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1.1 Op verkenning

In oktober 2019 verscheen Op Verkenning 2.0: 
Twee eeuwen militair erfgoed in het vizier. In deze 
verkenning is 200 jaar militaire geschiedenis aan 
de hand van tien thema’s verdiept. Deze 
verkenning is samen met drie andere verken-
ningen aangeboden aan de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het resultaat 
daarvan was dat de minister in een Kamerbrief 
op 28 april 2020 kenbaar heeft gemaakt1 met het 
thema Koude Oorlog aan de slag te willen. 
Concreet komt dat neer op twee acties:

1. Het uitwerken van de opgaven ten aanzien 
van de Koude Oorlog en daarbij verbinding 
leggen met kennisontwikkeling over de 
periode Post65 (Rapportage Verkenning Post 
65. Nieuwe perspectieven tussen welvaart en 
weerstand, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(2019));

2. Het starten van een beperkt aanwijzings-
programma voor het erfgoed van de Koude 
Oorlog. 

 

1.2 Verhaallijnen

Om beide acties te kunnen uitvoeren, is de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een 
werkgroep gestart met interne en externe 
deskundigen onder leiding van Ben de Vries, 
programmaleider Militair Erfgoed van de RCE. 
Binnen deze werkgroep is een zestal verhaal-
lijnen geschreven:

1:   Ontwikkeling en escalatiemomenten van de 
Koude Oorlog;

2:  Wapenwedloop;
3:  Nederland als trouwe bondgenoot;
4:  Militaire dienstplicht;
5:   Bescherming van de bevolking onder de 

civiele verdediging;
6:  Leven tijdens de Koude Oorlog.

1  https://open.overheid.nl/repository/ronl-d6ae412c-8c35-4e5d-
b09e-e6895bc29ce7/1/pdf/beleidsreactie-verkenningen-
erfgoedthema-s-archeologie-militair-erfgoed-
herinneringserfgoed-en-erfgoed-van-na-1965.pdf.

Deze verhaallijnen staan symbool voor belang-
wekkende ontwikkelingen tijdens de Koude 
Oorlogsperiode in Nederland. Ze vormen tevens 
het fundament voor een uiteindelijke keuze aan 
objecten en structuren binnen het nog op te 
starten aanwijzingsprogramma. Zo verrijken de 
verhalen de objecten en vice versa.

1.3 Bouwen voor defensie

Gedurende de gehele Koude Oorlog zijn er door 
en voor de militaire en civiele verdediging van 
ons land bouwactiviteiten uitgevoerd. Dit 
Bouwen voor defensie is in de vorm van aparte, 
als zodanig herkenbare tekstblokken door de 
verhaallijnen heen ‘gevlochten’.

1.4 Highlights

Eveneens zijn op de plekken, waar dat relevant 
is, zogenaamde Highlights genoemd. Dat zijn al 
dan niet als monument beschermde gebouwen, 
plekken of objecten, die ter illustratie en als 
blijvende herinnering van een specifiek aspect 
van de Koude Oorlog kunnen dienen. Zo 
mogelijk vertelt of illustreert een highlight het 
verhaal ten voeten uit. De meeste highlights 
werden al eerder in 2019 tijdens een participa-
tieve werksessie (Faro-werkwijze) tijdens een 
Platform Militair Erfgoed van de RCE opgehaald 
bij zo’n 100 deelnemers. De nummers achter de 
highlights in de tekst corresponderen met de 
inventarisatie van objecten van de RCE.

1 Algemeen 5
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2 Verhaallijn 1: Ontwikkeling 
en escalatiemomenten van de 
Koude Oorlog 

Na de bevrijding in 1945 kon Nederland de 
aloude vooroorlogse draad maar moeilijk 
oppakken. De neutraliteitspolitiek bleek snel 
onhoudbaar. De strijd in Indonesië kreeg een 
internationaal politieke dimensie. Hoe ontwik-
kelde het buitenlands en militair beleid van ons land 
zich in de onrustige wereld van de Koude Oorlog? 

2.1 Inleiding

De Koude Oorlog (1945-1991) was de periode 
van gewapende vrede tussen de communisti-
sche en de kapitalistische wereld, kortweg 
ingedeeld in het Oosten en het Westen. Het jaar 
1945, het einde van de Tweede Wereldoorlog, 
wordt in dit document als het begin van de 
Koude Oorlog aangehouden. Het uiteenvallen 
van de Sovjet-Unie was het gevolg van een reeks 
gebeurtenissen tussen 19 januari 1990 en 
31 december 1991 en wordt als het einde van 
deze Koude Oorlog gezien.  
De communisten stonden voornamelijk onder 
leiding van de Unie van Socialistische 
Sovjetrepublieken (USSR of Sovjet-Unie) of 
waren verbonden met communistisch China. Het 
kapitalistische westerse blok werd geleid door 
de Verenigde Staten van Amerika (VS). Landen 
die noch bij het kapitalistische, noch bij het 
communistische blok wilden behoren, noemden 
zich Niet-Gebonden Landen. De term Koude 
Oorlog komt van de schrijver George Orwell in 
1945. Hij waarschuwde voor een nieuwe 
wereldorde van totalitaire staten. Een verklaring 
voor het ontstaan van de Koude Oorlog zou de 
historische behoefte van Sovjet-Unie zijn aan 
een goede verdediging aan de westelijke grens.

2.1.1 Verschil in ideologie

De Koude Oorlog kwam vooral voort uit 
verschillen in wereldbeeld en ideologie. In 1946 
gebruikte Churchill tijdens een speech de term 
IJzeren Gordijn voor de deling van Europa in twee 
blokken.2 Dit was het begin van een proces van 
ideologische blokvorming, dat tot uitdrukking 
kwam in politieke besluitvorming, wapenop-
bouw, vijandbeelden en propaganda.

2 Op 5 maart 1946 in Westminster College, Fulton, Missouri.

Oostblok
De grondslagen van de ideologische tegenstel-
ling komen van de Duitse filosoof en econoom 
Karl Marx (1818–1883). Volgens hem zou het 
kapitalistische systeem op den duur via de 
dictatuur van het proletariaat overgaan in het 
socialisme. De USSR streefde naar een wereld-
wijde revolutie van de arbeidersklasse gebaseerd 
op het marxisme. Dit werd in het Westen als een 
gevaar gezien. Na de bolsjewistische revolutie 
van 1917 had Nederland, als zoveel andere 
landen, eerst een afwachtende, later een 
afwijzende houding aangenomen tegenover het 
aangaan van officiële betrekkingen met het 
nieuwe bewind in Sovjet-Unie. Toen dit bewind 
zich eenmaal had geconsolideerd en het zijn 
diplomatieke isolement begon te doorbreken 
begon het Nederlandse bedrijfsleden aanzetten 
te geven om tot een handelsakkoord met de 
USSR te komen. Normalisering van de betrek-
kingen bleken na enkele verkenningen 
onmogelijk. Deze toestand bleef zo tot 1942 
toen de Duitsers Rusland waren binnen gevallen 
en de Nederlandse regering de USSR, inmiddels 
mede-geallieerde in de strijd tegen Duitsland, 
erkende. Aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog was de Sovjet-Unie actief om de 
communistische invloed in het door haar 
‘bevrijde’ Oost-Europa uit te breiden en deze 
landen in haar invloedsfeer te trekken; het 
Oostblok. De instelling door Moskou van een 
‘bufferzone’ in het westen viel samen met het 
eeuwenoude Russische streven naar invloed in 
Centraal Europa, een streven dat stamt uit een 
gebrek aan natuurlijke grenzen. Zo verdween 
Polen in de 19de eeuw van de kaart.

Westblok
Lijnrecht hiertegenover stond het Westen, een 
niet scherp gedefinieerde groep landen die een 
vrije markteconomie kenden (kapitalisme). Die 
landen beschouwden zichzelf als democratieën, 
met een in essentie vrije, ondernemingsgewijze 
productiewijze. Met name de Amerikanen waren 
vanaf de jaren 1920 bang voor een uitbreiding 
van de communistische invloedssfeer.
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2.1.2 Fasering Koude Oorlog

Gerelateerd aan de ontwikkelingen in Nederland 
onderscheidt de werkgroep zes perioden en één 
thema:

1. Europa, dreiging uit het Oosten, Oost-West 
tegenstelling, Van Wederopbouw tot 
Watersnood (1945-1953)

2. Het Oostblok en communisme, 
Atoomtijdperk en bouw Berlijnse Muur, 
toenemende welvaart (1954-1961)

3. Cubacrisis, wapenwedloop, studenten-
opstand (1962-1968)

4. Détente en Ostpolitik (1969-1978)
5. Nieuwe politieke spanning, kruisraketten, 

vredesprotesten (1978-1985)
6. Het doek valt, val de muur, uiteenvallen 

Sovjet-Unie en Warschaupact (1986-1991)
7. Dekolonisatie en de opmars van het 

communisme

2.2 Europa, dreiging uit het Oosten, 
Oost-West tegenstelling, Van 
Wederopbouw tot watersnood  
(1945-1953)

2.2.1 Opdeling Duitsland en Marshallplan

Op de conferentie van Potsdam (1945) was de 
opdeling van Duitsland en Oostenrijk in vier 
sectoren bepaald. De Sovjet-Unie, de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk elk 
een eigen deel. Berlijn, gelegen in de Russische 
sector werd eveneens in vier sectoren verdeeld. 
In Oostenrijk werd die deling in 1955 door de vier 
overwinnaars beëindigd. Het oosten van 
Duitsland werd met een groot deel van Berlijn 
een Sovjet-bezettingszone, de latere Duitse 
Democratische Republiek (DDR). De andere drie 
zones werden bezet door Franse, Britse en 
Amerikaanse troepen: de latere Bondsrepubliek 
Duitsland. De Duitse gebieden ten oosten van de 
rivieren Oder en Neisse werden aan Polen 
toebedeeld. 

De Sovjet-Unie lijfde het oostelijk deel van Polen 
in dat al in 1939 door het Rode Leger op basis 
van het non-Agressiepact tussen Duitsland en 

Sovjet-Unie (Molotov-Ribbentrop) was bezet. 
Stalin had in 1944 de Krim-Tataren vanaf de 
Krim naar Oezbekistan gedeporteerd. In 1945 
kreeg hij vrij spel om in Oost-Europa communis-
tische regeringen te installeren, zoals in Polen, 
Hongarije [1947] en in Tsjecho-Slowakije [1948]. 
Een duurzame vrede tussen het communisme en 
kapitalisme was volgens hem onmogelijk.  
In 1947 had de Amerikaanse president Harry 
Truman zijn Trumandoctrine geformuleerd. 
Hierin had hij het door George Kennan gemunte 
begrip containment (indamming) geïntroduceerd: 
Amerika zou voortaan economische of militaire 
steun verlenen aan niet-communistische landen, 
als reactie op de Russische expansie in Oost- en 
Midden-Europa. In hetzelfde jaar stelde de 
Amerikaanse minister George Marshall in een 
toespraak dat Europa zonder hulp van buiten 
economisch, sociaal en politiek zou verkom-
meren. Volgens hem was ‘de kern van het probleem 
dat de Europese behoeften in de komende drie of vier 
jaar met betrekking tot buitenlands voedsel en andere 
essentiële goederen – in het bijzonder uit Amerika – 
zoveel groter zijn dan de financiële draagkracht van 
Europa’.  
In 1948 startte de Verenigde Staten met een 
groot economisch hulpprogramma, de 
Marshallhulp, voor de wederopbouw van de 
economie in Europa (en om een buffer te 
vormen tegen de expansie van het communisme 
van de Sovjet-Unie). Zo konden onder andere 
Amerikaanse tractoren met Marshall-geld 
worden gekocht [HL43: Tractor en Werktuigen 
Museum Jan Drenthe, Willemsoord]. De Tweede 
Wereldoorlog had een zware tol geëist van 
Nederland. Vele doden maar ook een verwoeste 
infrastructuur en industrie. Veel landbouwgrond 
was onbruikbaar door inundaties. De 
Marshallsteun aan Nederland kwam van 1948 
tot 1952 in de vorm van geld, goederen, grond-
stoffen en voedsel. De waarde bedroef 1.128 
miljoen US Dollar, rond 9% van het Marshallplan 
voor Europa, voor 20% gekapitaliseerd als lening 
en voor 80% als gift. In 1954 werd als dank van 
het Nederlandse volk voor de Marshallhulp aan 
de Verenigde Staten het Netherlands Carillon 
geschonken en geplaatst naast Arlington 
National Cemetery, in Washington.3 [HL 
Netherlands Carillon, Arlington Washington]. 
In 1947 had Stalin zich gekant tegen de 

3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Marshallplan, 27 juli 2022;  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Netherlands_Carillon, 27 juli 2022.
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Marshallhulp, volgens hem een bedreiging van 
de Sovjetmacht in Oost-Europa. In West-Berlijn 
werd in 1948 een nieuwe munt ingevoerd om de 
zwarte handel te stoppen en zo een inflatiegolf 
te voorkomen. De Sovjet-Unie zag ook dit als 
een bedreiging en besloot tot een blokkade: alle 
weg-, rail- en binnenvaartverbindingen naar 
West-Berlijn werden afgesloten. De volharding 
waarmee West-Berlijn vervolgens door de 
Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk via een luchtbrug werd bevoorraad 
(24 juni 1948 tot 12 mei 1949 met ruim 
277.500 vluchten en 2,3 miljoen ton aan 
goederen), leidde tot het einde van de blokkade. 
Verder was in september 1947 het 
Communistische Informatie Bureau 
(Cominform) opgericht om de macht van de 
Sovjet-Unie binnen de internationale commu-
nistische beweging te versterken. Na de 
oprichting van het Cominform schakelden de 
communistische partijen in West-Europa de een 
na de ander over op een confrontatiepolitiek van 
stakingen, demonstraties en campagnes tegen 
de Marshallhulp. Daarvan was ook in de haven 
van Rotterdam sprake. 

2.2.2 NAVO

Als reactie op de blokkade van Berlijn werd in 
april 1949 de NAVO opgericht. De ‘westerse’ 
democratische landen wilden zo gezamenlijk 
weerstand bieden aan bedreigingen van de 
vrede door de Russische communistische 
expansie en de grensoverschrijdende agressie. 
Nederland werd direct lid. De Amerikaanse, 
Britse en Franse delen van Duitsland werden 
samengevoegd: de Bundesrepublik Deutschland 
zag op 24 mei 1949 het levenslicht. De Russische 
reactie liet niet op zich wachten: de Deutsche 
Democratische Republik (DDR) werd op 7 oktober 
1949 opgericht. 
In 1948 sloten Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk 
en de Benelux-landen het Verdrag van Brussel. 
Dat was een samenwerkingsorganisatie voor 
defensie en veiligheid. De landen van het 
Verdrag van Brussel lieten hun militaire organi-
satie iets later in de net opgerichte NAVO 
opgaan. Om de krachten te bundelen werden in 
1952 de eerste pogingen voor één Europees leger 
in de Europese Defensiegemeenschap (EDG) 
ondernomen. Nadat de Fransen er in 1954 geen 

heil meer in zagen, liep dit initiatief op niets uit. 
In datzelfde jaar werd het Verdrag van Brussel 
gewijzigd en werd een echte organisatie 
gevormd, die de naam West-Europese Unie 
(WEU) kreeg. Deze organisatie had aanvankelijk 
zeven lidstaten: de drie Benelux-landen, het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de 
Bondsrepubliek Duitsland en Italië. 

Bouwen voor defensie

In de jaren 1950 kon Nederland, lid van de 
NAVO, de krijgsmacht opbouwen: een 
legerkorps, squadrons van de luchtmacht 
en uitbreiding van de marine. De 
voorzieningen moesten voldoen aan de 
vereisten van de NAVO, die daarvoor geld 
uit een gemeenschappelijk NAVO-infra-
structuurfonds beschikbaar had gesteld. 
Zo konden nieuwe kazernes gebouwd 
worden met naast legering ook opslag- en 
werkplaatsen, konden vlieg velden en 
havens heringericht worden en kon de 
aanleg van het NAVO-pijpleidingen stelsel 
worden gerealiseerd. Ook werden uit het 
NAVO-infrastructuur fonds investeringen 
gefinancierd in het openbare netwerk van 
PTT om de kwetsbare telecommunicatie-
infrastructuur te verbeteren.

Forward Defence, de Rijn-IJssellinie
In 1950 besloot de NAVO tot de Forward Defence 
Strategy: de verdediging van het NAVO-
grondgebied zo ver mogelijk naar het oosten, 
uiteindelijk tot aan de Elbe. Omdat Duitsland 
geen strijdkrachten had, werd voorzien, dat de 
geallieerde strijdkrachten zich zouden terug-
trekken achter de Rijn om het beslissende 
gevecht tussen grondlegers met conventionele 
wapens te voorkomen. Deze geallieerde verde-
digingslinie (van Zwitserland via Lobith naar de 
Noordzee) waaronder de Nederlandse IJssellinie 
zou de opmars van het Rode leger moeten 
vertragen. [HL1000: IJssellinie]. 
De hoofdmacht zou evacueren naar het Verenigd 
Koninkrijk. De overwinning moest daarna 
worden behaald door de Sovjet-Unie met water-
stofbommen op de knieën te krijgen. De IJssel 
was echter te smal en te ondiep. Het 
Nederlandse leger had volgens de NAVO onvol-
doende verdedigingskracht. Het leger beschikte 

Buitenzijde commandobunker in Olst onderdeel van de IJssellinie

Opstelplaats luchtafweergeschut langs de IJsseldijk

Telefooncentrale commandobunker Olst, 2022
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over oud materieel; bovendien waren veel 
Nederlandse soldaten tot 1950 ingezet in 
Nederlands-Indië. Uiteindelijk werd in 1950 toch 
ingestemd met het doortrekken van de linie tot 
aan de IJssel, maar Nederland moest die verde-
digingslinie zelf aanleggen.  
Er kwam militaire opbouwhulp vanuit de 
Verenigde Staten. Die bestond voor een groot 
deel uit (soms verouderd) militair materieel, 
reserveonderdelen en voorraden. Strikte 
voorwaarde was dat de hulp de opbouw van de 
verdediging in NAVO-verband ten goede zou 
komen. Ook ondersteunden de Verenigde Staten 
de opbouw van de Nederlandse Defensie-
industrie waaronder DAF, Fokker en Holland 
Signaal en de economie. [HL0116: Hollandse 
Signaalapparaten (nu Thales Nederland), 
Hengelo], [HL0117: N.V. Optische Industrie “De 
Oude Delft”, Delft en Roden], [HL0120: Stork 
Special Products, Zwolle].  
De jonge NAVO had als troef een grote 
voorsprong in Amerikaanse atoomtechnologie. 
Daarom besloten de Westelijke kernmachten de 
kernwapens niet alleen verder te ontwikkelen ter 
ultieme afschrikking — gericht op steden en 
industriële centra (strategisch) — maar de 
nucleaire vuurkracht ook geschikt te maken voor 
tactisch gebruik in geval van een daadwerkelijke 
oorlog, ter bestrijding van de enorme Sovjet-
Russische tanklegers. 

 
2.3 Het Oostblok en communisme 

in Nederland, Atoomtijdperk en 
bouw Berlijnse Muur, toenemende 
welvaart (1954-1961)

2.3.1 Machtsovername door 
communisten in Oost-Europa

In Nederland waren de communisten in de 
Tweede Wereldoorlog zeer actief in het verzet 
geweest en dit had hen na de oorlog veel steun 
opgeleverd . Echter, de machtsovername door 
de communisten in Tsjecho-Slowakije in 1948 
zorgde voor een storm van verontwaardiging en 
die werd versterkt doordat de Communistische 
Partij van Nederland (CPN) die machtsovername 
als een grote overwinning vierde. Vanaf die tijd 
werden de communisten op een breed front 
bestreden: door de overheid, door de andere 
politieke partijen en vanuit de samenleving in 

brede zin. Hierdoor raakte de CPN in sterke mate 
geïsoleerd [RM2580/HL0042: kantoor CPN , 
Keizersgracht, Amsterdam], [RM2580/HL0041: 
Drukkerij De Waarheid, Prinsengracht, 
Amsterdam].

2.3.2 Warschaupact

Was de NAVO al in 1949 opgericht, pas in 1955 
sloot de Sovjet-Unie met haar satellietstaten het 
Warschaupact als tegenhanger van de NAVO, 
nadat de BRD in mei 1955 tot de NAVO was 
toegetreden. In 1956 verstevigde de Sovjet-Unie 
haar invloedssfeer door in Hongarije een 
opstand bloedig te onderdrukken. Dit neerslaan 
van deze Hongaarse Opstand veroorzaakte in 
Nederland heftige reacties. Veel Hongaren 
vluchtten naar Nederland. Uiteindelijk werden 
na selectie 3.400 Hongaren in Nederland 
opgevangen in 45 opvanglocaties.

2.3.3 Weser-Fuldaline

Vanwege de toenemende dreiging besloot de 
NAVO in 1957 tot de strategie van de massale 
vergelding (massive retaliation) en tot het operati-
onaliseren van kernwapens in Europa. Op 1 juni 
1958 zetten de NAVO-lidstaten een grote stap 
richting de voorwaartse verdediging: het zwaar-
tepunt werd verlegd van de Rijn-IJssellinie naar 
de Weser-Fuldaline. De Rijn-IJssellinie zou 
voortaan slechts als achterwaartse lijn fungeren.

2.3.4 Atoomtaken voor Nederland

In 1960 kreeg Nederland als een van de eerste 
NAVO-landen een atoomtaak. Na het sluiten van 
een overeenkomst tussen de Verenigde Staten 
en Nederland over de opslag van tactische 
kernwapens in Nederland [HL0112: SAS Darp]; 
[HL0113: SAS Doornspijk, ‘t Harde]. In Duitsland 
werden andere tactische wapens van de 
landmacht en luchtmacht opgeslagen. 
De marine beschikte over opslag in het Verenigd 
Koninkrijk. Gevolg was wel dat Nederland een 
strategisch doelwit voor het Oostblok werd. 
Nederland behoorde met enkele andere bond-
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genoten tot de landen die aan Amerika de  
unilaterale beslissing hadden overgedragen om 
atoomwapens in te zetten – en om Washington 
daarbij zelf te laten beoordelen of dat conform 
NAVO-beleid zou zijn. Ook een aanval op de 
Verenigde Staten zelf, waarmee Nederland niets 
te maken zou hebben, zou de Amerikanen de 
bevoegdheid hebben gegeven om in Nederland 
opgeslagen atoomwapens te gebruiken. 
Nederland was tijdens de Koude Oorlog wat wel 
wordt omschreven als een nucleaire vazal die 
(zeker) zes atoomtaken vervulde. De landmacht 
had atoommijnen, houwitsers en artillerie-
raketten. De marine had dieptebommen voor 
onderzeebootbestrijding. De luchtmacht had 
nucleaire luchtafweer en atoombommen die 
door tactische bommenwerpers konden worden 
afgeworpen.

2.4 Cubacrisis, wapenwedloop, 
studentenopstand (1962-1968)

De CPN had veel kritiek op Sovjetleider 
Chroesjtsjov (die die functie bekleedde van 1953 
tot 1964): op diens voorzichtige pogingen tot 
destalinisatie en op diens streven naar een dooi 
in de Koude Oorlog met het Westen. Nadat het 
conflict tussen de Sovjet-Unie en China in 1963 
in de openbaarheid kwam, wilde de CPN niet 
kiezen tussen een van beide communistische 
grootmachten en koesterde ze de eigen 
autonomie.  
In 1967-1968 bracht een ernstige landbouwcrisis 
grote ontevredenheid in Tsjecho-Slowakije. 
Tijdens de Praagse Lente stuurde de politiek 
leider van Tsjecho-Slowakije, Alexander Dubček 
het land naar een meer gematigde en demo-
cratischer koers met een liberaler communisme. 
Onder leiding van de USSR vielen evenwel 
troepen van het Warschaupact het land binnen 
en maakten een abrupt einde aan deze 
gewaagde poging. 70.000 mensen ontvluchtten 
Tsjecho-Slowakije. 

De Communistische Partij van Nederland (CPN) 
veroordeelde ditmaal de inval in 
Tsjechoslowakije, in een op 26 augustus 1968 in 
de CPN-krant De Waarheid gepubliceerd 
manifest. De inval was onaanvaardbaar; dit had 
niets meer met het communisme te maken.  
De Russische president Brezjnev daarentegen 
rechtvaardigde het ingrijpen met de volgende 
uitspraak: “Wanneer krachten die vijandig zijn 
aan het socialisme een socialistisch land naar het 
kapitalisme willen brengen, wordt het niet alleen 
een probleem voor het betrokken land, maar 
voor alle socialistische landen, oftewel: broeder-
lijke solidariteit is belangrijker dan nationale 
soevereiniteit.” Dit wordt wel de Brezjnev-
doctrine genoemd, tegenhanger van de 
Trumandoctrine.4

2.4.1 Buurland Duitsland gescheiden

In een toespraak had de Britse staatsman 
Winston Churchill in Westminster College, 
Fulton, Missouri op 5 maart 1946 al gewaar-
schuwd voor de zich aftekenende tweedeling 
van Europa. Dit kreeg in Duitsland het meest 
fysiek gestalte. Veel inwoners van de Duitse 
Democratische Republiek (DDR) trokken over de 
grens naar West-Duitsland (de Duitse 
Bondsrepubliek) waar het economisch beter 
was. Om dit te verhinderen, begon de DDR in 
1952 de Duits-Duitse grens af te sluiten met 
hekken, bewakingsposten, alarminstallaties en 
een 5 km brede verboden zone. Met de bouw 
van de Berlijnse Muur in 1961 werd West-Berlijn 
een westers eiland in de DDR, alleen bereikbaar 
via streng gecontroleerde verbindingen. De 
muur in Berlijn werd ook in Nederland een 
belangrijk symbool voor de scheiding tussen 
Oost en West en voor de Koude Oorlog. De 
zware beveiliging van de landsgrenzen weerhield 
burgers niet om vele, niet altijd succesvolle, 
vluchtpogingen te ondernemen.

4 https://www.examenoverzicht.nl/geschiedenis/brezjnev-
doctrine, 27 juli 2022. Deze doctrine zou de Sovjet-Unie in 1979 
nopen in Afghanistan in te grijpen.
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Tijdlijn Koude Oorlog 

Verenigde Naties Vredesmacht
UNTSO  Organisatie van de VN voor Toezicht op het 

Bestand in Palestina
UNMOGIP  Militaire Waarnemingsgroep van de VN in India 

en Pakistan
UNFICYP Vredesmacht van de VN op Cyprus
UNDOF  Waarnemersmacht van de VN voor Toezicht op 

het Troepenscheidingsakkoord op de 
Golanhoogte tussen Israël en Syrië

UNIFIL  Interim-vredesmacht van de VN in Libanon

VN-missies
1. UNEF I  1e Interventiemacht van de VN voor Israël en 

Egypte
2. UNOGIL  Waarnemersgroep van de Verenigde Naties in 

Libanon
3. UNOC VN Operatie in Congo
4. UNSF  VN Veiligheidsmacht in West Nieuw-Guinea
5. UNYOM VN-Waarnemingsmissie in Jemen
6. DOMREP  Representatiemisse van de Secretaris Generaal 

van de VN in de Dominicaanse Republiek
7. UNIPOM  Waarnemingsmissie van de VN in India en 

Pakistan
8. UNEF II  2e Interventiemacht van de VN voor Israël en 

Egypte
9. UNGOMAP  VN-missie van goede diensten in Afghanistan en 

Pakistan
10. UNIIMOG  Militaire Waarnemersgroep van de VN in Iran en 

Irak

Oorlogen en crises in de wereld
1. Suezcrisis
2. Libanoncrisis
3. Cubacrisis
4. Indonesische overname van West Nieuw-Guinea
5. Oorlog tussen Pakistan en India
6. Amerikaanse bezetting van de Dominicaanse Republiek
7. Zesdaagse Oorlog
8. Jom Kipoeroorlog

Gebeurtenissen in Europa
Aanloop naar de EU
1. Verdrag van Brussel; West-Europese Unie
2. Verdrag van Parijs; oprichting Europese Gemeenschap van 

Kolen en Staal
3. Verdrag van Rome; oprichting Europese Economische 

Gemeenschap
4. Verdrag van Brussel (fusieverdrag); één Europese commissie, 

begin Europese Gemeenschappen
5. Europese Akte (Luxemburg en Den Haag); Europese politieke 

samenwerking

Koude Oorlog 
a. Communistische staatsgreep in Tsjecho-Slowakije 
b. Blokkade van Berlijn
c. Oprichting Bondsrepubliek Duitsland
d. Oprichting Duitse Democratische Republiek
e. Oostenrijks Staatsverdrag, Oostenrijk wordt zelfstandig en 

de Amerikaanse, Engelse, Franse en Sovjettroepen verlaten 
het land.

f. Hongaarse opstand
g. Bouw van de Berlijnse Muur
h. Praagse Lente
i. Albanië zoekt toenadering bij China
j. SALT I akkoorden
k. SALT II akkoorden
l. Val van de Berlijnse Muur

Gebeurtenissen in Nederland
Koude Oorlog in Nederland
A. Oprichting Stay Behind organisatie
B. Oprichting BB
C. Hongaarse vluchtelingen naar Nederland
D. Belaging CPN kantoren n.a.v. Hongaarse Opstand
E. Tsjechische vluchtelingen naar Nederland

Dekolonisatie
1. Linggadjati overeenkomst
2. 1e “politionele actie”
3. 2e “politionele actie”
4. Onafhankelijkheid Indonesië
5. Eerste (ex-KNIL) Molukkers naar Nederland
6. Suriname wordt eigen land binnen het Koninkrijksverband
7. Bezetting Indonesische ambassade Wassenaar
8. Suriname wordt onafhankelijk
9. Treinkaping bij Wijster
10. Bezetting Indonesische consulaat Amsterdam
11. Treinkaping bij De Punt
12. Gijzeling lagere school in Bovensmilde
13. Gijzeling in het provinciehuis in Assen
14. Aruba wordt eigen land binnen het Koninkrijksverband

Grote demonstraties
a. Vietnamdemonstraties van 21 mei, 19 augustus en 

21 oktober 1967
b. Nationale Vietnamdemonstratie van 6 januari 1973
c. Anti-kernwapendemonstraties van 26 oktober en 

23 december 1978
d. Anti-kernwapendemonstratie van 21 november 1981
e. Anti-kernwapendemonstratie van 29 oktober 1983
f. Anti-kernwapendemonstratie van 21 oktober 1987

13
—



2.4.2 Cubacrisis
Sinds de mislukte invasie door Cubaanse 
ballingen gesteund door de Verenigde Staten in 
de Varkensbaai in 1961, vlogen regelmatig 
Amerikaanse U2-verkenningsvliegtuigen boven 
Cuba om spionagefoto’s te maken. In oktober 
1962 bleek dat op Cuba werd gebouwd aan 
verschillende raketinstallaties en dat de Sovjet-
Unie achter de bouw zat. De Amerikanen vonden 
dit een grote bedreiging, brachten hun krijgsma-
terieel in paraatheid en plaatsten Cuba in quaran-
taine. President Kennedy eiste dat alle Sovjet-
raketbases op Cuba onmiddellijk werden 
ontmanteld. Chroesjtsjov veroordeelde de 
Amerikaanse piraterij, mobiliseerde niet het 
Sovjetleger, maar bouwde gestaag door aan de 
Cubaanse raketinstallaties. Ook koersten 
Sovjetschepen met kernkoppen af op de 
Amerikaanse blokkade van Cuba. 

Tekstbordjes luchtalarm en fall out in Regerings-

noodzetel Den Haag

Trappenhuis naar de tweeverdiepingen tellende noodzetel 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag

Slaap- en werkvertrek noodzetel minister van CRM in 

Regeringsnoodzetel

Noodstudio minister-president Regeringsnoodzetel 

Den Haag, 2021.
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De wereld en ook Nederland keek angstig toe 
en vreesde een confrontatie tussen de groot-
machten in een nucleaire oorlog. In Nederland 
werd de eerste fase van het zogeheten inunda-
tieplan uitgevoerd: doordat de sluizen in de 
Afsluitdijk werden gesloten, steeg het water in 
de IJssel. De uiterwaarden stroomden vol, riolen 
in Deventer, Zutphen en Zwolle liepen over. 5 
De beveiliging van de linie werd opgevoerd. In 
Steenwijk gaf de burgemeester na een vergade-
ring van de gemeenteraad opdracht om alle 
ambtenaren naar huis te sturen en het stadhuis 
te beveiligen tegen fall-out in geval een 
nucleaire aanval. Tot diep in de nacht werd 
gewerkt onder het licht van schijnwerpers van de 
brandweer en werd een tot aan de vensters 
reikende wal van zand en aarde aangebracht. In 
de kelders werd een commandopost van de BB 
ingericht. De bevolking werd geadviseerd 
voedsel voor een week in huis te nemen en 
vooral niet te gaan hamsteren. In de rest van 
Nederland werd er met enige verbazing 
gereageerd op de uitzonderlijke gebeurtenissen 
in Steenwijk. Het nieuws haalde zelfs de 
landelijke pers.  
Ondertussen werd achter de schermen druk 
onderhandeld over verwijdering van 
Amerikaanse kernraketten uit Turkije en Italië in 
ruil voor de ontmanteling van de Sovjetraketten 
op Cuba. Uiteindelijk ging Chroesjtsjov akkoord. 
Daarmee was de crisis afgewend. Gevolg was 
wel dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie 
onderzochten hoe volgende escalaties konden 
worden voorkomen. Een directe communicatie-
verbinding (de z.g. Hot Line) tussen Moskou en 
Washington werd ingesteld en beide groot-
machten ondertekenden later een verdrag om 
geen bovengrondse kernproeven meer te doen. 
Het gevolg was ook, dat de Duitse bondskanse-
lier Willy Brandt een politiek van ontspanning 
inleidde, de Ostpolitik, die mede tot een verdere 
détente leidde (waarover later meer).

2.4.3 Seedorf

Nederland werd onder druk gezet door de NAVO 
om permanent eenheden te legeren in Noord-
Duitsland. Dit leverde een groot tactisch en 
logistiek probleem op: de twee parate 

5 Trouw, 6 mei 2006.

Nederlandse landmachtdivisies lagen in 
Nederland veel te ver van hun oorlogsposities. 
In crisistijd zou verplaatsing over de weg naar 
het oosten een riskante operatie zijn die te veel 
tijd zou kosten. De crisis rond de blokkade van 
Berlijn maakte dit nog eens duidelijk. Daarom 
sloten de Nederlandse en Duitse overheid in 
1962 een overeenkomst waarbij de Duitse leger-
plaats Seedorf aan een Nederlandse eenheid ter 
beschikking werd gesteld en de Nederlandse 
legerplaats Budel beschikbaar was voor een 
Duitse eenheid [HL0376: kazerne Seedorf] 
[HL0118: Nassau-Dietzkazerne, Budel]. Dit zou 
tot 2006 duren.

2.4.4 Soesterberg

De Verenigde Staten en Nederland sloten een 
overeenkomst voor de legering van Amerikaanse 
troepen in Nederland (Soesterberg-overeenkomst 
1953-1960). Voor de komst van de Amerikanen 
werd een apart kamp gebouwd [HL1100: 
Soesterberg]. De komst van de Amerikanen 
luidde ook de komst in van de eerste Mc Drive in 
Nederland [HL0110: McDonalds, Soesterberg].

