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Mainbrace 
september 1952

‘moeder’ van alle grote maritieme 
oefeningen op de NAVO-Noordflank 

‘[…] it’s important for the other NATO countries to show solidarity with both Finland and Sweden in 
this exercise’, aldus US General Mark Milley, voorzitter van de US Joint Chiefs of Staff. Hij deed deze 
uitspraak aanvang juni, kort voor BALTOPS 22, de jaarlijkse NAVO marine-oefening in de Oostzee. 
Deze exercitie, waarin 14 lidstaten benevens Zweden en Finland participeerden, vond dit jaar plaats 
onder de schaduw van de Russische invasie in Oekraïne. Een daad van agressie die de twee genoemde 
Scandinavische landen ertoe bracht hun neutraliteitspolitiek vaarwel te zeggen en het NAVO-
lidmaatschap aan te vragen.1 Een beleidsstap die het Kremlin zwaar bekritiseerde en waarvoor Moskou 
eerder al zowel Stockholm als Helsinki waarschuwde deze niet te nemen, omdat Rusland zich anders 
genoodzaakt zag tegenmaatregelen te nemen.2 
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D
eze recente gebeurtenissen roepen echo’s op uit 
de beginjaren van de NAVO. Meer specifiek, de 
toetreding van Noorwegen en Denemarken in 
april 1949 tot het toen opgerichte Noord-Atlan-

tische pact nadat deze landen zich bedreigd voelden door 
Sovjet-Rusland, en de grootschalige NAVO-vlootoefening 
Mainbrace in september 1952. Vooral deze exercitie, de 
facto de ‘moeder’ van alle latere grootschalige Koude 
Oorlog maritieme oefeningen als Ocean Safari maar ook 
huidige bi-annuel exercises als Cold Response en Joint 
Warrior, staat in dit artikel 
centraal. Na het schetsen 
van de strategische achter-
gronden, de politiek-militaire 
oogmerken van dit maritiem 
machtsvertoon en het verloop 
van de manoeuvres, volgt 
aan de hand van toenmalige 
interne Britse en Amerikaanse debriefings een analyse van 
de operaties, de politiek-strategische invloed van de oefe-
ning en de consequenties die Mainbrace had voor hierbij 
betrokken marines.

Internationale veiligheidssituatie 
omstreeks 1950 en de maritieme NAVO
bevelsstructuur
In de jaren na 1945 bouwden de westelijke geallieerden 
hun strijdkrachten in Europa snel af, maar liet Sovjet-Rus-
land na zijn legers, die tot in Midden-Europa stonden, te 
demobiliseren. Ook installeerde Moskou in door haar ge-
controleerde Europese hoofdsteden spoedig het Kremlin 
gunstig gezinde communistische regimes en annexeerde 
gebieden van omliggende landen zoals in 1947 de Finse 
provincie Petsamo nabij het Noorse Kirkenes. Verder lie-
pen de spanningen tussen de voormalige geallieerden op 
door een crisis in Berlijn in 1948, waarbij het Rode Leger 
het door Britse, Amerikaanse en Franse eenheden gecon-
troleerde westelijke stadsdeel lange tijd wist te isoleren. 
Een Communistische overwinning in het door burgeroor-
log geteisterde China eind 1949 en het succesvol testen 
van het eerste Sovjetatoomwapen, bewerkstelligde bij 
West-Europese landen de vrees voor een Sovjetinvasie. De 
oprichting in maart 1948 van de verdedigingsorganisatie 
Westerse Unie (WU) tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en 
de Benelux, en een jaar later de oprichting van de NAVO, 
waren een welhaast logisch gevolg van deze ondervon-
den dreiging. Een dreiging die aanvankelijk vooral de ruim 
tweehonderd divisies van het Rode Leger en de Sovjet-
luchtstrijdkrachten gold; de Rode Vloot, op dat moment 
vooral geconcentreerd in de Oostzee, leek in vergelijking 
met de Britse Royal Navy en de US Navy een minder te 
duchten tegenstander.3 

