationele luchtvloot.
 Aangezien de luchtmachtleiding ten tijde van de vervanging van de Sabre, Hunter, Thun-
derstreak en Thunderflash nog in het ongewisse verkeerde of het ‘bemande vliegtuig’ in de 
luchtverdedigingsrol door het geleide wapen buitenspel zou worden gezet, zette zij in op een 
multi-role-gevechtsvliegtuig, dat geschikt was voor defensieve (luchtverdediging) en offensieve 
taken (grondsteun, verkenning).4 De keuze viel op de Amerikaanse f-104g Starfighter, het eerste 
supersonische straalvliegtuig in Nederlandse dienst, waarvan Fokker er als onderdeel van het 
geïntegreerde navo-vliegtuigproductieprogramma 350 in licentie bouwde. De 95 voor natio-
nale rekening gefinancierde vliegtuigen werden aangevuld met 25 uit het mdap verkregen Star-
fighters, de laatste druppels uit de Amerikaanse geldkraan. De 120 Starfighters waren juist vol-
doende om vijf squadrons mee uit te rusten. Met de beëindiging van het Amerikaanse militaire 
hulpprogramma kon er een streep door de oorspronkelijk geraamde behoefte van tweehonderd 
stuks. Twee tactische squadrons moesten zich tot 1970 noodgedwongen met de technisch en 
tactisch verouderde Thunderstreak ‘behelpen’.
 De groei van de organisatie en de operationele capaciteiten bleef ook in deze fase samengaan 
met diverse personele, logistieke (oorlogsvoorraden, reservedelen) en infrastructurele tekortko-
mingen. De klu was steeds geneigd prioriteit te geven aan het uitbrengen van slagkracht in de 
eerste uren van een oorlog. Een hoge paraatheid was belangrijker dan het hebben van voldoende 
voortzettingsvermogen. Vergeleken met de andere navo-lidstaten presteerde de Koninklijke 
Luchtmacht in deze jaren echter zeker niet slecht.
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Fase 4. Versobering en consolidatie, 1968-1973

In de tweede helft van de jaren zestig kwam de geloofwaardigheid van Massive Retaliation op 
de tocht te staan. Het Amerikaanse nucleaire overwicht op de Sovjet-Unie maakte uiteinde-
lijk plaats voor evenwicht, hetgeen een volgende strategiewisseling inluidde. In 1967 verruilde 
de navo het inmiddels achterhaalde concept van de massale vergelding voor de strategie 
van Flexible Response, die een grotere rol toebedeelde aan de conventionele strijdkrachten. De 
Koninklijke Luchtmacht moest zich in organisatorisch, materieel, logistiek en infrastructu-
reel opzicht eens te meer voegen naar de herziene strategie en de intenties die eruit spraken. 
De tactische squadrons spendeerden, naast het beoefenen van hun primaire offensieve coun-
ter air-oorlogstaak, meer vlieguren aan close air support en interdictie. Zij kregen met de nf-5, 
waarvan Nederland er met het oog op de ‘conventionalisering’ van de navo-strategie ruim 
honderd aanschafte, bovendien een nieuw vliegtuig. De met f-104’s uitgeruste nucleaire squa-
drons schoolden zich om tot een nucleair-conventionele dubbelrol. Op infrastructureel vlak 
vormde de shelterbouw een duidelijke breuk met de vroegere verspreidingspolitiek.5

 De aanpassing aan Flexible Response verergerde de toch reeds zorgwekkende financiële 
krapte. In deze periode groeide de verkleining van het investeringspercentage uit tot een 
serieus probleem voor de Koninklijke Luchtmacht, waardoor zij zich als het ware van 
binnenuit begon op te eten. Terwijl de navo haar op ernstige operationele tekortkomingen 
bleef wijzen, moest de klu ook nog eens bezuinigingen doorvoeren, waardoor zij met name 
in kwalitatief opzicht achterbleef bij haar bondgenootschappelijke ‘verplichtingen’. De klu 
zette het mes in het personeelsbestand, stelde een hawk- en een Nike-squadron op non-
actief en sloot in vredestijd de vliegbases Woensdrecht en Ypenburg.6 Het stopzetten van de 
mdap-hulp had pijnlijk duidelijk gemaakt dat de Koninklijke Luchtmacht was uitgegroeid 
tot een omvang die Nederland zelfstandig, zonder deze bijstand, niet in stand kon houden. 
Ook hierin was de Nederlandse krijgsmacht overigens niet uniek. Dit nam evenwel niet weg 
dat drastische ingrepen noodzakelijk waren om de klu ook op langere termijn gezond en 
inzetbaar te houden.

Tot slot van dit overzicht nog een korte appreciatie van het belangrijkste materieel dat de klu 
in de loop der jaren heeft aangeschaft of via het militaire hulpprogramma gekregen. Kwantita-
tief was dit in grote lijnen op orde, maar de kwaliteit van de verschillende wapensystemen ver-
schilde aanmerkelijk. Voor de Thunderstreak en de Hunter geldt min of meer hetzelfde verhaal: 
behorend tot de top van hun klasse ten tijde van invoering, maar technisch en tactisch over hun 
top toen de klu (na noodgedwongen langer een beroep op beide te hebben moeten doen), hen 
uitfaseerde. De carrière van de Thunderjet in Nederlandse dienst was kort en weinig gelukkig. 
De stevige jachtbommenwerper, een van de sterren uit de Korea-oorlog, werd geplaagd door de 
onbetrouwbare en underpowered j-35-straalmotor. In Nederland had de Thunderjet vooral een 
slechte naam vanwege zijn schrikbarend hoge ongevallenratio (5.58 per 10.000 vlieguren), een 
triest ‘record’ in de klu-geschiedenis. Desondanks speelde de Thunderjet een belangrijke rol in 
de opbouw van de naoorlogse luchtstrijdkrachten. Want ondanks zijn technische imperfectie 
betekende de invoering van deze jachtbommenwerper voor het Commando Tactische Lucht-
strijdkrachten de eerste kennismaking met het straaltijdperk, precies de rol die de Meteor-dag-
jager voor het Commando Luchtverdediging vervulde.7
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Aan de Sabre beleefde de klu vanwege de aanhoudend tegenvallende vlieggereedheidscijfers en 
bewapeningsproblemen weinig plezier. De technisch complexe Sabre, hoewel in operationeel 
opzicht van beperkte waarde, vervulde, achteraf beschouwd, vooral een nuttige rol als opstap 
naar de geavanceerdere Starfighter.8 De Starfighter was een typisch product van de Koude Oor-
log. Ontworpen met slechts één doel voor ogen, het onderscheppen van snelle, hoogvliegende 
Sovjet-bommenwerpers, loste de Starfighter de hoge verwachtingen als onderscheppingsjager 
in. Zijn snelheid, klimvermogen en uitgebreide elektronische uitrusting maakten de ‘raket op 
wielen’ bovendien uitermate geschikt als strike-vliegtuig en als tactisch verkenningsvliegtuig. 
In de conventionele offensieve rol, waarin de Starfighter in het kader van de strategie van Flexi-
ble Response al spoedig werd gedrukt, kwam het jachtvliegtuig evenwel minder tot zijn recht. De 
aanschaf van de nf-5 bracht enige verlichting, hoewel deze kleine, betrouwbare jachtbommen-
werper door zijn geringe vliegbereik en dito wapenlast “operationeel weinig bruikbaar” was.9 
Vanaf zijn invoering merkte de navo de nf-5 aan als limited combat effective.10

 Tot slot van dit overzicht de geleidewapensystemen, waarvan de hawk een schot in de roos 
was. Ofschoon de investeringskosten hoger uitpakten dan voorzien, bleef de hawk gedurende 
zijn (verlengde) actieve carrière een geducht wapen. Dat kon niet gezegd worden van het stati-
sche en personeelsintensieve Nike-systeem, dat vanaf de vroege jaren zestig in een conventio-
nele rol eigenlijk niet langer voldeed. Zijn operationele bruikbaarheid ontleende de Nike vanaf 
dat moment in hoofdzaak aan zijn kernwapenlading.11

Factoren en actoren

Bovenstaand chronologisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen brengt ons bij de 
beantwoording van het tweede deel van de hoofdvraag. Wat waren de primaire factoren waaruit 
de hierboven beschreven ontwikkelingen van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in de periode 
1944-1973 kunnen worden verklaard? Speelden buitenlandspolitieke factoren de hoofdrol, met 
andere woorden, was de multilaterale dynamiek de stuwende kracht? Vormden binnenlands-
politieke factoren de voornaamste drijfveer, of moet de verklaring toch hoofdzakelijk worden 
gezocht op het institutionele vlak en was het de klu die aan de touwtjes trok? Een eendui-
dig antwoord op deze vraag valt niet te geven. Monocausale verklaringen doen te weinig recht 
aan de dynamiek van de voortdurend door elkaar lopende ontwikkelingen, die per kwestie en 
per tijdvak verschilde. Deze constatering impliceert reeds dat er, alleen al op basis van deze 
casestudy, heel wat valt af te dingen op de rechtlijnige thesen van Honig (de krijgsmachtdelen 
bepaalden zelf het defensiebeleid) en Van Staden (Nederland was een trouwe bondgenoot), die 
te weinig recht lijken te doen aan de complexiteit en de onderlinge samenhang van de verschil-
lende factoren die tezamen resulteerden in de totstandkoming van het Nederlandse defensie-
beleid. Zoals hierna wordt toegelicht, namen achtereenvolgende kabinetten meermaals beslis-
singen die niet strookten met de aanbevelingen vanuit de Luchtmachtstaf, hetgeen Honigs 
stelling ondergraaft. De ‘trouwe bondgenoot’-these biedt evenmin een sluitende verklaring, 
daar meerdere regeringsbesluiten niet zo zeer leken te zijn genomen met de bedoeling de bond-
genoten, en dan met name de vs, tevreden te stellen, maar veeleer op grond van binnenlandse 
financiële en (sociaal-)economische argumenten.
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De multilaterale dynamiek

De Koude Oorlog, die vanaf de tweede helft van de jaren veertig tot de val van de Muur het wereld-
politieke toneel beheerste, schiep de kaders waarbinnen de opbouw van de Nederlandse lucht-
strijdkrachten gestalte kreeg. Alleen de Brits georiënteerde beginjaren vielen hier grotendeels 
buiten. De communistische coup in Tsjechoslowakije en de Berlijnse blokkade dreven Oost en 
West verder uiteen, maar pas vanaf de oorlog in Korea kreeg het Oost-Westconflict een duidelijk 
militair karakter: de militaire capaciteiten, niet de intenties van de Sovjet-Unie en haar satelliet-
staten, vormden sedertdien het uitgangspunt voor de appreciatie van de dreiging. De Korea-oor-
log zette de westerse herbewapening in gang. De Verenigde Staten, door het verlies van hun kern-
wapenmonopolie gedwongen een actievere rol te spelen bij de verdediging van West-Europa, 
namen de lidstaten bij de hand. Via de in 1949 opgerichte Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 
waren de Amerikaanse en de West-Europese veiligheidsbelangen onderling verbonden.
 Deze ontwikkeling was bepalend voor de richting van de verdere opbouw van de Neder-
landse luchtstrijdkrachten. Zij werden, meer nog dan de andere twee krijgsmachtdelen, in hun 
totaliteit ingebed in de navo-structuur en kregen een belangrijke plaats in de geallieerde ver-
dedigingsplannen. In tegenstelling tot de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine, die 
naast hun navo-taken tevens nationale taken kenden, ontleenden de Nederlandse luchtstrijd-
krachten hun naoorlogse bestaansrecht in hoofdzaak aan de taken die hun in bondgenootschap-
pelijk verband werden toebedeeld.12 In organisatorische, materiële en logistieke zin waren de 
luchtstrijdkrachten vanaf het begin gericht op internationale samenwerking en integratie. De 
luchtmacht vormde geen “zuiver nationale eenheden”: zij waren alle assigned of earmarked.13