2.4.5 Studentenopstand

In 1968 braken in veel Europese landen roerige 
tijden aan, vooral veroorzaakt door de 
naoorlogse generatie (babyboomers) die in verzet 
kwam tegen de autoritaire gezagsstructuren en 
dito omgangsvormen. Dit leidde tot democrati-
seringsgolven, b.v. in het onderwijs met een 
aantal bezettingen van universiteitsgebouwen. 
Socialistische en communistische ideeën zoals 
(arbeiders)zelfbestuur en een antimilitaristische 
houding waren prominent.

2.5 Ostpolitik en Détente (1969-1978)

Met de Ostpolitik van bondskanselier Willy 
Brandt in de jaren 1970, en de daaropvolgende 
periode van détente (ontspanning), ging West-
Duitsland vanaf het begin van die jaren diploma-
tieke relaties aan met onder meer de DDR en 
Polen. In het Verdrag van Warschau (1970) werd 
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de Oder-Neissegrens als definitieve grens tussen 
de DDR en Polen vastgelegd. Nederland erkende 
de DDR in 1973. 

2.6 Nieuwe politieke spanning, 
kruisraketten, protesten  
(1978-1985)

2.6.1 Polen voorop

De eerder gelegaliseerde Poolse vakbond 
Solidarność bracht het communistische regime 
in dat land in het nauw. Eind 1981 werd onder 
druk van de Sovjet-Unie de staat van beleg 
af gekondigd en werd de vakbeweging verboden. 
Door stakingen overal in het land werd de 
regering in 1988 gedwongen om opnieuw met 
Solidarność in dialoog te treden. Dit leidde een 
jaar later tot een coalitie geleid door Solidarność, 
met de eerste niet-communistische premier 
achter het IJzeren Gordijn. Politiek pluralisme 
werd ingevoerd evenals persvrijheid, vrij grens-
verkeer en de transitie van planeconomie naar 
markteconomie. Ruim een jaar later werd Lech 
Wałęsa, de voormalige vakbondsvoorzitter, 
gekozen tot president. 

2.6.2 Het naderend einde van de  
Sovjet-Unie

In de jaren 1980 maakte de Sovjet-Unie een 
moeilijke periode door. De economie ging al 
jaren achteruit en de communistische partij 
verloor haar overheersende invloed. Sovjetleider 
Michail Gorbatsjov introduceerde een nieuwe 
leer van Glasnost (openheid) en Perestrojka 
(hervormingen). Ondanks deze hervormingen 
slaagde hij er niet in om zijn plan te verwezen-
lijken. Partijbazen in de deelrepublieken stelden 
zich onafhankelijker van het centrale gezag in 
Moskou op en de grotere economische vrijheid 
leidde ertoe dat voordat alles goed en wel van 
de grond kon komen, het Sovjet-bolwerk onder 
zijn eigen gewicht zou ineenstorten. 

2.6.3 De Koude Oorlog-periode als 
opmaat naar internationale missies 
van Defensie

De Nederlandse krijgsmacht had in de periode 
1950-1954 bijgedragen aan de inzet van de 
Verenigde Naties bij de Koreaanse oorlog, een 
directe gewapende confrontatie tussen het  
kapitalisme en het communisme. Deze tegen-
stellingen leidde ook tot conflicten in het 
Midden-Oosten. Zo werd tijdens de Libanese 
burgeroorlog in 1978 een deel van Libanon bezet 
door Israël. 9.000 Nederlandse militairen (pant-
serinfanterie-eenheden) werden naar Libanon 
[1979-1985] gestuurd om de internationale 
VN-vredesoperatie bij te staan in de United 
Interim Force in Lebanon (UNIFIL) [HL0123: 
UNIFIL-monument, Johannes Post kazerne, 
Helomaweg, Westerveld]; [HL0088: Nationaal 
Herdenkingspark, Roermond]. De communicatie 
met de Nederlandse troepen in het buitenland 
liep via de Commandopost Clingendael en het 
zenderpark in Katwijk [RM 532049, Complex 
525975: Commandopost Clingendael, 
Wassenaar] HL0124: Zenderpark Katwijk].

Bouwen voor defensie

Defensie kende een eigen bouwdienst, de 
Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen 
(DGW&T, die zowel nieuwbouw verzorgde 
als het onderhoud. Ieder krijgsmachtdeel 
had eigen huisvestingsnormen voor 
nieuwbouw of renovatie. [HL1100: 
Soesterberg]. Uitgevoerd werden verder de 
afronding van het munitiecomplex 
Veenhuizen, nieuwbouw op de legerplaats 
Budel [HL0118 Budel], de restauratie van het 
kasteel van Breda en van het Legermuseum 
(Armamentarium) in Delft , nieuwbouw op 
Kamp Holterhoek te Eibergen [HL0180: 
Kamp Holterhoek te Eibergen] en het 
intendance-depot in Soesterberg. 

2.6.4 Protesten

In deze periode liep de spanning in de samen-
leving tussen voor- en tegenstanders van krijgs-
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macht, bewapening, nucleaire wapens, enz. op 
door de discussie over de neutronenbom en de 
mogelijke plaatsing van kruisraketten in 
Nederland. Dit leidde tot massale demon-
straties. In Verhaallijn 6 wordt hier nader op 
ingegaan.

2.7 Het doek valt, val muur, 
uiteenvallen Sovjet-Unie en 
Warschaupact (1986-1991)

Sovjetleider Michail Gorbatsjov, aangetreden in 
1985 introduceerde een nieuwe leer van Glasnost 
(openheid) en Perestrojka (hervormingen). In 
1987 vond de ondertekening van het 
Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)-verdrag 
plaats als uitwerking van het Strategic Arms 
Limitations Treaty (SALT). De voorgenomen 
plaatsing van kruisvluchtwapens in diverse 
Europese landen, waaronder Nederland, ging 
daarmee niet door. In Centraal- en Oost-Europa 
kwam een proces op gang dat in het najaar van 
1989 zou leiden tot de grotendeels vreedzame 
omverwerping van de communistische regimes 
en het einde van de Berlijnse Muur. In Roemenië 
zouden er evenwel meer dan 1.000 doden 
gevallen zijn. In 1989 viel de Berlijnse Muur en 
stroomden duizenden Oost-Duitsers vrij naar 
West-Duitsland. In 1990 werden Oost- en West-
Duitsland herenigd.  
Eén voor één verlieten de staten de Sovjet-Unie, 
onder andere door de geheimzinnigheid rond de 
kernramp van Tsjernobyl. In 1991 erkende het 
Akkoord van Minsk de soevereiniteit van elk 
voormalig Sovjet-land. Daarmee kwam de 
Sovjet-Unie als unie definitief ten einde. In 1991 
eindigde het Warschaupact. In Joegoslavië 
waren al kort na de Tweede Wereldoorlog de 
communisten aan de macht onder leiding van 
Tito. Na de val van het communisme in de 
periode 1989-1992 viel het land uiteen. Een 
burgeroorlog brak uit tussen Serviërs, Bosniërs 
en Kroaten. Dit leidde tot de inzet van 
Nederlandse militairen en waarnemers in het 
voormalige Joegoslavië. 
Na bemiddeling van de Europese Unie, stelde de 
VN-Veiligheidsraad vin 1992 veilige gebieden en 
een vredesmacht in om de orde te handhaven. 
Nederland nam van 1992 tot 1995 deel aan 
missies van de United Nations Protection Force 
(UNPROFOR) en United Nations Peace Forces [UNPF].

Epiloog
Uit documenten die in 2006 in Warschau zijn 
vrijgegeven blijkt dat het Warschaupact tot op 
het laatst werkte aan een aanvalsplan gericht op 
de bezetting van West-Europa. Uit de beschik-
baar gekomen 1445 stukken blijkt dat Poolse 
eenheden in geval van een oorlog via de DDR 
naar het noorden van West-Duitsland moesten 
trekken. Van daaruit moest een deel afbuigen 
naar Denemarken. de rest moest doortrekken 
naar Nederland en België. De Poolse eenheden 
zouden bestaan uit 400.000 tot 500.000 man. 
Ze moesten binnen een week Nederland en 
België bereiken. De troepenmacht had onder 
meer de beschikking over bijna tweehonderd 
tactische nucleaire raketten voor korte afstand. 
Het aanvalsplan werd in het begin van de 
zestiger jaren opgesteld en in de jaren erna 
vervolmaakt. Het Tsjechoslowaakse leger moest 
Zuid-Duitsland aanvallen en Beieren, inclusief de 
hoofdstad München bezetten.6

2.8 Dekolonisatie en opmars van het 
communisme 

Tussen 1945 en 1956 streden de meeste landen 
in Zuid- en Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten 
om zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Van 
1956 tot 1965 volgden verschillende Afrikaanse 
landen. Na 1965 volgden het Caribische gebied 
en Oceanië. Ook daar was de strijd om invloed 
tussen het Westen en het Oosten voelbaar. Uit 
de vele ontwikkelingen in de wereld worden hier 
enkele uitgelicht die in Nederland tot zeer hevige 
reacties leidden. 

2.8.1 Korea verdeeld

In 1950 viel het communistische Noord-Korea 
(gesteund door China en Sovjet-Unie) 
Zuid-Korea (de facto gesteund door de 
Verenigde Staten) binnen. Dit leidde tot de 
Koreaanse oorlog. Dit was voor de 
Veiligheidsraad van de VN aanleiding om 
troepen in te zetten om de Noord-Koreanen te 

6 https://www.blikopdewereld.nl/geschiedenis/
studiekhoekgeschiedenis/uit-het-archief/90-warschaupact-
werkte-tot-het-eind-aan-aanvalsplan, 18 juli 2020
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verdrijven. Op 27 juli 1953 werd tot een staakt-
het-vuren besloten dat nog steeds van kracht is.

Nederland droeg met marine-eenheden en het 
Nederlands Detachement Verenigde Naties 
(NDVN) bij aan de strijd in Korea [1950-1954] 
met in totaal bijna 5.000 Nederlandse militairen; 
122 sneuvelden [HL0040: Korea monument].

2.8.2 Oorlog in Vietnam

De opmars van de communistische verzetsbe-
weging Vietminh leidde met de slag bij Dien Bien 
Phu in 1954, ondanks de hulp van Amerika, tot 
het einde van de Franse kolonie Indochina. 
Vietnam werd verdeeld in een noordelijk 
(communistisch) en een zuidelijk (democratisch) 
deel. Om weerstand te bieden aan het 
oprukkende communisme, stuurde Amerika in 
1961 adviseurs en troepen naar Zuid-Vietnam. 
De strijd escaleerde in augustus 1964 na het 
Tonkin-incident waardoor de Verenigde Staten 
nadrukkelijker betrokken werden bij de oorlog in 
Vietnam. Het Tonkin-incident behelsde de 
aanval van Vietnamese oorlogsschepen op de 
Amerikaanse torpedobootjager USS Maddox in 

de Golf van Tonkin. Steeds meer Amerikaanse 
soldaten werden ingezet en bombardementen 
namen toe. Bij het thuisfront zorgden beelden 
op televisie over de gruwelijke oorlogshande-
lingen voor steeds meer onvrede. In 1968 
besloot Amerika de bombardementen op 
Noord-Vietnam te beëindigen en konden de 
vredesgesprekken in Parijs starten. Pas na een 
communistisch offensief in 1972 en de val van 
Saigon in 1975 kwam er vrede. Ook in Cambodja 
en Laos grepen de communisten in 1975 de 
macht.  
De linkse oppositie in Nederland, vanaf eind 
1966 onder leiding van de Partij van de Arbeid 
(PvdA), begreep dat met kritiek op de 
Amerikaanse interventie in Vietnam stemmen te 
winnen waren. In mei en in oktober 1967 vonden 
in Amsterdam twee grote demonstraties plaats 
tegen de Amerikaanse Vietnampolitiek en de 
steun van de Nederlandse regering [HL0478: 
Museumplein, Amsterdam]. Rechts bleef echter 
vertrouwen op het gezond verstand van de 
gewone kiezer, die toch wel moest inzien dat 
Amerikanen nog altijd beter waren dan commu-
nisten. De Vietnamoorlog werd inzet van het 
politieke steekspel tussen progressief en conser-
vatief in politiek Den Haag. 
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3 Verhaallijn 2: Wapenwedloop

De Verenigde Staten deelden met kernwapens 
een beslissende slag uit, die de Tweede 
Wereldoorlog beëindigde. Tegelijkertijd vormde 
dit het begin van een wapenwedloop waarbij de 
Oostbloklanden de competitie met het Westen 
aangingen. Al snel beschikte ook het 
Warschaupact over nucleaire bewapening. Hoe 
verliep die wapenwedloop en wat merkte ons land 
daarvan?

3.1 Algemeen

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
waren de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de 
twee dominante wereldmachten. Al gedurende 
de oorlog bestond tussen de geallieerden 
onderling wantrouwen, dat na afloop van de 
oorlog snel groeide. Het eerste grootschalige 
– zij het ongewapende - conflict begon al in 1948 
met de Blokkade van West-Berlijn (juni 1948 - 
mei 1949). De Verenigde Staten beschikten als 
eerste land over de atoombom en had deze 
tweemaal ingezet in de strijd tegen Japan. De 
ongekende kracht van dit nieuwe wapen stelde 
de VS in staat investeringen in conventionele 
(land-) strijdkrachten en in de aanwezigheid in 
Europa te reduceren. De Sovjet-Unie hield haar 
conventionele strijdmacht grotendeels in stand 
en werkte daarnaast met grote urgentie aan het 
ontwikkelen van een eigen atoombom. Deze 
werd in 1949 voor het eerst succesvol getest. 
Beide grootmachten bleven daarna investeren in 
het verbeteren van hun bewapening. Gebrek aan 
informatie sterkte vaak het vermoeden dat de 
tegenstander op bepaalde terreinen superieur 
was en dat daarmee de balans in de wederzijdse 
afschrikking (mutually assured destruction, MAD) 
verstoord zou zijn. Dit leidde tot intensievere 
technologische inspanningen aan eigen zijde. 
Op deze manier joegen de Verenigde Staten en 
de Sovjet-Unie elkaar op, ten koste van grote 
economische offers. 
Uiteindelijk bleek de inspanning te groot voor de 
slecht lopende economieën van de Sovjet-Unie 
en de andere landen van het in 1955 opgerichte 
Warschaupact. Zo wordt het Strategic Defence 
Initiative (Star Wars), dat in 1983 door president 
Reagan werd aangekondigd, vaak aangehaald 
als een van de oorzaken van de toenemende 
politieke instabiliteit en maatschappelijke onrust 
binnen het blok. In 1989 zou dit leiden tot de val 

van de Berlijnse Muur en in 1991 tot het uiteen-
vallen van de Sovjet-Unie en het Warschaupact. 
Daarmee was de Koude Oorlog beëindigd en 
werd soms verkondigd dat ‘het Westen had 
gewonnen’. 
Tijdens de Koude Oorlog kon maar een beperkt 
aantal landen (met name het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk) volwaardig aan de 
wapenwedloop deelnemen. Voor modern 
militair materieel werd Nederland steeds meer 
afhankelijk van producten van andere landen, 
met name van de Verenigde Staten. Maar op 
specifieke terreinen bleef Nederland beschikken 
over kennis en productiecapaciteit die van 
toegevoegde waarde waren voor de alliantie.

3.2 Nucleair

Een belangrijke motivatie om atoomwapens te 
blijven ontwikkelen was dat een aangevallen 
partij er zeker van wilde zijn die aanval met 
atoomwapens te kunnen ‘vergelden’. Het gega-
randeerde effect moest zo groot zijn dat 
daarmee het besluit tot een verrassingsaanval 
werd ontmoedigd. Dit stelde eisen aan kracht, 
fysieke omvang, hanteerbaarheid en zekerheid 
van aflevering van het atoomwapen. 

In een lange serie van testprogramma’s, die op 
zichzelf al een signaal naar de tegenstander 
waren, werd het atoomwapen krachtiger 
(van kernsplitsing naar kernfusie) en compacter. 
Aanvankelijk was de atoombom een zuiver  
strategisch wapen, dat weinig doelgericht kon 
worden ingezet. Naarmate de techniek vorderde 
en de wapens compacter en hanteerbaarder 
werden, werd een kernwapen in principe ook 
een tactisch wapen dat met (kruis)raketten, 
jachtvliegtuigen of artillerie tegen kleinere 
doelen kon worden gebruikt (bijv. neutronen-
granaten). Daarmee leek de grens tussen een 
conventionele en een nucleaire oorlog te 
vervagen. In de praktijk bleef de inzet van 
nucleaire wapens een belangrijke grens die geen 
van beide grootmachten wilde overschrijden in 
de secundaire oorlogen (Korea, Vietnam), waarin 
de Koude Oorlog uitmondde. De consequenties 
waren te groot en het vervolg was te onvoor-
spelbaar. 
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3.2.1 Nederland

Nederland produceerde geen eigen kernwapens 
maar was wel bereid mee te werken aan de 
opslag van Amerikaanse kernwapens in ons land 
en om de eventuele inzet daarvan mogelijk te 
maken. Dit was niet onomstreden, mede door 
geheimhouding werd de volksvertegenwoordi-
ging pas achteraf vertrouwelijk geïnformeerd. 
Vooral vanwege de grote civiele gevolgen van de 
inzet van nucleaire wapens was de opslag en 
mogelijke inzet een voortdurend onderwerp van 
discussie en protestacties, bijvoorbeeld rond 
locaties waarvan werd vermoed dat er 
Amerikaanse wapens waren opgeslagen. De 
massale protesten in 1981 (Amsterdam: 420.000 
deelnemers) en 1983 (Den Haag: 550.000 
deelnemers) tegen de voorgenomen plaatsing in 
Woensdrecht [HL0114: Woensdrecht shelters] 
van met kernkoppen geladen kruisvluchtwapens 
maakten politiek veel indruk, ook internationaal. 
Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstel-
lingen (KEMA, TNO, universiteiten, Nedinsco, 
Urenco) leverden weliswaar een bijdrage aan 
nucleaire techno logieën, maar waren niet direct 
betrokken bij de ontwikkeling van nucleaire 
wapens.

3.3 Conventioneel

De voorbereiding op een aanval in West-Europa 
was grotendeels gebaseerd op de tactieken en 
lessen van de Tweede Wereldoorlog. De Sovjet-
Unie beschikte met de andere Warschaupact-
landen over een grote overmacht aan conven-
tionele landstrijdkrachten en kon die relatief 
makkelijk massaal naar het westen van het 
Warschaupact-gebied verplaatsen. Gehoopt 
werd dat met het vertragen en afstoppen van de 
eerste aanval genoeg tijd gewonnen kon worden 
voor de mobilisatie en toevoer van (vooral 
Amerikaanse) NAVO troepen.  
Aanvankelijk werd afgesproken dat de IJssellinie 
[HL1000: IJssellinie] een belangrijke barrière voor 
het afstoppen van de Sovjet opmars zou zijn. 
Later werd deze barrière vooruitgeschoven naar 
de Noord-Duitse laagvlakte. De Westerse landen 
moesten de kwantitatieve superioriteit van het 
Warschaupact compenseren door te streven 

naar een kwalitatieve superioriteit. Voor de strijd 
op de grond ging het bijvoorbeeld om kwalita-
tief betere tanks, om geleide antitankwapens en 
om steun vanuit de lucht met helikopters en 
vliegtuigen. Voor de strijd in de lucht werden 
steeds effectievere geleide luchtdoelwapens 
ingezet. Vliegtuigen werden doorontwikkeld om 
te voorkomen dat de vijand nucleaire wapens 
kon afwerpen en om dat zelf wel te kunnen. Een 
sterke zeemacht was van belang om de trans-
Atlantische aanvoerlijnen met de VS zeker te 
stellen en om te voorkomen dat Sovjet-
onderzeeërs nucleaire wapens konden inzetten. 

3.3.1 Nederland

De Nederlandse krijgsmacht kreeg binnen de 
NAVO taken die vooral waren afgestemd op de 
ligging, expertise en het beschikbare materieel. 
Op wapen-technologisch gebied werden de 
internationale ontwikkelingen gevolgd. Zo werd 
de landmacht uitgerust met achtereenvolgens 
gemoderniseerde tanks van Amerikaanse 
(Chaffee), Britse (Centurion), Franse (AMX) en 
Duitse (Leopard) makelij en met geleide anti-
tankwapens van Amerikaanse en Europese 
fabrieken. De luchtmacht stapte van Brits 
materieel over naar overwegend Amerikaans 
materieel. Radar verving het met oog-en-oor 
waarnemen van overvliegende vliegtuigen door 
het Korps Luchtwachtdienst. Vliegbases werden 
in toenemende mate uitgerust met betonnen 
shelters, waarin jachtvliegtuigen en bommen-
werpers in voortdurende hoge staat van 
paraatheid konden worden gehouden (bijv. op 
de voormalige vliegbasis Soesterberg, [HL1000: 
shelters vliegbasis Soesterberg]; [HL1000: Zulu-
hangaar, Soesterberg] op De Peel, [HL0358: 
Patriot-raketten] op vliegbasis Twente [HL0323: 
vliegveld KO] en op de vliegbasis Leeuwarden 
[HL0422: vliegveld KO].

3.3.2 Industrie

Op een aantal terreinen kon de Nederlandse 
industrie goed meekomen. Nederlandse werven 
bouwden het grootste deel van de eigen marine-
schepen, zoals bij Van der Giessen de Noord 
(polyester mijnenjagers), De Schelde (fregatten) 
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en de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 
(onderzeeboten) [HL0359: KNSF Muiden, 
Ouderkerk, Lauwersmeer]. Hollandse 
Signaalapparaten [HL0116: Hollandse Signaal] 
ontwikkelde en produceerde de Goalkeeper 
(nabijheidsverdediging) voor de Nederlandse 
marine en Nedinsco fabriceerde optische 
apparatuur [RM524762: Nedinsco Optische 
apparatuur, Venlo]. Voor het overige ging het 
vaak om licentiebouw of om de productie van 
onderdelen als compensatieorder (Fokker, 
Hembrug/Eurometaal) [RM 518031 t/m RM 
518041; RM 527730; RM 528452, RM 530305 
t/m RM 530325/HL0361: Artillerie-inrichting 
Hembrug]; [HL0480: Philips];[HL0481: DAF] 
voor internationale aankopen van vliegtuigen, 
helikopters, tanks en pantserwagens. 
Onderzoeksinstellingen (TNO, [HL0039: TNO 
Radarbol];[HL0038: TNO-Prins Maurits 
Laboratorium] universiteiten) leverden een 
bijdrage voor specifieke capaciteiten, bijvoor-
beeld voor het bepalen van de richting van 
geluidsgolven onder water. Bij TNO op de 
Waalsdorpervlakte in Den Haag lag een 
EMP-beproevingsplaat (elektromagnetische 
pulsen). Ook was een Kooi van Faraday gebouwd 
in een voormalige WOII-bunker [HL0039: 
EMP-beproevingsplaat, Waalsdorpervlakte, 
Den Haag]; [HL0362: Kooi van Faraday in WOII-
bunker, Waalsdorpervlakte, Den Haag]. Philips’ 
Telecommunicatie Industrie produceerde in 
samenwerking met Hollandse Signaalapparaten 
verschillende radars (de types die beginnen met 
SGR) die op navigatiestations en kustradar-
stations gebruikt werden.  

Bouwen voor defensie

Het in 1955 opgerichte Laboratorium 
Elektronische Ontwikkeling Krijgsmacht 
(LEOK) betrok in 1958 een nieuwbouwpand 
op het terrein van het Marine Elektronisch 
Bedrijf in Oegstgeest. In 1977 besloot 
defensie de activiteiten van het LEOK te 
integreren in de TNO-organisatie. De 
nieuwbouw voor het Fysisch en Elektronisch 
Laboratorium werd in 1985 naast de 
gebouwen van TNO op de Waalsdorpervlakte 
(Den Haag) gerealiseerd. [HL0039 TNO, 
Waalsdorpervlakte, Den Haag]. 

3.4 Informatie

Door het snelle verloop van de wapenwedloop 
werd het voor beide partijen nog belangrijker om 
tijdig op de hoogte te zijn van de capaciteiten en 
bedoelingen van de tegenstander. Achterstand op 
een bepaald gebied kon immers snel een beslis-
sende factor blijken wanneer de oorlog uitbrak. 
Beide partijen investeerden daarom veel 
mankracht en middelen in het verzamelen van 
informatie over de tegenstander.

3.4.1 Spionage

De Sovjet-Unie rekruteerde voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog agenten in het Verenigd 
Koninkrijk (bijvoorbeeld de Cambridge Five) en in 
de Verenigde Staten (bijv. het Golos en 
Silvermaster netwerk). Een van de doelen van de 
spionage was op de hoogte te blijven van de 
technische ontwikkelingen, zoals op het gebied 
van radar, straalvoortstuwing en atoombom. 
Omdat de Sovjet-Unie tussen 1941 en 1945 een 
bondgenoot was, reageerden de westerse 
overheden aanvankelijk aarzelend. De 
netwerken werden vaak pas vanaf de jaren 1950 
ontmanteld. 
Gedurende de Koude Oorlog investeerden beide 
zijden veel in spionage en contraspionage. 
Successen kregen veel media-aandacht en 
leverden basismateriaal op voor romans en 
films. Maar de voortdurende verdenkingen 
veroorzaakten ook grote maatschappelijke 
spanningen, bijvoorbeeld tijdens de McCarthy-
processen in 1950-1954. In de Sovjetambassade 
[HL0363: Ambassade Sovjet-Unie, Den Haag] 
aan de Andries Bickerweg 2 in Den Haag, was 
afluisterapparatuur geplaatst die was 
nagemaakt op basis van de oorspronkelijk door 
het Nederlandse Radar Proefstation in 
Noordwijk ontwikkelde apparatuur. 

3.4.2 Luchtverkenning

Luchtverkenning was in de Tweede 
Wereldoorlog door de westerse geallieerden 
verder ontwikkeld en werd intensief ingezet 

21
—



boven de door Duitsland bezette gebieden. 
Gedurende de Koude Oorlog kon luchtverken-
ning alleen worden gebruikt als het niet werd 
opgemerkt of als het gebruik kon worden 
ontkend. Normale operationele vliegtuigen 
bleken al snel te kwetsbaar. In de Verenigde 
Staten ontwikkelde Lockheed de U2, die zo hoog 
(21 km) vloog dat zij moeilijk kon worden 
opgemerkt en niet door jachtvliegtuigen of 
luchtdoelgeschut kon worden geraakt. Maar de 
steeds betere geleide luchtdoelraketten konden 
dat wel en met het neerschieten van Gary 
Powers in 1960 boven de Sovjet-Unie kon de U2 
niet meer voor dit soort luchtverkenning worden 
ingezet. Als alternatief was door Lockheed 
inmiddels de SR71 ontwikkeld die hoger (25 km) 
en sneller (> Mach 3, dat wil zeggen sneller dan 
driemaal de geluidssnelheid) vloog en daarmee 
luchtdoelraketten kon ontwijken. De inzet van 
de SR71 werd al snel aangevuld met de inzet van 
ruimtetechnologie.  
Met de geslaagde lancering van de Sputnik I 
satelliet bewees de Sovjet-Unie in oktober 1954 
op dit nieuwe gebied wetenschappelijk en 
technisch voor te lopen op de Verenigde Staten. 
De lancering was de start van het ruimtetijdperk 
en van de ruimterace, waarin beide groot-
machten elkaar publicitair de loef probeerden af 
te steken. Het ging daarbij vooral om het 
aantonen van de eigen technische superioriteit 
door bijvoorbeeld als eerste een bemande 
maanlanding uit te voeren (Apollo 11, 20 juli 
1969). Ruimtetechnologie was ook militair van 
belang voor bijvoorbeeld het lanceren van 
atoomwapens, het in de gaten houden van 
elkaars grondgebied, communicatie en plaats-
bepaling. Om mee te komen in deze race 
moesten grote investeringen gedaan worden in 
onderzoek en ontwikkeling. De in dit kader 
ontwikkelde technologie en materialen leverden 
ook voor civiele toepassingen grote voordelen 
(GPS, satellietcommunicatie, meteorologie).

3.4.3 Afluisteren communicatieverkeer

Het samenwerken in internationale allianties 
zoals de NAVO stelde veel eisen aan verbin-
dingen. Telefoon, telegrafie en radio hadden 
ieder specifieke voor- en nadelen wat betreft 
betrouwbaarheid en beveiliging. Het afluisteren 
van verbindingen van de tegenstander (Signals 

Intelligence) leverde waardevolle informatie op, 
vooral als deze gecombineerd werd met 
informatie uit andere bronnen en kundig werd 
geïnterpreteerd. In de Tweede Wereldoorlog 
hadden vooral de Britten hiermee veel expertise 
opgedaan (o.a. Bletchley Park), die na die oorlog 
staatsgeheim bleef zodat de capaciteit in de 
Koude Oorlog kon worden ingezet. Maar ook de 
andere partijen in de Koude Oorlog hebben veel 
geïnvesteerd in het onderscheppen, decoderen 
en interpreteren van berichtenverkeer van de 
tegenstander en in het beschermen van de eigen 
communicatiekanalen. 

3.4.4 Nederland

De Nederlandse inlichtingendiensten Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
(MIVD) en hun voorlopers hebben op de boven-
genoemde gebieden een rol gespeeld. De PTT en 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) onder-
schepten internationaal telexverkeer. In de jaren 
1970 ging steeds meer internationaal communi-
catieverkeer via satellieten en om ook dat af te 
tappen werd het satellietverkeer dat 
binnenkwam bij het grondstation van de PTT in 
het Friese Burum [HL0364: Grutte Ear Satelliet 
grondstation 12 Horstermeer (NERA), Burum, 
Friesland] gedeeltelijk afgebogen naar een 
onderdeel van het Technisch Informatieverwerkings-
centrum (TIVC) - eerder Wiskundig Centrum (WKC) 
van de Koninklijke Marine geheten. In Eemnes 
beschikte dit centrum daarnaast over een inter-
ceptiestation. Dit hield zich bezig met de inter-
ceptie en de decodering van satellietverbin-
dingsverkeer. Het TIVC is vergelijkbaar (alhoewel 
niet in grootte) met het Amerikaanse National 
Security Agency (NSA) en het Britse Government 
Communications Headquarters (GCHQ). Burum was 
de eerste locatie waar de PTT in 1973 met 
toestemming van de NAVO een testlocatie 
mocht bouwen voor het onderscheppen van 
satellietcommunicatie en later voor het 
opvangen van radiosignalen van Russische 
satellieten. 
De tactische peil- en interceptie-eenheden van 
de landmacht en luchtmacht waren eveneens 
actief op dit terrein o.a. voor het afluisteren van 
radio en TV. [HL0048: Afluisterstation ‘Victor’, 
Post Waalsdorp, Waalsdorpervlakte, Den Haag]; 

22
—



[HL0049: ‘De Luisterpost’, Gorinchem]; [HL0050: 
Kamp ’De Kiek’, Alphen, NBr]; [HL0309: Posten 
Bijzondere Radio Dienst (BRD)]. Buiten ons land 
werden Nederlandse onderzeeboten [CX532328, 
RM 532329-532345/HL0176: Hr.Ms. Tonijn] 
regelmatig ingezet om de communicatie van 
Sovjetschepen en kuststations af te luisteren. 
De Duitse Bondsrepubliek hield zich bezig met 
het uitluisteren van zenders uit Warschaupact-
landen en civiele omroepuitzendingen van de 
Sovjet-Unie. In Eibergen werd een landmacht-
luisterpost ingericht. Pas na het einde van de 
Koude Oorlog werd schoorvoetend toegegeven 
dat zich in Kamp Holterhoek een eenheid 
bevond met een grote belangstelling voor Oost-
Europa. De terughoudendheid is niet geheel 
verdwenen; begrijpelijk, want een goede kok 
vertelt wel wát hij kookt, maar niet hoe. De 
Verbindingsdienst begon in 1950 met experi-
menten op het gebied van de radio-interceptie. 
In deze periode kwam men langzamerhand op 
het spoor van Signal Intelligence (SIGINT), dat 
wil zeggen dat niet alleen gegevens en 
informatie door het zoeken of opsporen van 
uitzendingen worden verworven (verwerving), 
maar dat de resultaten ook worden omgevormd 
tot bruikbare inlichtingen door systematische 
registratie, evaluatie en analyse (verwerking). 
Het hoofd van de Militaire Inlichtingen Dienst 
maakte in een memo van 17 februari 1954 het 
verschil tussen strategische en tactische inlich-
tingen bekend: strategische inlichtingen 
betroffen voornamelijk de radiocommunicatie 
zelf, tactische inlichtingen alle informatie over de 
militaire eenheden van de potentiële tegen-
stander. De verbindingsverkenningseenheid, die 
hiervoor werd opgericht verhuisde van den Haag 
en Stroe in 1955 naar de Citadelkazerne in 
Gorinchem. In 1964 werd de eenheid verplaatst 

naar Kamp Holterhoek in Eibergen [HL: 
Eibergen]; [HL: Post ‘Hotel’, Zuidlaren]. 
Nederlandse onderzoeksinstellingen hebben een 
bijdrage geleverd aan de wapenwedloop op het 
gebied van informatieverzameling, zoals met 
geavanceerde radarsystemen [HL0039: TNO 
Radarbol, Scheveningen]en nachtkijkers 
[HL0207: Radarpost Noord, Wier, Friesland]; 
[HL0048: Afluisterstation ‘Victor’, Post 
Waalsdorp, Waalsdorpervlakte, Den Haag]. In 
1969 verkregen Philips en Fokker, die inmiddels 
een eigen ruimtevaartafdeling hadden opgezet, 
overheidssteun voor het bouwen van de 
Astronomische Nederlandse Satelliet (ANS), die in 
1974 werd gelanceerd. Maar na twee jaar werd 
het project wegens gebrek aan financiering 
stopgezet. 

3.5 Maatschappelijke context

Nederland heeft alleen zijdelings deelgenomen 
aan de wapenwedloop en heeft daarvoor geen 
grote economische offers hoeven te brengen. 
Vanaf 1955 is de defensiebegroting als 
percentage van het BNP zelfs geleidelijk gedaald. 
Maatschappelijke weerstand richtte zich dan ook 
niet zozeer op de wapenwedloop, al was de 
grootschalige aanschaf van nieuw militair 
materieel zoals de Leopardtank en vliegtuigen 
als de F-104 Starfighter en de F-16 altijd 
aanleiding voor discussie. Maar de meeste 
weerstand richtte zich op de nucleaire taken en 
op het concept van wederzijdse afschrikking. Die 
weerstand werd versterkt door bredere maat-
schappelijke veranderingen (zie verder 
Verhaallijn 6). 
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4 Verhaallijn 3: Nederland als 
trouwe bondgenoot

Berooid Nederland had na de bevrijding in 1945 
geen eigen krijgsmacht. Door de Koude Oorlog 
moest de aloude neutraliteitspolitieke worden 
verlaten en werden er van buiten eisen gesteld 
aan de Nederlandse defensie-inspanning. Hoe 
ging ons land daar mee om? Werd een leger 
opgebouwd, dat een voldoende kon krijgen?