Na het uitbreken van de Koreaoorlog (1950-1953) tussen 
communistisch Noord-Korea en het door het Westen 

gesteunde Zuid-Korea, kwam het niet alleen tot een 
door Washington geïnstigeerde snelle defensieopbouw 
in West-Europa, maar werden ook de staven van de 
Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) en het 
nieuwe Supreme Headquarters Allied Powers in Europe 
(SHAPE) opgezet. De eerste SACEUR was General US 
Army Dwight D. Eisenhower. De vorming van een 
maritieme evenknie van voornoemde op de land- en 
luchtverdediging gefocuste bevelsorganisatie liet 
aanvankelijk op zich wachten. De Britse regering kon 

moeilijk verkroppen dat de 
US Navy en niet de eerder op 
de Noordelijke Atlantische 
Oceaan dominante eigen 
Royal Navy, de Supreme 
Allied Commander Atlantic 
(SACLANT) zou leveren. Een 
compromis werd bereikt 

door het bevelsgebied op te splitsen waarbij de Britten 
de plaatsvervangend commandant ACLANT leverden 
die verantwoordelijk was voor het oostelijke Atlantische 
operatiegebied (EASTLANT). Aanvang 1952 zag hierop de 
maritieme NAVO-commandostructuur het licht en werd 
de Amerikaanse Admiral Lynde D. McCormick de eerste 
SACLANT. De Britse Admiral Sir George Creasey was de 
eerste Commander in Chief EASTLANT en zetelde met zijn 
hoofdkwartier in Portsmouth. Betrokken West-Europese 
marines gaven daarvoor met oefeningen in WU-verband 
een eerste aanzet tot enige onderlinge cohesie.4 

De Noordflank als focus voor NAVO
marines?  
Ondanks de opgestarte defensieopbouw in West-
Europa, betwijfelde Deputy SACEUR Field Marshal Sir 
Bernhard Law Montgomery in mei 1951 of het Centrale 
Landfront in Europa op korte termijn verdedigbaar 
was gezien de overmacht aan Sovjet-Russische divisies 
aldaar. Hij adviseerde, in afwachting van een meer 
reële verdedigingsopbouw in vooral West-Duitsland, 
de NAVO-defensie te richten op de Europese flanken, 
en dan vooral de Noordflank. De strategische 
rationale achter dit Scandinavische alternatief was 
het belang van het Noorden als tactisch flankgebied 
voor het Centrale Front. Deze noordelijke flank, gelijk 
overigens een in de Middellandse Zee, kon volgens 
de Britse veldmaarschalk fungeren als bruggenhoofd 
van waaruit de verdediging en/of herovering van al 
bezette delen van Europa moest plaatsvinden. Dit idee 
van Montgomery werd omarmd en uitgewerkt door 
de staf van SACEUR Eisenhower. In de optiek van de 
laatste waren er voor het moment onvoldoende eigen 
grond- en luchtstrijdkrachten voorhanden in Centraal-
Europa. Wél kon de NAVO zijns inziens teruggrijpen op 
relatief veel bondgenootschappelijke marine- en marine 
luchtvaartdienst-eenheden, die de Amerikaanse generaal 
op de flanken wilde ontplooien. Aldaar moesten zij 
een Sovjet-Russische opmars stoppen of vertragen. Op 
carriers gestationeerde vliegtuigen konden dan vanaf de 
Noordzee steun verlenen aan de landstrijdkrachten in 
bijvoorbeeld Noord-Duitsland zoals met het vernietigen 
van oprukkende tanks van het Rode Leger.

 ‘Eisenhower’s visie bracht teweeg dat 
het strategische belang van Noorwegen 
voor de gehele bondgenootschappelijke 

verdediging groeide’

< Fairey Fireflies en Hawker Sea Furies van 4 en 860 squadon MLD tezamen 

met Fairey Firefly-toestellen van de Britse Fleet Air Arm, op het voordek 

van de carrier HMS Illustrious tijdens NAVO-oefening Mainbrace. 