 Omdat de Verenigde Staten een hoofdrol speelden in de eerste bondgenootschappelijke 
plannen, die berustten op afschrikking door het Amerikaanse nucleaire ‘zwaard’, het Strategic 
Air Command, vloeide als vanzelf voort dat de continentale lidstaten zich dienden te concentre-
ren op de opbouw van tactische luchtstrijdkrachten voor het verkrijgen van het luchtoverwicht 
door middel van offensieve en defensieve counter air-operaties, en het ondersteunen van het 
grondoffensief, onder meer door verkenning, interdictie en directe luchtsteun.14 Voor de uitvoe-
ring van deze taken werd de Koninklijke Luchtmacht-in-wording samengesteld uit squadrons 
jachtbommenwerpers, verkenningsvliegtuigen, luchtverdedigingsjagers, en, vanaf de vroege 
jaren zestig, geleidewapensystemen.
 De bondgenootschappelijke inbedding resulteerde in een ‘verzuiling’ van de krijgsmacht. 
Door de internationale militaire samenwerking vond er op nationaal niveau niet of nauwelijks 
nog coördinatie tussen de krijgsmachtdelen plaats. Dat gebeurde voortaan via de (sub)com-
mando’s van de navo. De geallieerde organen – voor de klu waren dit shape, aircent en 
2ataf – gaven richting aan de opbouw, de organisatie en de uitrusting van de krijgsmachtdelen. 
Deze gang van zaken versterkte bovendien de autonomie van de luchtstrijdkrachten, die toch al 
was toegenomen door de erkenning van het belang van het luchtwapen in de geallieerde defensie.
 De nauwe verwevenheid met de navo betekende dat veranderingen in het strategisch concept 
van het bondgenootschap aanwijsbaar hun weerslag hadden op de klu. “De taak van de Lucht-
macht vloeit rechtstreeks voort uit de door de Navo-landen onderschreven strategie. Wijzigingen 
hierin houden in dat ook de uitvoering van de Luchtmachttaken dienen te worden aangepast. 
Deze aanpassing heeft betrekking op zowel het operationeel gebeuren in vredestijd, de overgang 
naar de oorlogs- c.q. conflictsituatie als op de uitvoering van de oorlogstaken en de logistieke 
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ondersteuning van dit geheel. De concepties zowel voor operatiën als voor logistiek hebben op 
hun beurt hun weerslag op de mobilisatie en oorlogsvoorbereiding, de oorlogs- en vredescom-
mando- en stafstructuur, de bouwkundige voorzieningen, verbindingen en de verslaggeving in 
oorlogstijd”, aldus een beleidsstuk uit december 1971.15 De navo zette de grote lijnen uit, de klu 
volgde. Als uitvloeisel van de strategie van Massive Retaliation kreeg de Koninklijke Luchtmacht 
bijvoorbeeld kernwapentaken en moest zij meer aandacht schenken aan verspreiding en bescher-
ming. Als gevolg van de overgang naar de Flexible Response-strategie moest zij haar strike-squa-
drons omscholen tot dual capable-squadrons en schafte de klu ruim honderd nf-5-jachtbom-
menwerpers aan met het oog op het uitvoeren van tactische conventionele luchtoperaties.
 De versterking van de Amerikaanse betrokkenheid bij de verdediging van Europa kreeg onder 
meer vorm door een flinke uitbreiding van de Amerikaanse troepensterkte op het continent en 
door het mdap, zonder welke de kosten van het opbouwen en in stand houden van een geloof-
waardige Nederlandse luchtmacht vele malen hoger zouden zijn geweest. Tegelijkertijd bood het 
militaire hulpprogramma de Verenigde Staten een krachtig middel om het Nederlandse beleid 
te beïnvloeden. De invloed van het militaire hulpprogramma reikte ver: het maakte de lucht-
macht in sterke mate afhankelijk van de vs en werkte veramerikanisering in de hand. Zo leidde 
die afhankelijkheid tot ‘gedwongen’ materieelkeuzes, zoals de Nike, de Sabre, de t-33 en in zekere 
zin ook de Starfighter. Het mdap bood de Amerikanen tegelijkertijd een stok achter de deur. Een 
dergelijke situatie deed zich bijvoorbeeld voor in 1960, toen de luchtmachtleiding vanwege de 
missie in Nieuw-Guinea saceur informeerde te willen afzien van oprichting van een tweede 
Geleide Wapen Groep. Het Amerikaanse dreigement om de mdap-hulp stop te zetten was vol-
doende om de luchtmachtleiding tot inkeer te brengen. De Amerikaanse materiële bijstand had 
nog een keerzijde: de exploitatie van het via het mdap verkregen materieel kwam voor nationale 
rekening, terwijl de klu voor reservedelen, modificaties, retrofits en upgrades volledig was aange-
wezen op de Amerikaanse leveranciers, die monopolieposities bekleedden.16 Bovendien zorgde de 
mdap-hulp voor een grote verscheidenheid aan vliegend materieel. Dit stond standaardisatie, en 
de hieruit voortvloeiende voordelen op opleidings- en logistiek gebied, in de weg.
 De opzet van de navo-defensie, en daarmee ook de inzet en samenstelling van de Neder-
landse luchtstrijdkrachten, werd voortgestuwd door de nimmer aflatende wapenwedloop met de 
Sovjet-Unie en haar bondgenoten, vanaf 1955 verenigd in het Warschaupact. De gevoelde nood-
zaak de vijand steeds een stap voor te moeten blijven ging gepaard met een snelle ontwikkeling 
van militair toepasbare technologieën, die een eigen dynamiek creëerde. Hierbij valt te denken 
aan tactische nucleaire wapens, straalaandrijving, radar en geleide wapens. De inpassing van 
dergelijke nieuwe technologieën noopte de strijdkrachten tot organisatorische, infrastructurele, 
logistieke en personele aanpassingen. De voortschrijdende militaire technologie leidde boven-
dien tot het duurder worden van de wapensystemen, wat vroeg of laat noodzaakte tot beslissin-
gen ten gunste van de kwaliteit en ten koste van de kwantiteit van deze wapensystemen. De ver-
plichtingen van lidstaten groeiden als het ware vanzelf mee met de bewapeningswedloop.
 Ofschoon de alsmaar stijgende kosten en operationele noodzaak de nationale regeringen 
dwongen in de richting van internationale samenwerking en taakspecialisatie, kwam daar in 
de praktijk vaak niets of weinig van terecht. Het ging in ieder geval zelden van harte. Het vraag-
stuk van de bondgenootschappelijke luchtverdediging en de moeizame aanloopperiode van 
het nato Air Defence Ground Environment spreken boekdelen, evenals het voor Nederland uit-
eindelijk desastreus verlopen Multi-Role Combat Aircraft-project. Zelfs de Nederlands-Belgische 
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samenwerking, waarover in de literatuur in het algemeen zeer positief wordt gesproken, ver-
liep, zo toont deze studie, in werkelijkheid dikwijls een stuk minder rooskleurig. Er waren zeker 
successen, waarbij het gezamenlijke optreden in het kader van No. 69 Group en de International 
Planning Group, de geïntegreerde vliegopleiding, de licentieproductie van de Meteor en de logis-
tieke samenwerking in het oog springen. Maar daar stonden evenzoveel negatieve ervaringen 
tegenover. Zo bleef de integratie van de vliegopleidingen, hoewel een succesverhaal, voortdu-
rend omgeven door “financiële moeilijkheden”, die er volgens chef Luchtmachtstaf Zielstra toe 
leidden dat de voordelen werden “overschaduwd” door de nadelen.17 Een ander voorbeeld is de 
door de Verenigde Staten afgedwongen samenwerking bij de Hunter-productie, nadat België het 
vliegtuigproject had proberen te gebruiken om een eigen vliegtuigindustrie op te zetten. Bij de 
onderhandelingen over de verdeling van de Starfighter-order deed de zuiderbuur andermaal een 
poging, ditmaal met succes, een assemblagelijn op te eisen. Bij de vervanging van de Thunder-
streak, ten slotte, kwam het ondanks langdurig onderhandelen helemaal niet tot samenwerking 
en gingen beide landen hun eigen weg. Waar de klu bij een keuze tussen Amerikaans en Frans 
materieel steevast koos voor made in the usa, schoof België om politieke en financieel-economi-
sche redenen langzaam op richting zijn Franse buur. Vliegtuigaanschaffingen waren zowel een 
militair-operationele als een politieke keuze.

De binnenlandspolitieke dynamiek

Dat gold evenzeer voor het defensievraagstuk in algemene zin. Op binnenlandspolitiek niveau 
moesten de achtereenvolgende regeringen in samenspraak met het parlement de internatio-
nale wensen en belangen afwegen tegen argumenten van geld, werkgelegenheid en nationaal 
prestige. Tot 1951 diende het navo-lidmaatschap in de ogen van premier Drees en minister van 
Financiën Lieftinck primair een politiek belang, zodat Nederland zich volgens de premier kon 
en moest beperken “tot datgene wat strikt nodig is om de steun van Amerika te behouden”.18 
De ministers van Oorlog en de topleiding van de land- en luchtmacht, die waarschuwden tegen 
een “te optimistische kijk”, kregen maar weinig gehoor.19 De dekolonisatieoorlog in Indonesië 
en de afwikkeling daarvan genoten voorrang. Het enige lichtpuntje voor de luchtmacht was dat 
de ervaringen uit de meidagen van 1940 met luchtlandingstroepen en het bombardement van 
Rotterdam ervoor zorgden dat het kabinet in deze barre tijden instemde met het “enigszins ver-
sterken” van de luchtstrijdkrachten en de noodzaak inzag van een vorm van luchtverdediging.20 
Mede door deze in het collectieve geheugen gegrifte oorlogservaringen konden de luchtstrijd-
krachten ook in latere jaren doorgaans rekenen op brede sympathie in de politiek.
 Een voorbeeld van de worsteling van de regering met de defensievraagstukken in deze prille 
jaren van bondgenootschappelijke samenwerking is het debat in de ministerraad op 2 septem-
ber 1948. Minister Schokking bracht hier opnieuw de luchtmachtopbouw ter sprake. Verhoging 
van het luchtmachtaandeel in de Westerse Unie zou volgens de bewindsman de Nederlandse 
bereidheid tot zelfverdediging tonen. Voor het verkrijgen van de financiële middelen liet zijn 
collega van Binnenlandse Zaken, Van Maarseveen, zijn blik vallen op de marinebegroting. De 
minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, In ’t Veld, ging zelfs zo ver “de opbouw van de 
luchtmacht belangrijker dan van andere militaire wapenen” te noemen. Echter, toen puntje bij 
paaltje kwam, werd het voorstel, dat slechts de aanschaf van een onvolledig eskader dagjagers 
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betrof, met zes tegen acht stemmen van tafel geveegd. Tot de tegenstemmers behoorde minis-
ter-president Drees, die eerder in de vergadering vliegtuigen nog “de beste verdedigingsmidde-
len” had genoemd.21 Een halfjaar later ging de regering alsnog overstag en stemde zij in met de 
licentieproductie van Britse Meteors, met als voornaamste argument de opbouw van een natio-
nale vliegtuigindustrie te stimuleren. Deze order, waarmee voor enkele jaren werk gemoeid was, 
droeg fors bij aan het snelle naoorlogse herstel van Fokker.
 Financiële afwegingen, de zorg om de nationale (vliegtuig)industrie en het behouden van de 
steun van de Verenigde Staten – naast militair-operationele overwegingen – bleven ook nadat 
“de Koreaanse wekker is afgegaan”,22 bij de vormgeving van het defensiebeleid om voorrang 
strijden. Achtereenvolgende regeringen toonden in het algemeen maar weinig inhoudelijke 
belangstelling voor dit beleid, dat aan de vakministers werd overgelaten; slechts de grote mate-
rieelaanschaffingen kregen hun aandacht, en in het geval van de luchtstrijdkrachten dan nog 
alleen wanneer het materieel voor de nationaal te financieren luchtverdediging betrof (Meteor, 
Hunter). De tactische luchtstrijdkrachten werden in politieke zin geruisloos ingevoerd, omdat 
de vliegtuigen kosteloos werden verstrekt onder het mdap en de belastingbetaler geen cent 
kostten. Vanaf de vroege jaren zestig, na het wegvallen van de Amerikaanse hulpverlening, kon 
de aanschaf van ieder nieuw gevechtsvliegtuig, geavanceerder en daardoor prijziger dan zijn 
voorganger, op politieke belangstelling rekenen (f-104, nf-5).
 Deze studie bevat verschillende voorbeelden van aanschaffingen waarbij niet de wensen van 
de navo of de klu de doorslag gaven, maar financiële, sociaaleconomische (werkgelegenheid) 
of industriële belangen. Het nachtjagervraagstuk is een voorbeeld van hoe militair-operationele 
wensen soms moesten wijken voor binnenlandspolitieke belangen. De regering blokkeerde de 
aanschaf van de Meteor nf. mk.11, waarop de Luchtmachtstaf zijn zinnen had gezet en waarvoor 
het personeel al was opgeleid, maar die uit eigen middelen moest worden betaald. Het ‘gat’ in de 
luchtverdediging dat hierdoor ontstond, werd jaren later pas gedicht, toen de Verenigde Staten 
alsnog bereid bleken de f-86k Sabre in de vorm van mdap-hulp te verstrekken. Industriële belan-
gen gaven de doorslag bij de keuze van de hawk. Werkgelegenheid was bepalend voor de aanschaf 
van de Fokker f-27, terwijl de keuze voor de Starfighter minstens evenzeer door financiële (mdap) 
en economische argumenten (mogelijkheid van licentiebouw) als door operationele motieven leek 
te zijn ingegeven. Het ging niet om het beste wapensysteem, maar om het beste compromis.
 Een leidende figuur bij de defensieopbouw in de jaren vijftig was minister van Oorlog en 
Marine Staf, die ruim zeven jaar en onder vier verschillende kabinetten gepassioneerd de belan-
gen van de krijgsmachtdelen verdedigde. Hij was een tamelijk eigenzinnig persoon, wat bleek 
toen hij op eigen initiatief een besluit tot de aanschaf van een derde hawk-bataljon forceerde. 
Uit deze studie blijkt overigens dat dit derde bataljon geen beredeneerde vervanging was voor de 
honderd Starfighters die Nederland uiteindelijk minder zou aanschaffen, ook al zou dit later wel 
zo worden gesteld om een en ander te verdoezelen. De beslissing tot de aanschaf van het bataljon 
was reeds genomen voordat de Luchtmachtstaf had berekend hoeveel f-104’s er nodig waren ter 
vervanging van de aanwezige gevechtsvliegtuigen.
 Twee voorbeelden tonen aan dat ook minister Staf zich niet altijd door het argument van 
de ‘trouwe bondgenoot’ liet leiden. De gretigheid waarmee de regering de invoering van kern-
wapens omarmde, altijd beschreven als het voorbeeld van deze drijfveer, vloeide bovenal voort 
uit de wens tot bezuinigen. Kernwapens, zo redeneerde de regering onder aanvoering van Staf, 
zouden door hun grotere vernietigingskracht een vermindering van het aantal conventionele 
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wapensystemen mogelijk maken. Dit was overigens geheel in lijn met de motivatie achter de 
New Look, de visie die achter de ‘nuclearisering’ van de navo-strategie stak.
 Bij de invoering van geleidewapensystemen trad het conflict tussen militaire wenselijkheid, 
navo-verplichtingen, binnenlandspolitieke belangen en financiële afwegingen eens te meer 
aan het licht. De vs verstrekten de geleide wapens van het type Nike kosteloos als onderdeel van 
het wapenhulpprogramma, op voorwaarde dat zij in een geleidewapengordel langs het IJzeren 
Gordijn zouden worden ondergebracht. Deze gordel fungeerde als een eerste verdedigingslinie 
tegen een luchtaanval door het Warschaupact. De regering zag de wapens liever op nationale 
bodem gestationeerd. Financiële redenen voerden wederom de boventoon: de kosten die ver-
bonden waren aan een plaatsing in de Bondrepubliek lagen vele malen hoger dan bij een sta-
tionering in eigen land. De ‘twijfels’ verdwenen echter als sneeuw voor de zon toen bleek dat, 
naast problemen van operationele aard, de internationale financiering van de lanceerstellingen 
in gevaar zou komen. De gratis Nikes betekenden een mooie “meevaller”, zo verklaarde Staf deze 
plotselinge ommezwaai.23 Het militaire hulpprogramma vormde een krachtig instrument waar-
mee de Verenigde Staten Nederland tot trouw konden dwingen. In zekere zin bevat de these van 
de ‘trouwe bondgenoot’ dan ook een ‘onzuiver’ element: zolang Nederland afhankelijk was van 
de mdap-hulp had het geen vrije keus.
 Onder Stafs opvolger, minister Visser, bleek het beeld van Nederland als trouwe bondgenoot 
niet onkreukbaar. In 1960, toen de Amerikaanse mdap-hulp bij de aanschaffing van de Star-
fighter slechts een fractie bleek te bedragen van waarop was gerekend, moest de navo het maar 
doen met 120 vliegtuigen. De Koninklijke Luchtmacht vulde het tekort aan door het langer aan-
houden van verouderde vliegtuigtypen.
 Echter, in het algemeen voldeed Nederland redelijk aan het beeld van de ‘trouwe bondgenoot’. 
Zijn financiële bijdrage aan de navo-defensie bleef relatief hoog. Het wegvallen van de mdap-gel-
den werd gecompenseerd, de navo bleef de hoeksteen van het veiligheids- en defensiebeleid. 
Begin jaren zeventig dreigde de consensus af te brokkelen, onder invloed van de Detente, het Ame-
rikaanse optreden in Vietnam en de maatschappelijke veranderingen. De kritiek kwam hoofdza-
kelijk vanuit linkse hoek. Daar drong men aan op taakspecialisatie en het afschaffen van de Neder-
landse kernwapentaken, te beginnen bij de klu. Deze kritiek kwam vooral tot uiting in het debat 
over de opvolging van de Starfighter, waarbij het voortbestaan van de luchtmacht op het spel leek 
te staan. Uit diezelfde linkse hoek kwam evenwel ook de redding: met de Defensienota 1974 verze-
kerde het kabinet-Den Uyl het voortbestaan van een onafhankelijke luchtmacht.