4.1 Opbouw Nederlandse krijgsmacht

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog op de 
militaire infrastructuur waren enorm. Veel was 
gesloopt, beschadigd of onbruikbaar. De 
opbouw van het Nederlandse leger werd 
hierdoor ernstig gehinderd. 

Bouwen voor defensie

In de oorlog was veel militaire infrastructuur 
beschadigd. Veel gebouwen waren in zeer 
slechte staat door gebrekkig onderhoud en 
schaarste aan bouwmaterialen. Herstel 
stond centraal. Bij de verdeling van de 
budgetten kreeg de aankoop van militair 
materieel (wapens en kogels) altijd al 
prioriteit boven gebouwen of infrastructuur. 
Veel oude gebouwen uit de oorlog werden 
noodgedwongen hergebruikt in afwachting 
van nieuwbouw. Bij nieuwbouw stonden de 
functionele bruikbaarheid en de efficiëntie 
van infrastructuur en gebouwen voorop. 
Zeker na de oorlog is de architectuur “sober 
en doelmatig” te noemen.

 

4.1.1 Inzet overzee

Tijdens de Koude Oorlog voldeed trouwe 
bondgenoot Nederland op kleine schaal aan 
aanvragen om troepen in conflictgebieden 
daadwerkelijk in te zetten. Zo nam Nederland op 
verzoek van de Verenigde Naties in 1948 deel 
aan een waarnemersmissie rond Israël /Jordanië, 
de United Nations Truce Supervision Organization 
(UNTSO). In 1950 nam ons land met een infante-
riebataljon (Nederlands Detachement Verenigde 
Naties) en marineschepen deel aan de Koreaanse 
oorlog (1950-1954). Op verzoek van de 

Verenigde Naties werd in 1978 een bataljon 
uitgezonden naar de United Nations Interim Force 
in Lebanon (UNIFIL) [HL0123: Adolf van 
Nassaukazerne Zuidlaren, UNIFIL-monument, 
Havelte]. Ook in de Sinaï werden in 1982 bij de 
Multinational Force & Observers (MFO) 
Nederlandse militairen geplaatst. 

4.1.2 Amerikaanse hulp

Tussen 1950 en 1961 kreeg de Nederlandse 
krijgsmacht veel militaire steun van de 
Verenigde Staten (Mutual Defense Aid Program). 

4.2 NAVO

Het politieke en administratieve NAVO-
hoofdkwartier werd in Londen en later (van 1952 
tot 1967) in Parijs gevestigd. In 1967 kwam het 
naar Brussel. De Nederlandse krijgsmacht kreeg 
binnen de NAVO taken die vooral waren 
afgestemd op de ligging, expertise en het 
beschikbare materieel. De Nederlandse krijgs-
macht zou in tijd van oorlog vrijwel geheel onder 
NAVO-bevel worden geplaatst. 

4.2.1 Nucleair

Vanaf 1960 speelde de Nederlandse krijgsmacht 
een rol bij de mogelijke inzet van tactische 
kernwapens. De landmacht kreeg de beschikking 
over atoommijnen en nucleaire ladingen voor 
houwitsers en voor artillerieraketten [HL0113: 
Opslag nucleaire granaten SAS Doornspijk, 
’t Harde]; [HL0112: SAS Darp, Steenwijkerwold]. 
De marine kon nucleaire dieptebommen voor 
onderzeebootbestrijding inzetten. [HL: marine-
basis Den Helder], [HL0211: Marine Vliegkamp 
Valkenburg, Katwijk]. De luchtmacht had 
nucleaire luchtafweer en atoombommen die 
door tactische bommenwerpers konden worden 
afgeworpen. (F-84 Thunderstreak, F-104 
Starfighter en F-16 Fighting Falcon) [HL: 
beeldbank NIMH].
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4.2.2 NAVO-hoofdkwartieren

De inzet van marine, landmacht en luchtmacht 
zou elk binnen een ander NAVO-bevelsgebied 
vallen: de marine onder de NAVO-opperbevel-
hebber voor de Atlantische Oceaan (Supreme 
Allied Commander Atlantic) (SACLANT), de 
landmacht en luchtmacht onder de NAVO-
opperbevelhebber voor Europa (Supreme Allied 
Commander Europe) (SACEUR) met zijn hoofd-
kwartier (Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe) (SHAPE) vanaf 1966 gevestigd in Casteau 
(België). Het hoofdkwartier van de ondercom-
mandant van SACEUR voor Centraal Europa, de 
Allied Forces Central Europe (AFCENT) werd in 1967 
in Zuid-Limburg (Brunssum, Schinnen en 
Maastricht) gevestigd. De Nederlandse land- en 
luchtstrijdkrachten zouden in oorlogstijd groten-
deels ressorteren onder twee ondercomman-
danten van AFCENT namelijk die van de Northern 
Army Group (NORTHAG) en de 2nd Allied Tactical 

Air Force (2 ATAF). Het oorlogshoofdkwartier van 
die beide ondercommandanten NORTHAG/
TWOATAF werd ondergebracht nabij Maastricht 
(Cannerberg). Aan de strategische reserve voor 
inzet in Noorwegen (NATO Ace Mobile Force) 
werden mariniers, een squadron jachtvliegtuigen 
en luchttransport toegezegd.

Bouwen voor defensie

In de Cannerberg nabij Maastricht werd 
door de Nederlandse genie een 
ondergronds hoofdkwartier voor twee 
NAVO-commandanten (NORTHAG/
TWOATAF) ingericht. Op de Tapijnkazerne 
bij Maastricht werd in de vorm van een 
beschermd onderkomen een bomvrij 
verbindingscentrum gebouwd.
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4.2.3 Sleutelpuntenlijst

In 1945 vormde het kabinet de Algemene 
Verdedigingsraad voor het voorbereiden van de 
besluitvorming door de ministerraad over de 
militaire en civiele verdedigingsvoorbereiding 
met inbegrip van belangrijke investeringen en 
vraagstukken betreffende het functioneren van 
de regering in buitengewone omstandigheden. 
Hierin zaten betrokken ministers.  
De NAVO hanteerde voor te beveiligen vitale 
objecten de term Key-Point (sleutelpunt), te 
onderscheiden in: nationale key-points; en combat 
key-points.

In 1953 stelde het kabinet de Nationale 
Sleutelpuntencommissie (NSC) in, om te komen 
tot een definitieve lijst van een beperkt aantal 
voor de defensie vitale objecten in de militaire- 
zowel als in de civiele sector. Een opvallend 
verschil van inzicht openbaarde zich rond het 
noemen van een sleutelpunt de Stad 
Amsterdam. Het Ministerie van Oorlog en 
Marine achtte dat noodzakelijk, omdat door de 
hoofdstad 1/10e deel van de mankracht van de 
krijgsmacht wordt geleverd en daarnaast 
vanwege de psychologische invloed, welke een 
bombardement van Amsterdam op de bevolking 
en de strijdkrachten zou uitoefenen. De 
commissie volgde dit niet. 
De eerste sleutelpuntenlijst ‘Zeer Geheim’ uit 
1954 bevatte de sleutelpunten, die als volgt 
werden gedefinieerd: Een object dat van zodanig 
belang is voor het nationale- of NAVO 
oorlogspotentieel of “survival”-vermogen, dat 
de vernieling of ernstige beschadiging daarvan 
de nationale oorlogsinspanning, het succes van 
de operatiën of het “survival”-vermogen in 
gevaar zal brengen. Deze definitie bleef 
gedurende de gehele Koude Oorlog van kracht; 
alleen het woord survival werd vervangen door 
het vermogen tot overleven. Tenslotte stelde de 
commissie nog een suppletoire lijst in het voor-
uitzicht van objecten in het gebied ten oosten 
van de IJssel en in de Noordoostelijke provincies, 
afgestemd op de eindfase, met name de verde-
diging van het gehele Nederlandse Territoir. 
Een besluit van het kabinet om voor de jaren 
1957 t/m 1960 slechts f. 175 mln. beschikbaar te 
stellen voor de civiele verdedigingsvoorberei-
ding had tot gevolg dat de sleutelpuntenlijst van 

Entree voordeur NAVO hoofdkwartier Cannerberg

Detail stratenkaart hoofdkwartier Cannerberg Sterk beveiligde deur die toegang geeft tot een 8 km 

lang grottenstelsel Cannerberg, 2022.
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1000 civiele bedrijven werd gesplitst in een lijst 
van bedrijven van belang voor de eerste dertig 
dagen en een lijst voor de periode daarna. In de 
eerste categorie vielen dan alleen nog elektrici-
teitsbedrijven, gasbedrijven (inclusief aardgas-
putten), de aardolieraffinaderijen en -opslag-
plaatsen, alsmede het mijnengebied. Ook op 
andere gebieden werden de lijsten aan het dertig 
dagen criterium aangepast.  
De Sleutelpuntenlijst was dermate omvangrijk 
geworden dat de waarde daarvan voor de 
toepassing in de praktijk zeer twijfelachtig was. 
Besloten werd de lijst te herwaarderen op basis 
van de (gewijzigde) NAVO-definities en catego-
rieën, onder meer de dertig dagen survival-
periode. Deze lijsten bleven in regelmatig 
gewijzigde en soms sterk aangepaste vorm 
bestaan gedurende de gehele periode van de 
Koude Oorlog. De krijgsmacht kende deze als de 
Krijgsmacht Sleutelpuntenlijst (KSL); de civiele 
autoriteiten hanteerden eveneens een sleutel-
puntenlijst. 

4.2.4 NAVO-alarmeringssysteem

De NAVO gebruikte de volgende alarmeringen:

State of Military Vigilance
Afgekondigd door de NAVO na consultatie van 
de PV’s (Permanente Vertegenwoordigers = 
ambassadeurs) bij de NAVO of de NAVO-Raad 
(de ministers van buitenlandse zaken en 
defensie). Hiermee begon het voorbereiden op 
een (mogelijk) dreigende oorlogssituatie. Zo 
konden dan b.v. wel in Nederland de dienstplich-
tigen met klein verlof worden opgeroepen, maar 
nog niet om al naar het operatiegebied in 
Duitsland te vertrekken.

Formal Alert System
Afgekondigd door de NAVO (zie boven). Hiermee 
werd zowel de militaire als ook de civiele 
oorlogsvoorbereiding in gang gezet. Er waren 
drie alarmfases: Simple Alert, Reinforced Alert 
en General Alert.

Counter Surprise Military System (CSMS) 
Afgekondigd door daartoe geautoriseerde 
NAVO-commandanten in geval van onmiddel-
lijke vijandelijke aanval en dat bestond uit: State 
Orange en State Scarlet.

Entree voordeur NAVO hoofdkwartier Cannerberg

Detail stratenkaart hoofdkwartier Cannerberg Sterk beveiligde deur die toegang geeft tot een 8 km 

lang grottenstelsel Cannerberg, 2022.
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4.2.5 Voorbereiden van vernielingen

Tot de standaardopgaven van een militair 
commandant behoort het voorbereiden van 
vernielingen. Doel van deze destructieve acties 
kan onder meer zijn: hinderen van een vijande-
lijke opmars en aanvoer (bijvoorbeeld vernielen 
van bruggen in het kader van het vertragend 
gevecht of de verdediging); kanaliseren van een 
vijandelijke aanval; en/of ontzeggen van gebruik 
door een vijand, bijvoorbeeld bij een terugtocht.  
Om in voorkomend geval tot een snelle en 
geslaagde vernieling van objecten (in vaktaal 
‘kunstwerken’) te komen werden deze bruggen, 
viaducten, tunnels, gebouwen, startbanen, enz. 
van te voren verkend. Op grond van bereke-
ningen werd vastgesteld waar de springladingen 
zouden moeten worden aangebracht, hoeveel 
materiaal er voor nodig was. Per vernieling werd 
een vernielingsinstructie opgesteld, die aangaf 
welk personeel de actie moest uitvoeren, waar 
het materiaal opgeslagen lag en hoe dat 
geplaatst moest worden. Met deze activiteiten 
werd het Bureau Voorbereiding Voorzieningen 
aan Kunstwerken (BVVK) van de Genie belast. 
Dit bureau zorgde ervoor dat bij elk nieuw civiel 
en militair kunstwerk bij voorbaat in specifieke 
plaatsen voor springladingen werd voorzien. In 
NAVO-verband werd de voorbereiding van en de 
eventuele uitvoering van vernielingen gecoördi-
neerd. Het Nederlandse legerkorps bereidde zich 
er op voor en beoefende het uitvoeren van 
vernielingen b.v. bij kunstwerken over het 
Dortmund-Eemskanaal en de Eems. 
Militaire en civiele vliegvelden (met inbegrip van 
Schiphol) werden voor vernieling voorbereid; zo 
werden er onder de start- en rolbanen voorzie-
ningen getroffen (kokers), waar explosieven in 
konden worden geplaatst. Ook voor verbin-
dings- en zendinstallaties, munitie- en wapenfa-
brieken en bedrijven zoals Philips, Stork, Holland 
Signaal werden voorbereidingen getroffen en 
lagen de benodigde springmiddelen gereed. De 
marine was belast met het voorbereiden van 
vernielingen aan havens, kades, laad- en losfaci-
liteiten, zeesluizen, enz. 

4.3 Koninklijke Marine

De marine richtte zich op het ontplooien van 
maritieme slagkracht, het observeren van vloot-
bewegingen, het vrijhouden van zeeroutes en 
het verdedigen van havens. Hoofdtaak werd de 
onderzeeboot- en mijnenbestrijding. 
Aanvankelijk waren er twee smaldelen met elk 
een lichte kruiser, later één eskader, gegroepeerd 
rond een vliegkampschip, begeleid door onder-
zeebootjagers en onderzeeboten. 

Bouwen voor defensie

De Marinehaven in Den Helder werd 
uitgebouwd door de aanleg van o.a. de 
Nieuwe Haven, de Marinekazerne 
Willemsoord, een groot munitiecomplex, 
een brandstof-opslagpark en een 
magazijnencomplex [HL0222: Nieuwe 
Haven, Den Helder]; [HL0366: Willemsoord, 
Den Helder].

Onder de Commandantswoning op het 
Marineterrein te Amsterdam werd in 1962 
een verbindingsbunker gebouwd naar 
ontwerp van architect ir. F.C. de Weger. 
Onder de Verbindingsschool op het 
Marineterrein in Amsterdam werd in 1966 
naar ontwerp van architecten- en 
ingenieursbureau ir. F.C. de Weger een 
schuilkelder gebouwd voor circa 350 
militairen die werkzaam waren op het 
terrein. De bunker is midden op het 
Marineterrein gebouwd, zodat die bij een 
noodsituatie vanuit alle kanten van het 
terrein snel te bereiken zou zijn. 
Tot de jaren 1950 werden op Fort Erfprins in 
Den Helder de oude gebouwen en bomvrije 
kazerne gebruikt. In 1985 werden een nieuw 
legeringsgebouw en een nieuwe sporthal 
opgeleverd; de legering in de voormalige 
infanteriekazerne kon worden gesloopt 
[HL0194: Legering]; [HL0256: sporthal].
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4.3.1 Onderzeedienst

Nederlandse conventionele onderzeeërs, zoals 
Hr. Ms. Tonijn [CX532328, RM 532329-532345/
HL0176: Hr. Ms. Tonijn] waren relatief goed in 
staat om ongemerkt Russische onderzeeërs te 
volgen. De onderzeeboten werden ook voor 
speciale (verkennings)missies ingezet. 

4.3.2 Marine Luchtvaartdienst

De Marine Luchtvaartdienst (MLD) was belast met 
het verrichten van waarnemingen voor de vloot en 
de opsporing en bestrijding van vijandelijke onder-
zeeboten. Vanaf het vliegdekschip Hr. Ms. Karel 
Doorman opereerden jachtvliegtuigen, patrouil-
levliegtuigen (Grumman Tracker) en helikopters. 
Vanaf land vlogen gespecialiseerde vliegtuigen als 
de Lockheed Neptune, de Bréguet Atlantic en de 
Lockheed Orion. Deze waren gestationeerd op 
vliegveld Valkenburg, de basis Keflavík op IJsland 

en op de Nederlandse Antillen [HL0211: Vliegveld 
Valkenburg]. In Saint Mawgan (Cornwall) 
bevonden zich munitiedepots voor nucleaire diep-
tebommen B-57 die met de vliegtuigen van de 
marinepatrouille tegen onderzeeboten konden 
worden ingezet. Op het vliegdekschip Hr. Ms. Karel 
Doorman werden ten behoeve van de opslag van 
de B-57 speciale voorzieningen getroffen. Met een 
dummy-dieptebom werd op Marine Vliegkamp 
Valkenburg de beladingsprocedure van de 
Neptune, later Orion vliegtuigen, beoefend. 

Bouwen voor defensie

Vliegkamp De Kooy werd aangepast aan 
nieuwe taakstellingen. Er verrees een 
barakkenkamp voor de legering, hangars 
werden verbouwd en nieuw gebouwd. 
De startbaan werd aangepast. In de jaren 
1960 volgde de nieuwbouw van het 
keuken-eetzaal-complex en een sporthal 
aanbesteed. Er kwam een nieuwe 
verkeerstoren waarin naast kantoren ook 
de meteo- en vliegdienst waren 
ondergebracht [HL0367: verkeerstoren, 
De Kooy, Den Helder], [HL0368: 
trainingscentrum, De Kooy, Den Helder]. 
Voor de nieuwe Lynx-helikopters werd eind 
jaren 1970 nieuwe accommodatie gebouwd 
met kantoren, een alert-hangar en een 
nieuw opstelplatform [HL0152: Alert 
Hangaar, De Kooy, Den Helder].

Op het land werden de maritieme 
faciliteiten aan NAVO-eisen aangepast, 
o.a. Marinevliegkamp Valkenburg met een 
munitiemagazijn [HL0210: Munitiemagazijn 
De Kom, Wassenaar]. In Ouddorp (ZH) 
kwam een zendstation, in Noordwijk werd 
een ontvangststation (Noordwijk Radio – 
NORA) aangepast, in Eemnes kwam een 
interceptiestation van het Wiskundig 
Centrum, onderdeel van de Marine 
Inlichtingendienst. 

Oorlogscommandoposten werden ingericht 
onder meer in voormalige Duitse bunkers. Zoals 
voor de Chef van de Marinestaf/Bevelhebber de 
Zeestrijdkrachten in de Van Ouwenlaan in Den 
Haag, [HL0077: Hoofdkwartier Koninklijke 
Marine, Van Ouwenlaan Den Haag] voor de 

Karakteristieke 15m hoge verkeerstoren op voormalig 

vliegkamp Valkenburg. Hier verrijst binnenkort een 

grote woonwijk met referenties naar het militaire 

verleden, 2022
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Commandant Zeemacht in Nederland in 
Koudekerke, voor de commandant maritieme 
middelen te Vlissingen en voor de commandant 
maritieme middelen Rijnmond in Vineta, Hoek 
van Holland [RM 525616/Bunker Bremen, 
Vineta]. Oude Duitse bunkercomplexen werden 
ook voor opslag in gebruik genomen, zoals 
Vianda bij Hoek van Holland en het Staelduinse 
Bos. Het behoud van een eigen maritieme 
defensie-industrie speelde voor de marine een 
grote rol, getuige de productie in ons land van 
boven- en onderwatervaartuigen. 

Bouwen voor defensie

De Marine Luchtvaartdienst werd in 1947 
op vliegkamp Valkenburg ondergebracht. 
Een compleet nieuw banenstelsel werd 
aangelegd met hangars, werkplaatsen, 
magazijnen, etc. [HL0370: hangar, 
werkplaats, Valkenburg] Na de introductie 
van het Orion-patrouillevliegtuig in 1982 
werden onderhoudsvoorzieningen 
gebouwd. In 1987 is een trainingscentrum 
gebouwd met een vluchtsimulator. 

Het Marine Elektronisch Optisch Bedrijf 
(MEOB) werd in 1976 na een fusie gevestigd 
op een magazijnencomplex in Oegstgeest 
[HL0371: MEOB, Oegstgeest].

4.3.3 Mijnenuitkijkdienst

Bij de marine, belast met het verdedigen van 
havens en het vrijhouden van zeeroutes, werd in 
1949 de Mijnen Uitkijkdienst (MUD) opgericht 
die in Nederland bij haveningangen en belang-
rijke vaarwegen waakte voor het vanuit vlieg-
tuigen en vanaf schepen droppen van 
zeemijnen. [HL0302: pelorusopstand (MUD-
paal), Vlissingen], [HL0372: Mudpaal, 
IJmuiden];[HL0033: Mudpaal, Kruiningen]. 
Op Waluitkijkposten kon vanaf een Pelorusopstand 
(in de volksmond Mijnen Uitkijk Dienst palen = 
MUD paal) een gedropte mijn worden gepeild. 
[HL0035: MUD paal Havenhoofd Terneuzen]. 
Deze dienst verloor geleidelijk haar functie door 
de komst van radar en werd in 1974 opgeheven. 

4.3.4 Mijnendienst

De Mijnendienst had zowel tot taak het leggen 
van mijnenvelden als het detecteren en ruimen 
en onschadelijk maken van zeemijnen. Na de 
Tweede Wereldoorlog bleven veel mijnen een 
gevaar op de Noordzee vormen; de mijnen-
vegers en mijnenjagers hielden volop werk. 

MUD-paal op de dijk van Terneuzen, 2022 met ernaast een informatiepaneel over het functioneren van MUD-palen
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4.3.5 Kustradar

Kustradarstations van de marine waren te 
vinden in Hoek van Holland, Velsen-Noord, 
Den Helder, Huisduinen en Nieuwesluis 
(Zeeland) [HL0073: Tafelbunker, Hoek van 
Holland. Ook waren er marine-peilstations in 
Den Helder, Oudorp (ZH) en op Terschelling.

4.3.6 Konvooien

De koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag 
hadden instructies aan boord voor oorlogstijd. 
Zij konden, inclusief de bemanning worden 
gevorderd voor bondgenootschappelijke taken. 
Aan de bemanning kon een vaarplicht worden 
opgelegd. Het varen in NAVO-konvooien 
vormde in oorlogstijd een belangrijke opgave. 

Koopvaardij-officieren werden daar ook voor 
getraind. De inzet van gepensioneerde 
Marineofficieren van de Zeedienst als ‘convoy 
commodore’ met een klein verbindingsdetache-
ment van de marine was voorbereid.

4.4 Koninklijke Landmacht

4.4.1 1 NL Legerkorps

De Nederlandse landbijdrage aan de NAVO 
bedroeg na mobilisatie een compleet legerkorps 
van 80.000 manschappen. Vanaf 1950 werd in 
het diepste geheim de Rijn-IJssellinie ontworpen 
en gebouwd. Deze waterlinie, gebaseerd op 
inundatie, was vanaf 1953 tot 1964 in gebruik. 
Pas in 1990 werd de geheimhouding officieel 
opgeheven. [HL1000: IJssellinie Defensiehaven 
Arnhem, objecten Olst].

Bouwen voor defensie

De nieuwe IJssellinie [HL1000: IJssellinie]. 
Inundaties langs de Neder-Rijn, de Waal en 
de Gelderse IJssel zouden een deel van de 
hoofdweerstandslijn van de NAVO 
ondersteunen. Het water werd in de 
bovenloop van de IJssel opgestuwd met 
verplaatsbare stuwen bij Bemmel, [HL1000/
HL0264: stuw bij Oosterbeek Defensiehaven 
bij Arnhem (z.g. plan C), [HL1000/HL0177: 
defensiehaven Arnhem] en bij Olst (plan D). 
[HL0374/H0264: verplaatsbare stuw Olst]. 
Een motorponton zou drijvende pontons 
koppelen en op hun plaats varen. Een 
zandzuiger zou zand opspuiten zodat de 
pontons stabieler werden en een zanddam 
kon worden gevormd. Gevorderde schepen 
zouden worden afgezonken als extra drempel 
tegen luchtaanvallen. Om te zorgen voor 
voldoende water voor de inundaties, konden 
de sluizen bij Den Oever en Kornwerderzand 
worden gesloten om het peil van het 
IJsselmeer te verhogen [RM510382/HL0375: 
sluis Den Oever]; [RM516527/HL0205: sluis 
Kornwerderzand]. Een extra dijk, de 
Slaperdijk bij Arnhem en Nijmegen, werd 
aangelegd om schade door de stuwen aan de 
bestaande dijken te beperken [HL1000/

HL0253: Slaperdijk, Arnhem/Nijmegen]. 
Om de opmars van een vijand te voorkomen, 
werden vele sluizen en bruggen voorzien van 
speciale kasten voor springladingen. Een 
commandopost en hospitaalbunker werden 
nabij Olst gebouwd. Voor de nabijverdediging 
werden gebetonneerde tankkoepels rond 
vitale objecten van de IJssellinie geplaatst; 
eveneens werden luchtafweer opstellingen 
gebouwd. 
De vooroorlogse verdediging van de 
Afsluitdijk was in 1948, ten tijde van de 
communistische coup in Tsjecho-Slowakije 
weer in gebruik genomen. Met de realisatie 
van de IJssellinie nam het belang van de 
Afsluitdijk toe: enerzijds waren de sluizen 
voor de regeling van de waterstand van 
belang, anderzijds was er de dijk als 
opmarsroute om de inundatie heen. Naast 
bewapening met moderne mitrailleurs en 
mortieren werden drie tankkoepels 
gebetonneerd en als statische geschuts-
opstelling met een 17-ponder kanon en een 
coaxiale .30 mitrailleur uitgerust.  
Het belang van de IJssellinie verviel in 1966, 
toen besloten werd deze niet meer als 
verdedigingslinie operationeel te houden. 
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Vervolgens werd de linie ontmanteld. Een 
aantal bunkers in de omgeving van Olst 
werden als reserve behouden voor de 
landsverdediging. In de jaren zeventig kregen 
de bunker van de voormalige 
bataljonscommandopost en de 
hospitaalbunker, beide gelegen op het 

landgoed ‘De Haere´ bij Olst, een nieuwe 
bestemming. Deze bunkers werden ingericht 
als achterwaartse communicatie basis voor 
104 Waarnemings- en verkenningscompagnie 
van het Korps Commandotroepen ten 
behoeve van de communicatie met de 
commando’s achter de vijandelijke linies.
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In 1955 trad de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) 
toe tot de NAVO. Dat land voelde niets voor een 
plan dat terugtrekking achter de Rijn inhield. De 
Weser-Fulda-line werd daarom de nieuwe hoofd-
verdedigingslinie in Centraal-Europa. In 1958 
kreeg het Nederlandse legerkorps dan ook een 
verdedigingsvak toegewezen ten westen van de 
rivier de Wezer in Noord-Duitsland. In 1963 werd 
het vak naar het oosten verplaatst tot vrijwel aan 
de grens tussen de BRD en de DDR.  
De organisatie van het legerkorps werd gebaseerd 
op het Amerikaanse model (de divisiestructuur) en 
de uitrusting werd aangepast aan het voorziene 
optreden. Er verschenen grote aantallen tanks bij 
de cavalerie (de Amerikaanse Sherman en Chaffee, 
de Britse Centurion, de Franse AMX en later de 
Duitse Leopards in diverse uitvoeringen). [HL0482: 
tanks NMM, Soesterberg]. Ook de infanterie en de 
artillerie kwamen grotendeels onder pantser met 
gepantserde wiel- en rupsvoertuigen, zoals de 
DAF YP 408. Er kwamen geleide antitankwapens 
van Amerikaans en Europees fabricaat. 
De artillerie van het legerkorps kon nucleaire 
projectielen afschieten, zowel met houwitsers 
als met raketten van het type Honest John en 
later Lance. De genie kon nucleaire demolitie- 

(vernietigings) explosieven (mijnen) leggen om 
aan- en afvoerwegen te vernielen of te verstoren. 
Een deel van de genie bij het legerkorps werd 
omgevormd tot pantsergenie. 

4.4.2 Troepen in Duitsland

Vanwege oplopende internationale spanningen 
werd in 1961 besloten om een klein paraat deel 
van het Nederlandse legerkorps alvast te legeren 
in Duitsland, met als zwaartepunten Seedorf, 
Bergen-Hohne en Langemannshof [HL0376: 
kazerne Seedorf]; [HL0377: kazerne + oefenter-
reinen, Bergen Hohne]. In de legerplaats in Budel 
werd in ruil een opleidingseenheid van de Duitse 
luchtmacht ondergebracht [HL0118: kazerne 
Budel].

4.4.3 Legering

De Koninklijke Landmacht werd in vredestijd 
belast met het opleiden van de grote aantallen 

Dienstplichtigen in 1952 van de Lichte luchtdoelartillerie die oefenden in opblaasbare Dome trainers in Ede, Wezep en Den Helder. 
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dienstplichtigen en beroepsmilitairen. Om de 
grote aantallen te kunnen opleiden en 
huisvesten werden legerplaatsen gebouwd in 
Steenwijkerwold, ’t Harde, Nunspeet, Ermelo, 
Schaarsbergen, Oirschot, Ossendrecht [HL0047: 
Wederopbouwkazerne, Steenwijkerwold]; 
[HL0200: Wederopbouwkazerne, ‘t Harde]; 
[HL0382/HL0428: Wederopbouwkazerne, 
Nunspeet]; [HL0483: Wederopbouwkazerne, 
Ermelo]; [HL0197: Wilhelminakazerne, 
Ossendrecht]. In de nabijheid verschenen 
militaire tehuizen, waar de militairen in hun vrije 
tijd een huiskamer vonden. [HL0378: MT 
Oirschot]; [HL0379: MT, ’t Harde]; [HL0380: 
MT Nunspeet].

Bouwen voor defensie

Onder grote tijdsdruk werden vanaf juni 
1951 kazernes ontworpen en gebouwd bij 
Ermelo (de Generaal Spoorkazerne), bij 
Nunspeet (de Generaal Winkelmankazerne), 
bij ‘t Harde/Oldebroek (de Tonnetkazerne), 
bij Havelte/Steenwijkerwold (de Johannes 
Postkazerne) en bij Ossendrecht (de 
Wilhelminakazerne) voor de opleiding en 
huisvesting van dienstplichtigen. Later 
gevolgd door de Oranjekazerne bij 
Schaarsbergen. Binnen twee jaar moest 
legering beschikbaar zijn voor 3.000 man 
per kazerne met in totaal 40 logies-
gebouwen en bijbehorende voorzieningen 
voor 15.000 man. Drie basisgedachten 
waren leidend in het ontwerp: de scheiding 
van functies op het terrein, de aansluiting 
van het stedenbouwkundige plan op de 
omgeving en de menselijke maat. In de 
ontwerpen is de invloed van de Delftse 
hoogleraar C. van Eesteren duidelijk terug te 
vinden evenals de moderne opvattingen 
van architectuurstromingen als het Nieuwe 
Bouwen en de Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne (CIAM). Zo is de 
functionele scheiding van zones met 
verschillende activiteiten als wonen 
– ontspanning – bevelvoering – materieel in 
het stedenbouwkundig ontwerp terug te 
vinden. Ook het landschap als open 
doorlopende ruimte tussen de gebouwen.  
Afhankelijk van het omringende landschap 
zijn de kazernes verschillend uitgewerkt. 
De moderne architectuur is ook te 

herkennen in de keuzes voor platte daken, 
strakke vormgeving zonder opsmuk en 
ritmische gevels met stalen kozijnen, 
deuren en ramen. Hoewel toen acceptabel, 
bleken deze keuzes later veel onderhoud te 
vergen.  
De legeringsgebouwen waren noord-zuid 
georiënteerd, in twee of drie verdiepingen, 
met grote slaapzalen aan een centrale 
midden gang. Bijzonder waren het sanitair 
en de wasgelegenheid (weliswaar met 
alleen koud water) op elke verdieping, waar 
deze gewoonlijk buiten de gebouwen te 
vinden waren. Ook was eten op de slaapzaal 
niet meer nodig. Maaltijden werden 
geserveerd in het centrale keuken-
eetzaalgebouw in een cafetariasysteem. In 
dat gebouw waren ook de doucheruimten 
(met warm water).  
Ontspanning was voorzien in een 
ontspanningsgebouw met kantines en een 
filmzaal. Sport was mogelijk in een 
gymnastiekgebouw bij de sportvelden. Een 
centraal ketelhuis op kolen leverde warmte 
voor verwarming, warm water en stoom 
voor de keuken. [HL0186: ketelhuis RVS 
kazerne, Oirschot]. Ook vond hier de 
vuilverbranding plaats. Elke kazerne was 
voorzien van een waterzuiveringsinstallatie 
voor het afval- en drinkwater. Functies zoals 
garages en magazijnen waren 
ondergebracht bij de oefenterreinen. 
Centraal aan de appelplaats lag het gebouw 
van de commandant. Bij de ingang lag het 
wachtgebouw. Het lesgebouw zou door een 
bijzondere situering op het terrein bijdragen 
aan de stedenbouwkundige kwaliteit 
[HL0197: Wilhelminakazerne, Ossendrecht]; 
[HL0382: Gen. Winkelmankazerne, 
Nunspeet]. Net buiten de kazerne lag het 
officiershotel met zijn eigen eetzaal 
[HL0383: Officiershotel Oirschot]; [HL0384: 
Officiershotel, Schaarsbergen]. 
Zeven maanden na de eerste steenlegging, 
namen de eerste manschappen hun intrek 
in de kazerne. De ontwerpen voor de 
gebouwen voor de vijf genoemde kazernes 
dienden later als basis voor soortgelijke 
gebouwen op andere kazernes. Op de 
Ruyter van Steveninckkazerne (RVS) zijn de 
kantines uitgevoerd met meer eclectische 
details. [HL0385: kantinegebouw RVS, 
Oirschot] Het ontspanningsgebouw-
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filmzaal op de RVS-kazerne heeft twee 
verdiepingen met voor die tijd bijzondere 
paddenstoelvoeren en trappenhuizen. 
[HL0196: ontspanningsgebouw Ruyter van 
Steveninckkazerne, Oirschot. Op de 
Bernhardkazerne in Amersfoort heeft het 
keuken-eetzaal gebouw eenzelfde 
betonconstructie als het standaard 
ontwerp. Alleen is dit hier gecombineerd 
met het ketelgebouw. [HL0181: 
keukeneetzaal Bernhardkazerne, 
Amersfoort] [HL0185 Ketelhuis en eetzaal, 
Bernardkazerne, Amersfoort]. Ook de 
naastgelegen kantine is bijzonder [HL; 
kantine, Amersfoort]. Op andere kazernes 
waren soortgelijke gebouwen te vinden. 
[HL0386: Pontonnierskazerne, Keizersveer].  
Onder druk van de behoefte aan 
binnenstedelijke locaties van gemeenten 
werden veel Defensielocaties in de 
binnenstad verlaten. [HL0387:Van 
Sypensteynkazerne, Utrecht]; [HL0388: 
Hojelkazerne, Utrecht]; Nieuwbouw verving 
oude gebouwen die niet meer voldeden 
zoals in Oirschot op de Ruyter van 
Steveninckkazerne [HL0193: legering RVS, 
Oirschot] en de Wittenberg. Op de 
Kromhoutkazerne te Utrecht werd in 1975 
de officierslegering gebouwd.