Een fraai staaltje van geïntegreerd bondgenootschappelijk optreden 

(Gemeentearchief Trondheim)
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Volgens Eisenhower diende force projection een 
hoofdtaak voor vliegkampschepen te worden. Niet 
toevallig diende een NAVO Strike Fleet hiermee een 
type inzet te zien gelijk die van Amerikaanse carriers 
in WOII in de Pacific en tijdens de Koreaoorlog. Daar 
speelden ze een grote rol bij diverse landcampagnes. 
Eisenhower was weinig bezorgd over Sovjet-lucht- laat 
staan marinedreiging. Een studie van de US Joint Chiefs 
of Staff zou uitwijzen dat Sovjet-luchtstrijdkrachten 
geen partij waren voor carrier task forces van vier 
of meer vliegkampschepen. De SACEUR was daarbij 
niet onder de indruk van de gestage opbouw van de 
Rode Vloot. Eisenhower’s visie bracht teweeg dat het 
strategische belang van Noorwegen voor de gehele 
bondgenootschappelijke verdediging groeide. De 
Amerikaanse generaal bepleitte hiermee een vooral op 
zee- en luchtstrijdkrachten gebaseerde verdediging van 
de Noordflank en een door grond- en luchtstrijdkrachten 
gedomineerde defensie van het Centrale Front. Voor dit 
verdedigingsconcept waren grote hoeveelheden schepen 
en boordvliegtuigen nodig. Staf SACEUR berekende 
medio 1951 dat het voorziene concept sowieso vroeg 
om een strijdmacht van ten minste acht carriers, waarvan 
er vier inzetbaar moesten zijn op het moment van een 
Sovjetaanval. Deze nieuwe strategie veronderstelde een 
forward deployment van een deel van de Amerikaanse 
vloot. Dit was een first voor de noordoostelijke 
Atlantische Oceaan en Noordzee, te meer daar het 
traditioneel een Brits operatiegebied betrof.5

De ideeën van SACEUR werden vooral door de Royal 
Navy bekritiseerd. De continentaal gefocuste generaal 
leek volgens haar geen oog te hebben voor de beveiliging 
van de sea lines of communication en de grote rol die 
carriers hierin speelden. Hoewel Eisenhower’s nieuwe 
strategie de goedkeuring kreeg van de politieke leiding 
van de NAVO en het Military Committee, bleef vooral de 
Britse Admiralty deze ondermijnen. Door lobby van de 
Royal Navy, de inmiddels NAVO-breed gepercipieerde 

Sovjet-onderzeebootdreiging en vermoedelijk ook om 
de Britten te apaiseren nu hun bevelhebberschap van de 
ACLANT twijfelachtig werd, vermeldden de in het najaar 
1951 uitgekomen North Atlantic Short Term Defence Plan 
en SACEUR’s Emergence Defence Plan, dat SLOC-bevei-
liging een kerntaak was van de bondgenootschappelijke 
marines. De US Navy zag in de opzet van Eisenhower een 
mogelijkheid met haar carriers in een Strike Fleet nabij 
Noorwegen, ook tegen Sovjet-onderzeebootbases te kun-
nen optreden. Hiermee konden de Amerikaanse zeestrijd-
krachten voor zichzelf een nucleaire taak bewerkstelligen; 
een type missie waarvan tot dan toe de US Air Force het 
monopolie bezat.6

Mainbrace 
Gelet op de SACEUR-plannen inzake maritieme inbreng bij 
de verdediging van de Noordflank, maar ook het NAVO-
streven een politiek signaal aan Noorwegen en Denemar-
ken te geven, begon in het voorjaar 1952 een intensieve 
planning van de jonge ACLANT-staven, om al in septem-
ber van dat jaar de tot dan toe grootste multinationale 
vlootoefening ooit te organiseren. Bij deze bijna twee 
weken durende Exercise Mainbrace waren ruim tweehon-
derd boten – van vliegkampschepen tot landingsvaartui-
gen -, duizend vliegtuigen en 80.000 militairen betrokken. 
Het operatiegebied omvatte de Noordzee en de Noorse 
Zee.

Met deze oefening beoogde Admiral McCormick vijf 
doelen: 1) de NAVO een politiek signaal laten afgeven aan 
Noorwegen en Denemarken dat het bondgenootschap 
voor hun defensie snel en effectief hoogwaardige en 
omvangrijke militaire slagkracht kon ontplooien in geval 
van Sovjet-Russische agressie; 2) Moskou beïnvloeden met 
dit maritiem-militaire machtsvertoon; 3) aftasten – zie de 
opzet van Eisenhower – of de op maritieme inzet geënte 
SACLANT bevelsstructuur en de haar toegewezen strijd-
krachten afdoende steun konden verlenen aan het Allied 
Command North in Noorwegen en Denemarken, een 
deelgebied van het op land- en luchtoptreden gefocuste 
SACEUR; 4) het geallieerde C2 systeem testen en de 
betrokken strijdkrachten een omvangrijke en intensieve 
advanced training laten doorlopen; 5) konvooibegeleiding 
en ASW doorvoeren met Hunter Killer Groups gelet op de 
Britse inzichten en belangen.7