Het institutionele perspectief

In de directe naoorlogse jaren beargumenteerden de in opbouw zijnde Nederlandse lucht-
strijdkrachten hun recht op zelfstandigheid onder verwijzing naar het verloop van de Tweede 
Wereldoorlog. De inzet van air power, zowel in tactische als strategische zin, had een belangrijke 
invloed op het verloop en de uitkomst van de oorlog.24 De oorlog had de waarde van het luchtwa-
pen gevalideerd en sterkte velen in de overtuiging dat het luchtwapen, niet langer weg te denken 
van het slagveld, de status van hulpwapen definitief was ontgroeid.
 Het emancipatieproces van de Nederlandse luchtstrijdkrachten, dat in 1947 met het instel-
len van de functie van chef Luchtmachtstaf en een Luchtmachtstaf de eerste tastbare resultaten 
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opleverde, kreeg een nieuwe impuls met de in 1948 ontluikende internationale militaire samen-
werking. Aangemoedigd door de Nederlandse toetreding tot de Westerse Unie en de navo, die 
het luchtwapen in hun operatieplannen een sleutelrol toedichtten, verkregen de luchtstrijd-
krachten een tweede argument om autonomie na te streven. De samenwerking in geallieerd ver-
band vereiste organisatorische gelijkvormigheid tussen de luchtmachten van lidstaten, waarvan 
de voornaamste (raf, usaf) al een zelfstandige positie bekleedden. Vanwege hun inbedding in 
de navo-structuren hadden de krijgsmachtdelen ook in operationeel verband steeds minder met 
elkaar te maken. Hun onderbrenging bij de landmacht werd door de luchtstrijdkrachten dan ook 
in toenemende mate als ongewenst afgeschilderd. Niettemin golden de luchtstrijdkrachten na 
1945 binnen de Koninklijke Landmacht terstond als een aparte entiteit. De benoeming tot Konink-
lijke Luchtmacht in maart 1953 was een formalisering van het na de oorlog in gang gezette proces. 
Werd in het Koninklijk Besluit in 1953 nog nadrukkelijk verwezen naar de verrichtingen in de mei-
dagen, in de latere jaren steunde de klu op de eigen operationele navo-lijn en haar navo-taken 
om haar positie ten opzichte van de kl en de km te verdedigen. In 1963, met de aanstelling van een 
staatssecretaris van Defensie/klu, kregen de luchtstrijdkrachten ten slotte ook op departemen-
taal niveau een gelijkwaardige positie aan die van de twee traditionele krijgsmachtdelen.
 Historische ervaringen, op grond waarvan de luchtstrijdkrachten hun ‘rechtmatige’ plaats 
naast de landmacht en marine claimden, kleurden ook de initiële naoorlogse opbouwplannen. De 
luchtmachtleiding verwachtte dat een toekomstig conflict in menig opzicht een kopie zou zijn van 
de laatst gevochten oorlog. Om Nederland voor een nieuwe strategische overval te behoeden lag de 
nadruk op het opbouwen van een luchtverdediging, die, zo leerde de oorlog, in nauw verband met 
de omringende landen moest worden gevoerd. Daar het Directoraat der Nederlandse Luchtstrijd-
krachten tijdens de oorlogsjaren al met de raf werkte aan plannen voor de wederopbouw, was het 
niet verwonderlijk dat de luchtmachtleiding na de oorlog aansluiting zocht bij Groot-Brittannië. 
Dientengevolge droegen de luchtstrijdkrachten in de eerste naoorlogse jaren een onmiskenbaar 
Britse signatuur, van de organisatievorm en werkwijze tot de materieelkeuze voor de Meteor.
 Tussen 1946 en 1948, met de sturende hand van de raf, werden de contouren van een nationaal 
opbouwplan zichtbaar. Het voorzag in de opbouw van een luchtverdedigingsorganisatie, geheel 
ingepast in een groter geallieerd verband. Doordat samenstelling en omvang van de naoorlogse 
luchtstrijdkrachten in grote lijnen vastlagen toen de Koude Oorlog uitbrak, kon chef Luchtmacht-
staf Giebel de minister van Oorlog nog geen maand na de Nederlandse toetreding tot de Westerse 
Unie reeds een gedetailleerd opbouwplan voorleggen. Met dag- en nachtjagers, jachtbommen-
werpers, verkenningsvliegtuigen, transportvliegtuigen en vliegtuigen voor artilleriewaarneming 
bevatte het alle noodzakelijke ingrediënten. Het plan, dat voorzag in een luchtmacht van ruim 
twintig squadrons, werd eind jaren veertig internationaal ingebed en vormde de basis voor het 
latere Luchtmachtplan 1951-1954, waarin de Nederlandse luchtmachtbijdrage aan de navo werd 
geregeld. Ofschoon de plannen deels van voor de Koude Oorlog dateerden, schiep het Oost-West-
conflict de voorwaarden (verhoogde defensie-inspanning, Amerikaanse hulp) voor hun realisatie.
 De plannen sloten goed aan bij de plaats van de continentaal-Europese luchtmachten in 
de navo-strategieën. De Nederlandse luchtstrijdkrachten concentreerden zich op de lucht-
verdediging en de vorming van tactische squadrons voor steun aan de landstrijdkrachten. De 
luchtmachtleiding heeft nimmer gestreefd naar een ‘complete’ luchtmacht: de strategische taak 
behoorde de Amerikaanse en Britse luchtmacht toe. Waar de Koninklijke Marine volhardde in de 
droom van een blue water navy, koerste de luchtmachtleiding van meet af aan op een luchtmacht 
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van een realistische omvang, op te bouwen mét Amerikaanse hulp en binnen de financiële mar-
ges. Hierbij heeft zij verder willen gaan dan de regering, maar van het opstellen van “grandiose 
plans”, waarvan Honig de krijgsmachtdelen beticht, lijkt in geen geval sprake.25

 Natuurlijk probeerde ook de klu steevast het onderste uit de kan te halen. Een beroep op 
navo-afspraken om de politiek voor haar zaak te winnen was een van de middelen daartoe. Het 
jongste krijgsmachtdeel toonde zich handig in het gebruik van argumenten. Zo benadrukte de klu 
haar technisch hoogwaardige karakter om zich van de landmacht te onderscheiden en de geleide 
wapens toegewezen te krijgen; een argument waarmee zij – naast overwegingen van operationele 
en personele aard – het pleit in haar voordeel beslechtte. Verder werd bijvoorbeeld de aanschaf 
van de Starfighter (deels) beargumenteerd op grond van zijn multi-role-eigenschappen, hoewel de 
Luchtmachtstaf op de hoogte was dat de f-104g niet uitblonk in conventionele offensieve taken. 
Toen dit eerst met de aanvaarding van Flexible Response duidelijker aan het licht trad, verdedigde 
de klu de aanschaf van de nf-5 door op de tekortkomingen van de Starfighter in de conventionele 
rol te wijzen. En in een tijd waarin vanuit linkse hoek, de pvda voorop, de Nederlandse kernwapen-
taken steeds nadrukkelijker onder vuur werden genomen, zag de Luchtmachtstaf kans met een 
beroep op het ‘conventionele argument’ zelfs een extra nf-5-squadron uit het vuur te slepen.
 Een doordachte zet was voorts het koppelen van de luchtmachtopbouw aan de regerings-
wens tot instandhouding van een nationale vliegtuigindustrie. Met name Fokker speelde een 
sleutelrol in de opbouw van de luchtstrijdkrachten, en vice versa. Hun ontwikkeling verliep min 
of meer parallel. De relatie tussen beide laat zich omschrijven als een haat-liefdeverhouding: 
zij profiteerden van elkaar, maar reden elkaar soms ook in de wielen. De luchtmacht hekelde de 
hogere productiekosten en vertraagde afleveringen, maar daar stonden belangrijke voordelen 
zoals de ontwikkeling van een herstelcapaciteit in eigen land tegenover. Belangrijker was dat de 
inschakeling van de nationale industrie de plannen politiek makkelijker te ‘verkopen’ maakte. 
Argumenten zoals deviezenbesparing en werkgelegenheid deden het goed in Den Haag. Starink 
heeft deze “wisselwerking” als volgt onder woorden gebracht: “zonder klu-projecten was er in 
Nederland geen zelfscheppende luchtvaartindustrie geweest, maar zonder die industrie had 
de klu ook de produ[c]tie van haar gevechtsvliegtuigen niet in die mate in eigen land kunnen 
onderbrengen als nu het geval was”.26 Bovendien is het de vraag of de klu zonder deze industrie 
ooit zoveel vliegtuigen had kunnen aanschaffen.
 In de prille beginjaren van de bondgenootschappelijke defensieopbouw, toen hun bijdrage 
aan de geallieerde defensie nog volop onderwerp van kabinetsberaad vormde, trachtten land-
macht, luchtmacht en marine elkaar zoveel mogelijk vliegen af te vangen. Op financieel gebied 
kanaliseerde de invoering van de vaste verdeelsleutel de interservice rivaliteit. Nadien vormden 
alleen de middelen en taken nog (sporadisch) inzet van onderlinge wedijver. Bij het dispuut over 
de toewijzing van geleide wapens ontbrandde de strijd in alle hevigheid. De klu, die doelbe-
wust van “onbemande vliegtuigen” sprak om de overeenkomsten met het vliegbedrijf te bena-
drukken, trok aan het langste eind.27 Aangezien de toekomst van het bemande vliegtuig door de 
opkomst van geleide wapens op de tocht stond, was die overwinning van onschatbare waarde 
voor het zelfstandig voortbestaan van de klu. Ook nadien bleef zij alert. In de jaren zestig ging 
het argument dat de landmacht onvoldoende technische kennis en technisch specialisten had 
niet langer op. “Trek dat hele zaakje van de commanderende generaal tot de eenvoudigste vent 
een bruin pak aan” en de landmacht kon de geleide wapens meteen overnemen, waarschuwde de 
immer uitgesproken chef Luchtmachtstaf Wolff.28
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Een tweede twistpunt, dat omstreeks deze tijd speelde, betrof de herverdeling van nationale 
taken. Toen de situatie in Nieuw-Guinea zich eind jaren vijftig aan de regering opdrong en 
haar deed besluiten de Nederlandse presentie op het eiland te versterken, liep de luchtmacht-
leiding op zijn zachtst gezegd niet warm om schaarse materiële en personele middelen uit te 
zenden voor deze nationale taak. Chef Luchtmachtstaf Schaper vreesde dat dit in één keer al het 
harde werk teniet zou doen dat in de voorgaande jaren op het gebied van gevechtsgereedheid 
en paraatheid was bereikt. De volledig in de navo ingebedde klu, die haar bondgenootschap-
pelijke taken als het hoogste goed beschouwde, drong er tevergeefs op aan de uitzending aan 
de landmacht en de marine te laten, omdat die gemakkelijker konden “schuiven met personeel 
en materieel”.29