4.4.4 Oefenterreinen

Het aantal oefenterreinen was beperkt; 
bovendien waren die niet ingesteld op het 
mobiele en gemechaniseerde optreden. Veel 
natuurgebieden werden in gebruik genomen als 
oefenterrein en als schietbaan; een nieuw oefen-
gebied werd ingericht in de Marnewaard 
[HL0071: gevechtsbaan Harskamp] [HL0319: 
Stingerbol Ede].  
Voor de tanks van de cavalerie kwamen er 
oefenmogelijkheden in en rond Amersfoort/
Leusden. Ook kwam er een Cavalerie 
Schietkamp op de Hors, Vlieland [HL0036: 
Tankoefengebied Leusderheide, inclusief in 1952 
aangelegde Defensieweg, tankoversteek-
plaatsen, opritten voor tanks aan de A28, 
versterkte viaducten]. 
Er werden speciale oefenterreinen met oefenob-
jecten ingericht in Harskamp en Oldebroek. De 

luchtdoelartillerie schoot aan de Noorzeekust 
zuid van Den Helder op sleepzakken getrokken 
door – later onbemande - vliegtuigen [HL0071: 
schietkamp Harskamp met oefenterrein] [HL: 
Artillerie Schietkamp (ASK), Galerij C (opleiding 
waarnemers) Legerplaats bij Oldebroek]; 
[HL0381: Vliegveld “De Knobbel” (strip, 
bekabeling, shelter, Woldbergweg/ 
Stenekomweg, Epe (OV)]. 
Ook voor de marine en de luchtmacht werden 
oefenvoorzieningen aangebracht. Zo had de 
luchtmacht twee terreinen voor bom- en schiet-
oefeningen met vliegtuigen op Vlieland en op 
Terschelling [HL0078: Marine oefenterrein, 
Texel]; [HL0389: Dourleinkazerne (mariniers), 
Texel]; [HL0390: schietkamp Waddenzee 
N. Friesland].  
Oefenterreinen in het buitenland boden 
uitkomst, zoals in Duitsland, Frankrijk, 
Noorwegen, Schotland en een laagvlieggebied 
in Canada (Goose Bay). 

Bouwen voor defensie

Vanaf de jaren 1960 voldeed het merendeel 
van de oefenterreinen niet meer. De 
mechanisering van de landmacht en 
schaalvergroting door de grote aantallen 
gepantserde wiel- en rupsvoertuigen 
vereisten meer ruimte. De bodemgesteld-
heid, waterhuishouding en vegetatie op 
veel terreinen bleek niet geschikt voor 
continue belasting door gemechaniseerde 
eenheden. Pas in de Defensienota 1974 
wordt de behoefte aan permanente 
oefenterreinen voor oefeningen van 
bataljons of grotere eenheden in Nederland 
explicieter genoemd. Het Structuurschema 
Militaire Terreinen (SMT) uit 1982 was de 
basis voor de inrichting en het beheer van 
militaire terreinen. 
In 1980 werd in de Lauwersmeer begonnen 
met de bouw van een oefen- en 
schietterrein de Marnewaard en het 
schietterrein de Kollumerwaard. Voor 
rupsvoertuigen werd een landschappelijke 
en natuurlijke omgeving gecreëerd om te 
oefenen. Het terrein werd droog gehouden 
met een drainagesysteem dat het 
grondwater 80 cm onder het maaiveld kan 
houden. Een windturbine zorgde voor de 
energievoorziening van het gemaal. De 
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gebouwen van twee en drie verdiepingen 
werden in een carré aan een beschut 
binnenterrein geplaatst. Het ontwerp 
refereert aan Groningse boerderijen die met 
hun grote dakvlakken oprijzen uit het open 
landschap. Architect was DGW&T-architect 
Ir. Kees Duivendijk. Het legeringsgebouw 
bood huisvesting aan 540 manschappen. 
In 1992 zag defensie in verband met de 
recente geopolitieke ontwikkelingen af van 
het inrichten van het schietterrein in het 
gebied van de Kollumerwaard. Het 
defensieterrein kwam hierdoor ter 
beschikking voor het Nationaal Natuurpark 
Kollumerwaard. [HL0229: Marnewaard]. 
In 1968 kwam de eerste van de vijf 
schermenschietbanen gereed. [HL0245: 
schermenschietbaan, Budel]. Vanwege 
geluidsoverlast werden in 1982 schietbanen 
omgebouwd tot schermenschietbaan. Deze 
namen met een kleinere onveilige zone 
minder ruimte in dan oudere schietbanen 
en gaven minder geluidsoverlast. Het milieu 
kreeg meer aandacht door de aanleg van 
opslagplaatsen voor afgewerkte olie.  
De introductie van een nieuw wapen leidde 
tot de bouw van de zogenaamde Stingerbol. 
De Stinger is een (draagbare) 
infraroodgeleide luchtdoelraket. Dit 
luchtverdedigingswapen beschermt 
grondobjecten en –troepen tegen 
vliegtuigen en helikopters op de korte 
afstand van 0,5 tot 5 kilometer. In de 
Stingerbol konden de militairen oefenen 
met het richten van deze raket [HL 
Stingerbol, Ede]. 

4.4.5 Opslag

Er werden ruim 100 mobilisatie- en magazijn-
complexen gebouwd, waar alle persoonlijke en 
onderdeelsuitrustingstukken werden 
opgeslagen, inclusief wapens en munitie.; ook 
de grote hoeveelheden voertuigen, pantserwa-
gens en tanks werden opgelegd. Speciale muni-
tiemagazijnen verschenen in Veenhuizen , 
Staphorst en Scherpenberg [HL0391: 
Veenhuizen] [HL0392: Scherpenberg] [RM532165: 
MMC Nieuw Balinge,] [HL0216: Wanroy] [HL0393: 
Maaldrift, Wassenaar] [HL0392: Staphorst] 
[HL0395: Nieuw-Loosdrecht] [HL0396: Ruinen] 
[HL0397: Driesprong Ede] [HL0398: Harskamp] 
[HL0399: Elst/Rhenen] [HL1000/HL0400: 
Soesterberg] [HL0401: Maartensdijk] [HL0402: 
Driehuis/Grave] [HL0403: Groesbeek] [HL0404: 
Ulicoten 2] [HL0405: Rucphen] [HL0406: 
Zuidgeest] [HL0407: Lieshout] [HL0408: 
Oirschot] [HL0409: Weert] [HL0410: 
Haatlanderdijk (uniek), Kampen] [HL: MMC Fort 
Spaarndam Noord]. De Van Heutszcompagnie 
was belast met de beveiliging en de controle van 
mobilisatie- en magazijncomplexen.

Bouwen voor defensie

De landmacht ging in de jaren 1950 uit van 
één parate en een aantal mobilisabele 
infanteriedivisies. Spreiding van de opslag 
over het land was noodzakelijk om in tijden 
van oorlog verstoring van de mobilisatie te 
voorkomen. Locaties werden bepaald waar 
goedkope en vaak onbruikbare zandgronden 
beschikbaar waren. Een mobilisatiecomplex 
bestond standaard uit een wacht-/kantoor-
gebouw, een eenvoudige werkplaats, 
meerdere loodsen voor wielvoertuigen en 
voor gewoon materieel. Waar nodig werd dit 
aangevuld met tankloodsen (T-loodsen), 
magazijnen voor munitie en verbindings-
middelen en met opslagplaatsen (L-loodsen) 
voor benzine, olie en smeermiddelen (BOS). 
Op elk complex waren een woning voor de 
bewaking en één voor de beheerder [HL0326 
Voormalig MOB-complex, Veldhuizen]. De 
voertuigen konden langs de toevoerweg 
voor de loodsen parkeren. De breedte van de 
naar buiten openslaande deuren van de 

In de Stingerbol in Ede (bouwjaar 1983) werd aan de 

hand van simulaties getraind met Stingers, 2022.
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tankloodsen was berekend op de breedte 
van een mogelijke opvolger van de toen in 
gebruik zijnde tank. De hogere bouwkosten 
werden voor lief genomen voor een grotere 
flexibiliteit. De buitenwanden van 
magazijnen voor verbindingsapparatuur 
waren van gewapend beton en hadden 
stalen luiken voor de ramen om bestand te 
zijn tegen scherfwerking van een eventuele 
bom. De opslag van explosieven, 
brandstoffen en geneesmiddelen vroeg ook 
om specifieke bouwkundige eisen [HL0493 
BOS-complex, Bennekom]. Op complexen 
waar rupsvoertuigen werden opgeslagen, 
werd een gesloten rijcircuit voor testritten 
ingericht. Bij de bouw bleek dat de 
naoorlogse industrie soms moeite had om 
aan de specifieke materiaaleisen te voldoen 
[RM532165: MOB Nieuw-Balinge.] [HL0216: 
MOB Wanroij]. 
 
Nieuwe NAVO-normen voor munitieopslag 
leidden tot de concentratie van 
munitiemagazijnen in grotere complexen 
met een veel grotere vrije ruimte rondom 
een complex. Veel kleine complexen, vaak 
gelegen op oude forten in de Randstad, 
werden ontruimd omdat zij hier niet aan 
voldeden en omdat er te weinig 
manoeuvreerruimte was voor de grote en 
zware munitievoertuigen en vorkheftrucks. 
Dit leidde tot de bouw van nieuwe 
complexen als Mobilisatiecomplex 
Maartensdijk in de Provincie Utrecht, 
[HL0401: MC Maartensdijk] MC Veenhuizen 
in 1982 [HL0391: MC Veenhuizen] en MC 
Bergen in 1988 [HL0411: MC Bergen]. De 
munitiemagazijnen werden zo gebouwd dat 
ontploffende munitie in één magazijn geen 
gevolgen had voor de andere magazijnen. 
Een elektronisch systeem zorgde voor de 
beveiliging; hondenkennels en een 
trainingsbaan werden gebouwd voor de 
bewaking [HL0262: trainingsbaan honden, 
Veenhuizen]. De capaciteit van 
mobilisatiecomplexen werd vergroot door 
de bouw van meer 2e echelons 
onderhoudswerkplaatsen en T- en 
L-opslagloodsen. Op het Mobilisatiecomplex 
Oudemolen werd een tankbaan aangelegd 
voor het maken van proefritten [HL0412: 
tankbaan Oudemolen].

4.4.6 Onderhoud

Er stroomde bij Defensie veel nieuw materieel in. 
Daarvoor werden extra werkplaatsen gebouwd. 
Het groot onderhoud van tanks, pantservoet-
tuigen, genie- en verbindingsmateriaal werd 
uitgevoerd bij gespecialiseerde werkplaatsen.

Bouwen voor defensie 

In 1949 werd voor de rijopleiding van 
tankbemanningen achter de 
Bernhardkazerne in Amersfoort een 
oefenbaan van 720 m aangelegd op het 
tankoefenterrein De Vlasakkers. Het 
intensieve gebruik van zware rupsvoertuigen 
op de oefenterreinen legde een zware tol op 
de structuur van de grond. Begroeiing 
verdween, met sterke erosie als gevolg. In 
1958 werden nieuwe inrichtingsplannen 
opgesteld voor de Leusder-, de Oirschotse- 
en de Elspeetseheide. De ontwatering werd 
aangepakt en het terrein werd beplant. 
Oefenen in open terrein was mogelijk op een 
speciale zandbaan om de heide te sparen. In 
1953 werd begonnen met het ontwerp en de 
bouw van de Tank-onderhoudswerkplaats in 
Leusden. De werkplaats bestond uit een 
demontage- en montagehal, een 
proefstandgebouw, een ketelhuis, een 
benzinepompgebouw, verfopslag 
magazijnen en een kantoorgebouw [HL0037: 
tankwerk-plaats Leusden]. Andere 
werkplaatsen werden gebouwd in Dongen, 
[HL0259: tankwerkplaats Dongen.] het 
Geniepark in Maarn, [HL0174: Geniepark, 
Maarn] de Geniewerkplaats in Alphen a/d 
Rijn en [HL0175: Geniewerkplaats, Alphen a/d 
Rijn] de verbindingsdienstwerkplaats in 
Utrecht [HL0413: Verbindingsdiensten 
werkplaats, Utrecht].  
Voor de luchtverdediging met 
luchtdoelartillerie werd in het begin van de 
jaren vijftig in Den Haag in een Duitse 
bunker een Anti-Aircraft Operations Centre 
(AAOC) ingericht. Twee nieuwe AAOC 
commandobunkers werden gebouwd in 
Kloetinge en Bilthoven [HL0414: Light 
Anti-Aircraft Operations Centre 
(luchtdoelartillerie), Bilthoven].
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4.4.7 Host Nation Support

In ons land was de Nationaal Territoriaal 
Commandant verantwoordelijk voor de territo-
riale verdediging van Nederland en voor de rol 
als gastland voor NAVO-partners (Host Nation 
Support). In dat kader was de aan- en afvoer van 
Amerikaanse en Britse troepen en materiaal 
naar/via Nederland van groot belang. Voor Britse 
passanten bestond in Hoek van Holland het zgn. 
Transit Camp. Het Amerikaanse Military Traffic 
Management Command (MTMC) in Capelle 
vormde aan Amerikaanse kant het reisbureau.

4.4.8 Forward Storage Sites 
Prepositioned Organizational 
Material Storage Sites

In ons land werden grote hoeveelheden 
Amerikaans materieel (tanks, pantserwagens, 
voertuigen, enz.) opgeslagen in Prepositioned 
Organizational Material Storage Sites (POMSS) in 
Vriezenveen, Coevorden, Ter Apel, Brunssum en 
Eygelshoven. In voorkomend geval hoefden de 
Amerikanen alleen nog het personeel naar 
Europa te verplaatsen. 

Bouwen voor defensie

Om sneller te kunnen reageren op een 
mogelijk aanval uit het oosten werd 
besloten tot vergroting van de 
opslagcapaciteit in Duitsland met Forward 
Storage Sites (FSS). De bouw werd uitgevoerd 
door een industriële bouwer van grote 
standaard magazijnloodsen.  
In 1978 besloot de NAVO het materieel voor 
drie extra Amerikaanse divisies op te slaan 
in Prepositioned Organizational Material 
Storage Sites (POMSS) in Vriezeveen, 
Coevorden, Ter Apel en Brunssum. 
[HL0082:POMSS, Brunssum] In Brunssum 
werden 20 opslagloodsen gebouwd van 
55 x 60 m. In Eygelshoven werd een 
complex aangelegd voor de opslag van 
tactische reserves [HL0237: Eygelshoven]. 

4.4.9 Militair Geneeskundige Dienst

De Militair Geneeskundige Dienst moest de 
geneeskundige zorg voor het militair personeel in 
vredestijd in binnen- en buitenland verzorgen. In 
oorlogstijd moest er een geneeskundige aan-en 
afvoerketen worden opgebouwd, te velde 
bestaande uit hulpposten, verbandplaatsen, veld-
hospitalen, enz. Daarnaast werden voorzieningen 
in militaire en civiele ziekenhuizen getroffen.

Bouwen voor defensie

In Heerlen werd een doorvoerhospitaal met 
1.000 bedden ingericht in een gehuurde 
bedrijfshal. [HL0352: doorvoerhospitaal 
Heerlen]. In 1984 werd onder het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam een 
noodhospitaal ingericht. Dit is nooit als 
zodanig in gebruik genomen. [HL0143: AMC 
noodhospitaal, Amsterdam]. Eind jaren 1970 
kon de Johan Friso Kazerne in Assen worden 
omgebouwd tot noodhospitaal met zes 
operatieblokken, verpleegafdelingen en 
ontsmettingsruimten. Het benodigde 
materiaal voor de inrichting, waaronder 
kranen, wastafels en leidingen, werd door de 
regionale bouwdienst van de Genie 
(Dienstkring) op eigen initiatief op voorraad 
gehouden als voorzorg voor tijden van 
conflict. 
Bij de bouw van het Centraal Militair 
Hospitaal (CMH) bij het UMC Utrecht werd 
ook een noodhospitaal gebouwd en 
ingericht. Het huist in een afgescheiden deel 
van het UMC Utrecht en is binnen een half 
uur operationeel. Het is achtduizend 
vierkante meter groot en telt 200 bedden, 
twaalf intensive-care plekken en drie 
operatiekamers. Het hospitaal heeft een 
eigen ingang, gescheiden luchtbehandeling, 
goederengebruik en afvalverwerking.

 
4.4.10 Verkeer en vervoer

De spoorwegen moesten grote aantallen platte 
voertuigen (aangeschaft door defensie) kunnen 
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inzetten voor het vervoer van tanks, pantser-
voertuigen, artillerie- en geniematerieel vanuit 
raccordementen (overslagplaatsen) te Oirschot, 
Amersfoort, Assen, Steenwijk, en ’t Harde naar 
het operatiegebied. Ook moesten treinen 
kunnen worden omgebouwd als hospitaaltrein 
voor de afvoer van gewonden.  
Grote aantallen civiele voertuigen werden op 
een lijst geplaatst om bij mobilisatie gevorderd 
te worden. Zo werden vrachtwagens met 
oplegger en autokraan, in civiel gebruik voor het 
vervoer van bouwmaterialen, na mobilisatie 
bestemd voor het transport van munitie. 
Vorderingen van scholen, andere infrastructuur 
en faciliteiten werden voorbereid; daar werden 
in het geheim aansluitingen voor militaire 
verbindingen aangelegd.  
Een deel van het wegennet in Nederland werd in 
vredestijd voorbestemd als Militair Basiswegennet; 
het werd geschikt gehouden voor zwaar militair 
vervoer; het zou na alarm exclusief bestemd zijn 
voor militair gebruik onder regie van een 
militaire verkeersorganisatie. Op regelmatige 
basis werden alle hoogtebeperkingen op het 
Militair Basis Wegennet nagemeten. Alle bruggen, 
duikers, enz. werden voorzien van een brug-
classificatie voor zowel wielvoertuigen als rups-
voertuigen bij één- en tweerichtingsverkeer. Bij 
de bouw van kunstwerken, zoals bruggen en 
viaducten, werden voorbereidingen voor een 
eventuele vernieling ingebouwd. De benodigde 
hoeveelheid springstof werd in een munitie-
complex in de omgeving gereed gelegd.

Bouwen voor defensie

Er werden oorlogscommandoposten 
ingericht. Voor de Bevelhebber der 
Landstrijdkrachten in een voormalige 
Duitse commandobunker in Wassenaar 
[RM525975: Commandopost BLS 
Clingendael], voor de Nationaal Territoriaal 
Commandant in een nieuwe onderkomen in 
Gouda [HL0121: Territoriaal Commando, 
Gouda] en voor een deel van de staf van 1e 
Legerkorps in Apeldoorn. Ook in de diverse 
provincies werden oorlogscommando-
posten voor de Provinciaal Militaire 
Commandanten ingericht voor het geval dat. 
Zoals in Vught en onder een nieuw 
kantorenpand van defensie (Luitenant-
generaal Koopkazerne) aan de Croeselaan 

in Utrecht. [HL0065 Commandopost 
Provinciaal Militair Commando (PMC) 
Noord-Brabant in Vught] [HL0124: PMC 
Zuid- Holland (Duitse bunker, met 
zendstation), Zuidduinen, Katwijk] [HL: 
Gouda] [HL0415: Capelle a/d IJssel].

4.4.11 Verbindingen

Het Nederlandse legerkorps beschikte in de 
eerste decennia van de Koude Oorlog over veel 
lijn-en radioverbindingen. Ook had men de 
beschikking over een zogeheten 4-lijns straal-
zender / draaggolfsysteem voor rechtstreekse 
verbindingen tussen diverse commandoniveaus. 
In de jaren zestig werd een raster verbindings-
systeem geïntroduceerd waarop staven en 
eenheden konden aansluiten met een bij de 
betreffende staf of eenheid ingedeeld straalzen-
derdetachement. Binnen 101 Verbindingsgroep 
van het Legerkorps werd hiervoor in 1962 het 
106 Rasterbataljon opgericht.

Voor de territoriale sector was het militair 
Diensttelefoonnet het aangewezen communica-
tiemiddel zowel voor vredesgebruik als in 
oorlogstijd. In de beginperiode van de Koude 
Oorlog beschikten de meeste objecten van 
defensie en de krijgsmacht, op een enkele 
uitzondering na, over handbediende telefoon-
centrales. Deze zogeheten eindcentrales werden 
door middel van vaste verbindingen gekoppeld 
op het netwerk van handbediende knooppunt-
centrales voor het maken van interlokale verbin-
dingen. In de jaren zestig t/m de jaren tachtig 
werden de meeste van deze eindcentrales op de 
militaire complexen geautomatiseerd. Begin 
jaren tachtig werd ook het handbediende 
netwerk van vijf knooppuntcentrales geautoma-
tiseerd. Hiertoe werden drie automatische 
knooppuntcentrales ondergebracht in 
Oegstgeest, Breda en Harderwijk. De apparatuur 
werd geplaatst in Elektromagnetische Puls 
(EMP)-beveiligde onderkomens, in Oegstgeest in 
de communicatiebunker aan de Kwaaklaan, in 
Breda in het gebouw van het voormalige 
Luchtwachtcentrum van het Korps 
Luchtwachtdienst waar ook de handbediende 
knooppuntcentrale was ondergebracht. In 
Harderwijk werd een nieuwe bunker gebouwd 

39
—



speciaal voor de nieuwe automatische knoop-
puntcentrale. In Abtswoude werd in het kader 
van een door de NAVO gefinancierd object een 
communicatiebunker gebouwd, die deel 
uitmaakte van het zogenoemde Plan Den Haag. 
Dat behelsde een complex samenstel van 
defensie- en PTT kabels en versterkerstations in 
de regio Den Haag ten behoeve van de overheid, 
defensie en de krijgsmachtdelen. De verbin-
dingen van het Militaire Diensttelefoonnet 
waren van oudsher grotendeels geschakeld via 
de kwetsbare infrastructuur van de PTT. Een 
Statisch Verbindingsstelsel Krijgsmacht (SVK) 
met verbindingen in eigen beheer bleek in 1976 
niet haalbaar. Om deze redenen besloot de 
Koninklijke Landmacht om het operationele 
telefoon- en telegraafverkeer in de territoriale 
sector te accommoderen in de verbindingssys-
temen van de Koninklijke Luchtmacht. Het tele-
foonverkeer werd ondergebracht in het 
Automatic Switching Communication Network 
(ASCON) en het telegraafverkeer (telex) werd 
deel van het Automatic Message Switching 
Network (AMSS). Hiertoe werd het uit acht 
knooppunten (nodes) bestaande netwerk van 
ASCON met twee knooppunten uitgebreid voor 
de verwerking van het KL-telefoonverkeer. Voor 
het KL-telegraaf verkeer in het AMSS werd de 
voormalige Anti-Aircraft Operations Centre 
bunker, later gebruikt als communicatiebunker 
in Bilthoven na een ingrijpende renovatie  
(1976-1982) ingericht als Telegraaf Concentratie 
Centrum (TCC). 
Na de aanleg van een eigen landelijk militair 
glasvezelkabelnet, het Netherlands Armed 
Forces Integrated Network (NAFIN) en de 
invoering van een geautomatiseerd berichten 
distributiesysteem (BERDIS) werden het ASCON 
en het AMSS rond de eeuwwisseling buiten 
gebruik gesteld. ASCON en AMSS waren 
essentiële operationele communicatiesystemen 
gedurende de laatste fase van de Koude Oorlog. 
Voor de commandovoering in de territoriale 
sector beschikte de Nationaal Territoriaal 
Commandant (NTC) over drie radio commando-
netten voor het contact met de Provinciaal 
Militaire Commando’s. De radioparken (zend/
ontvangst stations) bevonden zich in een 
(voormalig Duits) bunkercomplex in Katwijk, het 
Schefferkamp in De Lier en het voormalig fort 
Wierickerschans, gelegen tussen Bodegraven en 
Woerden. 

Voor de communicatie van de Bevelhebber 
Landstrijdkrachten en het Legerkorps-
achtergebied met het Legerkorps te velde op de 
Noord-Duitse laagvlakte beschikte de landmacht 
vanaf 1976 over een Troposcatter communicatie-
s ysteem. Voor de verbinding vanuit Den Haag 
(kantorenflat 32, Frederikkazerne) naar mobiele 
stations in het in Duitsland gelegen legerkorpsvak 
en het verzorgingscommando in de omgeving 
van Cloppenburg (D.) werd een statisch relaissta-
tion ingericht op het terrein van kamp Holterhoek 
in Eibergen. Voor de verbindingen werden 
beschermde posten gebouwd in Oegstgeest en 
Harderwijk, Breda en Abtswoude [HL0416: tele-
foonbunker Oegstgeest] [HL0417: Telex 
Concentratie Centrum, Groenekan/ Bilthoven].

Bouwen voor defensie

Het Defensie Computer Centrum (later 
Duyverman Computer Centrum genoemd) 
was gevestigd in een tweetal kantoor-
barakken en in een bunker in het voormalige 
Luchtmacht Navigatiestation Zuid (NSZ) in 
Maasland [HL0353: DCC, Maasland].

4.4.12 Korps Nationale Reserve

Op 15 april 1948 werd de Nationale Reserve 
opgericht omdat een groot deel van de 
Nederlandse strijdkrachten in die tijd in 
Indonesië was en de dreiging uit de Sovjet-Unie 
toenam. De Nationale Reserve groeide uit tot 
een volwaardig, breed inzetbaar deel van de 
landmacht. In de jaren 1980 deden de eerste 
vrouwen hun intrede in de Nationale Reserve, 
die later een zelfstandig korps werd.

4.5 Koninklijke Luchtmacht

De Koninklijke Luchtmacht kreeg veel taken: 
luchtverdediging, offensieve operaties, tactische 
grondsteun, luchttransport, fotoverkenning en 
luchtsteun met lichte vliegtuigen voor het 1 NL 
Legerkorps. Vrijwel de gehele operationeel 
inzetbare capaciteit werd reeds in vredestijd aan 
de NAVO toegewezen. 
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Bouwen voor defensie

Na de oorlog moesten ruim 900 vliegtuigen 
en 30.000 personeelsleden op de 
vliegvelden worden ondergebracht. Op alle 
vliegvelden waren nieuwe gebouwen nodig 
waaronder hangars, werkplaatsen, 
magazijnen en opslag voor olie en 
brandstof. Deze nieuwe gebouwen moesten 
ook nog voldoen aan de NATO approved 
criteria and standards. [HL0418: Kamp Gilze] 
[CX516950, RM 516951 - 525962, HL0217: 
munitiecomplex Gilze Rijen]. Op de 
vliegvelden kwamen transportable hangars 
die geschonken waren door het Britse 
Gemenebest. Financiering van de bouw 
vond plaats via het daarvoor ingestelde 
NAVO-infrastructuurfonds. Vanwege het 
nijpend tekort aan bouwmaterialen, werd 
gekozen om te bouwen in lichte en 
goedkope constructies. Later bleek het 
onderhoud daarvan erg intensief en 
kostbaar te zijn. Start- en rolbanen werden 
verlengd, verbreed en verzwaard. Om aan 
de NAVO-eis (het aantal squadrons per 
vliegveld) te voldoen werd vliegbasis de 
Peel geheel nieuw aangelegd. Het starten 
en landen van vliegtuigen werd begeleid 
door een beschermde local control bunker op 
het vliegveld [HL: local control bunker, 
historische collectie, De Peel]. Camouflage 
en veiligheid kregen veel aandacht, onder 
andere door specifieke beplanting rond de 
vliegvelden. Buiten de vliegvelden werden 
voor de verkeers- en gevechtsleiding 
verschillende navigatie-radarstations 
gebouwd. 
Vanwege het beperkte radarbereik zorgde 
in de beginjaren een uitgebreid stelsel van 
luchtwachttorens voor de waarneming van 
laagvliegende vliegtuigen. Veel van deze 
torens werden opgebouwd uit een modulair 
raatsysteem van schokbeton elementen 
door de NV Raatbouw en de NV 
Schokbeton, architect Marten Zwaagstra 
[HL1200: luchtwachttoren Nieuw Namen]. 
De invoering van computergestuurde radars 
maakte de fysieke waarnemingen van 
vijandelijke vliegtuigen vanaf de 
luchtwachttorens door het Korps 
Luchtwachtdienst overbodig.  
De luchtverkeersleiding en gevechtsleiding 
kon dankzij verbeterde radars 

geconcentreerd worden. Dit leidde tot het 
opheffen van een aantal navigatiestations. 
Een aantal van de vrijkomende objecten 
kreeg een herbestemming en werd door 
DGWT aangepast aan de nieuwe 
bestemming.

4.5.1 Korps Luchtwachtdienst

Vanwege het beperkte radarbereik zorgde in de 
beginjaren een uitgebreid stelsel van waarne-
mingsposten, ondergebracht op hoge bestaande 
objecten en op een uitgebreid stelsel van lucht-
wachttorens voor de waarneming van laagvlie-
gende vliegtuigen. Tussen 1951 en 1955 werden 
276 luchtwachttorens [HL1200/HL0007: 
Luchtwachttoren Eede, Eede Zeeuws-
Vlaanderen] ingericht, van waaruit vrijwilligers 
van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) (1950 tot 
1968) laag onder de radar vliegende toestellen 
konden rapporteren. De over het land verspreide 
luchtwachttorens waren ingedeeld in lucht-
wachtkringen die waren aangesloten op een 
luchtwachtcentrum (LWC). Deze luchtwacht-
centra bevonden zich grotendeels in beschermde 
onderkomens in Groningen, Leeuwarden, 
Deventer, Amersfoort, Alkmaar, Rotterdam, 
Breda en Eindhoven. Het nut van de luchtwacht-

Luchtwachttoren 6H3 Oudemirdum (bouwjaar 

1953), particulier eigendom, 2022. De toren stond 

ter camouflage in de bosrand. Zo viel hij vanuit de 

lucht minder op.
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torens en luchtwachtcentra verdween door inzet 
van snellere straalvliegtuigen en betere radar-
dekking. Na de opheffing van het Korps 
Luchtwachtdienst werd een deel van de vrij-
komende infrastructuur benut voor andere 
functies. Een deel van de luchtwachttorens werd 
kort na de opheffing van de luchtwachtdienst 
ontmanteld en een aantal torens kwam ter 
beschikking van de BB-organisatie. Van de acht 
Luchtwachtcentra (LWC) is het gebouw van het 
LWC Breda nog lang in gebruik gebleven bij 
defensie [HL1200/HL0007 Luchtwachttoren met 
BB-bunker, Eede] [HL1200/HL0030: KLD-toren 
op VIS-kazemat, Strijensas] [HL0075: lucht-
wachtcentrum, Breda] [HL0076: 
Luchtwachtcentrum KLD, Leeuwarden] [HL0208: 
Luchtwachtcentrum KLD, Alkmaar]. 

4.5.2 Luchtverdediging

De luchtverdediging van de NAVO in Centraal-
Europa bestond uit drie gordels: het meest 
oostelijk de Hawk-raketten (voor de lage en 
middelbare hoogte), westelijk daarvan de Nike-
raketten (voor vliegtuigen op grote hoogten) en 
nog westelijke de jachtvliegtuigen [HL0419: 
Nike-raketten/ LA en IFC, Schöppingen kamp]; 
[HL0420: Groep Techniek en Materieel Geleide 
Wapens in Bramsche hergebruikt]; [HL0421: 
Hawk: Hoysinghausen]. Deze drie gordels liepen 
van Denemarken tot en met Zuid-Duitsland. De 
luchtverdediging was in vredestijd volledig 
bemand en inzet gereed. De Hawk-raketten 
moesten al in vredestijd gereed zijn om binnen 
minuten afgevuurd te kunnen worden. De Nike-
raketten hadden een soortgelijke paraatheid, 
terwijl er altijd jachtvliegtuigen klaar stonden 
om op te stijgen: Quick Reaction Alert (QRA). De 
Nederlandse bijdrage op de grond bestond uit 
vijf groepen geleide wapens en een logistiek 
centrum, alle gevestigd in Duitsland. De Nike-
raketten konden ook met kernkoppen worden 
uitgerust. 

Bouwen voor defensie

In Duitsland werden twee groepen geleide 
wapens met Nike-raketten geplaatst als 
onderdeel van een raketgordel voor de 
luchtverdediging. Drie groepen geleide 

wapens werden uitgerust met Hawk-
raketten en eveneens gestationeerd in 
Duitsland. De Duitse bouworganisatie 
verzorgde de nieuwbouw in overeen-
stemming met NAVO-voorschriften. Voor 
de Nederlandse militairen en hun gezinnen 
werden een duizendtal woningen door de 
Geniedienst BRD gehuurd van particulieren. 
Tien basisscholen werden opgericht en 
enkele scholen voor voortgezet onderwijs. 

In Nederland werden navigatiestations in 
gevechtsleidingscentra in bunkers onderge-
bracht. Bovengronds werden radaropstellingen 
geplaatst. Het betrof: Nieuw-Milligen 
(Navigatiestation Veluwe, NSV), Winterswijk 
(Navigatiestation Achterhoek, NSA), 
Appingedam/Holwierde (navigatiestation 
Groningen, NSG), De Lier (Navigatiestation Zuid, 
NSZ) en Den Helder (Navigatiestation Noord, 
NSN). In verband met onder meer het beschik-
baar komen van modernere radarsystemen met 
een grotere reikwijdte werden eind jaren zestig 
de Navigatiestations in Holwierde (NSG), in 
De Lier (NSZ) en Den Helder (NSN) ontmanteld. 
De taken van deze Navigatiestations werden 
overgenomen door het station in Nieuw-
Milligen (NSV). Delen van de infrastructuur van 
het voormalige NSZ werden in gebruik genomen 
voor de bouw van het Duyverman Computer 
Centrum in Maasland. De marine nam complex 
NSN over [HL0218: in goede staat, Appingedam] 
[HL; bunker Militair Operatie Centrum Nieuw- 
Milligen]; [HL0069: bunker navigatiecentrum, 
Nieuw Milligen]. Op de vliegbases Leeuwarden 
en Soesterberg stonden jachtvliegtuigen paraat 
(Quick Reaction Alert) om ongewenste indringers 
te onderscheppen [Gemeentelijk monument/
HL1100/HL0115: Zulu-hangar, Soesterberg].

Amerikanen op Soesterberg
Voor de luchtverdediging kwam in 1954 een 
Amerikaans squadron (32nd Tactical Fighter 
Squadron) onder operationeel bevel van de 
Nederlandse luchtmacht [HL1100: Vliegbasis 
Soesterberg, Commando-bunker, shelters, enz.]. 
Het squadron had eigen commandoposten en 
beschermde onderkomens op de vliegbasis 
Soesterberg. 
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Bouwen voor defensie

Camp New Amsterdam. Om de komst van 
de United States Air Force Europe (USAFE) naar 
Soesterberg eind 1954 mogelijk te maken, 
werden ongeveer 30 grote en kleine 
gebouwen gebouwd in het Camp New 
Amsterdam bij het Wallaardt Sacrékamp 
[HL0169: kamp Nieuw Amsterdam]. Met de 
jaren groeide de behoefte aan gebouwen en 
infrastructuur. Voor de gezinnen van het 
Amerikaans personeel werden 
voorzieningen gebouwd zoals een lagere en 
een middelbare school, een bowling, een 
kindercrèche en een supermarkt. [HL0169: 
kamp Nieuw Amsterdam, Soesterberg] Voor 
het Amerikaanse personeel van de 
vliegbasis Soesterberg werden in de wijk 
Gemini houtskeletbouw woningen gebouwd, 
van uit Amerika geïmporteerde 
geprefabriceerde houten wanden, vloeren 
en daken. De fundering, het metselwerk op 
de begane grond en de installatie waren 
Europees. Een Nederlandse aannemer 
voerde het werk uit [HL0169: Kamp Nieuw 
Amsterdam in de wijk Gemini 
houtskeletbouw woningen, Soesterberg].

4.5.3 Tactische luchtsteun en 
luchtverkenning

De tactische luchtstrijdkrachten hadden een 
(nucleaire) taak, waarbij binnen minuten na 
alarm opgestegen moest worden om doelen in 
Warschaupact-gebied uit te schakelen. Andere 
taken waren het aanvallen en uitschakelen van 
troepen en objecten in het achtergebied van 
aanvallende troepen, luchtverkenning en directe 
luchtsteun aan grondtroepen. De luchtmacht 
beschikte op Vlieland over de Vliehors Range, 
waar NAVO-vliegtuigen met scherpe bommen 
en raketten konden oefenen [HL0485: Cornfield 
Range, Vlieland].

4.5.4 Luchttransport en helikopters

De luchtmacht verzorgde daarnaast met een 
squadron transportvliegtuigen het luchttrans-

port en voorzag met een Groep Lichte 
Vliegtuigen (vliegtuigen en helikopters) het 
Nederlandse legerkorps van een luchtcompo-
nent voor onder meer artilleriewaarneming en 
verkenningen [HL0074: Luchtmacht-monument 
Soesterberg]. 

4.5.5 Vliegvelden

De vliegvelden werden aangepast aan de NAVO-
richtlijnen en sommige werden mede ingericht 
voor het onderbrengen van Amerikaanse 
squadrons. Deze Collocated Operating Bases 
hadden alle voorzieningen voor het operationeel 
onderbrengen van een extra (Amerikaans) 
squadron. Voor de nabij-verdediging van 
vliegbases, zoals Soesterberg en Volkel werden 
Staghound pantserwagens van hun wielen 
ontdaan en gebetonneerd. De draaibare koepel 
werd voorzien van een mitrailleur. Vanaf 1994 
werden HAWK-raketsystemen van de Groepen 
geleide Wapens in Duitsland teruggetrokken 
naar Nederlandse vliegbases voor de grondge-
bonden luchtverdediging in combinatie met 
Bofors 40L70 luchtdoelgeschut en de van de 
schouder af te vuren Stinger raket. Voor de 
Flycatcher radars werden verhoogde opstellings-
plaatsen gemaakt. 

Bouwen voor defensie

De aanwijzing van Soesterberg als Collocated 
Operating Base vereiste extra aanpassingen. 
Voor trainingen moesten vliegtuig-
simulatoren worden gebouwd .[HL1100/
HL0267: vliegsimulator, Soesterberg]. Ook 
de Vliegbasis Gilze Rijen werd aangewezen 
als veld voor een Amerikaans squadron in 
oorlogstijd. In de jaren 1970 werden 
hiervoor diverse voorzieningen gebouwd en 
werd het banenstelsel gerenoveerd. In de 
jaren negentig bouwde defensie betonnen 
schuilbunkers en langs de grenzen van 
diverse bases observatie- en wachtposten. 
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4.5.6 Vliegtuigtypen

In deze verhaallijn worden de vele types vlieg-
tuigen, waarover de Koninklijke Luchtmacht 
tijdens de Koude Oorlog beschikte, niet specifiek 
beschreven. Daarvoor wordt verwezen naar 
andere bronnen en het Nationaal Militair 
Museum (NMM) in Soesterberg.

4.5.7 Geluidshinder

Ontwikkelingen in de maatschappij vroegen om 
maatregelen voor het terugdringen van de 
geluidshinder van civiele en militaire vliegtuigen. 
Dit leidde tot de Luchtvaartwet (1958), waarin 
vliegtijden en vlieggebieden werden vastgelegd. 
Per geluidszone werden voorzieningen getroffen 
en werden de maatregelen daarop afgestemd.
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4.5.8 Shelters

Met NAVO-financiering werden na de Zesdaagse 
Oorlog van 1967 betonnen vliegtuigshelters 
gebouwd, waarin jachtvliegtuigen en bommen-
werpers doorlopend in hoge staat van 
paraatheid konden worden gehouden (bijvoor-
beeld op de vliegbasis Volkel en Soesterberg). 
[HL1100/HL0107/HL0148/HL0150: shelters 
vliegbasis Soesterberg], [GM/HL1100/HL0115: 
Zulu hangaar, Soesterberg]. [HL0323: vliegveld 
Twente]; [HL0422: vliegveld Leeuwarden]. Er 
waren vijf vliegvelden met een zogeheten 
verspreidingsgebied waarvan het Wing 
Operations Center (WOC-gebouw) het 
middelpunt vormde. Het betrof de vliegbases 
Leeuwarden (Dronrijp), Soesterberg (Leusden/
Hamersveld), Twente (Twekkelo), Eindhoven 
(Vessem) en Volkel (Erp). Gilze-Rijen had een 
verspreidingsgebied met een (geïmproviseerd) 
WOC-gebouw in kamp Prinsenbosch. [HL0084: 
Twekkelo] [HL0422: Leeuwarden] [HL0423: 
Deelen, Schaarsbergen]. Het centrum in Dronrijp 
is gesloopt (Dronrijp), het centrum in Vessem is 
aangetast (Vessem), het centrum in Twekkelo 
aan de Haimersweg 210 is in goede staat maar 
wordt mogelijk met sloop bedreigd, al is er tege-
lijkertijd een gemeentelijke monumentenstatus 
aangevraagd [HL0066: Communicatiecentrum 
vliegbasis Twente]. 

Bouwen voor defensie

Bezuinigingen eind jaren '60 hadden tot 
gevolg dat Woensdrecht en Ypenburg 
aangewezen werden als reservevliegvelden. 
Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 werd 
duidelijk dat de opstelling van vliegtuigen in 
de flightline (op een rijtje op het platform, 
klaar om op te stijgen), bij een aanval 
gemakkelijk kon worden uitgeschakeld. 
Betonnen shelters werden gebouwd zodat 
vliegtuigen minder kwetsbaar waren. De 
eerste generatie shelters werd in 1969 
gebouwd op vliegbasis Soesterberg voor 
gebruik door het daar gelegerde 
Amerikaanse squadron. De shelter heeft 
een halfcirkelvormige doorsnede en is aan 
de voorkant open [HL1100/HL0148:1e gen 
shelter, Soesterberg]. Enkele jaren later 

werden deze voorzien van een dubbele 
draaideur die in de shelter werd geplaatst. 
In 1978 bleek de net aangeschafte F15 
straaljager te lang voor de shelter en te 
weinig speling aan de zijkant te hebben. De 
tweede generatie shelters was gebaseerd 
op een in Noorwegen ontwikkeld model. De 
dwarsdoorsnede was trapeziumvormig. De 
shelter was afgesloten met een hydraulische 
valdeur van 45 ton staal en beton [HL0251: 
2e generatie shelters Twente]. 

De derde generatie shelters werd gebouwd 
op vliegvelden Gilze Rijen en Soesterberg 
voor gebruik door de Amerikanen [RM/
HL0249: 3e generatie shelter, Gilze-Rijen]; 
[HL1100/HL0150: 3e generatie shelter 
Soesterberg]. De doorsnede van de shelter 
is halfrond maar groter dan bij de eerste 
generatie shelters. Een zware roldeur sluit 
deze af. Hetzelfde systeem dat de 
Amerikanen in Vietnam gebruikten werd 
hier toegepast. De grote segmenten van 
golfplaten dienden als verloren bekisting en 
als binnenbekleding. Probleem was de 
geringe maatvastheid die veel extra beton 
vergde.  
Voor de verdediging van het vliegveld werd 
een actieve luchtverdediging geïnstalleerd 
met luchtdoelbatterijen en raketeenheden. 
Een Rapid Runway Repair eenheid zou bij een 
aanval de schade aan taxi- en startbanen 
herstellen. Standaard prefab 
personeelsschuilplaatsen voor het 
personeel werden geplaatst en met grond 
afgedekt [HL:personeelsschuilplaatsen]. 
Voor personeel en voor materiaalopslag 
werd een koppelbaar prefab 
containersysteem geplaatst. Dit systeem 

Hangar 11 op vliegbasis Twente. Vroeger werden in 

deze voormalige Britse Fromsonhangar F-16's 

onderhouden. Nu is het een evenementenlocatie.
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was ook makkelijk te verplaatsen [HL0424: 
koppelbaar prefab containersysteem]. 
Na de Defensienota 1974 werd de 
verdediging van vliegvelden tegen 
luchtaanvallen opnieuw verbeterd. 
Kanonnen gekoppeld aan zoek- en 
volgradars tegen aanvallen op lage hoogte 
werden geïnstalleerd. Een aantal HAWK-
raketten werd uit Duitsland gehaald en 
ingezet voor de langeafstandsverdediging. 
Rondom het vliegveld werden heuvels 
aangelegd en werd de beplanting 
aangepast. 

4.5.9 Woensdrecht kruisraketten

Op de Vliegbasis Woensdrecht werden voor de 
beoogde plaatsing van 48 Amerikaanse kruis-
vluchtwapens bijzondere bunkers gebouwd 
[HL0114 Kruisvluchtwapenopslag, Woensdrecht]. 
De basis werd ingericht voor de komst van een 
Amerikaanse eenheid. [HL0114: diverse 
Amerikaanse gebouwen als kantoren, 
bankgebouw, winkels, etc., Woensdrecht].

Bouwen voor defensie

In 1985 besloot de regering tot plaatsing 
van kruisraketten als de Sovjet-Unie niet 
het aantal SS-20 raketten had verminderd. 
Overeengekomen was met de Verenigde 
Staten dat in 1986 48 ground launched cruise 
missiles (GLCM’s) zouden worden geplaatst 
op Woensdrecht. De bouw van de 
benodigde voorzieningen omvatte ruim 110 
ha voor een bedrag van 320 miljoen gulden, 
betaald door de NAVO en de Verenigde 
Staten. Dit resulteerde in de bouw van drie 
gasdichte betonnen shelters met drie 
gangen van 4,5 x 4,5 x 50 meter met aan 
elke kant een zware valdeur. Elke shelter 
bood bescherming aan vier voertuigen met 
ieder vier wapens en twee mobiele 
commandocentra. Een van de shelters 
moest permanent stand by staan. Deze heeft 
ook extra personeelsonderkomens. [HL0114: 
shelter Woensdrecht]. Naast de shelters zijn 
ook opslaggebouwen voor munitie en 
wapens, wachtfaciliteiten en een 

commandopost gebouwd. 
In 1988 werd als gevolg van het in 1987 
gesloten Intermediate Nuclear Forces Treaty 
definitief besloten dat geen kruisraketten 
meer zouden worden geplaatst. Intussen 
was ruim 210 miljoen uitgegeven aan de 
militaire inrichting en 25 miljoen aan 
tijdelijke huisvesting voor de 6 à 700 
Amerikaanse militairen. Het INF-verdrag 
van december 1987 was aanleiding om de al 
nagenoeg afgeronde infrastructurele 
werkzaamheden in Woensdrecht met 
onmiddellijke ingang te staken. Sinds 1992 
hebben voor de kruisraketten bestemde 
silo’s een belangrijke herbestemming 
gekregen. Vanaf 1 jan. 1993 is het 
Uitwijkcentrum van het Defensie/
Duyverman Computer Centrum (DUC) 
ondergebracht in deze bunkers op de 
vliegbasis Woensdrecht.

Bouwen voor defensie

Op vliegbasis Twente werden in de jaren 
1980 een motor- en vliegtuigtesthal, een 
brandstofstank-onderhoudsgebouw en een 
nieuwe vluchtsimulator gebouwd. Voor de 
nieuwbouw van de anticorrosie-werkplaats 
is gekozen om een standaard hangar te 
gebruiken en in te richten als enorme 
spuitcabine met een uitgebreide 
luchtbehandelingsinstallatie. [HL0425: 
anticorrosie-werkplaats, vliegbasis Twente]. 
Zodoende kon de oude werkplaats gebruikt 
worden als stallingshangaar. Het dak van de 
nieuwbouw is warmtereflecterend en de 
wanden zijn water- en vuilafstotend zodat 
onderhoud minimaal zou zijn.  
 
Het nieuwe schoolgebouw van de 
Luchtmacht Elektronische en Technische 
School (LETS) op Groot Heidekamp in 
Schaarsbergen werd in 1979 opgeleverd. 
Het gebouw was 11.000 m2 met een grote 
vliegtuigmontagehal, theorielokalen, 
practicaruimten, een filmzaal, een kantine, 
kantoorruimten en opslagruimten. De 
vormgeving zou aansluiten bij de natuurlijke 
glooiing in het terrein. De architectuur is in 
brutalistische stijl [HL0201: LETS, 
Schaarsbergen].
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4.5.10 Hoofdkwartier en Verbindingen

Het hoofdkwartier van de luchtmacht was 
gevestigd in Den Haag [HL0070: hoofdkwartier + 
commandobunker KLu, Binckhorstlaan 135, 
Den Haag]. De luchtmacht vestigde oorlogs-
commandoposten in voormalige Duitse bunker-
complexen in Rijksdorp [HL0064: Rijksdorp] en 
Driebergen [GM/HL0063: Bunker Caesar, 
Driebergen]. De verbindingen- en meteogroep 
van de luchtmacht vond huisvesting in 
voormalige Duitse bunkers in Hilversum. Nieuwe 
beschermde communicatieknooppunten voor 
de computersystemen (1972) verschenen in 
Hollandsche Rading (Zwaluwenberg) [HL0188: 
bunker Zwaluwenberg] en Arnhem. [HL0426: 
KL-bunker (gestript), Saksen Weimarkazerne, 
Arnhem]. [HL: Ascon-locaties]. 

Bouwen voor defensie

De Luchtmachtstaf moest begin jaren 1980 
het gebouw van het Ministerie van 
Landbouw aan de 1e Van den Boschsstraat 
(later Prins Clauslaan) in Den Haag verlaten. 
Een nieuw hoofdkwartier werd ingericht op 
het industrieterrein De Binckhorst in Den 
Haag. Oorspronkelijk was het gebouw 
ontworpen als autoshowroom met een 
parkeergarage en kantoren. Tijdens de 
realisatie van de vele aanpassingen werd 
besloten het huurpand te kopen. Om 
voldoende vloeroppervlak te krijgen werd 
een bureauvleugel toegevoegd. In het 
gebouw was ook plaats voor een eetzaal 
voor alle rangen, destijds een noviteit 
[HL0070: Binckhorst, Den Haag]. 

4.6 NAVO-infrastructuur in Nederland

4.6.1 Commander Benelux Subarea 
Channel

De marine ressorteerde onder de NAVO-
opperbevelhebber voor de Atlantische Oceaan 
(SACLANT). Eén van zijn ondercommandanten, 
in dubbelfunctie vervuld door de Commandant 

der Zeemacht in Nederland, was de Commander 
Benelux Subarea Channel (COMBENECHAN), in 
Den Helder gevestigd [HL0085: Marinehoofd-
kwartier Nederland (Den Helder]. Het 
voormalige Navigatie Station Noord werd in 
1979 voor het Marine-hoofdkwartier Nederland 
uitgebreid en verbouwd met bijzondere aanpas-
singen waaronder NBC-bescherming. 

4.6.2 JOC Cannerberg

De landmacht en luchtmacht ressorteerden 
onder de NAVO-opperbevelhebber voor Europa 
(SACEUR) met zijn hoofdkwartier (SHAPE). Dit 
was vanaf 1966 gevestigd in Casteau (België). 
Onder deze autoriteit ressorteerde onder meer 
de commandant van de Allied Forces in Central 
Europe (AFCENT) in Brunssum. Twee ondercom-
mandanten, die van de Northern Army Group 
(NORTHAG) en de 2nd Allied Tactical Air Force (2 
ATAF), brachten hun gezamenlijke oorlogshoofd-
kwartier in 1954, in het diepste geheim onder in 
grotten onder de Cannerberg bij Maastricht, a 
temporary site to be used only in war [HL0119: 
Maastricht JOC NORTHAG/2 ATAF, Cannerberg]. 
Vanaf 1963 was tevens in vredestijd een 
permanente militaire bezetting aanwezig, 
overdag drie- tot vierhonderd Nederlandse, 
Belgische, Duitse, Engelse en Amerikaanse 
militairen, ‘s nachts circa 40 en bij meerdaagse 
oefeningen tot wel 1.000 personen. In het 
complex was het Allied Tactical Operations Centre 
(ATOC) gevestigd, ook het Joint Operations Centre 
(JOC) genaamd. Dit centrum stond in verbinding 
met vooruitgeschoven commandoposten en 
hun eenheden. Het Air Operations Centre (AOC) 
coördineerde het (militaire) vliegverkeer boven 
een deel van Noordwest-Europa. Het JOC verliet 
de Cannerberg in 1992.

Bouwen voor defensie

Ten behoeve van het hoofdkwartier van de 
NAVO voor AFCENT werd in 1966 opdracht 
gegeven voor nieuwbouw en verbouwingen 
in Brunssum. [HL0192: AFCENT, Brunssum]. 
Hiervoor werden vier legeringsgebouwen in 
prefab gebouwd en werden bestaande 
gebouwen van de voormalige Staatsmijn 
Hendrik verbouwd tot kantoorruimten, 
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onderofficierslegering, magazijnen, garages, 
postkantoor, wapenmagazijn, en keuken- 
en cafetariaruimten. Ten behoeve van HQ 
AFCENT werden er ook op het terrein van de 
Tapijnkazerne te Maastricht 
bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Op de 
kazerne werd ook het hoofdkwartier van 
het Amerikaanse derde leger gevestigd. Dit 
was een voorpost voor Amerikaanse 
troepen die in geval van een crisis in Europa 
zullen worden ingezet. In 1984 werd ten 
behoeve van de verbindingseenheden van 
AFCENT op het terrein een 
verbindingsbunker gebouwd.

4.6.3 Nucleaire opslag

De Amerikanen behielden de primaire zeggen-
schap over de aan de NAVO-landen toegezegde 
kernwapens. Deze waren dan ook op een aantal 
plaatsen in en buiten ons land aanwezig. De 
Nederlandse krijgsmacht zorgde voor de buiten-
beveiliging (sitewacht, b.v. in Darp en ’t Harde). 
[HL0112: SAS Darp, Steenwijkerwold] [HL0113: 
SAS Doornspijk, ‘t Harde]. Voordat satellieten 
konden worden ingezet, werden Troposcatter 
antennes [RM525616: Troposcatter Vinetaduin, 
Hoek van Holland] geplaatst voor microgolfra-
dioverbindingen over lange afstanden, als 
onderdeel van het wereldomvattend 
Amerikaanse Defense Communications System 
(DCS). Andere nucleaire opslagplaatsen waren 
op dit systeem aangesloten [HL0111, Volkel]. In 
Schoonhoven bevond zich een NAVO-
satellietstation. 

4.6.4 NAVO-pijpleidingen

De brandstofvoorziening in het Europese theater 
werd zowel in vredes- als in oorlogstijd met een 
NAVO-pijpleidingensysteem verzorgd. In ons 
land bevond zich de Defensie Pijpleiding 
Organisatie (DPO) in Noordwijk [HL0068: 
DPO-kantoor met commandobunker, 
Noordwijk]. Dit was een burgerorganisatie, die 
in oorlogstijd werd gemilitariseerd en dan werd 
aangeduid als de 5 NL Pipeline Division. Vanaf 
havens liep naar alle militaire vliegvelden in heel 

West-Europa een pijpleidingen-netwerk met 
putten, pompstations, overslagplaatsen en 
depots [HL0169: Deinum] [HL0170: Poortugaal] 
[HL0168: Klaphek, Lopikerkapel] etc. [HL0427: 
Overslagplaats Bathmen, Holterweg, Oude 
Molen], [HL0067: DPO-depot Markelo (aan 
kanaal)].

Bouwen voor defensie

Het in 1957 aangelegde Nederlandse 
pijpleidingenstelsel verzorgde de 
brandstofvoorziening van de vliegvelden 
en van het rijdend materieel. Het was 
aangesloten op het Centraal Europese 
NAVO-stelsel en op de Nederlandse 
raffinaderijen. Het stelsel omvatte een 
zestal aanlandingssteigers, verbonden met 
zeven depots. Vijf depots verzorgden de elf 
vliegvelden. Een achtste depot werd 
bevoorraad via de weg. De druk in de 
leidingen naar de depots, vliegvelden en 
tankplaatsen werd verzorgd door 
pompinstallaties [HL0234: overslag 
pompstations DPO, Schaarsbergen]. Ook 
de civiele luchtvaart op Schiphol maakte 
gebruik van het leidingenstelsel van de 
Defensie Pijpleidingen Organisatie (DPO). 
Het hoofdkantoor van DPO was vanaf de 
jaren zestig gevestigd in een kantorenpand 
aan de Hoogwakersbosstraat in Noordwijk. 
Centraal in het gebouw bevond zich een 
beschermd onderkomen voor het werken 
onder bijzondere omstandigheden. Na de 
Koude Oorlog werd de DPO-organisatie 
afgeslankt en gereorganiseerd waarbij het 
hoofdkantoor werd verplaatst naar de 
Frederikkazerne in Den Haag [HL0068: 
hoofdkantoor DPO].

4.6.5 NAVO-maatregelen

Onder de paraplu van de NAVO werden militaire 
en civiele (oorlogs-)voorbereidingen in de 
lidstaten gecoördineerd. Deze waren gericht op 
zowel het ondersteunen van de strijdkrachten 
als op het intact houden en beschermen van de 
civiele samenleving. De NAVO sprak op het 
gebied van vluchtelingen het stay put beleid af; 
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om de militaire operaties niet te belemmeren, 
moesten vluchtelingen zoveel mogelijk binnen 
een bepaald gebied blijven. Het was voorzien 
dat het verhogen van de paraatheid van de 
NAVO-landen op het gebied van zowel de 
militaire als de civiele verdediging in bepaalde 
fases zou verlopen. Voor die gevallen werden 
internationale draaiboeken opgesteld. Op basis 
daarvan werden per land deelmaatregelen 
uitgewerkt voor zowel de militaire comman-
danten als voor civiele gezagsdragers en 
instanties. Zo kende de landmacht het 
Alarmboek KL. Hierin werden de regelingen 
opgenomen voor het verhogen van de 
paraatheid in geval van oorlogsdreiging of 
oorlog, gebaseerd op het NAVO-
alarmeringssysteem. De maatregelen en deel-
maatregelen werden gecodeerd met zgn. 
trigrammen, gevolgd door een getal. De eerste 
letter daarvan was de NAVO-toestand of fase 
waartoe de maatregel behoorde. De tweede gaf 
het onderwerp. En de derde de onderverdeling 
per onderwerp. De volgorde zegt niets over de 
volgorde, waarin de deelmaatregelen konden 
worden afgekondigd. De mobilisatie van de 
krijgsmacht was tot in detail voorbereid en werd 
met algemene telegrammen afgekondigd. 

4.7 Koninklijke Marechaussee, 
politiezorg en grensbewaking

In 1948 was de vrees voor een oorlog groot, 
terwijl de krijgsmacht grotendeels in 
Nederlands-Indië was ingezet. De overheid 
besloot tot een organisatie naar het voorbeeld 
van de vooroorlogse Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm. Ongeveer 25.000 mannen (vrijwil-
ligers) zouden over de reguliere politiekorpsen 
worden uitgesmeerd. De gemeentepolitie, die 
13.500 beroepskrachten telde, zou worden 
versterkt met een gelijk aantal vrijwilligers. Het 
korps Rijkspolitie, toen 7.000 man sterk, zou 
10.000 vrijwilligers krijgen en de Koninklijke 
Marechaussee, met in totaal 3.000 beroeps-
krachten, mocht 2.000 vrijwilligers inlijven. De 
vrijwillige marechaussees waren vooral bedoeld 
om bij grote ordeverstoringen de grensbewaking 
over te nemen. De reserves werden respectieve-
lijk Reserve Rijkspolitie, Reserve Gemeente-
politie en Reserve Grensbewaking genoemd. 
Na enige jaren werden de aantallen gereduceerd.  

De Koninklijke Marechaussee was belast met 
een aantal taken, zoals de beveiliging van het 
Koninklijk Huis, de militaire politiezorg, de 
grensbewaking en bijstand aan de politie. In 
vredestijd ressorteerde de Commandant der 
Koninklijke Marechaussee rechtstreeks onder de 
Minister van Defensie. Tot de marechaussee 
behoorde een paraat bataljon, dat de militaire 
politiezorg voor het Nederlandse legerkorps te 
velde uitoefende. In de directe nabijheid van alle 
grote vestigingen van de krijgsmacht in binnen- 
en buitenland werden brigades Koninklijke 
Marechaussee gestationeerd. 

Bouwen voor defensie

Van oudsher was de militaire politie 
gevestigd in de buurt van grote kazernes. 
In de jaren 1950 werden nieuwe 
marechausseekazernes gebouwd bij de 
nieuwe legerplaatsen, zoals in 
Steenwijkerwold, Nunspeet en Ermelo, 
gebaseerd op het schetsontwerp van 
K.F.G. Spruit. [HL0428: marechaussee-
kazerne, Nunspeet]. Voor de brigade 
Soestdijk werd in 1951 een bijzonder 
kazernegebouw in gebruik genomen 
[HL0157: brigade Soestdijk, Baarn]. In 
Soesterberg werd in 1956 om stedenbouw-
kundige redenen een afwijkend ontwerp 
gebouwd [HL1100/HL0189: KMAR 
Soesterberg]. 

De grensbewaking aan de grens met België was 
al eerder opgeheven toen in 1985 op grond van 
het Schengenverdrag de grensbewaking aan de 
Duitse grens eveneens werd beëindigd. Als één 
van de compenserende maatregelen werd het 
Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV) in de grens-
streek met België en Duitsland ingesteld. 
Brigades aan de zuid- en oostgrens werden 
aangepast aan het wegvallen van de grens-
bewaking en het inrichten van het MTV.
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Bouwen voor defensie

Vanwege de schaalvergroting en 
verschuivingen in het takenpakket nam 
het aantal marechaussee-brigades van 
142 in de jaren 1960 af naar 87 in 1969. In 
Badhoevedorp werd in 1960 een 
marechausseekazerne gebouwd voor 
48 man met dubbele woning en garage 
[HL0429: Badhoevedorp]. Deze kreeg 
navolging. Sommige kazernes leken meer 
op gewone rijtjeswoningen. [HL0432: 
Hoogerheide] [HL0430: Groesbeek] 
[HL0118=HL0433?: Budel].[HL0434: 
Haaksbergen] [HL0435: Uden]. Geleidelijk 
aan kwam de nadruk nog meer te liggen op 
het verlenen van bijstand. Tegelijkertijd 
vergde de bestrijding van terrorisme veel 
aandacht. Oude gebouwen werden eind 
jaren 1960 en begin jaren 1970 vervangen 
door nieuwe kazernes die werden 
vormgegeven als eenvoudige 
kantoorgebouwen [HL0436:Zevenaar] 
[HL0437: Terneuzen] [HL0438: Roermond] 
[HL0439: Heerlen] of als middenstands-
woningen [HL0440: Schalkhaar] [HL0441: 
Weert] [HL0442: Ter Apel] [HL0443: Gilze-
Rijen]. Andere bestaande kazernes werden 
gemoderniseerd zoals in Nieuwerschans, 
‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Maastricht 
en Goirle. De paleis-brigade voor de 
beveiliging van het Koninklijk Huis in Baarn 
werd in 1975 uitgebreid met een 
sportaccommodatie en een inpandige 
schietbaan (in de kelder) [HL0157: Brigade 
Soestdijk]. In de jaren 1980 werden de 
legeringsgebouwen op de Koning Willem III 
kazerne in Apeldoorn grondig gerenoveerd. 

4.8 Korps Mobiele Colonnes

De in 1952 opgerichte Bescherming Bevolking 
(BB) kon worden bijgestaan door het militaire 
Korps Mobiele Colonnes (KMC), bestaande uit 
dienstplichtigen die geen mobilisatiebestem-
ming bij het leger hadden of dienstplichtigen 
die bezwaar hadden tegen gewapend 
dienstdoen. Het uitgebreide Korps Mobiel 
Colonnes had de beschikking over vele hulp-
verleningsmiddelen en voertuigen waaronder 

brandblusvoertuigen en ziekenauto’s.  
Een nooddrinkwatervoorzieningscompagnie en 
een aantal waterzuiveringspelotons maakten 
deel uit van de organisatie van het KMC. Ook 
waarschuwings- en verkenningseenheden 
evenals ontsmettingseenheden waren bij het 
KMC ingedeeld. De Staf van het KMC was onder-
gebracht in kamp Crailo in Bussum. De oorlogs-
commandopost was oorspronkelijk geprojec-
teerd in Fort Voordorp. Na de opheffing van de 
BB kwam de kringcommandopost in het 
voormalige fort Nieuwersluis ter beschikking en 
werd in 1987 ingericht als definitieve oorlogs-
commandopost voor de Staf van het KMC 
[HL0016: Oefencentrum Mobiele Colonnes 
Crailo, Bussum]. 

4.9 Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De Binnenlandse Veiligheidsdienst, de 
Inlichtingendienst Buitenland en de inlichtingen-
diensten van de krijgsmacht verzamelden inlich-
tingen over de mogelijke tegenstanders. Zij 
beschermden de eigen samenleving tegen 
spionage en waakten voor bedreigingen van de 
rechtsorde. Ook werd personeel opgeleid voor 
de behandeling van krijgsgevangenen [HL0233: 
Toegangspoort Koloniaal Werfdepot Harderwijk 
‘Spionnenschool’]. 

4.10 Stay-Behind

Met de ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog 
nog in het achterhoofd, werd in het diepste 
geheim een zogeheten Stay-Behind Netwerk 
opgezet [HL0444: Villa Vaassen], [RM414682: 
Fort Uithoorn] [RM531452: Fort Nigtevecht] 
[Provinciaal monument en UNESCO 
Werelderfgoed HL0053: Fort Spijkerboor] 
[RM520433/HL0051: Fort Uppelse Dijk], 
[RM520433/HL0052: Fort Bakkerskil] [HL0322?: 
kantoor Amsterdam], [RM524616: kantoor 
Wassenaar] [HL0445: kantoor Utrecht]. 
Onopvallende burgers werden opgeleid en 
voorzien van middelen om wanneer nodig 
inlichtingen te kunnen verzamelen en door te 
seinen naar de Nederlandse regering overzee. De 
publieke opinie zou worden beïnvloed en daarbij 
zouden sabotage- en andere aanslagen op 
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kleine schaal worden uitgevoerd. Verspreid door 
het land woonden agenten. Op geheime locaties 
onder de grond lagen grote hoeveelheden 
radio’s, wapens en geldmiddelen verspreid. 
De leiding van de organisatie (BID/IDB en één 
van de twee Stay-Behind organisaties was onder 
dekmantel gehuisvest in Villa Maarheeze in 
Wassenaar [RM524616: Villa Maarheeze, 
Wassenaar]. 
Een militaire Stay-Behind inlichtingenorganisatie 
(codenaam DORPSPLEIN (DPL)) werd vanaf 1952 
ten oosten van de IJssellinie voorbereid. Dit was 
op verzoek van het Clandestine Planning 
Committee (C.P.C.) van de NAVO. De organisatie 
zou ten dienste staan van de landmacht, later 
het 1e Legerkorps en Allied Forces Central Europe 
(AFCENT). Vijf posten werden opgezet, te weten 
A: Meppel, B: Hengelo, C: Enschede, D: Groenlo, 
E: Holten [HL0446: Meppel] [HL0447: Hengelo] 
[HL0448: Groenlo] [HL0449: Holten] [HL0450: 
Enschede]. Door de Forward Strategy van de NAVO 
verviel de Rijn-IJsselverdediging en verplaatste 
het operatiegebied zich naar West-Duitsland. 
Zodoende werd medio 1958 de DORPSPLEIN-
organisatie opgeheven.  
In geval van een vijandelijke bezetting zouden 
mogelijk de bevolkingsregisters vernietigd 
moeten worden, zo luidde de les uit de Tweede 
Wereldoorlog. Duplicaten van de registers 
werden al in vredestijd gemaakt en vanaf 1955 
periodiek verscheept naar de marinebasis Parera 
op Curaçao. Ook andere gevoelige en belangrijke 
informatie van andere overheidsdiensten werd 
in kopie overgebracht naar onder meer die 
locatie. Het oorlogsinlichtingenarchief overkwam 
hetzelfde. Dit procedé raakt vanaf 1964 in verval. 
Het verhaal uit 1975 wil dat de kisten met 
informatie uiteindelijk zijn verzwaard en 
gedumpt in de oceaan.  
De Koude Oorlog betekende voor Nederland het 
loslaten van de neutraliteitspolitiek en het 
aangaan van (militaire) bondgenootschappen. 
De financiële hulp van de VS stimuleerde de 
opbouw - van de grond af aan - van een 
moderne krijgsmacht. Het aanvaarden van een 
aantal nucleaire taken en de opslag van die 
wapens in ons land illustreerde de trouw aan het 

bondgenootschap. De kosten van een modern 
leger vormden steeds een uitdaging in een land, 
waar de publieke opinie zelden sterke steun voor 
militaire uitgaven liet zien. Nederland was een 
trouwe bondgenoot, die zijn aandeel ter land, 
ter zee en in lucht nam.

Dienstplichtige jongens ruilden hun spijkerbroek in voor een uniform. De rest ging mee in de 

bekende plunjebaal. Wat is eigenlijk het erfgoed van de dienstplicht? Foto: Nationaal Archief.
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5 Verhaallijn 4: 
Militaire dienstplicht

De bevrijding van ons land betekende allerminst 
dat de jonge mannen geheel vrij waren. 
Integendeel, de opbouw van een strijdmacht 
voor Nederlands-Indië dwong het grootste deel 
van de lichtingen tot een langdurige inzet ver 
overzee. De opkomende dreiging van de Koude 
Oorlog vroeg vervolgens om een grote krijgs-
macht, die voornamelijk gevuld moest worden 
door de dienstplichtigen. Wat betekende de dienst-
plicht voor de jonge mannen?

5.1 Dienstplicht

In Frankrijk werd de dienstplicht in de 
Napoleontische tijd ingevoerd. Toen Nederland 
werd ingelijfd bij Frankrijk kwam de dienstplicht 
mee om tot na het einde van de Koude Oorlog te 
blijven. Aan vrouwen werd de verplichting niet 
opgelegd; dat werd maatschappelijk niet 
aanvaardbaar geacht.

5.2 Kader-militieleger

Ons land kende voor en tijdens de Koude Oorlog 
een kader-militieleger. Dat wil zeggen dat een 
vaste kern van het beroepskader de opleiding 
van dienstplichtigen verzorgde. De dienstplich-
tige werd na medische keuring opgeroepen en 
bleef gedurende een periode in werkelijke 
dienst; dat werd de eerste oefening genoemd. 
Na verloop van de verplichte diensttijd ging de 
dienstplichtige met groot verlof. Hij was tot een 
bepaalde leeftijd verplicht om aan herhalings-
oefeningen mee te doen. In geval van mobili-
satie en oorlog werden de dienstplichtigen in 
werkelijke dienst geroepen, zo lang als dat nodig 
was. Tijdens de Eerste Wereldoorlog duurde die 
mobilisatie jaren. Daarmee verdwenen 
permanent 200.000 werkende jonge mannen en 
huisvaders voor lange tijd uit hun reguliere 
banen. Dat had ernstige gevolgen voor de 
economie. Ook leidde het ertoe dat meer 
vrouwen werkzaamheden moesten uitvoeren, 
die eerder alleen door mannen werden gedaan. 
Veel dienstplichtigen werden in de periode 
1945-1950 naar Indonesië uitgezonden.