 Dat de luchtmachtleiding de naleving van haar bondgenootschappelijke ‘verplichtingen’ 
hoog in het vaandel had staan, betekende overigens niet dat zij tegenover de navo-autoriteiten 
geen eigen stem liet horen. Zo besloot de Luchtmachtstaf, ondanks expliciete waarschuwingen 
van shape, om vooruitlopend op het operationeel worden van het eerste Nike-squadron in 
de brd een dagjagersquadron te ontbinden. Tevens hield de klu zich Oost-Indisch doof voor 
de herhaaldelijke roep van het geallieerde hoofdkwartier om het aantal strike-squadrons uit te 
breiden. Ofschoon de twee bestaande squadrons de klu in de navo “een waardevolle inbreng” 
garandeerden, was de instandhouding ervan een dermate kostbare zaak dat de klu zich tegen 
een verhoging van het aantal fbs-squadrons verzette. Daar kwam bij dat de klu medio jaren 
zestig steeds meer vraagtekens begon te plaatsen bij het nut extra vliegtuigen een nucleaire 
taak te geven, terwijl de navo-strategie zich in ‘conventionele richting’ bewoog.30 Met de aan-
schaf van de nf-5, die in een eerder stadium door saceur nog te licht werd bevonden voor 
het vervullen van de offensieve kernwapentaak, nam de Luchtmachtstaf willens en wetens 
een voorschot op de strategiewisseling. Dat de klu voor conventionele offensieve taken kon 
volstaan met een eenvoudiger en derhalve goedkoper vliegtuigtype, speelde in dit besluit een 
grote rol.
 Wanneer de klu afweek van de navo-lijn, vond dat negen van de tien keer zijn oorsprong 
in de financiële situatie. Het meest evident was dat bij de oorlogsvoorraden, die ver beneden 
het voorgeschreven niveau bleven, en bij het naleven van de verspreidingseisen – een onmoge-
lijke opgave gelet op het aantal benodigde vliegbases. Ook de hoeveelheid vlieguren, de vlieger-
bezetting, de mobiliteit van de hawk-squadrons en het geringe aantal hawk-raketten lever-
den de klu een slechte aantekening op tijdens de Annual Reviews. Binnen de door de regering 
geslagen financiële piketpalen konden nimmer alle eisen worden ingewilligd. In de jaren zestig 
kon de klu het tempo van de modernisering simpelweg niet langer bijbenen en stond zij, om 
pvda-Kamerlid Wierda te citeren, voor de keuze tussen “vermageren of verminderen”.31 Zich 
bedienend van noodgrepen – illustratief is het aanhouden van de tactisch verouderde Thunder-
streak en Hunter om het tekort aan Starfighters af te dekken – gaf de luchtmacht zo goed en zo 
kwaad als het ging invulling aan de navo-taken. Niettemin noopten toenemende geldzorgen 
de klu in de tweede helft van de jaren zestig tot nieuwe ‘beperkingsmaatregelen’, die naast de 
vredesparaatheid ook haar reputatie in de navo schaadden.

De Koude Oorlog en de hieruit voortvloeiende bondgenootschappelijke samenwerking schie-
pen de kaders waarbinnen de Nederlandse luchtstrijdkrachten zich ontwikkelden. In dit ont-
wikkelingsproces nam de navo weliswaar een centrale plaats in, maar de omvang, samen-
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stelling en uitrusting van de luchtstrijdkrachten in de onderzochte periode werden evenzeer 
beïnvloed door krijgsmachtdeelbelangen, de historische ervaringen, het Amerikaanse mdap, 
de pushfactor van de technologie alsmede binnenlandspolitieke factoren. Bovendien had de 
politiek aangaande defensiezaken, en dus ook de luchtmachtopbouw, uiteindelijk het laatste 
woord.
 Uit de bovengeschetste (weder)opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in de 
jaren 1944-1973 en de analyse van de actoren en factoren, moge voorts blijken dat het beeld van 
Nederland als ‘ijverigste lid van de navo’ of ‘meest volgzame bondgenoot van Amerika’ slechts 
ten dele strookt met de werkelijkheid. De hoogte van de defensie-uitgaven vormt een gang-
bare graadmeter voor de politieke bereidheid aan de navo-verplichtingen te voldoen. Hoewel 
de regering de defensiebegroting, die al hoog was, mondjesmaat verhoogde en ook het lucht-
machtaandeel hierin wel toenam, bleek dit onvoldoende om het wegvallen van de Amerikaanse 
hulp te compenseren en de luchtmachtomvang van de jaren vijftig te kunnen handhaven. De 
richting van het defensiebeleid werd uiteindelijk bepaald op basis van financiële afwegingen 
en nationaal eigenbelang – niet op basis van loyaliteit. Of, zoals premier Drees het verwoordde: 
Nederland moest precies genoeg doen om de Amerikaanse steun te behouden. Deze steun, zon-
der welke de opbouw van de Nederlandse luchtmacht onmogelijk zou zijn geweest, zadelde 
Nederland uiteindelijk op met een omvangrijk defensie-apparaat met hoge exploitatiekosten, 
waardoor de marge voor investeringen slonk. Doordat de regering het wegvallen van de Ame-
rikaanse hulpverlening niet volledig kon of wilde compenseren, werd de luchtmachtleiding in 
de jaren zestig voor groeiende problemen geplaatst. Zij moest steeds inventiever te werk gaan 
om de navo-verplichtingen te kunnen nakomen. Dat resulteerde soms in keuzes die binnen 
het bondgenootschap tot de nodige ergernis leidden, hoewel de uitvoering van de navo-taken 
hierbij nimmer serieus in gevaar kwam.
 Het feit dat Nederland voorop liep bij ontwikkelingen als de nuclearisering en de invoering 
van nieuwe wapensystemen, wordt, naast de hoogte van de defensie-inspanningen, dikwijls 
aangedragen als het bewijs voor een volgzame Nederlandse houding. Toch is ook dit slechts 
de halve waarheid: dergelijke beslissingen weerspiegelden de delicate balans tussen de wens te 
willen voldoen aan de navo-verplichtingen, zonder te veel geld uit te willen geven. Als bewijs 
voor loyaliteit moet aan dit argument dan ook weinig waarde worden toegekend.
 Anders dan Honig wil doen geloven, was de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie niet 
slechts in woord, maar ook in daad richtinggevend voor het beleid van de krijgsmachtdelen. De 
luchtmachtleiding gaf steeds de hoogste prioriteit aan de naleving van haar internationaal aan-
gegane verplichtingen. Vanaf het begin werd op een realistische luchtmachtomvang gekoerst, 
mét Amerikaanse hulp en binnen de door de regering geslagen financiële piketpalen. Hoewel 
de luchtmachtleiding daarbij verder heeft willen gaan dan de regering, waarbij zij een beroep 
op navo-‘verplichtingen’ niet schuwde om steun te winnen voor haar standpunten, volgt hier-
uit niet de conclusie dat zij een eigen agenda heeft nagestreefd. Niet zozeer factoren als trouw 
en loyaliteit, maar financiële afwegingen (hoeveel willen we aan Defensie uitgeven?) hebben 
– binnen de bondgenootschappelijke strategieën en operationele kaders – de opbouw van de 
Koninklijke Luchtmacht vormgegeven. Nederland probeerde het beeld van trouwe bondgenoot 
in stand te houden om zo de voor de opbouw noodzakelijke Amerikaanse hulp te verzekeren. 
Ironisch genoeg was het juist deze hulp die de luchtmacht uiteindelijk in de problemen bracht.
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Een perspectief: de opbouw van de andere krijgsmachtdelen

Reflecterend op de naoorlogse ontwikkeling van de luchtstrijdkrachten zou gemakkelijk de indruk 
kunnen ontstaan dat de klu als ‘winnaar’, voor zover men daarvan al kan spreken, uit de strijd 
tevoorschijn kwam. Immers, de Koude Oorlog bood de luchtstrijdkrachten de mogelijkheid zich 
aan de heerschappij van de landmacht te ontworstelen en institutioneel een eigen plek binnen 
de krijgsmachtorganisatie te veroveren, haar propellervliegtuigen aan de kant te schuiven voor 
straalvliegtuigen – die bovendien na enkele jaren het veld ruimden voor weer modernere typen – 
en in materieel en personeel opzicht tot ongekende omvang uit te groeien. Om de opbouw van de 
luchtstrijdkrachten in perspectief te kunnen plaatsen, volgt hieronder een beknopt overzicht van 
de (weder)opbouw van de beide andere krijgsmachtdelen in de onderhavige periode.

Koninklijke Landmacht

De dekolonisatieoorlog in Nederlands-Indië doorkruiste de naoorlogse opbouwplannen van de 
Koninklijke Landmacht. Ofschoon de navo en de belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Sta-
ten, aandrongen op het zo snel mogelijk op de been brengen van sterke Nederlandse land- en 
luchtstrijdkrachten, kon de Generale Staf pas vanaf 1950, na de soevereiniteitsoverdracht, daad-
werkelijk “de blik naar het Oosten” richten.32 Na deze trage start verkreeg de opbouw evenwel 
snel momentum, geholpen door de omvangrijke Amerikaanse hulp. Van de drie krijgsmachtde-
len ontving de kl het meeste materieel onder het mdap. Gelijk de luchtstrijdkrachten voltrok 
zich binnen de landmacht een proces van veramerikanisering: de kl ruilde niet slechts haar 
Britse materieel in voor Amerikaans materieel, maar nam ook de Amerikaanse organisatievorm 
en doctrine over.33

 Een andere gelijkenis met de klu was de onmiskenbare invloed van de bondgenootschap-
pelijke samenwerking op de opbouw, die in hoofdzaak (de oprichting van de voor nationale 
verdediging bestemde en in Amerikaanse ogen onnodig omvangrijke territoriale troepen uitge-
zonderd) werd ingegeven door haar in bondgenootschappelijk verband te vervullen taken. Het 
gros van de kl-eenheden was toegewezen aan de navo. De oorspronkelijke doelstelling van een 
legerkorps bestaande uit vijf divisies ging de financiële en personele mogelijkheden echter ruim 
te boven. De legerplannen moesten in de loop der jaren diverse malen op de schop, totdat de 
teller midden jaren zestig bleef steken op drie divisies, waarvan twee paraat en één mobilisabel. 
Die vermindering werd ingegeven door de aanpassing van de kl aan de nuclearisering van de 
navo-strategie, die dure investeringen vereiste. De landmacht doorliep in de jaren zestig een 
proces van mechanisering en motorisering om haar mobieler en beter toegerust te maken voor 
de ‘moderne’ oorlogvoering, terwijl zij daarnaast drie kernwapentaken kreeg toebedeeld. Eind 
jaren zestig was deze tweede moderniseringsgolf goeddeels afgerond. Daarmee liep de kl (net 
als de km overigens) achter op de klu, die door de snellere technologische en tactische verou-
dering van vliegtuigen haar derde moderniseringsgolf toen reeds achter de rug had. De vervan-
gingscyclus van de klu liep nimmer synchroon met die van de andere krijgsmachtdelen.
 Bij de materieelvoorziening van de kl speelde het Nederlandse bedrijfsleven een behoorlijke 
rol. daf, dat vanaf de jaren vijftig uitgroeide tot huisleverancier van met name vrachtwagens, 
spon het meeste garen bij de opbouw van de landmacht. De Nederlandse industrie ontbeerde 
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evenwel de mogelijkheden en kennis om zwaarder militair materieel te produceren, waarvoor 
de kl op de Britse, Franse, en later vooral Amerikaanse en Duitse markt shopte.34 Eind jaren 
zestig werd aan buitenlandse orders de voorwaarde van compensatieorders gekoppeld, zodat de 
nationale industrie via een omweg alsnog een graantje meepikte.35