5.3 Lengte van de dienstplicht

De hoeveelheid jongens, die ‘in dienst’ moesten, 
was afhankelijk van de behoefte van de organi-
satie in oorlogstijd. De duur van de ‘eerste 
oefening’ voor soldaten en korporaals werd in 
de loop der jaren van 21 maanden teruggebracht 
tot 18 en zelfs 12 maanden. Voor onderofficieren 
en reserveofficieren was de diensttijd enkele 
maanden langer. Er bestonden permanente 
spanningsvelden rond de dienstplicht. De mate 
van geoefendheid en de daarvoor noodzakelijke 
duur van de eerste oefening vormde een 
strijdpunt tussen de legerleiding en de politiek, 
die naar de geluiden in de samenleving moest 
luisteren. Een ander probleem was de onrecht-
vaardigheid die ontstond, wanneer niet alle fitte 
jongens in dienst moesten en er dus winnaars en 
verliezers waren, zoals bijvoorbeeld een bepaald 
geboortejaar (1959) dat geheel vrijgesteld werd. 
Na de eerste opleiding en het vervullen van de 
periode van werkelijke dienst werden dienst-
plichtigen met klein of groot verlof naar huis 
gezonden. Een aantal dienstplichtigen kon 
tijdens de Eerste Oefening in afwachting van 
Groot Verlof met zgn. Klein Verlof naar huis 
worden gestuurd. Zij moesten binnen heel korte 
tijd weer naar de kazerne kunnen terugkeren, 
waar hun uitrusting, enz. nog aanwezig was. 

Afhankelijk van hun mobilisatiebestemming 
kregen de afgezwaaide dienstplichtigen tot een 
bepaalde leeftijd een deel van hun Persoonlijke 
Standaard Uitrusting (PSU) mee naar huis. Zij 
kregen een mobilisatiebestemming bij de 
marine, de landmacht (bij het legerkorps, de 
territoriale sector of bij het Korps Mobiele 
Colonnes) of bij de luchtmacht. Soldaten en 
korporaals bleven doorgaans tot de leeftijd van 
35 jaar oproepbaar, onderofficieren tot 40 jaar 
en reserveofficieren tot 45 jaar.

5.4 Keuring

De jongemannen werden allen gekeurd. Zij 
kregen rond hun 18e jaar een brief op de mat 
met het vriendelijke, doch dringende verzoek 
om op een bepaalde datum te verschijnen. 
Primair betrof het een medische keuring, maar 
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er werden ook andere aspecten onderzocht 
[HL0452: Indelingsraad Oirschot] [HL0187: 
Indelingsraad Breda] [HL0451: indelingsraad 
Oranje Nassau-kazerne, Amsterdam] [HL0453: 
indelingsraad Delft]. Op grond van de bevin-
dingen van de keuringsdag werd de zgn. 
ABOHZIS (zie onder) ingevuld. Dit was de 
gezondheidsclassificatie. Alle onderdelen van 
ABOHZIS werden gekeurd op een schaal van één 
tot vijf. Eén betekende niks aan de hand, vijf was 
het slechtst. Als op één van de onderdelen een 
vijf werd gescoord dan was de dienstplichtige 
ongeschikt voor dienst. Om bij de elite-
eenheden te komen, moesten de jongelui voor 
alle aspecten een één ingevuld krijgen.

Betekenis van de ABOHZIS:
• Algemeen
• Bovenste ledematen (armen en handen)
• Onderste ledematen (benen en voeten)
• Horen
• Zien
• Intelligentie
• Stabiliteit

Vooral de S5 was bekend bij te keuren dienst-
plichtigen. De keurende artsen zagen in dat een 
volstrekt niet gemotiveerd persoon in het leger 
geen nut had en keurden veel jongens op grond 
van S5 af, al is nooit officieel gesteld dat het zo 
werkte. De afgekeurde hield veelal zijn S5 
verborgen, omdat dat betekende dat je 
“instabiel” was en dat vonden werkgevers bij 
een sollicitatie meestal geen pré. De wél goed-
gekeurde jongen kreeg enige tijd later de oproep 
om in werkelijke dienst te komen. Uitstel voor 
het afronden van een studie werd doorgaans 
verleend.

 
5.5 Buitengewoon dienstplichtig

Sommige jongeren werden buitengewoon 
dienstplichtig. Zij hoefden niet in dienst 
vanwege broederdienst (al twee broers in dienst) 
of wegens onmisbaarheid van werk. Zij werden 
aangespoord zich in te zetten bij een van de 
reservediensten, zoals het Korps 
Luchtwachtdienst, om toch iets te doen voor het 
vaderland. Vanaf 1958 konden zij verplicht 
worden noodwachter bij de Bescherming 
Bevolking te worden. 

5.6 Gewetensbezwaren

Jongens konden een beroep doen op de regeling 
voor gewetensbezwaarden. Als zij die bezwaren 
overtuigend aannemelijk konden maken, 
konden zij aangewezen worden voor vervan-
gende dienstplicht in het algemeen belang. Die 
werd dan net zo lang als de duur van de gewone 
dienstplicht uitgevoerd in bijvoorbeeld biblio-
theken, onderzoekinstituten of sociale 
projecten. Wilde de dienstplichtige geen beroep 
doen op de regeling en bleef hij weigeren, dan 
volgde een gevangenisstraf van 19 maanden 
(totaalweigeraar).

5.7 Dienstweigering

De dienstplichtigen die geen gevolg gaven aan 
de oproep voor werkelijke dienst werden door 
de Koninklijke Marechaussee of de politie 
opgespoord. Bleven zij voortvluchtig dan 
werden zij gesignaleerd in het opsporingsregister. 
Na aanhouding volgde een verhoor en kon een 
rechtszaak met strafoplegging volgen. 

Indië-weigeraars – het waren er rond 5.0007 - 
werden naar voormalig Kamp Schoonhoven, 
Fort Spijkerboor en Veenhuizen gebracht 
[HL0454: Havenkazerne/kamp Schoonhoven] 
[RM/HL0179: Fort Spijkerboor] [HL: Veenhuizen]. 
Met een volgende boot naar Indië werden 160 
van hen ‘nagezonden’.8 In de huidige tijd gaan er 
stemmen op om de Indië-weigeraars eerherstel 
toe te kennen.HL0455: Veenhuizen] In latere 
jaren was vooral de kazerne in Nieuwersluis de 
plaats voor weigeraars, die veroordeeld werden. 
Naar die kazerne werden ook zgn. lastige 
militairen gezonden vanwege strafbare gedra-
gingen of voor militaire heropvoeding [HL0457 
Koning Willem III Kazerne Nieuwersluis].

7 https://archief.ntr.nl/deoorlog/page/dossiers/780882/
Indieweigeraars.html, 28 juni 2022.

8 https://anderetijden.nl/aflevering/616/Indie-weigeraars, 28 juni 
2022.
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5.8 Opkomst in werkelijke dienst

De jongemannen die werden opgeroepen 
kwamen de eerste dag naar het opleidingson-
derdeel. Na afronding van de opleiding werden 
zij bij het definitieve onderdeel geplaatst. 
Marinepersoneel kwam op in Hilversum, 
Voorschoten en Rotterdam [HL0457: Hilversum] 
[HL0458: Voorschoten] [HL0459: Rotterdam]. 
Luchtmachtpersoneel in Nijmegen, Breda en 
Gilze-Rijen [HL0460: Nijmegen] [HL0461: Breda] 
[HL062: Gilze-Rijen]. Bij de landmacht kende elk 
regiment zijn eigen opleidingsdepot. Later 
werden de depots per wapen of dienstonderdeel 
ingesteld, ook opleidingscentra genoemd. Hier 
werden naast de basisopleidingen ook de 
verdere- en vaktechnische opleidingen gegeven 
[HL0463: opleidingskazerne]. Beroepsmilitairen 
volgden een specifiek opleidingstraject [HL0464: 
officiersopl. Kazerne] [HL0465: Opleiding onder-
officieren Weert] [HL0466: Seeligkazerne, 
(opleiding onderofficieren), Breda] [HL0467/
HL0240/HL0241: KMA, Breda]. 

Vanaf 1965 stroomden rekruten ook rechtstreeks 
in bij het operationele (parate) onderdeel. Zij 
werden als groep opgeleid en vervolgens paraat 
gesteld om uiteindelijk weer met diezelfde groep 
met Groot Verlof te vertrekken (en op herha-
lingsoefening te gaan). Een dienstplichtige 
kwam in een total institution. Hij was verplicht om 
in dienst te komen en verloor daarmee veel 
vrijheden. Zo moest hij verplicht binnen de 
kazernemuren verblijven, tenzij hij verlof had. 
Afgezien van collectief verlof was voor elk 
verlaten van de kazerne al een poortbriefje nodig. 
Er kon op aanvraag avondpermissie’ gegeven 
worden (tot 22.00 uur) en soms ook ‘nachtper-
missie’ (tot 24.00 uur). Er was een systeem van 
reveille en appels. Om 22.00 uur was het 
avondappel, waarbij iedereen op zijn kamer 
moest zijn. Om 22.30 uur was het licht uit. Met 
de vermaatschappelijking van de krijgsmacht 
werd dit rigide systeem geleidelijk losgelaten in 
de richting van een jeugdherberg-benadering. 
De Welzijnszorg bood aan dienstplichtigen 
ruime faciliteiten voor zelfstudie, schriftelijke 
cursussen, enz. Voor het afleggen van examens 
werd verlof gegeven.

Bouwen voor defensie

Om de behoefte aan betere voorzieningen 
op kazernes te realiseren werden op 
meerdere kazernes de oude Keuken-
Eetzaal-Kantine gebouwen (KEK) vervangen 
of vernieuwd. In de jaren 1980 werd op de 
Kromhoutkazerne in Utrecht de KEK 
gebouwd. (gebouw M). Het ontwerp is van 
J. Houtekamer, architect bij DGW&T. 
Ingenieursbureau Van Nierop en Van den 
Hoeven uit Rotterdam kreeg de opdracht 
het ontwerp van Houtekamer uit te werken 
als compensatie voor een andere 
teruggetrokken opdracht. Het brutalistische 
ontwerp omvat eetzalen, 
ontspanningsruimtes, zoals spel- en 
tv-kamers en een kleine bibliotheek. Ruwe 
betonwanden omsluiten het trappenhuis. 
De korporaalsmess en de grote eetzaal voor 
soldaten waren strikt van elkaar gescheiden 
evenals de aparte bars. Lichtstraten in het 
dak zorgden voor licht in de hal, het 
trappenhuis en de eetzaal. De enorme 
keukens op de begane grond beschikten 
over magazijnen, koelcellen, een weeghal 
en een aparte ‘aardappelopslag’. De 
gemetselde onderbouw van betonsteen ligt 
iets terug van de betonnen bovenbouw. De 
vier prominent uitkragende bordestrappen 
op de hoeken vormen de nooduitgangen. 
Het dak is gemaakt van kwartronde prefab 
betonelementen met betoncassettes 
[HL0267: KEK Kromhoutkazerne, Utrecht]. 

Om verantwoord amusement te bieden 
ontstonden uit particulier initiatief katholieke-, 
protestantse en humanistische militair tehuizen 
(KMT, PMT, respectievelijk HMT), meestal niet al 
te ver van de kazerne verwijderd. Daar zorgde 
veelal een beheerdersechtpaar voor een 
huiselijke sfeer [HL0215 Militair Tehuis 
Ossendrecht] [HL0213: PMT Harskamp]. 
De dienstplichtigen konden alleen worden 
opgeroepen voor dienst in het Koninkrijk in 
Europa. Echter, in de periode 1945-1950 werden 
ruim 200.000 militairen, waaronder grotendeels 
dienstplichtigen, na een wijziging van de 
Grondwet naar Nederlands-Indië/ Indonesië 
gestuurd. Na 1950 bleef de inzet van dienstplich-
tigen beperkt tot Nederland en Europa. Zo 
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kwamen grote aantallen jongens voor het eerst 
van hun leven voor oefeningen in Frankrijk (La 
Courtine, Mourmelon), in Duitsland (b.v. 
Sennelager, Kamp Vogelsang) en werden ze zelfs 
permanent in Duitsland geplaatst bij 
Nederlandse onderdelen (Seedorf, 
Langemannshof, bij de groepen geleide wapens 
van de Koninklijke Luchtmacht). [HL0376: 
Seedorf, Duitsland]. Voor inzet bij vredesmissies, 
zoals UNIFIL in Libanon (of na de Koude Oorlog 
in Bosnië), was vrijwilligheid vereist. 
De medische zorg en verplichte vaccinaties 
werden door de Militair-Geneeskundige Dienst 
uitgevoerd. Hier dienden veelal jonge, net afge-
studeerde artsen, tandartsen, verpleegkundigen 
en apothekers [HL0468: Korp. Van Oudheusden 
kazerne, Hilversum]. Op de kazernes waren 
militaire artsen en tandartsen aanwezig met een 
apotheek. Verspreid in het land waren militaire 
hospitalen en andere geneeskundige instel-
lingen.  
Op militairen, zowel beroeps als dienstplich-
tigen, was een apart stelsel van militair straf- en 
tuchtrecht van toepassing. De commandant kon 
tuchtrechtelijke straffen opleggen, variërend van 
een berisping via licht arrest en verzwaard arrest 
tot maximaal veertien dagen streng arrest, te 
ondergaan in de cel. Voor de jongemannen die 
in dienst gingen, kwam er de nieuwe ervaring 
van het samen dienst doen met jongens uit alle 
lagen van de bevolking, afkomstig uit de diverse 
zuilen en uit alle landstreken. Dit heeft veel 
jongens een extra brok levenservaring 
opgeleverd. 

5.9 Vermaatschappelijking van de 
krijgsmacht

De ontwikkelingen in de maatschappij in de 
roerige jaren 1960 en daarna gingen niet aan de 
krijgsmacht voorbij. Voor beroepsmilitairen 
waren – zij het niet zonder slag of stoot – vanaf 
begin van de twintigste eeuw belangenvereni-
gingen ontstaan. 

5.9.1 Vakbonden voor dienstplichtigen

Een internationale nieuwigheid was de 
oprichting van de Vereniging van Dienstplichtige 

Militairen (VVDM) in 1966, in 1972 gevolgd door 
de Algemene Vereniging van Nederlandse 
Militairen (AVNM). Dienstplichtigen konden 
binnen die verenigingen bestuursfuncties (in 
diensttijd) vervullen. Het militaire straf- en 
tuchtrecht werd steeds meer gelijkgeschakeld 
met het commune recht. De soldij werd 
vervangen door de wedde eerste oefening. Allengs 
kwamen er veel versoepelingen, zoals het buiten 
de diensturen dragen van burgerkleding, het 
persoonlijk maken van de legeringskamer met 
posters en uitgeklapte tijdschriftfoto’s. 

5.9.2 Haardracht en groetplicht

Een ander gevolg van de vermaatschappelijking 
van de krijgsmacht was dat de militaire normen 
steeds meer ter discussie kwamen. Doorgaans 
hield de militaire leiding vast aan traditionele 
kaders en richtlijnen, zoals op het gebied van 
haardracht, sieraden, tatoeages en ringen. Maar 
er kwam verzet van dienstplichtigen. Die kregen 
dan doorgaans gehoor bij politici en bij de 
bewindslieden van defensie, zoals in 1971 het 
geval was. Een soldaat die weigerde naar de 
kapper te gaan, ging op zijn eerste dag meteen 
in arrest wegens het weigeren van een dienst-
bevel. De krijgsraad veroordeelde hem tot één 
jaar en negen maanden cel. Nog geen maand 
later was niet alleen deze soldaat vrij, maar ook 
de militaire haardracht. Tot verbijstering van de 
legerleiding. Volgens de politieke leiding had de 
uiterlijke discipline weinig te maken met de 
innerlijke discipline en kon een cavalerist met 
lang haar en baard een prima tankschutter zijn. 
Soldaten zijn immers ‘burgers in uniform’. 
Hetzelfde gebeurde met een ander heet 
hangijzer, de groetplicht. Op kazernes en ook 
daarbuiten waren de lager gegradueerden 
verplicht hun meerderen te groeten (salueren). 
Dit oude militaire gebruik, kenmerkend voor alle 
krijgsmachten, sneuvelde voor Nederlandse 
militairen. Behalve, naar goed poldermodel, 
wanneer zij werkzaam waren bij internationale 
staven; daar zouden ze immers uit de toon 
vallen. In andere landen, zeker die met een 
beroepsleger, stond de vermaatschappelijking 
op een lager pitje of werd buiten de kazerne-
poort gehouden. 
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5.10 Einde opkomstplicht

Ten gevolge van de ingrijpende machtsverhou-
dingen in Europa in het begin van de jaren 
negentig van de vorige eeuw, werd na ampele 
discussie tussen politieke voor-en tegenstanders 
de opkomstplicht voor het vervullen van de 
dienstplicht per 1 mei 1997 opgeschort. 
Hiermede kwam dé facto een einde aan het 
vervullen van de militaire dienstplicht. De 
dienstplicht zelf bleef wel behouden en 
uitgebreid naar alle jongeren. Tegenwoordig 
krijgen zowel jongens als meisjes op 17-jarige 
leeftijd een bericht dat zij dienstplichtig zijn. Er 
zijn verkenningen uitgevoerd naar mogelijke 
vormen van maatschappelijke dienstplicht, voor 
zowel jongens als meisjes.  

De dienstplicht vormde tijdens de Koude Oorlog 
een diepe ingreep in het leven van de jonge 
mannen. Zij allen werden opgeroepen voor de 
keuring. Tijdens de eerste decennia van de 
Koude Oorlog moesten de meesten daadwerke-
lijk in dienst. Er bestonden mogelijkheden om de 
dienst te weigeren en/of om vervangende dienst 
te doen. Voor het grootste deel betekende dat 
een lange (jaren) onderbreking van studie of 
beroep. Naarmate de aantallen, die de krijgs-
macht nodig had ten opzichte van de groep 
jonge mannen afnam, ontstond er een verre-
gaande onbillijkheid, ook in financieel opzicht. 
De oprichting van vakbonden voor dienstplich-
tigen gaf de dienstplichtigen een stem.

Amerikaanse Troposcatter (1967 en rijksmonument) uit de Koude Oorlog in het Vinetaduin bij Hoek van Holland kon geheime berichten ontvangen en 

doorstralen van West-Duitsland naar de Verenigde Staten.
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6 Verhaallijn 5: Bescherming van 
de bevolking onder de civiele 
verdediging

De Koude Oorlog speelde op het allerhoogste 
niveau tussen de grootmachten met hun 
machtsblokken. De spanning speelde vooral-
eerst op het militaire en economische vlak. De 
dreiging van een gewapend nucleair conflict hing 
boven de gehele bevolking. De hele samenleving 
moest in zo’n oorlog zien te overleven en zelfs 
de militaire inspanningen te kunnen onder-
steunen. Welke maatregelen nam de overheid om de 
‘burgersamenleving’ te beschermen en in te schakelen?

6.1 Introductie

In de laatste grote oorlogen werden niet alleen 
maar economische of militaire doelwitten 
geraakt, maar werden ook politieke en civiele 
doelwitten bewust aangevallen. Dit werd ‘de 
totale oorlog’ genoemd. Na de Tweede 
Wereldoorlog kwam het bewustzijn dat de 
samenleving tegen zo’n totale oorlog beschermd 
diende te worden. Er ontstond een nieuwe 
dreiging tussen Oost en West, die uiteindelijk 
resulteerde in de Koude Oorlog. Om deze 
dreiging het hoofd te bieden, werd in het westen 
in 1949 de NAVO opgericht. De landen binnen de 
NAVO zochten ook meer samenwerking op het 
vlak van de bescherming van de burgerbevolking. 
In 1952 werd hiervoor bij een reorganisatie de 
Commissie Civiele Verdediging opgericht, de 
Engelse naam luidt: Committee on Civil 
Organization in time of war (COC), ter bevorde-
ring van de samenwerking tussen de leden van 
de NAVO op het gebied van de Civiele 
Verdediging (CV). 

Als antwoord daarop werd in hetzelfde jaar in 
Nederland de Bescherming Bevolking (BB) 
opgericht. De BB was naar Brits model gevormd 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
viel onder de verantwoordelijkheid van dit 
ministerie. Dit bleek uiteindelijk niet voldoende 
om alle facetten van de samenleving te omvatten. 
Mede door druk vanuit de NAVO werd in 1960 de 
Staf voor de Civiele Verdediging (SCV) ingesteld onder 
leiding van het ministerie van Algemene Zaken. In 
de Commissie Algemene Verdedigingsvoorbereiding 
werden alle ministeries vertegenwoordigd die de 
taak hadden de Civiele Verdediging te organiseren 
op hun specifieke terrein. Op die manier zou niet 
alleen de bevolking, maar ook de infrastructuur 
worden beschermd.

6.2 Civiele Verdediging

In 1971 ging de Staf Civiele Verdediging (SCV) 
over naar het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, omdat provincies en gemeentes onder-
tussen op aanwijzing van de overheid hun eigen 
Civiele Verdediging hadden ingericht. Alles wat 
niet-militair was, viel onder het begrip civiele 
verdediging. Dat betekende dat de SCV als over-
koepelende organisatie van de diverse ministe-
ries zorg droeg voor de bescherming van alle 
facetten van de samenleving ten tijde van oorlog 
en rampen. Zij was verantwoordelijk voor een 
aantal aspecten, zoals de bouw van openbare 
schuilgelegenheden en noodbestuursposten, het 
op gang houden van transport van goederen en 
het op peil houden van de voedselproductie. 
Ook in het beleid bij ruimtelijke planning en bij 
de bouwvoorschriften werd nagedacht over 
bescherming. De SCV trad onder meer in 
werking in 1973 tijdens de Yom Kipoer oorlog en 
de daardoor ontstane oliecrisis en in 1979 ten 
tijde van de oliecrisis als gevolg van de revolutie 
in Iran. Rond de kernramp van Tsjernobyl in 
1986, moest niet alleen de voedselveiligheid in 
de gaten worden gehouden, maar werd het 
water gecontroleerd op radioactiviteit door de 
verschillende waterbedrijven. De SCV maakte 
eveneens plannen om op grote schaal burgers te 
evacueren, weg van militaire doelwitten. Deze 
evacuaties zouden geleid moeten worden door 
de BB. De planning ging zo ver dat er al nood-
begraafplaatsen werden aangewezen buiten de 
grote steden voor de mogelijke duizenden 
doden die door een atoomoorlog zouden 
kunnen vallen. [HL Zuiderhof begraafplaats 
Hilversum].

6.3 Vervoer en transport

Voor de Civiele Verdediging werden verschil-
lende noodwetten aangenomen zoals de 
Vervoersnoodwet, de Havennoodwet en de 
Luchtvaartwet. Hiertoe werd een nieuwe organi-
satie opgericht: de Vervoersraad. Deze bestond 
uit een College van Bewindvoering, bijgestaan door 
de Centrale Directie Binnenlands Vervoer (CDBV). De 
Vervoersnoodwet van 1962 machtigde de 
leidende overheidsinstanties waaronder de 
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ministeries van Verkeer en Waterstaat en/of 
Defensie om het particulier vervoer en het 
beroepsvervoer over weg en water en in de lucht 
te regelen. Zij waren zelfs gemachtigd om 
voertuigen en personeel te vorderen. Dit gold 
niet voor de spoorwegen; de NS kon haar eigen 
beleid bepalen. Op grond van deze 
Vervoersnoodwet kon de overheid tevens 
bepalen dat vervoer van personen en goederen 
en het gebruik van vervoermiddelen alleen 
mocht gebeuren met een speciale vergunning. 
Bij het op gang houden van transport moet men 
denken aan alle soorten middelen van transport, 
waaronder leidingen voor cruciale producten als 
gas, olie, elektriciteit en water. [HL0486: 
Schuilplaatsen bij schutsluizen Twentekanaal]; 
[HL0139:Delden]; [HL0140: Hengelo];[CX516379/ 
RM 516380, 516381: Eefde] [RM532245: schuil-
plaats bij bruggen (Algerabrug, Krimpen a/d 
IJssel]; [RM530904/HL0142: Velsertunnel, 
IJmuiden]; [HL0141: Stuw in de Maas, 
Borgharen)]. Mede hierdoor zou in de loop der 
tijd het elektriciteitsnet zodanig worden 
aangepast, dat dit in tijden van crisis of oorlog 
gegarandeerd [Sluizencomplex Eefde, RM 
516380, 516381] kon blijven functioneren. 
Feitelijk vond dit plaats bij alles dat nodig was 
om de industrie in Nederland op gang te houden 
in een crisis- of oorlogssituatie. Hiertoe was het 
ministerie van Economische Zaken zelfs bevoegd 
uitvoerverboden uit te geven voor essentiële 
goederen en waren er verschillende commissies 
die een voorraad van deze goederen dienden te 
waarborgen, bijvoorbeeld bouwmaterialen, zeep 
en papier. Dit ministerie was des te belangrijker 
omdat Nederland afhankelijk was van import, 
waardoor een kleine vermindering van goederen 
al vrij snel grote problemen zou kunnen 
opleveren en een crisis zou kunnen veroorzaken.

6.4 Bescherming Waterhuishouding

De Tweede Wereldoorlog had geleerd dat in het 
Nederlands watersysteem enkele moedwillige 
beschadigingen grote overstromingen kunnen 
veroorzaken. Compartimentering van het 
systeem moest de schade kunnen beperken, 
zeker in het westen van het land. Rijkswaterstaat 
beschermde onder andere de waterhuishouding 
in Nederland door middel van de Wet 
Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd 

(1952-1991). Deze wet bood de mogelijkheid 
reeds in vredestijd maatregelen te treffen ter 
voorkoming, beperking en bestrijding van de 
gevolgen van een oorlog. [HL0023: Schotbalken 
en bakken, grachten Alkmaar].  
In samenwerking met de provinciale waterstaten 
werd de waterhuishouding gedurende de Koude 
Oorlog rigoureus aangepast met onder andere 
nooddijken en nooddammen. Ook opblaasbare 
balgstuwen, damsluizen, enz. werden 
voorbereid [HL0488: sluis naast Oranjesluis, 
Amsterdam], [HL opblaasbare balg]. Samen met 
de provinciale waterstaten werden belangrijke 
sluizen en gemalen beschermd, werden gemalen 
voorzien van noodaggregaten en werden 
bestaande windmolens onderhouden [HL0021: 
Gemaal De Drie Zijlen, Delfzijl] [HL0022: Gemaal 
De Helsdeur, Den Helder]. Veel van deze destijds 
getroffen voorzieningen zijn heden ten dage nog 
steeds in gebruik en in beheer bij de water-
schappen. Het nut ervan bleek na latere over-
stromingen. [HL0018: 
Compartimenteringssluizen en bomvrije 
damsluis, Maasdijk, ’s-Gravenzande; 
Hoofddorp].  
Om het vervoer over weg en water mogelijk te 
houden, werden langs de belangrijkste water-
routes van Nederland beschermde onderkomens 
voor tunnel-, sluis- en brugpersoneel gebouwd 
[HL0342: Haringvlietsluizen]. De 
Scheepvaartorganisatie Delta (SOD) was verant-
woordelijk voor de binnenlandse scheepvaart. 
Voor aanvoer van goederen was de 
Bewindvoering Nederlandse Koopvaardij (BNK) 
verantwoordelijk via de grote havens. Als deze 
niet meer bereikbaar waren, waren er noodan-
kerplaatsen [HL0469: Delfzijl].

6.5 Civiele Verdediging bij de 
spoorwegen

Direct na 1945 waren de Nederlandse 
Spoorwegen (NS) al op bescheiden schaal bezig 
met voorbereidingen voor beveiliging in geval 
van oorlog. In 1953 werden deze activiteiten 
samengevoegd in een nieuwe organisatie: 
Staforgaan (Algemene) Verdedigingsvoorbereidingen 
Bedrijfsbescherming. De Civiele Verdediging 
probeerde controle te krijgen over de 
spoorwegen onder buitengewone omstandig-
heden. Defensie was het er niet mee eens en 
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melde dat zij de Spoorwegwet van 1875 zou 
gebruiken om al het spoorwegmaterieel te 
vorderen in het belang van de landsverdediging. 
Ondanks de in 1962 aangenomen 
Vervoersnoodwet werd er besloten dat de NS 
een zelfstandige organisatie naast de bovenge-
noemde Centrale Directie Binnenlands Vervoer 
(CDBV) zou blijven. Alle voorbereidingen vonden 
plaats in samenwerking met de NAVO, waar de 
NS direct contact mee had, en ook met het 
Ministerie van Defensie in verband met 
mogelijke militaire transporten in Nederland. 
Hiertoe werden tijdens grootschalige oefeningen 
en in mobilisatie- of oorlogstijd liaisonofficieren 
van de afdeling Verkeer en Vervoer van de 
Landmachtstaf geplaatst bij de Centrale 
Verkeersleiding van de NS in Utrecht. 
In 1960 werden door de NS in de zeven 
NS-rayons voor het personeel schuilplaatsen 
gebouwd [HL0025: rayon Haren]. De leiding van 
de NS zou verhuizen naar het rayon-onder-
komen in Maarsbergen. [HL0026: H.G.B-rayon 
Maarsbergen]. In 1973 werden uiteindelijk 
beveiligde onderkomens gebouwd voor alle 
verkeersleidingposten [HL0024: onderkomen 
Kijfhoek]. De NS legde buiten de reguliere 
opslaglocaties extra noodvoorraden spoorweg-
materieel aan op plekken langs het spoor. Naast 
al deze maatregelen had de NS net als alle 
grotere bedrijven een afdeling Bedrijfs Zelf 
Bescherming (BZB).

6.6 Voedselvoorziening en 
Volksgezondheid

Nederland was afhankelijk geworden van 
importproducten zonder welke de samenleving 
en het militair apparaat niet konden functio-
neren. Daarom werden de boeren gestimuleerd 
om op minder land meer te produceren. Om 
deze producten en goederen zoals olie in geval 
van crisis of nood veilig te stellen, werd opslag 
geregeld. De maatregelen in het kader van 
Civiele Verdediging zouden in principe in 
werking treden bij schaarste van belangrijke 
producten, om de samenleving maar vooral het 
militaire potentieel, niet in gevaar te brengen. 
Het ministerie van Landbouw en Visserij was 
samen met het ministerie van Economische 
Zaken verantwoordelijk voor de inkoop van 
voedsel en het controleren van de verkoop. Ook 

het regelen van de uitgifte van voedsel naar de 
bevolking via voedselbonnen behoorde tot de 
taken. Daarbij was het de taak van het ministerie 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne om in 
oorsprong een vijftigtal VIBO-magazijnen 
(Volksgezondheid in Buitengewone 
Omstandigheden), later hernoemd in MIBO-
magazijnen (Materieelvoorziening in 
Buitengewone Omstandigheden), uiteindelijk op 
22 locaties in Nederland [HL0144:MIBO Veghel] 
voldoende goederen op te slaan om onder 
andere ziekenhuizen te kunnen bevoorraden 
[HL0146: VIBO, Mijdrecht] [HL0145: VIBO, Alphen 
a/d Rijn] [HL0147: VIBO, ‘s Gravenzande] [RM: 
opslag verbandmiddelen, Fort Abcoude]. Deze 
magazijnen beschikten over speciaal gekoelde 
ruimtes voor opslag van medicijnen. De 
Ziekenhuisorganisatie in buitengewone omstandig-
heden was in 1957 ingesteld. Deze organisatie 
zorgde ervoor dat zoveel mogelijk capaciteit in 
de ziekenhuizen aanwezig was voor opvang van 
oorlogsslachtoffers, zowel van burgers als 
militairen. Onder verschillende ziekenhuizen 
werden ondergrondse noodhospitalen 
gebouwd. Deze noodziekenhuizen die ook 
VIBO-ruimtes werden genoemd, werden in twee 
fases gebouwd: de ruwbouw en de afbouw om 
de overlast voor de exploitatie van het 
ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Bijna 
alle noodhospitalen zijn daardoor nooit 
afgebouwd behalve bij het AMC Amsterdam 
[HL0143. AMC Amsterdam]. 

6.7 Kunstbescherming

Kunstbescherming was ook een deel van de 
Civiele Verdedigingsvoorbereiding. De 
toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
(nu RCE) hield zich daar onder andere mee bezig 
en deze was ondergebracht bij het ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk 
(CRM). De Rijksdienst wilde nog verscheidene 
rijksbergplaatsen voor kunstschatten bouwen, 
maar aanvankelijk ging het vooral om 
hergebruik van de kunstbewaarplaatsen die al 
vóór en in de Tweede Wereldoorlog waren 
gebouwd. [RM: Steenwijkerwold (“Paasloo”)]; 
[RM 515935 t/m 515937/HL0056: Heemskerk] 
[HL0058: Zandvoort] [GM Castricum]. Later werd 
veel meer gefocust op de bescherming en opslag 
op locatie: bij musea en archieven werden maat-
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regelen getroffen om kunstschatten of 
documenten te beschermen en ook op andere 
locaties werd gekeken om dergelijke opslag-
plekken te bouwen [GM/HL0057. Bunker H24 
Noordwijk]. Voor de bescherming van collecties 
werd een monumentenwacht ingesteld, dit 
waren voornamelijk vrijwilligers met één provin-
ciaal inspecteur kunstbescherming. Deze 
ploegen waren ingedeeld in vijftig kringen. 
Verder werden aanpassingen gedaan aan 
verschillende collecties om ze te kunnen 
beschermen tegen rampen en oorlogsgeweld.

6.8 Communicatie en Post 

Conform de Telefoon- en Telegraafwet uit 1904 
was het Staatsbedrijf der PTT concessiehouder 
voor alle telefoon-, telegraaf- en postzaken in 
Nederland. Deze status duurde tot 1989 toen het 
Staatsbedrijf der PTT werd geprivatiseerd onder 
de naam KPN. De KPN bleef verantwoordelijk 
voor het Noodnet tot in 1991. Dat betekende dat 
de PTT/KPN gedurende de gehele periode van de 
Koude Oorlog de preferente leverancier was 
voor communicatie- en postzaken voor derden. 
Naast een substantiële rol voor de communica-
tiebehoeften van defensie was PTT/KPN ook van 
grote betekenis voor de verbindingen ten 
behoeve van de Civiele Verdediging.

6.8.1 Communicatie 

Na de Tweede Wereldoorlog werd het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie (PTT) verzocht om een Noodnet op te 
bouwen. In die tijd bestond het hele telefoonnet 
nog uit handbediende centrales. De PTT reali-
seerde zich dat het aanleggen van een apart 
noodnet betekende dat het bestaande net zou 
moeten worden verdubbeld. Dit was praktisch 
niet uitvoerbaar. De PTT kwam met de oplossing 
om het hele telefoonnet als Noodnet te 
beschouwen. Dit betekende dat er altijd hand-
bediende centrales zouden blijven, omdat deze 
elektronisch niet te beïnvloeden waren en niet 
beschadigd konden raken bij schokgolven of 
explosies. Door betere technologie werden 
weldra automatische centrales gerealiseerd. In 
deze automatische centrales bleven wel hand-

bediende installaties over die als Noodnet func-
tioneerden. Toen de dreiging van de Koude 
Oorlog toenam, werd een nieuw soort onder-
grondse centrale ontworpen. Deze werden 
NCO-ruimtes genoemd (Nucleair Chemisch 
Onderkomen), [HL0134:.NCO Goes] [HL0133: 
NCO, Arnhem] en waren bedoeld voor een 
betere bescherming van het personeel van deze 
handbediende centrales [GM/HL0131: 
PTT-bunker/ NCO-onderkomen, Koelmalaan 
Alkmaar]. Naast het Noodnet wilden verschil-
lende instanties hun eigen netwerk door de PTT 
laten aanleggen: 

• Ministernet: het netwerk dat de diverse 
ministers met elkaar verbond. Het was het 
enige beveiligde netwerk dat via eigen tele-
fooncentrales liep en functioneerde voorna-
melijk als een lokaal netwerk tussen de minis-
teries [HL0135:NCO Prinses Marijkestraat Den 
Haag]

• Overheidsnet: is een landelijk telefoonnet van 
eigen kabels dat de belangrijkste overheidsin-
stanties met elkaar verbond [HL0136: NCO 
Zwolle]

• H.M. Net: het Hare Majesteit Net was een 
apart telefoonnet, speciaal opgezet voor de 
koninklijke familie. Via dit net konden zij 
beveiligde gesprekken met belangrijke 
personen in Nederland voeren. 

• Net COP BB: de BB had verschillende eigen 
netwerken tussen haar commandoposten en 
blokhoofden. 

• Telexnetwerk: Dit telexnetwerk werd bestuurd 
vanuit het Noodtelegraafcentrum Bussum 
[HL0132: BTC Bussum]. In het begin werd dit 
alleen gebruikt voor contact met diverse 
landen en pas midden jaren 1970 werd het 
uitgebreid om alle civiele commandoposten 
binnen Nederland met elkaar te verbinden. 

6.8.2 Post- en Betalingsverkeer

De PTT was ook verantwoordelijk voor Post- en 
Betalingsverkeer via de giro. Daarvoor waren in 
de verschillende belangrijke kantoren en post-
kantoren noodstroomgeneratoren en schuilkel-
ders voor BZB personeel aanwezig [HL0138: 
Rijkspostspaarbank Hoofdkantoor Amsterdam].
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6.8.3 Noodstudio’s

Er waren verschillende noodstudio’s ingericht 
zoals in de regeringsnoodzetel en in de 
Nationale Commandopost BB. De PTT beschikte 
over twee radiozenders in NCO-ruimtes: voor 

binnenland, waarin zich ook een noodstudio van 
de NOS voor radio bevond [HL0305: Lopik]. Voor 
buitenlands radioverkeer was er 
Radionoodstation Kootwijk [HL0137:radio 
Kootwijk]. Daarnaast beschikte de PTT over één 
TV- en Radiostudio in Hilversum, [HL0341: 
NCO-ruimte in Hilversum] waar zich ook de 
nood-TV- en radiostudio’s van de NOS 
bevonden. De PTT had een beschermd grond-
station voor satellietcommunicatie bij het 
ontvangststation NERA [HL Satelliet grond-
station NERA , Nederhorst den Berg].

6.9 Bescherming Bevolking 

De BB organisatie was in 1952 opgezet als een 
vrijwillige reddingsdienst. De Europese landen 
om ons heen namen eenzelfde maatregel. Men 
wilde met 200.000 vrijwilligers (mannen en 
vrouwen) de burger weerbaar maken voor een 
volgende oorlog. Men wilde dit specifiek niet-
militair organiseren, daarom moest het lijken op 
een zelfstandige vrijwilligersorganisatie, niet 
gerelateerd aan de krijgsmacht of de overheid. 
Uiteindelijk werd het aantal vrijwilligers niet 
gehaald. In juli 1958 werd besloten dat iedereen 
die onder de regeling van broederdienst viel en 
degenen die waren afgekeurd voor dienstplicht, 
verplicht naar de BB moesten. 
De BB werd bestuurd vanuit het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, maar had een eigen 
nationale commandopost in Utrecht [RM532470/
CX532470/HL0009: NCBB Fort Lunet 1]. 
Daarnaast had ze in elke provincie een provin-
ciale BB commandopost [HL0015: PCBB Grou]. 
De provincies waren ingedeeld in kringen met 
hun eigen commandoposten [HL0006: 
commandopost Venlo] en vredeskantoren 
[HL0014: Tiel]. Vanaf 1963 bouwde de BB ook 
nieuwe nucleair beschermde commandoposten 
[HL0005: commandopost Rijswijk]. Steden en 
dorpen werden in wijken ingedeeld en de wijken 
waren weer opgedeeld in blokken, met 
wijkposten en blokploegen [RM: 
Kringcommandopost Fort Nieuwersluis] 
[HL0004: Kringcommandopost Heerlen]. 

Vanwege de verhoogde dreiging van een atoom-
aanval werd in 1958 de ABC-dienst (Atomaire, 
Biologische en Chemische dienst) opgericht. Pas 
rond 1964-65 werden 300 vaste meetpunten 

Gaspak van de ABC-dienst en op de achtergrond een 

radiologische rekenschijf voor de C.V, Biberbunker 

Oostvoorne

Telefooncentrale kringcommandopost BB in Biberbunker Oostvoorne, 2022
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opgericht, de S-posten, die min of meer  
operationeel waren. In een kleine schuilbunker 
[HL0008: Westenschouwen] [HL: 
Luchtvaartterrein; HL0007: Eede] kon de 
meetploeg van de BB schuilen. Aan de hand van 
de meting kon de kracht en de locatie van een 
kernexplosie worden bepaald. Deze S-posten 
werden gebruikt door de overheid (ministerie 
van Binnenlandse Zaken) om op lokaal niveau 
informatie te verzamelen over de omgeving. Om 
het personeel van de BB, maar ook dat van de 
BZB, te trainen, werden verschillende oefen-
locaties gebouwd. Meestal houten torens naast 
verschillende BB locaties [HL0005: Rijswijk] maar 
tevens een aantal uitgebreide centra. [HL0011: 
Oefencentrum BB, Steenwijkerwold] [HL0047: 
Oefencentrum BB, Wieringerwerf] [HL0010: 
Oefencentrum BB, Helenaveen] [HL0471: 
Oefencentrum BB, Ambt Delden]. Het al 
genoemde Korps Mobiel Colonnes kon ingezet 
worden als ondersteuning van de BB.

6.10 Bedrijfszelfbescherming

Veel bedrijven werden verplicht om een organi-
satie van Bedrijfszelfbescherming (BZB) op te 
richten voor het beschermen van het personeel. 
Daarnaast werd het bedrijfsleven gevraagd een 
bijdrage aan de Civiele Verdediging te leveren 
door het in stand houden van de productie. Voor 

de productie van essentiële goederen werd een 
aantal daarvoor belangrijke bedrijven geacht 
hun productielijnen te beschermen waaronder 
Phillips, Fokker en AKZO [RM530921/HL0002: 
Oude AKZO gebouw Arnhem].

6.11 Schuilen voor de bevolking

Mede door de ontstane dreiging vanuit het 
Oostblok, werden in het parlement vragen 
gesteld over de bescherming van de bevolking 
en het schuilkelderbeleid. De rechtse partijen 
vonden het bouwen van schuilkelders voor de 
gehele bevolking te duur en dit was ook niet 
altijd mogelijk. Zij vonden dat de BB voldoende 
informatie gaf om de bevolking zichzelf te laten 
beschermen. De linkse partijen daarentegen 
vonden dat het wel binnen de taken van de 
overheid behoorde om de burgerbevolking te 
beschermen. Daarom werd een compromis 
bedacht dat als men thuis was men met behulp 
van de BB verantwoordelijk was voor de eigen 
bescherming, maar op de werkplek de 
werkgever verantwoordelijk was samen met de 
BZB [RM17887/HL0126: Schuilgelegenheid 
premier J. Luns, Plein 1813, Den Haag], [HL0472: 
Brochure 1961 Wenken voor de bescherming etc. 
1961] [HL0474: Blikken noodbiscuits]. In de 
openbare ruimte viel deze verantwoordelijkheid 
onder de overheid en was er mogelijkheid om te 
schuilen in daarvoor bestemde schuilkelders. 
Hiermee werd het aantal schuilkelders dat 
diende te worden gebouwd sterk verminderd en 
werd een budget vrijgemaakt om onder nieuw te 
bouwen panden een voorziening voor een 
openbare schuilkelder te realiseren. Deze 
werden in het begin vooral gebouwd bij stations 
en in en bij openbare parken en pleinen. Dit 
waren voornamelijk standaardschuilkelders voor 
50 personen [HL0130: Schiebroekselaan 
Rotterdam], [RM17834/HL0129: Paleistuin 
Den Haag]. Een nieuw bouwvoorschrift schreef 
voor dat onder nieuwe flatgebouwen versterkte 
opslagruimtes moesten komen die gebruikt 
konden worden als schuilkelder [HL0127: 
Mercedes flat Rotterdam-Overschie]. Maar toen 
men zich later de kracht van kernwapens reali-
seerde, werd de focus verlegd op ondergrondse 
parkeergarages en metrostations [HL0125: metro 
Rotterdam] [GM/HL0128: parkeergarage Oss]. 

Openbare ondergrondse schuilplaats in garage in Oss, gebouwd in 1983 en nog volledig intact, 2021.
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6.12 Noodbestuursposten

Rond de Berlijnse crisis in 1961, werd duidelijk 
dat de dreiging van een nucleaire oorlog reëel 
was. Bij een grote militaire en civiele verdedi-
gingsoefening Zebralim in datzelfde jaar bleek 
dat de Civiele Verdediging niet voldoende 
voorbereid was op een nucleaire fall-out. Het 
bleek dat men gebruik maakte van bestaande 
bunkers en commandoposten die geen bescher-
ming tegen radioactieve straling en fall-out 
boden. Daarna kwam een plan om voor verschil-
lende instanties van de overheid ook onder-
grondse nucleair beschermde onderkomens te 
bouwen, zoals de Provinciale Commandopost 
Civiele Verdediging (PCCV) voor de Commissaris 
van de Koning(in) [HL0094: Provinciale. 
Commandopost Holten] [HL0065: 
Noodbestuurspost Provincie Noord-Brabant 
(onder provinciehuis)]. 
Ingevolge de brief van 9 oktober 1961 van de 
Minister van Binnenlandse Zaken aan de burge-
meesters: Handleiding inzake bestuursvoering onder 
omstandigheden van fall-out diende in elke 
gemeente een Noodbestuurspost te worden 
ingericht, de Gemeentelijke Commandopost 
Civiele Verdediging (GCCV). Voor de bouw van 
een Noodbestuurspost was elke gemeente zelf 
verantwoordelijk; er was geen vergoeding van 
de rijksoverheid. Het lag dus aan de wil van het 
lokale bestuur om een GCCV te bouwen 
[RM7282/HL0093. stadhuis Alkmaar] [HL0491 
Bunker onder gemeentehuis Ede] [HL0492 
Bunker onder gemeentehuis Nijkerk]. In deze 
noodbestuursposten zouden de politie en 
brandweer eveneens moeten worden 
gehuisvest. In sommige gemeentes waren deze 
te klein en werd een eigen commandopost 
gebouwd voor politie en brandweer [HL0092: 
hoofdbureau Politie Den Haag, Middelburg] Ook 
de Gemeentelijke en Provinciale Nutsbedrijven 
moesten zorgen voor nucleair beschermde 
onderkomens, omdat zij verantwoordelijk waren 
voor de voorziening van water, gas en elektrici-
teit [HL0155: Evides Waterbedrijf Rotterdam] 
[HL0475: Drinkwatervoorziening, Schoorl] 
[HL0154: Drinkwatervoorziening, Wijk aan Zee].

6.13 Noodzetelplan

Pas toen in het Oostblok vanaf 1977 middellange 
afstandswapens werden geplaatst, realiseerde 
de regering zich dat tijdige evacuatie naar het 
buitenland niet meer mogelijk zou zijn. Dit 
dwong de regering om haar eigen bescherming 
serieus te nemen en elk ministerie te voorzien 
van een eigen noodzetel, verspreid over 
Den Haag en de rest van Nederland. Uiteindelijk 
kregen alleen de belangrijkste ministeries de 
beschikking over een eigen Noodzetel. Onder de 
Civiele Verdediging hadden alle ministeries hun 
eigen taken:

Ministerie van Algemene Zaken 
De belangrijkste taak van dit ministerie was de 
coördinatie van het regeringsbeleid door de 
minister van Algemene Zaken: de minister- 
president. Het uitdragen van dit beleid naar de 
bevolking toe geschiedde gezamenlijk met de 
Regeringsvoorlichtingsdienst. Noodzetel onder 
Financiën [HL0104: Regeringsnoodzetel 
“Nachtwacht”; HL247: Schuilplaats Paleistuin 
Huis ten Bosch, Den Haag].

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
De taak van het ministerie was het binnenlands 
bestuur (inclusief de handhaving van de 
openbare orde) op gang te houden. Hiertoe 
hield men contact met de Civiele Verdediging 
van provincies en gemeentes en was men 
verantwoordelijk voor de Bescherming 
Bevolking. Eigen Noodzetel onder het ministerie, 
samen met Justitie [HL0102: Noodzetel BiZa, 
Den Haag].

Ministerie van Justitie
Het ministerie van Justitie was ervoor verant-
woordelijk de rechtsgang in oorlogs- of crisistijd 
zowel voor civiel als militair recht mogelijk te 
maken. Verder was dit ministerie medeverant-
woordelijk voor de politie op landelijk en 
gemeentelijk niveau. Hiertoe was de 
Interdepartementale Staf Politie (ISPOL) 
opgericht. De Noodzetel werd gedeeld met 
Binnenlandse Zaken.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Buitenlandse Zaken was 
verantwoordelijk voor het contact met buiten-
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landse mogendheden, voornamelijk in NAVO-
verband. Men was ook vertegenwoordigd in de 
Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPC). 
Deze raad bevorderde op civiel niveau de 
samenwerking tussen verschillende NAVO-
landen, voornamelijk voor het vervoer van 
schaarse producten in crisis- of oorlogstijd. 
Eigen Noodzetel onder gebouw [HL0103: 
Noodzetel].

Ministerie van Economische Zaken
Het ministerie van Economische Zaken was 
verantwoordelijk voor het op gang houden van 
transport van goederen. Dat ging over alle 
vormen van transport, waaronder dat van 
cruciale producten als gas, olie, elektriciteit en 
water. Om dit mogelijk te maken waren onder 
verschillende nutsbedrijven beschermde onder-
komens gebouwd, zoals onder het hoofdkantoor 
van de Gasunie in Groningen [HL0001: Gasunie 
in Groningen]. Eigen Noodzetel onder Paleis van 
Justitie Den Haag. [HL0105: Noodzetel “Paleis 
van Justitie”].

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
De taak van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat was het verkeer in Nederland op 
gang te houden, niet alleen over de weg en het 
spoor, maar ook over water en door de lucht. 
Het ministerie was verantwoordelijk voor de 
vliegvelden, de Rijksluchtvaartdienst en de 
Rijksverkeersinspectie, maar ook voor het KNMI 
[HL0094: KNMI noodzetel] en Rijkswaterstaat. 
[HL0306: Delfzijl noodzetel]. Noodzetel(s) 
verspreid over Nederland. Verkeer en Waterstaat 
deelde de noodzetel onder het Paleis van Justitie 
Den Haag met Economische Zaken. 

Ministerie van Financiën
Het ministerie van Financiën was verantwoorde-
lijk voor het op gang houden van het geldverkeer 
in Nederland en tevens voor het verlenen van 
leningen en kredieten. Men ging ervan uit dat in 
een oorlogs- of crisissituatie geldverkeer via giro 
of computers niet meer mogelijk zou zijn en dat 
de maatschappij weer zou terugvallen op 
standaard papier- en muntgeld. Hiervoor had 
het ministerie in samenwerking met De 
Nederlandsche Bank in ondergrondse kluizen, 
op locaties verspreid over Nederland, grote 
hoeveelheden geld opgeslagen met daarbij 
schuilkelders [HL0003: DNB Alkmaar en 
Nijmegen]. De Nederlandsche Bank had rond 

1938 al verschillende schuilkelders gebouwd bij 
de districtskantoren ter beveiliging van het 
personeel en ter distributie. Na WOII werden 
deze schuilkelders nog steeds gebruikt. Maar in 
de loop van de zestiger jaren werden deze niet 
meer geschikt geacht en begon een programma 
van nieuwbouw. Het was belangrijk dat in een 
crisissituatie de werknemers nog steeds betaald 
zouden kunnen worden en dat goederen nog 
steeds geleverd werden. Het ministerie kreeg 
een eigen Noodzetel onder het gebouw, die 
werd gedeeld met de Rijksvoorlichtingsdienst 
(Algemene Zaken), codenaam ‘Hazeleger’ 
[HL0098: noodzetel Financiën, Den Haag].

Ministerie van Landbouw en Visserij
De taak van het ministerie van Landbouw en 
Visserij was het op peil houden van de voedsel-
productie. Ook was men verantwoordelijk voor 
onderzoek en kennisopbouw ter bescherming 
van de landbouw tegen chemische, bacteriologi-
sche en nucleaire wapens.

Verspreid over twee Noodzetels, in Den Haag en 
in Tilburg [HL0100: Noodzetel LNV, Den Haag] 
[HL0101: regionale noodzetel, Tilburg]. 

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen/
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
Het ministerie van O&W/CRM was er voor 
verantwoordelijk zelfs onder crisis- en oorlogs-
situaties voortgang van scholing en educatie 
mogelijk te maken, of zo spoedig mogelijk na 
een ramp weer op te bouwen. Geen Noodzetel, 
wel een beschermd onderkomen in het eigen 
gebouw [HL0095: beschermd onderkomen CRM, 
Den Haag]. 

Ministerie van Volksgezondheid
Het ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne had als taak om in crisis- en 
oorlogssituaties de ziekenhuizen in bedrijf te 
houden via de Ziekenhuisorganisatie in buitenge-
wone omstandigheden. Het ministerie was 
eveneens verantwoordelijk voor de drinkwater-
voorziening. Hiervoor was er in het kader van de 
nooddrinkwatervoorziening in de VIBO-
magazijnen een mobiel pijpleidingnet 
opgeslagen. Verder faciliteerde het ministerie 
waar nodig nooddrinkwater en had het de taak 
om ervoor te zorgen dat er geen besmettelijke 
ziektes konden worden verspreid. Geen 
Noodzetel.
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Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening
Het ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening was via het bureau 
Coördinatie Civiele Verdedigingsplannen voorname-
lijk verantwoordelijk voor de bouw van 
openbare schuilgelegenheden en noodzetels. 
Een andere taak was om zo snel mogelijk na een 
oorlog of ramp de wederopbouw van Nederland 
ter hand te nemen door de bouw van huizen, 
fabrieken en wegen. Tijdens een crisis of oorlog 
zou men noodherstel organiseren. Geen eigen 
Noodzetel.

Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie De functie van het 
ministerie van Defensie was onder meer om de 
contacten tussen de Civiele Verdediging en 
Defensie goed te laten verlopen. De hoogste 
militaire autoriteiten/gezagsdragers stonden in 
direct contact met de ministeries; lagere 
overheden konden via het ministerie contact 
houden met de krijgsmacht. Op provinciaal en 
gemeentelijk niveau was rechtstreeks contact 
tussen militaire en civiele autoriteiten. 
Bovendien konden militaire gezagsdragers in 
bijzondere omstandigheden aanwijzingen 
geven. Eigen Noodzetel onder het gebouw 
[HL0097: noodzetel Defensie, Den Haag].

6.14 Einde van de Civiele Verdediging

De ambtelijke staf van de BB werd per 1 mei 
1982 niet meer operationeel gesteld en werd 
officieel per 1 juli 1986 bij wet opgeheven. De 
vrijwilligers van de BB moesten dit via de radio 
vernemen. De BB was een organisatie die niet 
heel veel actie heeft gezien, maar die wel in het 
geheugen van de bevolking is blijven hangen als 
een beeld van de Koude Oorlog, met name door 
haar voorlichtingsbrochures en propaganda-
films. Dit in tegenstelling tot de Civiele 
Verdediging die meer op de achtergrond werkte 
en dus minder bekend was. Toen de Koude 
Oorlog ten einde liep, met name door de Duitse 
hereniging die formeel plaatsvond op 3 oktober 
1990, werd de SCV per 1 mei 1991 opgeheven, 
maar het beleid bleef tot 1994 in stand. Het was 
een bijzondere situatie: waar in veel landen 
enkel een Civiele Verdediging aanwezig was, was 
er in Nederland ook een aparte civiele organi-
satie, de BB. Met de opheffing van deze organi-
saties is Nederland in een uitzonderingspositie 
gekomen waardoor we geen officiële reddings-
dienst meer hebben. Dit wordt nu enigszins 
opgevangen door de samenwerking binnen de 
veiligheidsregio’s van een aantal bestaande 
organisaties, zoals brandweer, politie, genees-
kundige hulpverleningsorganisaties, geneeskun-
dige diensten, het Rode Kruis, enz. 

De Nederlandse samenleving zou in een 
gewapend conflict op alle terreinen bedreigd 
worden. De overheid had tot taak om de 
bescherming voor te bereiden. Dat was op elke 
sector van het openbare leven het geval. De 
meest zichtbare vorm was de Bescherming 
Bevolking. De meeste voorbereidingen 
onttrokken zich aan het oog van de bevolking. 
Het publiek reageerde doorgaans sceptisch op 
voorbereiding voor de civiele verdediging. 
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7 Verhaallijn 6: Leven tijdens de 
Koude Oorlog

De Tweede Wereldoorlog vormt een zeker 
breekpunt in onze geschiedenis. Het optimisme 
van de Wederopbouw en de groeiende welvaart 
kwamen tegelijkertijd in de schaduw van de 
dreigingen van de Koude Oorlog te staan. Welke 
ontwikkelingen in onze maatschappij zagen we onder 
deze dreigende luchten?

7.1 Na de bevrijding

Door de militaire inzet van vooral Britten, 
Canadezen, Amerikanen, Polen en Russen was in 
mei 1945 voor Nederland een eind gekomen aan 
de Duitse bezetting. Grote waardering voor de 
militaire inspanningen was het gevolg. Dat 
straalde ook af op de bescheiden Nederlandse 
militaire inzet die aan de bevrijding had bijge-
dragen: de Prinses Irenebrigade, de Koninklijke 
Marine, de Koopvaardij, de squadrons bommen-
werpers en jachtvliegtuigen en veel vliegers die 
in de Royal Air Force dienden. Deze eenheden, 
vertrouwd met moderne oorlogvoering, 
vormden de kern voor de nieuw op te bouwen 
krijgsmacht. Al vanaf de bevrijding van delen van 
zuidelijk Nederland (herfst 1944) werden 
militaire eenheden geformeerd uit de verzets-
groepen, aangevuld met nieuw geworven 
jongeren (oorlogsvrijwilligers). De verzets-
groepen kenden een verscheidenheid aan 
politieke en ideologische kleuren, die zich 
verenigd hadden in de gezamenlijke strijd tegen 
de Duitse bezetter. De nieuwe eenheden kregen 
onder geallieerd bevel diverse taken. 

7.2 Dekolonisatie

Het pas bevrijde Nederland wachtte na de Duitse 
capitulatie nóg een acute militaire taak: bij te 
dragen aan de strijd tegen de Japanners. Bij 
gevechten, begin 1945 op Borneo waren 
Nederlandse troepen vanuit Australië onder 
Australisch bevel ingezet bij Tarakan (mei–
augustus 1945) en Balikpapan (juli 1945). Op de 
bevrijding van Nederlands-Indië werden alle 
militaire inspanningen gericht, waarbij de 
bovengenoemde verzetsgroepen en oorlogsvrij-
willigers een voorhoederol speelden. De voor-
bereidingen voor de strijd tegen Japan bleken al 
snel achterhaald door de Japanse capitulatie in 

augustus 1945. Daarmee was de rol van de 
krijgsmacht nog niet uitgespeeld, integendeel, 
een niet mindere taak diende zich vervolgens in 
Nederlands-Indië aan. 

7.2.1 Indonesië

Na de capitulatie van Japan en het op 
17 augustus 1945 door Soekarno en Hatta 
uitroepen van de Republiek Indonesië probeerde 
Nederland, zoals door koningin Wilhelmina op 
7 december 1942 aangekondigd, een aan de 
eisen van de tijd aangepaste situatie in de 
kolonie tot stand te brengen. Kort na de Japanse 
capitulatie braken vijandelijkheden uit tussen 
Indonesische nationalisten en de troepen uit het 
Britse Gemenebest die strategische posities in 
de archipel hadden ingenomen. De Nederlandse 
bevolking, die nog steeds in de kampen verbleef, 
werd nu beschermd door de Japanners tegen de 
Indonesische nationalisten. Jonge Indonesiërs, 
pemuda’s, getraind door de Japanners, wilden 
volledige vrijheid zonder koloniale banden. Er 
heerste grote rechteloosheid (Bersiap), die veel 
slachtoffers maakte.

In 1946 gingen de eerste Nederlandse oorlogs-
vrijwilligers op Java en Sumatra aan land om het 
toenemende geweld in Indië te bedwingen en 
om, onder toezicht van de Britten, de koloniale 
orde te herstellen samen met het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en later vanuit 
Nederland uitgezonden dienstplichtigen 
[HL0233: opleiding KNIL, Arnhem]. Om de 
belangrijkste productiegebieden op Java en 
Sumatra opnieuw in handen te krijgen en de 
economie weer op gang te brengen, voerde 
Nederland twee militaire acties uit. Met geweld 
zouden de leiders van de Republik Indonesia tot 
inschikkelijkheid worden gedwongen. De onder-
liggende achtergrond was de financiële nood in 
Nederland: de bodem van de schatkist kwam in 
zicht.  
De aanvankelijke eensgezinde waardering voor 
de krijgsmacht bij de bevrijding van Nederland 
begon barsten te vertonen toen gaandeweg 
bleek dat ons land en onze krijgsmacht 
verwikkeld raakten in een gewapende dekoloni-
satiestrijd. Die vormde een periode van grote 
militaire inzet, gekenmerkt door structureel en 
extreem geweld met hoge verliescijfers bij zowel 
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Indonesische nationalisten (vermoedelijk meer 
dan 100.000) als de Nederlandse krijgsmacht 
(6.000).  
De dekolonisatiestrijd in Indonesië eindigde met 
de soevereiniteitsoverdracht eind 1949 [HL0088: 
Indië-monument Roermond]. De massale en 
unieke gedwongen inzet van grote aantallen 
dienstplichtige militairen voor inzet overzee 
veroorzaakte een scheiding der geesten. Naast 
de principiële antimilitaristen die militaire dienst 
weigerden, kwamen er Indië-weigeraars [RM: 
Havenkazerne Schoonhoven], [HL0088: 
Nationaal Indië-monument 1945-1962, 
Roermond, HL Monument 1e Divisie, 
Schaarsbergen, HL Indië-monument Den Haag].

7.2.2 Molukkers

Op de Zuid-Molukken werd in 1950 de Republik 
Maluku Selatan [RMS) uitgeroepen. Door de 
Indonesische regering werd deze hardhandig 
uitgeschakeld. De Nederlandse regering was de 
beloften van Nederland op terugkeer van 
Molukkers en de Molukse regering in balling-
schap naar hun land niet nagekomen. Dit zorgde 
later voor maatschappelijke onlusten en geweld-
dadigheden in Nederland. In 1951 waren 
ongeveer 12.500 voormalige KNIL-militairen 
afkomstig uit de Molukken naar Nederland over-
gebracht. Daar kregen zij na aankomst te horen 
dat ze waren gedemilitariseerd. In Nederland 
heerste woningnood en omdat werd gedacht 
dat hun verblijf in Nederland tijdelijk zou zijn, 
werden ze ondergebracht in een 90-tal centrale 
woonoorden (zoals Westerbork en Vught) 
[HL0089: Woonoord Lunetten, Vught]; [HL0090: 
Westerbork]. Om tegemoet te komen aan de 
vraag naar betere woonomstandigheden in de 
kampen [RM521308/HL0086: Barak 1B in Kamp 
Vught] werd in 1959 begonnen met de bouw van 
speciale wijken [HL0087: Molukse Wijk 
Moordrecht]. De normalisatiepogingen werden 
door de Molukkers gezien als een ontkenning 
van hun militaire status en hun recht op een 
eigen staat. De jongere generatie, in Nederland 
geboren, vond haar opvoeding te autoritair en 
had weinig vertrouwen in de RMS-beweging. Dit 
generatieconflict en de uitzichtloze toestand in 
Nederland mondden uit in gewelddadige acties 
in de jaren 1970-1978: de beoogde gijzeling van 
de Indonesische ambassadeur in Wassenaar 

(1970), de treinkaping in Wijster (1975), de 
bezetting van het Indonesische consulaat in 
Amsterdam, (1975) de treinkaping bij De Punt 
(1977), de gijzeling van een lagere school in 
Bovensmilde (1977) en de bezetting van het 
provinciehuis in Assen. 1978). Uiteindelijk volgde 
een geleidelijk proces van integratie en omdenken 
tijdens de jaren 1980. [HL0355: Landelijk 
Molukse Monument, Lloydkade, Rotterdam (nog 
te plaatsen)]; [HL0356: Molukse woonbarak, 
Openluchtmuseum Arnhem]; [HL0357: 
Molukkenkamp Westkapelle]; [HL0479: boven-
leidingspaal De Punt].

7.2.3 Nieuw-Guinea

Nieuw-Guinea was buiten de soevereiniteits-
overdracht aan Indonesië gehouden. Dit tot 
woede van Indonesië in 1949. Gesteund door de 
Sovjet-Unie eiste Indonesië het gebied op. De 
Nederlandse regering stuurde in 1958 grond-
troepen naar Nieuw-Guinea (Irian Barat of later 
Irian Jaya). Een poging van Indonesië tot infil-
tratie en verzet tegen het Nederlandse gezag 
leidde tot gevechten met Indonesische militairen 
in de jungle en tot een vuurgevecht met 
Nederlandse marine-eenheden bij de Slag bij 
Vlakke Hoek [HL0088: Nationaal Indië 
monument, Roermond].  
In 1962 gaf Nederland Nieuw-Guinea op onder 
druk van de internationale gemeenschap en een 
verdere dreiging van conflict met Indonesië. In 
1969 werd een volksraadpleging gehouden, 
goedgekeurd door de VN, maar onder grote druk 
van het Indonesische leger. In plaats van het volk 
moesten de 1.025 stam- en dorpshoofden hun 
stem uitbrengen. Resultaat was dat werd 
ingestemd met integratie in Indonesië. Tussen 
1950 en 1962 zijn in totaal ongeveer 30.000 
Nederlandse militairen in Nieuw-Guinea ingezet.

7.2.4 Suriname en de Antillen 

De na de oorlog voortdurende bemoeienis van 
Den Haag met zijn vroegere West-Indische 
koloniën diende ook om Nederlands internatio-
nale status hoog te houden. De Nederlandse 
krijgsmacht in Suriname en de Antillen vormde 
een tastbaar bewijs van het engagement met 
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beide overzeese rijksdelen. Haar aanwezigheid 
in Suriname was van minder strategische 
betekenis dan op de Nederlandse Antillen. In de 
Cariben gold de Nederlandse krijgsmacht als een 
stabiliserende factor in een roerige regio. In 
beide gebiedsdelen toonde Nederland zich door 
zijn militaire inzet een betrouwbaar bondgenoot 
van de Verenigde Staten. Dit nam niet weg dat 
de verdediging van Suriname en de Antillen als 
vanouds een lage prioriteit had. Een zelfstandige 
verdediging was, gelet op de middelen, een 
illusie. De militaire rol bij een gewapend conflict 
was het bieden van verzet, het opwerpen van 
een ‘drempel’, waarbij er op vertrouwd werd dat 
internationale versterkingen zouden verschijnen 
om, net als in de Tweede Wereldoorlog, de stra-
tegisch belangrijke raffinaderijen en bauxiet-
mijnen veilig te stellen. Fysieke maatregelen ter 
oorlogsvoorbereiding, zoals het inrichten van 
atoomvrije onderkomens voor bestuur, militaire 
leiding en vitale sectoren, werden niet genomen. 
Omvang en samenstelling van de strijdkrachten 
wisselden, afhankelijk van dreiging van buitenaf, 
interne omstandigheden en de andere verplich-
tingen van en het budget voor de Nederlandse 
krijgsmacht.  
De Nederlandse Troepenmacht in Suriname 
(TRIS) was aanwezig vanaf 1868 tot en met 1975. 
Deze troepenmacht was net als voor de Tweede 
Wereldoorlog het laatste bastion van het 
Nederlandse gezag. Zij was echter groter en 
(nog) Nederlandser dan voor de oorlog en kende 
een telkens aflossend personeelsbestand 
afkomstig uit Nederland. Zij wortelde daardoor 
nog minder in de samenleving dan het vooroor-
logse garnizoen. De troepenmacht in Suriname 
hoefde in de jaren 1954-1975 niet daadwerkelijk 
militair op te treden, maar liep geregeld kans 
betrokken te worden bij de ordehandhaving en 
dreigde in 1968-1969 verwikkeld te raken in een 
grensconflict met buurland Brazilië. 
Het vervullen van militaire taken door 
Nederlandse militairen in een postkoloniale 
constellatie achtte Den Haag zo schadelijk voor 
zijn internationale positie dat het koos voor een 
rigoureuze dekolonisatiekoers. Dit resulteerde in 
1975 in een onafhankelijk Suriname met een erg 
haastig geformeerde Surinaamse krijgsmacht. 
Bij de soevereiniteitsoverdracht van Suriname in 
1975 werd de TRIS opgeheven. Op 24 november 
werd het laatste telegram van Nederland aan de 
Troepenmacht in Suriname verstuurd door de 
chef radiokamer, vanuit Den Haag [RM 532049, 

Complex 525975: Commandopost Clingendael, 
Den Haag. De nieuwe Surinaamse Krijgsmacht 
(SKM) nam het materieel, de voorraden en de 
gebouwen over. Vrouwen uit Suriname en de 
Nederlandse Antillen traden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog als vrijwilliger toe tot het Vrouwen 
Hulpkorps (VHK), ter ondersteuning van het 
leger.  
Ook op de Antillen was sprake van een snel 
aflossend personeelsbestand, waar de 
Nederlandse opvarenden, mariniers, vliegers en 
ondersteunend personeel eveneens passanten 
waren. Op Curaçao moesten Nederlandse 
mariniers in mei 1969 wel optreden tegen de 
revolterende bevolking. Twee doden, honderden 
gewonden, driehonderd arrestaties en miljoenen 
schade waren niet de enige gevolgen. Het begon 
als een Cao-conflict bij een onderaannemer van 
Shell. Dat ging mis en er werden brandjes 
gesticht. De binnenstad van Willemstad raakte 
in brand. De Antilliaanse regering verzocht 
Nederland om extra mariniers te sturen; er 
werden er driehonderd ingezet. De Antillen 
besloten in de periode begin jaren 1970 deel te 
blijven uitmaken van het Koninkrijk en de 
defensie aan Nederland over te laten.