 Met de introductie van moderner materieel nam ook de technische complexiteit van het 
bedrijf toe, waardoor de kl, in navolging van de klu, steeds meer problemen ondervond om 
in de groeiende behoefte aan technisch personeel te voorzien. Het voortdurende tekort aan 
beroepspersoneel, een ander probleem dat landmacht en luchtmacht deelden, dwong de kl de 
opengevallen gaten te vullen met dienstplichtigen, waarvan zij als de omvangrijkste van de drie 
krijgsmachtdelen met afstand de grootste aantallen herbergde. De keerzijde hiervan was dat 
bepaalde ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de vermaatschappelijking en het verkorten van de 
duur van de eerste oefening, de kl harder raakten dan de beide andere krijgsmachtdelen.
 In tegenstelling tot de klu, waarvan de organisatie geheel was ingericht op het handhaven 
van een continue hoge graad van paraatheid en die bijgevolg vrijwel geen mobilisabele troepen 
telde, behield de kl een grote ‘mobilisabele component’. Naarmate de geallieerde verdedigings-
linie, conform het concept van de voorwaartse verdediging, van de Rijn-IJssellinie in oostelijke 
richting opschoof, trad tevens het probleem van de maldeployment sterker op de voorgrond. 
Twijfels of de parate en mobilisabele eenheden de hun toegewezen posities op de Noord-Duitse 
laagvlakte wel tijdig konden innemen, werden nooit helemaal weggenomen, ondanks de lege-
ring van een brigade in de Bondsrepubliek.36

 Met het wegvallen van de mdap-hulp en de overgang naar de nieuwe Flexible Response-stra-
tegie kwam ook voor de kl de financiële bodem in zicht. De materiële achterstanden liepen 
eind jaren zestig op. Om investeringsruimte te creëren liet de Generale Staf het oog vallen op 
het personeelbestand. Vergeleken met de klu had de landmacht in personeel opzicht veel meer 
‘vlees op de botten’: waar besnoeiingen in de personeelssterkte bij de klu de paraatheid direct 
schaadden, kon de kl overgaan tot het uitdunnen van de territoriale troepenmacht en de mobi-
lisabele eenheden, waarvan het belang met het vooruitschuiven van de verdedigingslinie inmid-
dels sterk was afgenomen. Een andere quick fix was het (tijdelijk) mobilisabel stellen van parate 
eenheden. De modernisering van de kl ging gepaard met een inkrimping van de organisatie.37 
Net als bij de luchtstrijdkrachten zegevierde ook bij dit krijgsmachtdeel uiteindelijk kwaliteit 
boven kwantiteit.

Koninklijke Marine

De naoorlogse opbouw van de luchtstrijdkrachten en die van de Koninklijke Marine vertonen 
zowel parallellen als verschillen. Nergens dreunden de historische ervaringen zo sterk na als 
in de vlootplannen van de marine, die uit de Tweede Wereldoorlog de les trok dat haar stem in 
geallieerd verband slechts meetelde wanneer zij een omvangrijke vloot kon inbrengen.38 Met 
steun van het parlement en de publieke opinie wist de km haar ambitieuze Vlootplan, dat onder 
meer voorzag in een vliegkampschip, tegen de wens van het kabinet en de navo door te druk-
ken. Hierbij bleek het feit dat de km haar zaakjes organisatorisch het beste voor elkaar had en 
in de persoon van Moorman over een uiterst capabele staatssecretaris kon beschikken, een niet 
te onderschatten factor. Bezien door de bril van de marineleiding diende Nederland als mari-
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tieme en handelsnatie over een krachtige marine te beschikken, temeer daar de marine naast 
haar nieuw verkregen bondgenootschappelijke verplichtingen nationale taken (overzeese rijks-
delen, bescherming handelsvloot) te vervullen had.39 Als de door Honig geponeerde stelling dat 
de krijgsmachtdelen zelf de architecten van het defensiebeleid waren ergens opgeld doet, dan 
lijkt deze vooral van toepassing op de km in de jaren vijftig.
 Waar de Nederlandse luchtstrijdkrachten vanaf het begin, en de kl vanaf 1950, zoveel moge-
lijk in bondgenootschappelijk verband optraden, leek de marineleiding integratie te schuwen. 
Zich beroepend op nationale verplichtingen, hield de marineleiding een aanzienlijk deel van 
de vloot buiten de navo. In haar hele doen en laten speelde het bondgenootschap lange tijd 
een ondergeschikte rol. Pas na het verlies van Nieuw-Guinea ging de km zich nadrukkelijker 
toeleggen op haar bondgenootschappelijke taken, die met de expansie van de Sovjet-marine in 
hoofdzaak op het terrein van de onderzeebootbestrijding lagen. Evenals de beide andere krijgs-
machtdelen ruilde de km haar Britse materieel in voor Amerikaans materieel, schepen én vlieg-
tuigen, die deels via het mdap werden geleverd. Met uitzondering van de materiële uitrusting 
van de Marine Luchtvaartdienst was de marine voor haar opbouw evenwel minder afhankelijk 
van de mdap-hulp dan de klu en de kl. De veramerikanisering, die bij de opbouw van de klu 
een prominente rol heeft gespeeld, bleef bij de Koninklijke Marine uit. In doctrinaire zin bleef de 
km ook nadien Brits georiënteerd.40

 Naast verschillen deelden de klu en de km ook diverse overeenkomsten. Beide krijgsmacht-
delen hadden een sterk technisch karakter, vereisten een groot contingent beroepspersoneel, 
bereikten in de tweede helft van de jaren vijftig in materiële zin hun hoogtepunt en kregen in de 
jaren zestig één (mld) of meer nucleaire taken in hun pakket. Beide profiteerden van de Neder-
landse industrie, zij het dat de marine het leeuwendeel van haar budget in eigen land besteedde, 
terwijl de klu van de krijgsmachtdelen verreweg de minste orders bij nationale fabrikanten 
plaatste. Halverwege de jaren zestig had ook de km zich aan de nieuwe financiële realiteit aan 
te passen, wat leidde tot een vervroegd afscheid van Hr.Ms. Karel Doorman en de kruiservloot. 
Om de exploitatiekosten terug te dringen verkoos de marineleiding, gelijk de luchtmachtlei-
ding, “hardware” boven operationele inzetbaarheid, personele en logistieke voorzieningen en 
de infrastructuur.41

Teruggebracht tot hoofdlijnen doorliepen de krijgsmachtdelen min of meer een zelfde ontwik-
keling. Na een moeizame aanloop in de eerste naoorlogse jaren gaf het uitbreken van de Koude 
Oorlog de wederopbouw van de luchtstrijdkrachten, de landmacht en de marine een stevige 
impuls. Met dank aan de grootschalige Amerikaanse hulpverlening beleefden de klu en de 
km in de jaren vijftig hun materiële hoogtepunt (de kl volgde pas later, maar bereikte in deze 
periode in personele en organisatorische zin wel haar hoogtepunt), om na het stopzetten van 
het mdap vervolgens in een diep financieel gat te vallen. Noodgedwongen stonden de late jaren 
zestig en de vroege jaren zeventig bij elk van de drie krijgsmachtdelen dan ook in het teken van 
bezuinigen. De Defensienota 1974, tot slot, voorzag de krijgsmacht van een financieel gezonde 
basis en maakte nieuwe materieelinvesteringen mogelijk, waarmee de klu, de kl en de km er in 
de jaren tachtig kwalitatief beter voor stonden dan ooit tevoren.
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EPILOOG

Begin jaren zeventig bevond de Koninklijke Luchtmacht zich op een dood spoor. Financiële 
nood dwong de luchtmachtleiding tot concessies ten aanzien van haar bondgenootschappelijke 
verplichtingen, waaraan zij haar bestaansrecht in hoofdzaak ontleende. Noodzakelijke kwali-
tatieve verbeteringen bleven uit of werden getemporiseerd, terwijl de niet-aflatende wapen-
wedloop met de Sovjet-Unie voortdurend om nieuwe, alsmaar duurdere investeringen vroeg. 
De Starfighter-vervanging – de ‘deal van de eeuw’ – diende zich reeds aan, maar de vereiste 
financiële middelen waren op de luchtmachtbegroting nergens te vinden. Het rapport van de 
Commissie-Van Rijckevorsel liet er geen misverstand over bestaan dat voortgaan op de oude 
weg geen zin had, hoewel de meningen over ‘hoe nu verder’ uiteen liepen. De luchtmacht telde 
ultimo 1973 dertien vliegtuigsquadrons, negentien geleidewapensquadrons (waarvan twee op 
non-actief ) en ruim 24.000 man personeel, maar om die omvang te handhaven was een fikse 
verhoging van de defensiebegroting geboden. Daartoe ontbrak de politieke bereidheid. De ver-
kiezingsoverwinning van de pvda, ppr en d’66 in 1972, die bezuinigingen op Defensie in hun 
verkiezingsprogramma Keerpunt ’72 tot een speerpunt hadden gemaakt, sloot deze optie uit. 
Daar kwam bij dat de pvda herhaaldelijk de noodzaak van een zelfstandige luchtmacht in twijfel 
had getrokken, een schrikbeeld dat nog werd versterkt toen de nieuwe defensieminister Vrede-
ling in de navo aandrong op een taakspecialisatiestudie, met de klu als voornaam ‘ruilobject’.1 
De eveneens met grote problemen kampende landmacht en marine waren al evenzeer beducht 
voor de kabinetsplannen.
 Het kabinet-Den Uyl zou zijn plannen met betrekking tot het defensievraagstuk in een 
aparte nota uit de doeken doen. Deze defensienota kwam niet zonder slag of stoot tot stand. 
Van de eerste besprekingen in de herfst van 1973 tot na de (uiteindelijk maanden uitgestelde) 
presentatiedatum zou zij de gemoederen bezighouden. Luitenant-generaal W. van Rijn, de voor-
zitter van het Comité Verenigde Chefs van Staven en Nederlands hoogste militair, trad mede af 
uit onvrede over de Haagse bezuinigingsvoornemens. Van Rijns opvolger, luitenant-generaal 
A.J.W. Wijting, sprak eveneens klare taal en vond “het een immorele zaak” als Nederland zijn 
aan de navo toegezegde beloften niet zou nakomen.2 Onenigheid in de kl-top, in de pers de 
‘Generaalsruzie’ genoemd, zou binnen een half jaar nog vijf generaals de kop kosten. Terwijl 
in de top van de landmacht de koppen rolden en ook de marineleiding zich met hand en tand 
bleef verzetten tegen de Haagse bezuinigingsplannen, stelde de luchtmachtleiding zich opmer-
kelijk constructief op.3 Zo droeg zij zelf het idee aan de hawk-squadrons uit de Bondsrepubliek 
naar Nederland terug te trekken en het aantal Nike-squadrons te halveren. Vanuit de optiek van 
de luchtmacht was de vervanging van de Starfighter de hoofdprijs, waarmee haar toekomst en 
voortbestaan als zelfstandig krijgsmachtdeel werden veiliggesteld.4

 In de politieke arena liepen de meningen evengoed uiteen. De ppr en d’66, die met de pvda het 
kabinet zijn progressieve signatuur gaven, wilden hun verkiezingsbeloften gestand doen. De pvda 
was daarentegen intern verdeeld over het defensievraagstuk. Premier Den Uyl en minister van 
Financiën W.F. Duisenberg behoorden tot de felste pleitbezorgers van bezuinigingen op Defen-
sie. pvda-minister Vredeling onderschreef de partijopvattingen maar ten dele en waakte voor al 
te drastische ingrepen. Binnen de pvda werd hem wel verweten zich door de militaire top te heb-
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ben “laten inpakken” en te veel naar de pijpen van de navo te dansen.5 Vredeling wist zich alleen 
gesteund door partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken M. van der Stoel. Daarbuiten kon 
hij rekenen op steun van de confessionele coalitiepartijen, de arp en de kvp, die waarschuwden 
voor een ontoelaatbare verzwakking van de Nederlandse bijdrage aan het bondgenootschap.6 Van 
de oppositiepartijen behoorden de vvd en ds’70 tot de meest uitgesproken tegenstanders van de 
“drastische manier” waarop de regering het mes in de krijgsmacht dreigde te zetten.7

 De bondgenoten bleken evenmin mild in hun oordeel toen Nederland zijn voorlopige plan-
nen op 21 mei 1974 in het Defence Planning Committee had toegelicht. De navo-consultatie, een 
verplichte exercitie wanneer lidstaten significante wijzigingen in hun bondgenootschappelijke 
bijdrage overwogen, draaide voor de Nederlandse delegatie uit op een pijnlijke ervaring. Vooral 
de Belgische, Duitse, Amerikaanse en Britse Permanente Vertegenwoordigers konden weinig 
sympathie opbrengen voor de bezuinigingsplannen.8 Ook tal van vooraanstaande navo-functi-
onarissen, onder wie opperbevelhebber generaal Andrew Goodpaster en de secretaris-generaal 
van de navo, de Nederlander Joseph Luns, hadden geen goed woord over voor de plannen.9 
Luns opende zelfs een heus ‘mediaoffensief ’ om Nederland te wijzen op zijn “navo-plicht” in 
de hoop het debat te kunnen beïnvloeden.10 Met name de aangekondigde stopzetting van de 
mechanisering van 5 Divisie en de terugtrekking van de geleidewapeneenheden zetten kwaad 
bloed bij de bondgenoten. In haar officiële reactie, die op dezelfde dag als de defensienota naar 
buiten werd gebracht, waarschuwde de navo dat het implementeren van de Nederlandse defen-
sievoorstellen “would seriously weaken nato defence”. Met de aansluitende opmerking, dat 
“the economic pressures and the competing claims on public resources in the Netherlands are 
no different from those of other allied countries and do not of themselves provide justification 
for the reductions in forces proposed”, betichtte de navo Nederland impliciet van free riding.11

 Nederland wilde voortaan alleen de “goedkope dingetjes doen”, zo liet generaal-majoor b.d. 
L.A.D. Kranenburg zich in de media weinig vleiend uit over de in de defensienota neergelegde 
kabinetsplannen.12 Naast (oud)militairen lieten ook politici en oud-bewindslieden, onder wie 
voormalig defensieminister H.J. de Koster en ex-premier P.J.S. de Jong, van zich horen. De Jong 
sprak van een “ernstige breuk” in het vertrouwen dat Nederland in de navo had genoten.13 
“Regering zet bijl in nato-verplichtingen”, kopte De Telegraaf.14

 Toch werd de soep uiteindelijk niet zo heet gegeten als zij werd opgediend. In de zomer had 
het kabinet al op drie punten toegegeven aan de binnenlandse en buitenlandse druk. Vredeling 
mocht de navo toezeggen dat Nederland niet tot een eenzijdige vermindering van zijn parate 
landstrijdkrachten zou besluiten zolang de besprekingen tussen het Warschaupact en de navo 
over wederzijdse troepenreducties gaande waren. Een tweede handreiking volgde niet veel later, 
toen de pvda – geschrokken van het harde navo-oordeel – terugkwam op het voornemen de 
mechanisering van 5 Divisie te stoppen. Hiermee kwam zij de kvp en arp tegemoet, die hun 
instemming met het toekomstig defensiebeleid afhankelijk hadden gesteld van de uitkomst 
van het bondgenootschappelijk overleg.15 Tot slot liet het kabinet de bondgenoten eind juni 
weten ook inzake de fel betwiste terugtrekking van de geleidewapensquadrons open te staan 
voor nader overleg. Hoewel de navo in haar officiële commentaar bij het standpunt bleef dat de 
Nederlandse kabinetsplannen de geallieerde defensie ernstig zouden verzwakken, waren deze 
onderhand wel van hun scherpste randjes ontdaan.16
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Een nieuw hoofdstuk

De langverwachte Defensienota 1974, waarin het kabinet-Den Uyl op 11 juli 1974 zijn visie op de 
toekomst van Defensie met de buitenwereld deelde, maakte aan maanden van onzekerheid een 
einde. Zo de nota al een keerpunt vormde, dan was dit een ommekeer in een voor de krijgsmacht 
niet ongunstige richting. De vraag die in het defensiewitboek Om de veiligheid van het bestaan. 
Defensiebeleid in de jaren 1974-1983 centraal stond was hoe Nederland “in de komende jaren een 
voldoende en evenredige bijdrage aan de bondgenootschappelijke verdediging (...) [kon] blijven 
leveren binnen een aanvaardbaar niveau van financiële middelen”.17 Nederland, zo oordeelde het 
kabinet, kon zich de instandhouding van het in de jaren vijftig en zestig met Amerikaanse hulp 
opgebouwde omvangrijke defensieapparaat gewoonweg niet langer veroorloven.18 De explosief 
gestegen exploitatiekosten drukten zwaar op het defensiebudget, waardoor het investerings-
quotum was gezakt tot onder het als minimum voor een gezonde bedrijfsvoering geachte per-
centage van 20%.19 Het vraagstuk knelde des te meer aangezien de drie krijgsmachtdelen begin 
jaren zeventig aan de vooravond stonden van een ingrijpende modernisering. De geleidelijke 
scheefgroei tussen de exploitatie- en investeringskosten, nog versterkt door de onophoudelijke 
technologische ontwikkelingen en de hand in hand met deze wapenwedloop gepaard gaande 
prijsstijging van nieuwe wapensystemen, lag aan de basis van de financiële problemen waarmee 
de krijgsmachtdelen zich thans zagen geconfronteerd.
 De Defensienota 1974 was een poging om de krijgsmacht een financieel gezondere basis te 
geven. Voortaan lag het accent “op de kwaliteit van (...) [de] defensie-inspanning”, waartoe het 
defensiewitboek elk van de drie krijgsmachtdelen een aantal belangrijke materieelaanschaffin-
gen in het vooruitzicht stelde.20 De vermelding dat in verband met het naderende einde van zijn 
operationele levensduur de Starfighter tussen 1979 en 1983 zou worden vervangen, was voor de 
klu letterlijk van levensbelang. De vervanging van de Starfighter, het (numeriek) belangrijkste 
gevechtsvliegtuig in haar inventaris, was van “kardinaal belang (...) voor de toekomst en het 
zelfstandig voortbestaan” van de luchtmacht, zo onderstreepte de opgeluchte bevelhebber der 
Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal J.H. Knoop, de importantie van dit kabinetsbesluit.21 
Ook andere materieelinvesteringen, waaronder de aanschaf van verkenningsapparatuur en 
deelname aan het Europese hawk-verbeteringsprogramma, kregen groen licht. In ruil voor 
deze kwalitatieve injectie moest de klu op kwantitatief gebied een stap terug doen. In de perso-
nele sector, waar de nota de klu een reductie van bijna 20% opdroeg, sneed het bezuinigingsmes 
diep.22 Op het materiële vlak verdween de helft van de acht Nike-geleidewapensquadrons van de 
sterkte, terwijl vijf van de elf hawk-squadrons ten behoeve van de actieve luchtverdediging van 
de Nederlandse vliegbases aan de geleidewapengordel zouden worden onttrokken. Vliegbasis 
Eindhoven sloot in vredestijd haar deuren, het aantal vliegers in de jachtsquadrons werd terug-
gebracht, er volgde een korting op het aantal jaarlijkse vlieguren per vlieger en er moest worden 
afgezien van het voornemen de gehele operationele luchtvloot van elektronische beschermings-
apparatuur te voorzien. Het aantal te bouwen verharde vliegtuigonderkomens zou voorshands 
beperkt blijven tot 70% van het aantal ingedeelde vliegtuigen, terwijl de klu als enige krijgs-
machtdeel navo-taken zou afstoten.23

 Als uitvloeisel van de door Vredeling geïnitieerde taakspecialisatiestudie in de navo zou 
de klu zich bij de vervanging van de Starfighter oriënteren op een gevechtsvliegtuig dat pri-
mair was uitgerust voor conventionele tactische offensieve luchtoperaties, met behoud van een 
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beperkte luchtverdedigings- en nucleaire capaciteit. Gespecialiseerde taken, zoals luchtverdedi-
ging op grote hoogte of het aanvallen van doelen diep in het vijandelijke achterland (deep inter-
diction), kwamen voor rekening van grotere lidstaten.24

 Met de Defensienota 1974 legde het kabinet-Den Uyl het fundament voor de weliswaar in 
omvang geslonken, maar kwalitatief hoogwaardige Nederlandse krijgsmacht van de jaren 
tachtig en negentig. Voor de Koninklijke Luchtmacht, en voor de krijgsmacht in algemene zin, 
markeerde het beleidsstuk de voltooiing van het eind jaren veertig ingezette opbouwproces. 
Als zodanig vormt de defensienota dan ook een venster naar een nieuw hoofdstuk in de lucht-
machtgeschiedenis.25 De modernisering van de klu kreeg eind jaren zeventig gestalte met de 
aanschaf van de eerste van in totaal 213 Amerikaanse f-16 Fighting Falcons, die tot vandaag de 
dag – hoewel inmiddels dringend aan vervanging toe – de ruggengraat van de klu vormen. Met 
de vervanging van de Starfighter en, begin jaren negentig, de nf-5, door de multi-role f-16 ging 
ook de langgekoesterde luchtmachtwens van standaardisatie op één type gevechtsvliegtuig in 
vervulling. Fokker nam de eindassemblage van de f-16’s voor zijn rekening. Van de eens der-
tien vliegbases resteerden er na 1974 nog zeven. Zij boden naast negen f-16-squadrons onderdak 
aan het transportsquadron (f-27) en drie squadrons van de Groep Lichte Vliegtuigen, die niet-
tegenstaande hun naam na de uitfasering van de Super Cub en de invoering van dertig Messer-
schmitt-Bölkow-Blohm Bo-105CB helikopters na 1976 uitsluitend nog ‘wentelwieken’ omvatten. 
Voor het handhaven van de sterkte aan vliegtuigsquadrons betaalden de geleide wapens de prijs. 
Met een verlies van 3.400 functies (op hun hoogtepunt in de jaren zestig telden de ggw’s 5.000 
man) droegen zij een onevenredig groot aandeel in de tot 21.000 man teruggebrachte personele 
omvang van de klu.26 Daar stond een toename van de vuurkracht tegenover: de in 1975 tot drie 
groepen teruggebrachte geleidewapeneenheden kregen de beschikking over de gemoderni-
seerde hawk en, in de tweede helft van de jaren tachtig, de geavanceerde Patriot.27 Het laatste 
kwartet Nike-squadrons, relikwieën uit een lang vervlogen tijd, werd in 1988 uitgefaseerd. Een 
jaar later viel de Berlijnse Muur, waarmee het einde van de Koude Oorlog en een nieuwe reeks van 
bezuinigingen op de krijgsmacht zouden worden ingeluid.
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NAWOORD

In het kader van een samenwerkingsverband met de Universiteit Utrecht bood het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie (nimh) mij in 2007 de kans dit boek te schrijven, dat op 25 
september 2013 als proefschrift is verdedigd aan de Universiteit Utrecht. In de eerste plaats 
ben ik dan ook dank verschuldigd aan de directeur van het nimh, drs. P.H. Kamphuis, voor 
het vertrouwen dat hij in mij heeft gesteld en voor zijn kritische blik bij het meelezen van het 
manuscript. Daarnaast past een welgemeend woord van dank aan mijn promotoren, prof. dr. 
J. Hoffenaar en prof. dr. D.A. Hellema, die mij tot aan de eindstreep met raad en daad terzijde 
hebben gestaan, en aan de leden van de promotiecommissie, prof. dr. H. Amersfoort, prof. dr. 
B.G.J. de Graaff, prof. dr. J.P.B. Jonker, prof. dr. W. Klinkert en prof. dr. B. Schoenmaker, die zich 
over het lijvige manuscript hebben gebogen. 
 Mijn (oud-)collega’s dank ik voor hun belangstelling en steun tijdens het schrijven van deze 
dissertatie. Zonder iemand tekort te willen doen, verdienen drs. P.E. van Loo, drs. A.J. van der 
Peet, drs. H. Roozenbeek, drs. C.W. van der Spek en drs. R. de Winter in dit verband apart ver-
melding. Zij lazen delen van de tekst, maakten mij deelgenoot van hun kennis en ervaringen 
en/of fungeerden als klankbord om mijn ideeën te toetsen. Drs. M.E. Horrée droeg zorg voor de 
bureauredactie, een mammoetklus gezien de omvang van het manuscript, en de samenstelling 
van de afkortingen- en literatuurlijst. L.C. Kaulartz ben ik erkentelijk voor de vervaardiging van 
de organogrammen, tabellen en kaarten, die het boek extra glans geven. Bovendien nam hij de 
bewerking van de illustraties voor zijn rekening. Een bijzonder woord van dank wil ik richten 
tot mevrouw prof. dr. P.M.H. Groen. Haar boeiende en inspirerende colleges militaire geschie-
denis aan de Universiteit Leiden, inmiddels al weer bijna tien jaar geleden, sterkten mij in mijn 
overtuiging dat mijn carrièreswitch van docent tekenen naar militair-historicus destijds de 
juiste keuze is geweest. Een woord van dank is voorts op zijn plaats voor luitenant-generaal 
b.d. D. Starink, die de tijd en moeite nam om de teksten kritisch tegen het licht te houden. Zijn 
grote kennis op het luchtmachtgebied heeft mij behoed voor uitglijders. Eventuele resterende 
fouten komen uitsluitend voor rekening van de auteur.
 Het onderzoek stoelt in hoofdzaak op primaire bronnen. Tijdens mijn archiefonderzoek 
ben ik altijd op uiterst vriendelijke en deskundige wijze geholpen. In het bijzonder wil ik dank 
zeggen aan H. van Bruggen en R. van den Bout van de Semi-Statische Archiefdiensten van het 
Ministerie van Defensie, A.B. van der Ploeg van Doc-Direkt van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken, mevrouw drs. I. Deserno en mevrouw A. Smith van de nato Archives, en dr. G. 
Pedlow, Chief Historical Office van shape. A. van Rhijn, vrijwillig medewerker van het Militaire 
Luchtvaart Museum, leverde de ontbrekende informatie die mij in staat stelde de kaart met het 
gevechtsbereik van de jachtbommenwerpertypen te completeren. Mevrouw F.M. Nauta van de 
Sectie Vertalingen van het Ministerie van Defensie ben ik erkentelijk voor de Engelse vertaling 
van de samenvatting. Tot slot gaat mijn dank uit naar drs. G.R. van der Meulen en drs. A. van 
der Borgh van Uitgeverij Boom, die het manuscript omvormden tot het prachtige boekwerk dat 
thans voor u ligt.
 Dit proefschrift is het resultaat van vele uren arbeid, niet zelden tot in de late uurtjes en in 
de weekenden. Bij het vervaardigen ervan vervaagde gaandeweg de scheidslijn tussen werk en 
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privé. Zonder het begrip en de steun van Marloes was dit boek er dan ook nooit gekomen. Ook 
mijn ouders zijn steeds een enorme steun geweest, terwijl de nachtelijke brainstormsessies 
met mijn goede vriend Remco mij hielpen ook in moeilijke tijden de moed erin te houden. Ik 
ben hen daarvoor zeer dankbaar.
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SUMMARY