Diversiteit
Aan de vooravond van het dekolonisatieproces 
bestonden de Nederlandse koloniën uit 
Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse 
Antillen. In al die landen was de bestuurlijke en 
economische macht in Nederlandse handen, dat 
wil zeggen personen die (ooit) vanuit Nederland 
naar de kolonie waren gekomen, en hun 
nazaten. De maatschappij in die landen was 
gesegregeerd. Zo bestond de bevolking van 
Nederlands-Indië uit Europeanen en niet-Europe-
anen. Tot de eerste groep werden ook de Indo-
Europeanen gerekend, afstammelingen van 
gemengde relaties. Voor de groepen golden 
verschillende rechtssystemen en definities van 
Nederlanderschap c.q. onderdaanschap. Op het 
gebied van onderwijs bestond deze scheiding 
gedurende lange tijd. Pas in de eerste helft van 
de twintigste eeuw kwamen er opleidingsfacili-
teiten die voor alle inwoners. De krijgsmacht, 
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en de 
Koninklijke Marine, stelden als één van de eerste 
instanties niet alleen de gewone, maar ook de 
hogere rangen open voor de lokale bevolkings-
groepen. Het einde van de dekolonisatie 
zorgde voor een grote groep Europeanen,  
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Indo-Europeanen en Molukkers, die naar 
Nederland reisden; het begrip ‘repatriatie’ was 
maar voor weinigen echt van toepassing.  
In Suriname en de Nederlandse Antillen was de 
situatie gelijksoortig, behalve dat de dekoloni-
satie in de periode van de Koude Oorlog hier 
geleidelijk verliep, gemarkeerd door het Statuut 
van het Koninkrijk (1954). Op het gebied van 
toegang tot onderwijs en gelijke kansen werden 
in die periode vorderingen gemaakt. De 
Troepenmacht in Suriname rekruteerde jonge-
mannen uit alle geledingen en vanaf 1991 was er 
dienstplicht in Suriname. Met de onafhankelijk-
heid van Suriname in 1975 eindigde de TRIS. Een 
aanzienlijk deel van de bevolking van Suriname 
reisde naar Nederland. Ook in de Nederlandse 
Antillen werd de dienstplicht ingesteld.  
De opkomstplicht werd pas na het einde van de 
Koude Oorlog in Nederland afgeschaft. Dat 
betekende dat de jonge mannen uit de grote 
groepen, die in de loop der tijden vanuit 
Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen 
naar Nederland kwamen, ook in dienst moesten. 
Voor de Nederlandse samenleving vormde de 
dienstplicht een de gedwongen wederzijdse 
kennismaking met andere culturen en 
gewoonten: een elementaire vorm van 
integratie.

7.3 Gevoel van onveiligheid

In de jaren 1970 en 1980 vond een scala aan  
politiek-terroristische acties plaats die het 
gevoel van onveiligheid, dat de Koude Oorlog al 
veroorzaakte, nog versterkte. Ook in ons land 
waren diverse groepen actief zoals de Palestinian 
Liberation Organisation (PLO), de ETA, de Irish 
Republican Army (IRA), de Duitse Rote Armee 
Fraktion (RAF) en groepen van eigen bodem zoals 
de Republik Maluku Selatan (RMS) en de Rode 
Jeugd. Links-radicaal gedachtegoed en separatis-
tisch terrorisme gingen in Europa hand in hand.  
In Nederland werden tussen 1950 en 2009 
ongeveer 50 aanslagen gepleegd met 25 doden 
tot gevolg. De actiegroep Revolutionaire 
Antiracistische Actie (RaRa), actief in 1984-1993, 
werd als politiek gewelddadig activistisch 
aangeduid en nadrukkelijk niet als terroristisch, 
hoewel RaRa wel enkele aanslagen pleegde die 
niet tot doden leidden.  
Bij de twee kapingen van Nederlandse vlieg-

tuigen in de jaren 1970 ging het vrijwel uitslui-
tend om Palestijnen en vielen geen dodelijke 
slachtoffers of gewonden. De Rote Armee Fraktion 
(RAF) echter doodde bij haar acties in Nederland 
in 1977 een politieagent in de stad Utrecht en in 
1978 twee douanebeambten in Kerkrade. In 
Amsterdam-Osdorp leidde een arrestatie van 
RAF-leden tot een schietpartij. Een telefooncel 
en een flatgebouw liepen schade op. Ook de Irish 
Republican Army (IRA) pleegde aanslagen in 
Nederland: daarbij werden de Britse ambassa-
deur en zijn bediende in 1979 gedood [HL0350: 
Engelse ambassade, Den Haag]. Bij een aanslag 
in mei 1988 werden twee Britse militairen 
gedood en een gewond na een bezoek aan een 
discotheek in Nieuw-Bergen. Diezelfde nacht 
werden in Roermond drie Britse militairen na 
een avondje stappen beschoten. Een militair 
overleed. In 1990 werden in Roermond door de 
IRA twee Australische toeristen vermoord omdat 
ze werden aangezien voor Britse militairen die in 
Duitsland, vlak bij Roermond, gelegerd waren. 
Tussen 1970 en 1978 vonden gijzelingsacties 
plaats, gepleegd door Zuid-Molukkers. Deze 
komen in een later hoofdstuk aan de orde.

7.4 Vrouwen in de krijgsmacht 

In 1944 kreeg Nederland drie vrouwenkorpsen 
en traden de eerste vrouwen in dienst bij de 
Nederlandse krijgsmacht. Ze werkten toen 
bijvoorbeeld als verpleegkundige, typiste of 
boekhoudster. Eind jaren 1970 mochten vrouwe-
lijke militairen ook varen, vliegen en vechten, 
maar pas begin jaren 1990 ging Nederland een 
actief beleid voeren om vrouwelijke militairen te 
werven en te behouden. De civiele organisatie 
Bescherming Bevolking bestond van meet af aan 
uit mannen én vrouwen. 

7.4.1 1944-1978 - Pioniersfase

Nederland kreeg in 1944 drie vrouwenkorpsen: 
het Vrouwenkorps van het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger (VK-KNIL), het 
Vrouwen Hulpkorps van de landmacht (VHK) en 
de Marine Vrouwenafdeling (MARVA). Deze 
eerste vrouwelijke militairen verleenden in 1944 
en 1945 hulp in de zwaar getroffen grote steden 

73
—



en gingen op missie naar voormalig Nederlands-
Indië en later ook naar Nieuw Guinea en Korea. 
In 1951 besloot de minister van Oorlog dat de 
vrouw in de landmacht bleef gehandhaafd en 
werd de MILVA opgericht, de Militaire 
Vrouwenafdeling van de landmacht. Een jaar 
later kreeg de dan al bestaande MARVA de status 
van beroepskorps en in dat jaar werd ook een 
vrouwenafdeling binnen de Nederlandse 
luchtmacht opgericht: de LUVA, de Luchtmacht 
Vrouwenafdeling. Met de oprichting van de 
vrouwelijke beroepskorpsen MARVA, MILVA en 
LUVA was er een blijvende plaats voor vrouwen 
in de krijgsmacht ingeruimd, hoewel de 
aantallen betrekkelijk laag waren, zo’n 1% van 
het totale personeelsbestand. Per 1 juli 1962 
waren er 677 fulltime vrouwelijke militairen bij 
de drie korpsen in dienst. Vanaf 1972 waren 
huwelijk en zwangerschap geen dwingende 
redenen meer voor ontslag uit de militaire 
dienst.

Bouwen voor defensie

In de jaren 1980 werd onderzocht hoe 
gescheiden verblijfseenheden en sanitaire 
voorzieningen in bestaande legerings-
gebouwen te realiseren. Ook de bouw van 
crèches is overwogen. 

7.4.2 1978 - begin jaren 1990 - 
Integratiefase

In 1953 bepaalden de Verenigde Naties dat 
vrouwen volledig inzetbaar moeten zijn binnen 
de krijgsmacht. Pas 25 jaar later, in 1978, werden 
in Nederland vrouwen toegelaten tot de 
reguliere opleiding tot beroepsofficier of 
beroepsonderofficier. Nog eens drie jaar later, in 
1981 werden de aparte vrouwenafdelingen 
opgeheven en was de integratie van vrouwen 
binnen de krijgsmacht formeel een feit. Vrouwen 
mogen nu gaan varen, vliegen en vechten. In 
1979 begon bij de marine het Zuiderkruisproject, 
waarvoor 22 vrouwen werden geselecteerd voor 
de operationele en logistieke dienst aan boord 
van Hr. Ms. Zuiderkruis. In datzelfde jaar gingen 
er tevens vrouwen bij de Koninklijke 
Marechaussee aan de slag. Ook binnen diverse 

vredesmissies gingen vrouwen een gelijkwaar-
dige rol vervullen. In maart 1979 werd de eerste 
vrouwelijke officier uitgezonden naar UNIFIL in 
Libanon. In 1982 werden voor het eerst vrouwe-
lijke militairen opgenomen in het 
NL-detachement Multinational Force & 
Observers (MFO) in de Sinaï. In 1985 werd de 
eerste Nederlandse vrouwelijke militair in 
opleiding genomen voor jachtvlieger in 
Sheppard (VS). In de jaren bleef het aandeel 
vrouwen binnen de krijgsmacht hangen op zo’n 
3-4%. In 1991 werd de eerste vrouw operationeel 
F-16 vlieger.

7.5 Anticommunisme 

De Communistische Partij Nederland werd 
opgericht in 1909 als de Sociaal Democratische 
Partij SDP. Onder invloed van de revolutie in 
Duitsland werd in 1919 de naam gewijzigd in 
Communistische Partij Holland CPH. Na een 
aantal splitsingen en fusies werd vanaf 1930 de 
naam Communistische Partij Nederland CPN 
gebruikt. Met de CPH/CPN waren de commu-
nisten tussen 1919 en 1986 vertegenwoordigd in 
het parlement. In 1991 ging de CPN op in de 
nieuwe partij GroenLinks, samen met de 
Pacifistisch Socialistische Partij PSP, de Politieke 
Partij Radikalen PPR en de Evangelische 
Volkspartij EVP. De CPN had een sterke band met 
de Communistische Internationale (Komintern), 
een wereldwijd samenwerkingsverband van 
communistische partijen onder leiding van de 
Communistische Partij van de Sovjet-Unie. 
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en 
aan het begin van de Duitse bezetting was de 
CPN vanwege het Molotov-Ribbentroppact 
meer tegen het ‘imperialistische Westen’ dan 
tegen de Duitsers gekant. Toch hadden de 
Duitsers de CPN illegaal verklaard, en de partij 
was erop voorbereid om ondergronds te gaan. 
Uiteindelijk waren de communisten een van de 
meest actieve groeperingen in het verzet, 
waarvoor na de oorlog veel waardering bestond. 
De Waarheid was een van de eerste verzets-
kranten en werd het partijblad van de CPN. Bij 
de eerste gemeenteraads-verkiezingen in 1946 
haalde de CPN 16% van de stemmen. Bij 
nationale verkiezingen in 1946 haalde de CPN 
10% van de stemmen, vooral in Amsterdam, de 
Zaanstreek, Rotterdam en Noordoost 
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Groningen. De CPN kreeg daarmee tien zetels 
(van de honderd) en werd een ministerspost in 
het kabinet Schermerhorn-Drees aangeboden. 
De CPN vond dit onvoldoende en weigerde de 
post. 
Na 1946 nam de populariteit van de CPN snel af. 
Er was wantrouwen over de democratische 
bedoelingen van de partij en over de banden 
met Moskou. Het gebrek aan politieke vrijheid in 
de door de Sovjet-Unie bevrijde landen stemde 
daarbij niet hoopvol. Het gewapend optreden 
van de Oostbloklanden bij de opstand in 
Hongarije (1956) werd door de CPN goedge-
keurd. 
Vanwege anti-Amerikaanse, anti-NAVO en 
anti-EEG standpunten mochten tijdens de 
Koude Oorlog CPN Kamerleden geen zitting 
hebben in de Kamercommissies voor 
Buitenlandse Zaken, Defensie en Kernenergie. 
Communisten werden geweerd uit bepaalde 
functies, ambtenaren mochten geen lid zijn van 
de partij en de CPN kreeg tot 1967 geen zendtijd 
(voor politieke partijen). 
De partij werd gekenmerkt door een lange reeks 
interne conflicten, royementen en afsplitsingen 
(zoals de PSP), waarbij tegenstanders binnen de 
eigen groep als CIA-agenten werden gezien, of 
hun verzetsverleden als NSB-collaboratie werd 
beschreven. Uiteindelijk kregen de gematigden 
binnen de CPN geleidelijk de overhand en werd 
de band met Moskou onafhankelijker. Zo werd 
het neerslaan van de Praagse Lente (1968) door 
de CPN afgekeurd. De CPN werd milder, maar 
kon zich daardoor minder goed onderscheiden 
van andere linkse partijen. Dit leidde tot een 
fusie met die partijen en tot de opheffing van de 
CPN in 1991. 
Vanwege de toenemende spanning tussen het 
westen en de Sovjet-Unie tijdens het begin van 
de Koude Oorlog, ontstond een breuk in de 
kringen van het voormalige verzet. Voor een 
deel van het verzet was de ideologische 
oriëntatie al reden om de gewapende inzet als 
kolonisator in Nederlands-Indië af te wijzen. 
Daarbij voegde zich de gevoelde aloude verbon-
denheid met Rusland. Voor een ander deel van 
het voormalige verzet lagen die zaken juist 
diametraal anders. De strijd tegen het 
oprukkende communisme leidde tot een grote 
waardering voor Amerika en tot het verlaten van 
de neutraliteitspolitiek (1839-1940). Het 
toetreden tot het multilaterale bondgenoot-
schap NAVO in 1949 bezegelde deze breuk 

binnen de samenleving. De krijgsmacht diende 
een bepaald volume te krijgen, waardoor 
jaarlijks het grootste deel van de jongemannen 
van een lichting voor militaire dienst werd 
opgeroepen. Gezien als een noodzakelijk kwaad 
door de een, voor de ander een gruwel die de 
militarisering van de samenleving illustreerde. Er 
kwam een steeds grotere kloof tussen hen die 
uit antikapitalistische en antimilitaristische 
motieven de militaire en ideologische samen-
werking met de Verenigde Staten afwezen en 
aan de andere kant de personen die een dam 
tegen het oprukkend communisme wilden 
opwerpen en bereid waren zich daarvoor 
militaire inspanningen te getroosten. Deze 
tegenstellingen kwamen nadrukkelijk naar voren 
ten tijde van internationale crises, waarbij de 
dreiging van een Derde Wereldoorlog gevoeld 
werd, zoals de Suez-crisis en de Hongaarse 
Opstand van 1956. Grote aantallen Hongaren 
vluchtten voor de communistische repressie; 
ongeveer 3.400 Hongaarse vluchtelingen werden 
in ons land opgevangen. De spanningen rond de 
Cubacrisis van 1962 en de Praagse Lente van 
1968 hadden ook hun weerslag op de publieke 
opinie in ons land. In de periode 1975-1982 
vluchtten 18.000 Vietnamese vluchtelingen naar 
ons land.  
Door maatschappelijke veranderingen werd de 
houding ten opzichte van de krijgsmacht 
enigszins ambivalent. Defensieactiviteiten en de 
medewerking daaraan werden vaak als onnodig 
en als verspilling van talent en energie gezien. Al 
schaarden bepaalde maatschappelijke groepen 
zich op voorhand aan Amerikaanse of Sovjet-
kant, veel Nederlanders zochten naar een 
neutrale positie waarbij de Verenigde Staten 
noch de Sovjet-Unie gelijk had. De relatief 
beschermde ligging tussen West-Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk was daarbij misschien 
een voordeel. 

7.6 Maatschappelijk verzet

Antimilitarisme bestond in Nederland van 
oudsher. Na de Eerste Wereldoorlog met nooit 
meer oorlog met het gebroken geweer als 
symbool. Zoals hierboven geschetst, kreeg het 
vanwege de dekolonisatie en de nieuwe 
oost-west tegenstelling een nieuwe dynamiek. 
In de vijftiger, zestiger en vooral zeventiger jaren 
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van de vorige eeuw werd het maatschappelijk 
verzet sterker en verbreedde zich naar andere 
thema’s. Klassieke binnenlandse gezagsverhou-
dingen werden ter discussie gesteld, onder meer 
door Provo (1965-1967) en bij de 
Nieuwmarktrellen (1975). Rond de bouw van 
kerncentrales ontstond de anti-kernenergie-
beweging (bijvoorbeeld Borssele en Kalkar, 
1974-1982). [HL0489: poster anti-kernbom, 
NMM, Soesterberg]. De kraakbeweging verzette 
zich tegen leegstand van woningen door 
speculatie. Bij de rellen zette de overheid uitein-
delijk zelfs pantservoertuigen in (Vondelstraat 
1980, Nijmegen 1981). Dit creëerde een context 
waarin het voor maatschappelijke midden-
groepen acceptabel werd om de straat op te 
gaan tegen kernbewapening [HL0059: 
Vrouwenvredeskamp Valkenburg]. 

7.7 Anti-Amerika en anti-kernwapens

De Amerikaanse suprematie op het gebied van 
atoomwapens vormde kort na de bevrijding 
slechts een feitelijk gegeven, dat in ons land niet 
tot stellingname noopte. Dat veranderde toen 
de Sovjet-Unie ook kernwapens ging bezitten en 
zeker toen onder de paraplu van de NAVO in 
Europa kernwapens werden geplaatst. De meer-
derheid van de bevolking accepteerde weliswaar 
het lidmaatschap van de NAVO en – zij het 
schoorvoetend – de rol van kernwapens in een 
afschrikkingsevenwicht. Maar ook bij dat deel 
van de bevolking ontstond onrust en onvrede 
toen vanaf 1960 kernwapens in ons land gestati-
oneerd werden. [HL0476: (Paas-demonstraties 
bij) SAS Darp]. 
Na het Tonkin-incident (1964) raakten de 
Verenigde Staten steeds meer verwikkeld in het 
Vietnam-conflict. In feite vormde dat – net als 
de Korea-oorlog – een indirecte strijd tussen de 
twee ideologieën, tussen het communistische en 
het kapitalistische systeem. Hierbij steunde de 
Sovjetunie met China het noordelijke deel van 
Vietnam. De Verenigde Staten steunde het 
zuidelijk deel van dat land en zette daar 
gaandeweg grote aantallen troepen in (een 
half miljoen in 1969). De publieke opinie in 
Nederland raakte steeds meer gespleten door 
het conflict in Vietnam. Een toename van het 
antiamerikanisme was het gevolg, niet in het 
minst gevoed door de anti-Vietnambeweging 

binnen de Verenigde Staten zelf. De revolutio-
naire jongeren-subcultuur aan het einde van de 
jaren 1960 en begin jaren 1970 vormde een 
voedingsbodem. Het vertrek van de Amerikanen 
uit Zuid-Vietnam (1975) betekende niet het 
einde van het antiamerikanisme in ons land. Dit 
gaf de Vredesbeweging wind in de zeilen. Die 
betoogde dat de tegenstelling tussen Oost en 
West onnodig en ongewenst was. Wederzijds 
vertrouwen was nodig en het begin zou moeten 
zijn dat de kernwapens de wereld uit moesten, 
om te beginnen uit Nederland. Het Interkerkelijk 
Vredesberaad (IKV), opgericht in 1966 door 
negen kerkgenootschappen, was een grote 
speler op dit gebied, terwijl veel andere groepe-
ringen zich onder de noemer Vrede formeerden, 
zoals Artsen voor Vrede (1969), Generaals voor 
Vrede en Vrouwen voor Vrede (1979). Vrede 
stond in dit verband gelijk aan het eenzijdig 
afstand nemen van een Nederlandse rol op het 
gebied van kernwapens. Een beweging die zich 
tegen deze eenzijdige aanpak keerde, was het 
Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige 
Ontwapening (ICTO). Rond bepaalde momenten 
(Pasen) vonden jaarlijks betogingen plaats naar 
b.v. Darp, Volkel en Valkenburg [HL0059: 
Vrouwenvredeskamp Valkenburg] [HL: Volkel].9

7.8 Neutronenbom en kruisraketten

De reeds breed verspreide scepsis over 
kernwapens kreeg een nieuwe impuls door de 
introductie van de neutronenbom. In principe 
een kernwapen als de andere, maar met het 
cynische verschil dat dit wapen wel het menselijk 
(en dierlijke) leven zou vernietigen, maar de 
gebouwen en infrastructuur intact zou laten. 
Deze nieuwigheid verschafte de tegenstanders 
het momentum om de protestbeweging verder 
vaart te geven. President Carter schortte de 
productie van de neutronenbom in 1978 op.  
Hoewel op het gebied van de strategische 
kernwapens na de Strategic Arms Limitations Talks 
(SALT, 1972 en 1979) een zekere stabilisatie was 
opgetreden, kwam er een nieuwe dynamiek met 
de komst van tactische kernwapens die met 
kruisraketten laagvliegend naar hun doel konden 

9  Zie ook: masterscriptie (april 2021) 'Voordat de bom(b) valt. 
Een vergelijkend onderzoek naar de strategieën van de Britse en 
Nederlandse vredesbeweging in de periode 1979-1987' door 
Thomas Tielen.
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worden gebracht. Zo ontwikkelde en plaatste de 
Sovjet-Unie middellange afstandsraketten zoals 
de SS-20. De NAVO besloot in 1979 in reactie 
hierop om kruisvluchtwapens in Europa te 
plaatsen en werd ook Nederland uitgenodigd 
48 kruisraketten te stationeren. Een grote 
demonstratie vond plaats in november 1981 in 
Amsterdam (400.000 mensen). Door de 
Amerikaanse conservatieve historicus Walter 
Laqueur is hiervoor in 1981 de geuzennaam 
Hollanditis bedacht: de nieuwe neutraliteit, paci-
fisme-ziekte en het massale verzet tegen 
atoombewapening waar sommige landen in 
Europa aan zouden lijden.10 
Het Komité Kruisraketten Nee werd in 1982 
opgericht. Toen bekend werd dat de vliegbasis 
Woensdrecht de plaats van vestiging zou worden, 
werden massale demonstraties naar die 
vliegbasis belegd. Er werd een permanent Vredes 
Actie Kamp (VAK) nabij het vliegveld ingericht 
(1983-1989) [HL0114: Vredes Aktie Kamp 
Woensdrecht]. Het Komité Kruisraketten Nee 
organiseerde de grootste demonstratie ooit in 
oktober 1983 in Den Haag (550.000 mensen). Een 
volkspetitionnement met 3,75 miljoen handteke-
ningen tegen plaatsing werd bij premier Lubbers 
ingediend. En ook al stemde Nederland niet voluit 
tegen de plaatsing van kruisvluchtwapens op 
Nederlandse bodem, het bedong bij de NAVO wel 
anderhalf jaar uitstel en de garantie dat deze 
wapens in 1985 niet geplaatst zouden worden als 
de Sovjet-Unie stopte met plaatsing van haar 
SS-20 raketten (resultante van de zogenaamde 
nuloptie en het NAVO-dubbelbesluit). Het 
kabinet-Lubbers maakte aan de aarzelingen een 
einde en bekrachtigde op 1 november 1985 alsnog 
het plaatsingsbesluit. Uiteindelijk bereikten de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie bij ontwape-
ningsonderhandelingen een doorbraak, het lnter-
mediate Range Nuclear Forces (INF)-akkoord in 
december 1987, waardoor de noodzaak om 
raketten in Nederland te plaatsen wegviel.

7.8.1 De Koude Oorlog in de muziek

De Koude Oorlog vormde een inspirerend 
thema. Een bloemlezing:11

10  Zie omstreden artikel in Commentary van augustus 1981 getiteld: 
'Hollanditis: A New Stage in European Neutralism'.

11 KRO-NCRV Soundtrack van de Koude Oorlog, https://kro-ncrv.nl/
soundtrack-van-de-koude-oorlog-een-muzikale-explosie 

Begintijd
Het lied der Bescherming Bevolking (1953)

Jaren 60 en 70
(Vietnamoorlog, vredesbeweging, Anti-amerikanisme, 
onbehagen, zorgen om milieu)

Frits Lambrechts: In Soesterberg en Volkel staan atoomra-
ketten klaar’ (1962)

Barry McGuire, we’re on the eve of destruction (1964)

Donovan, ‘The universal soldier’ (begin jaren ’60)

Boudewijn de Groot: Meneer de president slaap zacht’ 
(tegen Johnson). (1966)

Edwin Starr: War, what is it good for? (1969)

Marvin Gay: What’s going on? (1971)

Annie M.G. Schmidt: ‘Vluchten kan niet meer’(1971); 
kerndreiging was ook klimaatdreiging

Jaren 80 
Righeirea: ‘Vamos a la playa’ (1983); want de bom is 
gevallen 

Nena: '99 Luftballons' (1983)

Prince ‘Purple Rain’ (1984) 

Ultrafox: ‘Dancing with tears in my eyes’ (1984)

Doe Maar: ‘De bom’ (1983). ‘Laat maar vallen want het 
komt er toch wel van…’. Een kind schreef ‘brief aan Ernst’. 
Kinderen werden bang. 

Zjef Naaijkens: ‘Jericho’(1984) met de fanfare van eeuwig-
durende bijstand vormde het zo genoemde ‘grootste 
concert aller tijden. De zeven rondes om Woensdrecht 
werden gesymboliseerd door 17.000 muzikanten die 
rondom Woensdrecht gingen staan. ‘Eerste couplet, hier 
komt geen kruisraket, hier wordt niks neergezet’. 

Tears for fears: ‘ Everybody wants to rule the world’ (1985); 
gaat over schuilkelder

Tweede helft jaren 80 (Toenadering Reagan en 
Gorbatsjov. Muzikale toenadering)

Sting: ‘Russians’(1985) ‘I hope the Russians love their 
children too’
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Elton John: ‘Nikita’ (1985)

David Bowie: ‘Heroes’ (1977, beroemd geworden in 
1987 door Bowie’s optreden bij de muur in 1987 in 
Berlijn).

Münchener Freiheit: ‘Keeping the dream alive’ (1988)

Billy Joel: ‘Leningrad’ (1989)

Harry Jekkers met Klein Orkest: ‘Over de Muur’ (1984). 
Hij schreef dit op verzoek van de Vredesbeweging, 
gericht tegen de plaatsing van de kruisraketten. 

December 1990 
Scorpions: ‘The wind of change’ (1990)

Roger Walters: ‘The Wall’, gespeeld in augustus 1990 
bij de Berlijnse Muur. 

Ook waren er allerlei films waarin de Koude 
Oorlog een ijzingwekkend decor vormde. 

De Wederopbouw en de groeiende welvaart 
zorgden voor een positieve vibe in Nederland. 
De grote schok van de dekolonisatie van 
Indonesië werd al snel opgevangen. De positie 
van vrouwen in de samenleving veranderde 
allengs; de krijgsmacht zag met enige vertraging 
hetzelfde gebeuren. Eerst alleen maar ingezet in 
ondersteunende functies, werden vrouwen 
uiteindelijk toegelaten tot alle militaire functie-
gebieden. De permanente dreiging van de 
Koude Oorlog werd door de generaties met 
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog 
zonder meer aanvaard. Zeker toen de dreiging 
van het communisme werd ervaren, zoals bij de 
Hongaarse Opstand in 1956. Met de komst van 
de babyboomers veranderde dat. De jongeren 
lieten op allerlei terreinen hun opstandige stem 
horen; ook de militarisering van ons land 
ontkwam niet aan die kritiek. De dreiging van 
een atoomoorlog, de aanwezigheid van 
kernwapens in ons land en de voorgenomen 
plaatsing van kruisraketten leidden tot 
ongekende grote demonstraties. 

T-shirt vol met buttons en met tekst ‘stop de neutronenbom’. Aan de muur een poster van de 

hand van tekenaar Opland van een boerin die een kernwapen het land uitschopt en de tekst 

‘Geen nieuwe kernwapens in Europa’, Vrijheidsmuseum Groesbeek, 2021.
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De Koude Oorlog heeft tenminste drie 
generaties in Nederland niet onberoerd gelaten. 
De oorlogsgeneratie hoopte na de bevrijding van 
ons land in 1945 op een tijd van voorspoed en 
welvaart, vrij van oorlog. Zij kwam bedrogen uit, 
al binnen enkele jaren pakten de dreigende 
wolken van de Koude Oorlog zich boven Europa 
samen. De naoorlogse generatie, de babyboo-
mers, groeide op onder de atoomparaplu, 
bescherming en bedreiging tegelijk. Altijd was 
daar het besef ‘Als de bom valt’. Bovendien 
werden de dienstplichtige jongens verplicht om 
tijdens een lange periode hun persoonlijke 

vrijheid op te offeren voor die van het land. De 
generatie erna maakte de val van de muur mee 
en kende de Koude Oorlog alleen maar uit de 
verhalen. De overlevering van wat deze 
generaties meemaakten, is neergeslagen in de 
zes verhaallijnen van dit document. Naast deze 
verhalen zullen gebouwen, plekken, sporen, 
voorwerpen en documenten deze verhalen 
overal in ons land voorzien van een tastbare 
illustratie; zij zetten de schijnwerper op deze 
markante periode, die volgde op de Tweede 
Wereldoorlog en vormen zo de Highlights van de 
Koude Oorlog in Nederland. 

Legergroene poster refereert aan 'Camouflageschool' in Reek. 'Bunkerarchief' van het 

ministerie van Defensie.
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Oorlog, tijdschrift Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, nr. 3, 2022

Voor het overige werd de informatie gevonden 
in archiefstukken bij diverse Gemeentelijke- en 
Provinciale archieven en in het Nationaal Archief. 
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10 Lijst van afkortingen

ABC Atomaire, Biologische en Chemische (dienst)
ABOHZIS Keuringscode voor dienstplichtigen
AFCENT Allied Forces Central Europe
AIVD Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(2) ATAF Allied Tactical Air Force
AMSS Automatic Message Switching System
ASCON Automatic Switching Communication Network 
BB Bescherming Bevolking
BERDIS Berichten Distributiesysteem
BNK Bewindvoering Nederlandse Koopvaardij
BRD Bundesrepublik Deutschland (= West-Duitsland)
BVD Binnenlandse Veiligheidsdienst
BVVK Bureau Voorbereiding Voorzieningen aan Kunstwerken 
BZB Bedrijfszelfbescherming
CDBV Centrale Directie Binnenlands Vervoer
CMH Centraal Militair Hospitaal
COC Committee on Civil Organization
COMBENECHAN Commander Benelux Subarea Channel
CPN Communistische Partij van Nederland
CV Civiele Verdediging
DCS Defense Communications System
DDR Deutsche Democratische Republik (= Oost-Duitsland)
DGW&T  Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen
DPO Defensie Pijplijn Organisatie
DUC Defensie Uitwijk Centrum
EDG Europese defensie Gemeenschap
EMP Elektromagnetische Puls
FSS Forward Storage Sites
GCCV Gemeentelijke Commandopost Civiele Verdediging
GLCM Ground Launched Cruise Missiles
INF Intermediate-Range Nuclear Forces (Treaty)
IRA Irish Republican Army
KLD Korps Luchtwachtdienst
KSL Krijgsmacht Sleutelpunten Lijst
LEOK Laboratorium Elektronische Ontwikkeling Krijgsmacht
MFO Multinational Force & Observers
MIBO Materieelvoorziening in Buitengewone Omstandigheden
MIVD Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
MTMC Military Traffic Management Command
MTV Mobiel Toezicht Vreemdelingen
MUD Mijnen Uitkijkdienst
NAVO Noord Atlantische Verdragsorganisatie
NATO North Atlantic Treaty Organisation (= NAVO)
NBC Nucleair, Biologisch en Chemisch
NCBB Nationale commandopost BB
NCO Nucleair Chemisch Onderkomen
NDVN Nederlands Detachement Verenigde Naties
NIMH Nederlands Instituut Militaire Historie
NL Nederland(s)
NORTHAG Northern Army Group
NOZEMA Nederlandse Omroep Zender maatschappij
NSA Navigatiestation Achterhoek
NSG Navigatiestation Groningen
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NSN Navigatiestation Noord
NSV Navigatiestation Veluwe
NSZ Navigatiestation Zuid-Holland
OCP Oorlogscommandopost
PCBB Provinciale commandopost BB  
PCCV Provinciale commandpost CV
PLO Palestinian Liberation Organisation
PMC Provinciaal Militair Commandant
POMSS Prepositioned Organizational Material Storage Sites
PTT Post Telegraaf Telefoon
QRA Quick Reaction Alert
RAF Rote Armee Fraktion
RMS Republik Maluku Selatan (=Republiek der Zuid-Molukken)
RVS Ruyter van Steveninck (kazerne)
SALT Strategic Arms Limitations Treaty
SACEUR Supreme Allied Commander Europe
SACLANT Supreme Allied Commander Atlantic)
SAS Special Ammunition Storage (= nucleaire ladingen)
SCECP Senior Civil Emergency Planning Committee
SCV Staf voor de Civiele Verdediging
SHAPE Supreme Headquarters Allied Powers Europe
SMT Structuurschema Militaire Terreinen
SOD De Scheepvaartorganisatie Delta
SVK Statisch Verbindingsstelsel Krijgsmacht
TNO Instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
TRC Tape Relay Centrum
TCC Telegraaf Concentratie Centrum
TRIS Nederlandse Troepenmacht in Suriname
UNIFIL United Interim Force in Lebanon 
UNPF United Nations Peace Force
UNPROFOR United Nations Protection Force
UNTSO United Nations Truce Supervision Organization
USAFE United States Air Force Europe
USSR Unie van Socialistische Sovjetrepublieken
VIBO Volksgezondheid in Buitengewone Omstandigheden
VK Verenigd Koninkrijk
VS Verenigde Staten
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Kennis over het erfgoed van de Koude Oorlog (1945-1991) in Nederland is nog beperkt en 
gefragmenteerd. Bovendien dreigt door de hoge leeftijd van ervaringsdeskundigen die kennis 
en kunde snel verloren te gaan. Gebeurtenissen en erfgoed uit deze tijd verdienen nader 
(archief)onderzoek en vergen meer duiding en context. Bijvoorbeeld: welke positie nam 
Nederland in als NAVO-bondgenoot? Hoe kreeg de parallelle infrastructuur, die werd 
aangelegd om het 'Rode Gevaar' te weerstaan, vorm? En hoe kunnen we die objecten en 
structuren - die veelal verboden, verborgen en vergeten zijn - op de juiste waarde schatten?

Deze publicatie vertelt aan de hand van zes verhaallijnen wat zich tijdens die periode van 
‘gewapende vrede’ in Nederland heeft afgespeeld. Daarbij is aandacht voor de civiel-militaire 
verdediging en de effecten ervan op de burgersamenleving, waaronder de dienstplicht en de 
vredesbeweging, vaak aangemerkt als de besmettelijke ‘Hollanditis’.

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden. 
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