After the Second World War, the Dutch air force had to be built up from practically nothing. 
Despite financial, personnel and materiel problems, in the 1950s, a sizeable air force was created 
on the foundations of the Directoraat der Nederlandse Luchtstrijdkrachten (Directorate of Dutch Air 
Forces; dnlsk), which had been formed in Britain during the war. An air force which, in its hey-
day in terms of organisation and materiel numbered more than 900 fighter and other aircraft 
and 13 air bases, had developed into an independent armed forces Service – the Koninklijke Lucht-
macht (Royal Netherlands Air Force; rnlaf) – and was embedded in a larger, Allied framework. 
As a result of the Allied cooperation, in the late 1950s the rnlaf was assigned nuclear weapons 
tasks and in the 1960s guided-missile systems for air defence, as well as a new generation of 
fighter aircraft were added to its arsenal. These years of modernisation and nuclearisation were 
followed by a phase of consolidation and economising, dominated by cutbacks. The Defence 
White Paper 1974 heralded a new chapter in the post-war history of the Dutch air force and thus 
forms a natural end point for the period under consideration in this study.
 In barely three decades, the Dutch air force underwent an unprecedented transformation. 
Yet there has been little academic focus on its build-up and sustainment. The aim of this study 
is to identify the key developments in the build-up and sustainment of the Dutch air force 
between 1945 and 1973 and to answer the question as to which factors and actors shaped these 
developments. The build-up of the Dutch air force was the result of a complex process of nego-
tiating and reaching compromises at various levels, with diverse interests and insights vying 
for supremacy. This study describes that process from three perspectives – at three levels: the 
perspective of foreign policy, which focuses on the relationship between defence policy and the 
international environment; the perspective of domestic policy, in which national political and 
economic factors play the key role; and the institutional perspective, which is dominated by the 
organisational interests of the different Services.
 The perspective of the Services is relevant, for instance with a view to the question posed by 
J.W. Honig in his book Defence Policy in the North Atlantic Alliance. The Case of the Netherlands, as 
to whether it were not the Services which, in first and last instance, determined defence policy. 
According to Honig, they hid behind the ‘obligations’ inherent to nato membership, in order 
to mislead the politicians and thus be able to achieve what they themselves desired. Honig thus 
denounced the traditional image of the Netherlands as a ‘loyal Ally’, a profile outlined by A. 
van Staden in 1974 in his dissertation entitled Een trouwe bondgenoot. Nederland en het Atlantisch 
Bondgenootschap, and which had a considerable following among historians and political scien-
tists in the 1970s and 1980s. From the 1990s, others besides Honig began to question Van Staden’s 
‘loyal Ally’ thesis, without, however, casting any doubt on Dutch loyalty to the Alliance as such. 
Although that is not the central question in this instance, this study of the build-up and sustain-
ment of the Dutch air force provides new insights which can contribute to the debate.
 In the plans of the Alliance, the Dutch air force was assigned three main tasks: gaining air 
superiority, conducting reconnaissance above the battlefield and attacking ground targets. All 
underlying activities were – in theory at least – meant to be attuned to the preparation and exe-
cution of these tasks. Decision-making on relevant measures in the areas of organisation, mate-
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riel, personnel, finance, infrastructure and logistics was, however, a strictly national matter, 
over which nato had no control. It was at this level that foreign and domestic policy inter-
ests had to be brought into step. The outcome determined the form and composition, as well 
as the actual combat power, of the air force, while the choices that were made spoke volumes as 
regards Dutch loyalty towards the Alliance.
 The history of the build-up and sustainment of the Dutch air force between 1944 and 1973 
can be divided into four periods: an initial reconstruction phase under British leadership (1944-
1949), a peak period (1950-1957), a phase of modernisation and nuclearisation (1958-1967) and a 
phase of economies and consolidation (1968-1973). The German invasion in May 1940 and the 
following five years of occupation had demonstrated the failure of the Dutch pre-war policy of 
neutrality. The conviction that in future the Netherlands would no longer be able to defend its 
sovereignty by itself took shape during the Second World War. Thousands of Dutchmen fought 
shoulder to shoulder with the Allies. The Wapen der Militaire Luchtvaart (Military Air Arm; ml) 
and the Marine Luchtvaartdienst (Naval Air Arm; mld) continued the fight against Nazi Germany 
from British soil, embedded in the Royal Air Force (raf). Under the wings of the first air force 
in the world to become an independent Service, the Dutch personnel gained combat experience. 
The raf represented the ideal example for the new Dutch air force which was to be created after 
the war.
 Although the air arm had proved its worth during the war, which kindled a desire for inde-
pendence, after the war the Dutch air force was returned to the responsibility of the army. The 
government’s plan to create a single ‘National Air Force’, which would include the Wapen der 
Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (Military Air Arm of the Royal 
Netherlands East Indies Army; ml-knil) as well as the ml and the mld, met with resistance 
from naval circles. The navy, which in the years after the war occupied a stronger position in 
the Dutch defence organisation than the army did, soon managed to extract the mld from the 
dnlsk. The ml-knil, on its part, became entangled in a decolonisation war in the Netherlands 
East Indies after 1945.
 For years, the ‘East Indies issue’ put a heavy strain on the national budget and thus hindered 
the reconstruction of the defence organisation in the Netherlands. In addition, the worrying 
economic situation forced the government to weigh the issue of the reconstruction of the armed 
forces against numerous urgent domestic issues, such as housing and health care.
 Building up the armed forces on Dutch soil became a lesser priority. The air force therefore 
fell back on the ties forged with the raf during the war. Despite the lack of political will to 
invest much money in the defence organisation, the British connection gave the air force lead-
ership the opportunity to lay the foundations for the new air force. Between 1946 and 1948, with 
guidance from the raf, the outlines of a national build-up plan took shape. In the first instance, 
the air force leadership focused on creating a modest air defence organisation, modelled on the 
British example. They made eager use of the knowledge that Britain, too, stood to gain from a 
strong air defence on the Continent. Under British direction, the Dutch, Belgian, French and 
British air force staffs drew up a coordinated Air Defence Plan. In that plan, the Netherlands 
was noted as providing 24 air defence squadrons, a number which the Air Force Chief of Staff, 
Lieutenant General C. Giebel, halved in the proposal he sent to the Minister of War. This shows 
that the air force leadership was steering a course for a realistically sized air force which would 
be politically feasible and meet the military requirements. It was, above all, the Allied coopera-
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tion which determined the direction the build-up of the embryonic air force organisation would 
take. From the very beginning, the Dutch air force considered itself to be an integral part of the 
Allied air forces.
 With these plans, the air force was actually anticipating the formation of formal alliances. It 
would take until 1948 for the government to be willing to form an official alliance. For political, 
economic and military reasons – the Cold War having by now begun – the Netherlands threw 
its lot in with France, Britain, Belgium and Luxembourg. Joining the Western Union officially 
brought to an end the Dutch policy of neutrality. This significant move in security and defence 
policy, which was followed a year later by the signing of the North Atlantic Treaty, meant that 
from then on the reconstruction of the Dutch armed forces would be embedded in an alliance.
 The government, however, was reluctant to accept the military consequences of its political 
desire for alliance and to support the build-up plans of the national Chiefs of Staff uncondition-
ally. Less than a month after the Netherlands joined the Western Union, Air Force Chief of 
Staff Giebel presented a detailed build-up plan to the Minister of War which provided for an 
air force of more than twenty squadrons. Comprising squadrons of day fighters, night fighters, 
fighter-bombers, reconnaissance aircraft, transport aircraft and air observation aircraft, it con-
tained all the necessary ingredients. When the government rejected the request for expansion 
of the air force on financial grounds, the air force leadership decided to focus more explicitly on 
the advantages of involving the national aircraft industry in the reconstruction of the defence 
organisation, in order to win the government over. This eventually proved successful. In April 
1949, the government agreed to a ‘trimmed down’ build-up plan. They signed a contract with 
Fokker for the licensed production of British Meteors. This order, which involved several years’ 
worth of employment, contributed significantly to the quick post-war recovery of the Nether-
lands’ main aircraft manufacturer.
 The political acceptance of this Air Force Plan 1950 and the Dutch-Belgian licensed produc-
tion of 300 Meteor jet aircraft (‘first generation’) by Fokker formed the first, modest steps in the 
Allied cooperation. Without either an increase in the defence budget or outside help, however, 
the creation of the tactical squadrons set out in the Air Force Plan 1950 remained out of reach. 
Against this background the Korean War, which began in 1950, was – cynically speaking – a 
blessing in disguise. Under continuing domestic and foreign pressure, Kabinet-Drees i (the first 
government under Prime Minister W. Drees) decided to increase the defence budget drastically. 
This created the financial room for the simultaneous build-up of an army, a navy and an air 
force, and paved the way for the air force to become an independent Service. Having been allo-
cated a quarter of the defence budget, the air force leadership was able to continue the build-up, 
especially given the fact that the Netherlands, on account of its increased military efforts, could 
continue to draw upon the American Mutual Defence Assistance Program (mdap). With the 
help of the us, the missing squadrons were formed in record time. The Commando Tactische 
Luchtstrijdkrachten (Tactical Air Command; ctl) benefited the most from the American generos-
ity. The seven tactical squadrons, including one reconnaissance squadron, were equipped with 
187 f-84e/g Thunderjets. These fighter-bombers made way in the mid-1950s for 180 f-84f Thun-
derstreaks and 24 rf-84f Thunderflash reconnaissance aircraft, also delivered under mdap con-
ditions. Furthermore, the us equipped a transport squadron and four air observation squadrons 
(two of which were mobilisable) and additionally the aid programme included the delivery of 
44 t-33 t-Bird training aircraft, ground equipment, vehicles, radar systems and training for 
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365 pilots and more than 2,000 ground personnel. Despite firm agreements that air defence, 
including the sustainment and replacement of aircraft, was a purely national responsibility, in 
the absence of sufficient financial resources on the Dutch side, the United States also took care 
of equipping the three night fighter squadrons promised to nato (63 f-86k Sabres). A drawback 
of this Americanisation was that it created a division between the Tactical Air Command, with 
its us influences, and the Commando Luchtverdediging (Air Defence Command; clv), which was 
largely British-oriented.
 The outbreak of war in Korea caused a brief rise in the fear of Communism. nato decided to 
accelerate the build-up of the Allied air forces, shifting the focus from air defence to the estab-
lishment of tactical air forces. The Dutch build-up plan was adapted accordingly and in late 
1952, entitled Luchtmachtplan 1951-1954 (Air Force Plan 1951-1954), it was embedded in the nato-
wide Paris Plan. For the decades to come, this plan was to form the blueprint for the build-up of 
the Dutch air force. As such it tied in exactly with the tremendous amount of work that had been 
done in the first five years after the war. The plan was completed in the second half of the 1950s. 
With more than 900 aircraft, with more than half of these of the so-called ‘second generation’, 
the air force reached its zenith in terms of materiel in 1957.
 Of the three armed forces Services, it was the air force which saw by far the most spectacular 
growth and development. The developments in terms of materiel did not stop at the formation 
of the planned squadrons; the introduction of ‘second generation’ aircraft such as the Hunter 
and the Thunderstreak meant that the air force was in fact already undergoing a modernisation 
process. On the personnel side, over a period of ten years, the number of air force personnel 
increased almost fivefold, from around 5,700 in 1946 to more than 26,000 in 1956. And, not least, 
there was growth in terms of the organisation as a whole, with their designation as Royal Air 
Force in 1953 as a symbol of the independence process.
 The initial build-up phase had barely been completed when the rnlaf was faced with the 
issue of modernisation. In 1957, nato’s newly adopted strategy of Massive Retaliation, based 
on deterrence by using strategic and tactical nuclear weapons to retaliate against a Warsaw 
Pact attack, required modernisation of the Alliance’s armed forces. In order to guard the most 
important trump card, i.e. the nuclear ‘sword’, against a surprise attack, nato invested heavily 
in improving its air defence. This took shape with the establishment of the nato Air Defence 
Ground Environment, a nato-wide early-warning system, which would incorporate Dutch 
control and reporting centres, and the introduction of modern air defence assets such as guided 
missiles and all-weather aircraft. The required assets were set out in nato document mc 70.
 In addition, as a result of the change of strategy, the rnlaf was assigned two nuclear 
weapons tasks. In terms of technology and organisation, these tasks posed few problems for 
the rnlaf. The offensive nuclear task fell to 311 and 312 Squadrons, based at Volkel Air Base, 
which were transformed into Fighter Bomber Strike squadrons in the early 1960s. For a con-
siderable period of time, they were the key Dutch air force contribution to the Alliance. The 
second nuclear task, defensive in nature, was assigned to Nike guided-missile units, which 
were to be newly estab lished. The ‘choice’ in favour of this American guided-missile system, 
which was offered as mdap aid, had been imposed by the Americans. Convinced neither of the 
weapon’s effectiveness nor of the concept of operations which required it to be stationed in a 
guided-missile belt, and aware of the high costs associated with stationing the missiles in the 
Federal Republic of Germany, the air force leadership nonetheless felt they had to accept the 
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offer for financial reasons. Together with the eleven hawk units which had been funded from 
the national budget, the eight Nike squadrons formed an inseparable part of the guided-missile 
belt which was established on German territory. In the case of the hawk, the rnlaf was faced 
with a fait accompli, with the Ministry of Foreign Affairs conducting negotiations on behalf 
of the national industry regarding European licensed production of the hawk even before 
the Air Force Staff was aware of the Supreme Allied Commander in Europe’s requirement for 
such a weapon system. The Dutch industrial and economic interests made it a foregone conclu-
sion, despite the Air Force Staff ’s preference for a British weapon. As the guided-missile units 
required large numbers of personnel, by the end of 1966 the rnlaf numbered a record 28,600 
personnel. At the same time, the emergence of guided missiles fuelled a debate as to whether 
there was actually a future for manned aircraft, a question on which the opinions would prove 
to be strongly divided. Although the answer to the question was eventually positive, the intro-
duction of guided missiles nonetheless resulted in the operational air fleet being halved.
 When, in the late 1950s, it was time to replace the Sabre, the Hunter, the Thunderstreak 
and the Thunderflash, the air force leadership did not yet know whether guided missiles would 
eventually take over the air defence role, to the exclusion of ‘manned aircraft’. They therefore 
opted for a multi-role fighter aircraft, suitable for both defensive (air defence) and offensive 
(ground support, reconnaissance) tasks. That aircraft, the American f-104g Starfighter, was to 
be the first supersonic jet aircraft in Dutch service. Just like the Meteor and the Hunter, the 
Starfighter was built under licence by Fokker. The fact that licensed production was an option 
played a role in the selection of the f-104, which was also the preferred option on operational 
grounds. Equally important was the expectation that the United States would provide half of 
the 200 required Starfighters as mdap aid. The end of the military aid programme in 1961 threw 
a spanner in the works, however, and Minister of Defence Visser decided to limit the number 
of f-104s to be financed from the national budget to 95. Twenty-five Starfighters were added 
from the mdap, the very last of the American donations. Together, these 120 Starfighters were 
just enough to equip 5 squadrons. In order to be able to meet their nato obligations to the 
best possible extent, the air force leadership decided to keep two tactical squadrons of outdated 
Thunderstreaks.
 In the second half of the 1960s, the Massive Retaliation strategy began to lose credibility. The 
American nuclear domination of the Soviet Union made way for an equilibrium. In 1967, nato 
replaced the redundant concept with a new strategy of Flexible Response, aimed at containing 
agression and restoring the situation with the lowest possible level of force. Once again, the 
rnlaf had to conform in terms of organisation, materiel and infrastructure to a new strategy 
and the intentions it implied. In addition to practising their primary offensive counter-air war 
task, the tactical squadrons spent much more flying hours training on close air support and 
interdiction. They also received a new aircraft, the nf-5 fighter-bomber, of which the Nether-
lands purchased 105, with a view to the ‘conventionalisation’ of nato’s strategy. By emphasis-
ing the conventional role of the nf-5, the rnlaf gained political permission to form an extra 
squadron. The nuclear squadrons, equipped with f-104s, were retrained to assume a double, 
nuclear-conventional role. In terms of infrastructure, the construction of aircraft shelters pre-
sented a break with the earlier distribution policy.
 Having to adapt to the Flexible Response strategy worsened the already alarming financial 
situation. In this period, the reduction of the investment percentage became a serious problem, 
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hollowing out the rnlaf. Whilst nato continued to point out the rnlaf’s serious operation-
 al shortfalls, the latter had to make cutbacks, which made it increasingly difficult to meet its 
nato obligations. The air force leadership decided to cut back on peacetime readiness, for 
instance by means of a temporary reduction in strength of the five Starfighter squadrons and 
the deactivation of a hawk and a Nike squadron. Personnel numbers were cut and two air bases 
were closed in peacetime. The end of the mdap had made it painfully clear that the rnlaf had 
grown to a size that the Netherlands could never sustain on its own, without that aid. Drastic 
measures were necessary in order to maintain a healthy and deployable air force in the long 
term. That was the main message of the Defence White Paper 1974, in which the centre-left Den 
Uyl government took a number of key decisions regarding the future of the armed forces.
 The Royal Netherlands Air Force was the product of a combination of international develop-
ments, domestic political considerations and the interests of the Services. These three levels 
were all influenced by technological developments and perceptions of historical experiences. 
Monocausal explanations do not do justice to the dynamics of the constantly interlacing 
develop ments, which varied with each issue and in each time period. That implies that there is 
much to be said against the straightforward theses of Honig (the Services determined defence 
policy) and Van Staden (the Netherlands were a loyal Ally), neither of which does justice to the 
complexity of and relationships between the various factors which together led to the establish-
ment of Dutch defence policy.
 At the level of multilateral dynamics, the Cold War created the parameters for the build-up 
of the Dutch air force. The founding of nato was decisive for the direction that build-up took. 
To a greater extent than the other two Services, the air force was embedded in nato’s struc-
ture and it was assigned an important role in the Allied defence plans. In terms of organisation, 
materiel and logistics, the air force was focused on international cooperation and integration 
from the very beginning. The close interrelationship with nato meant that changes to the Alli-
ance’s strategic concept had a tangible effect on the rnlaf. As part of the Massive Retaliation 
strategy, for instance, the air force was assigned nuclear weapons tasks and had to focus more on 
the distribution and protection of its units. As a result of the transition to the strategy of Flexi-
ble Response, the rnlaf had to retrain its strike squadrons to become dual-capable squadrons 
and was assigned a modest task on the northern flank of the treaty area.
 The Mutual Defence Assistance Programme played a crucial role in the build-up and sus-
tainment of a credible Dutch air force. The aid programme’s influence was far-reaching: it 
placed the air force in a position of dependency and paved the way to Americanisation. For 
instance, the dependency on the mdap led to ‘involuntary’ materiel choices, including the Nike, 
the Sabre and the t-33. The latter proved to be the final blow for the s-14 jet trainer, which Fok-
ker had developed itself. In addition, the running costs for the materiel received through the 
mdap were funded from the national budget, while for spare parts the rnlaf was fully depend-
ent on American suppliers. The aid programme gave the United States a powerful instrument to 
influence Dutch Air Force Staff policy.
 The build-up of nato’s defence, and with it the deployment and composition of the Dutch 
air force, was driven by a continuous arms race. The advancing military technology thus created 
its own dynamics. The inclusion of technologies such as tactical nuclear weapons, jet propul-
sion, radar and guided missiles compelled the rnlaf to adapt in terms of organisation, infra-
structure, logistics and personnel. In addition, this made the weapon systems more expensive, 
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which would eventually lead to decisions being made in favour of quality rather than quantity. 
The obligations of the member states expanded on the tidal wave of the arms race.
 At the level of domestic politics, consecutive governments and parliaments found them-
selves having to weigh international wishes and interests against money, employment and 
national prestige. In the eyes of Prime Minister Drees and Minister of Finance Lieftinck, nato 
until 1951 primarily served a political interest, allowing and compelling the Netherlands to limit 
its endeavours “to what is strictly necessary in order to retain the support of America”. Even 
after Korea, financial considerations, concern for national aviation and other industries, and the 
necessity to keep the United States satisfied all continued to vie for priority in the development 
of defence policy – perhaps more so than strictly military-operational considerations. A striking 
example is the purchase of the Fokker f-27 transport aircraft in 1958. The political leadership, in 
this particular case the Minister of Economic Affairs backed by the Minister of War, forced the 
purchase through for socio-economic reasons (i.e. employment), despite opposition from the 
rnlaf and nato’s military authorities.
 The fact that the government were not always led by the argument of the ‘loyal Ally’ is also 
evident from the eagerness with which they embraced the introduction of nuclear weapons. 
Often cited as the prime example of that loyalty, this was in fact a decision which was mainly 
driven by a desire to cut costs. Nuclear weapons, in the opinion of the government and Min-
ister of War C. Staf, would enable a reduction in the number of conventional – and expensive 
– weapon systems, due to their greater destructive potential. Under Staf ’s successor, Minister of 
Defence Visser, the ‘loyal Ally’ image of the Netherlands again proved to be not entirely unshak-
able. In 1960, when the mdap aid for the purchase of the Starfighter turned out to be only a 
fraction of the amount that had been expected, it was decided nato would have to make do with 
120 aircraft. The air force remedied the shortfall by retaining the f-84f, by then outdated in both 
tactical and technological terms.
 In general, however, the Netherlands lived up to the image of the ‘loyal Ally’ reasonably well. 
Its financial contribution to nato’s defence efforts remained relatively high. The loss of the 
mdap funds was compensated for and nato remained the cornerstone of Dutch security and 
defence policy. In the early 1970s, influenced by the détente, the us operations in Vietnam and 
developments in society, it looked as if the consensus was beginning to crumble, but in the end 
there was no definite rift.
 From an institutional perspective, the build-up was initially all about the struggle for rec-
ognition. In the years immediately following the war, the Dutch air force argued its case for 
independence by referring to the course the Second World War had taken. The war experience 
strengthened the conviction that the air force had outgrown its status as an auxiliary force. The 
process of emancipation was given a new impulse by the newly emerging international cooper-
ation in 1948. Encouraged by the accession of the Netherlands to the Western Union and nato, 
which both envisaged a key role for the air arm in their plans, the air force was handed a second 
argument in favour of autonomy. Becoming the Royal Netherlands Air Force in 1953 was simply 
the formalisation of a process that had started after the war.
 Lessons learned from history also influenced the post-war build-up plans. To preserve 
the Netherlands from a strategic attack like that of May 1940, the focus was on creating an air 
defence, which, as had been learnt from the war, needed to be done in close cooperation with 
the neighbouring countries. Considering the fact that the Directorate of Netherlands Air Forces 
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had already been working on reconstruction plans with the raf during the war, it was not sur-
prising that after the war the air force leadership sought to affiliate with Britain. As a result, 
in the post-war years the air force bore an unmistakably British signature, from the structure 
of the organisation to the procurement of the Meteor. The reconstruction plans were largely 
conceived before the start of the Cold War, but the East-West conflict created the necessary con-
ditions (increased Dutch defence effort, American aid) for their implementation. From the very 
beginning, the plan was to develop a realistically sized air force, with American aid and within 
the financial boundaries set by the government. And although the air force leadership under-
standably wanted to take it further than the government did – not hesitating to cite nato ‘obli-
gations’ when garnering support for their points of view – they never had a ‘separate agenda’. 
In the end, it was not factors such as loyalty of faithfullness, but financial considerations and 
national interests which shaped the build-up of the Dutch air force – within the Allied strategies 
and operational parameters. The Netherlands tried to maintain the image of “faithful Ally”, so 
as to secure the American aid that was needed to make the build-up possible. Ironically, that 
very assistance would eventually create serious difficulties for the Dutch air force leadership.
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