Scenario 
Volgens het oefenscenario had de Oranjepartij, een groot 
continentaal land, een verrassingsaanval uitgevoerd op de 
Blauwe partij, een coalitie van West-Europese en Noord-
Amerikaanse landen. Blauwe strijdkrachten reageerden 
onder andere met de inzet van diverse maritieme taak-
groepen. Een Carrier Strike Force (CSF) van zes vliegkamp-
schepen, waaronder de Britse HMS Illustrious met twee 
MLD-squadrons aan boord, zou vanuit noordwest Groot-
Brittannië koers zetten naar Noorwegen. Een ASW Carrier 
Support Force bestaande uit drie Hunter Killer Groups 
van elk een licht vliegkampschip en torpedobootjagers 
waaronder Hr.Ms. Van Galen en Hr.Ms. Banckert, diende 
deels nabij de CSF te opereren. Na ter ondersteuning van 
Blauwe landeenheden nabij Trondheim met boordvliegtui-



gen en scheepsgeschut aanvallen te hebben uitgevoerd, 
moest de CSF gelet op haar voortzettingsvermogen een 
Bevoorrading op Zee (BOZ) operatie uitvoeren. Hierna 
diende ze op een zuidelijke koers te gaan en luchtsteun 
verlenen aan Blauwe eenheden in Denemarken. Ver-
volgens wachtte een tweede BOZ-actie. Tijdens al deze 
operaties dienden een of twee Hunter Killer Groups kon-
vooien tussen Groot-Brittannië en Noorwegen te bescher-
men tegen onderzeebootaanvallen. De Oranjepartij zette 
van haar kant twaalf onderzeeboten in, waaronder Hr.Ms. 
Zwaardvisch en Zeehond, alsook tientallen landvliegtui-
gen waaronder het met Lockheed Harpoon toestellen 
uitgeruste MLD-320 squadron.8

Operatie  
De oefening trapte af op 14 september toen de beide met 
carriers uitgeruste vlootverbanden het anker lichtten in 
de Firth of Clyde. Twee dagen later kwam het bericht dat 
een Oranje raider, de Canadese kruiser Quebec, op weg 
was naar de konvooien. Door het slechte weer wisten 
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boordvliegtuigen van de CSF het schip niet te traceren. 
Enige Blauwe bovenwaterschepen onderschepten 
het Canadese vaartuig wel en brachten het ‘tot 
zinken’. Tussen 13 en 16 september slaagden diverse 
onderzeeboten van de Oranjepartij erin ongedetecteerd 
de Blauwe vlootverbanden nabij Noorwegen te 
benaderen, terwijl drie andere subs door aanvallen van 
Blauwe escorteschepen en boordvliegtuigen ‘zonken’. 
De slechte weersomstandigheden hielden intussen aan 
waardoor het gros van de voorziene luchtaanvallen op de 
regio Trondheim vanaf de vliegkampschepen onmogelijk 
werd. Wel kwam het tot ‘kustbombardementen’ door 
de twee aanwezige slagschepen USS Wisconsin en HMS 
Vanguard. Hierna zette de CSF koers naar Denemarken. 
Op 21 september wist een Hunter Killer Group een 
Oranje-onderzeeboot te ‘vernietigen’. Niettemin slaagde 
een sub van de tegenpartij er in door het screen van 
voornoemd Blauw vlootverband te glippen en de carrier 
USS Saterno Bay met een torpedo ‘dodelijk te treffen’. 
Later ging door een vergelijkbare onderzeebootactie het 

Britse lichte vliegkampschip 
Theseus ‘verloren’. Intussen 
landden 1.500 man van het 
US Marine Corps op Jutland 
ter versterking van Blauwe 
eenheden. Ook volgden, 
ondanks aanhoudend 
noodweer, vanaf de in de 
Noordzee gearriveerde CSF 
luchtaanvallen op Oranje 
posities in Denemarken en 
het noorden van de Duitse 
Bondrepubliek. Exercise 
Mainbrace sloot af op 25 
september.9 

Aftermath 
De diverse operationele 
commandanten die bij 
Mainbrace betrokken waren, 
verzamelden zich op 27 
september in Oslo voor een 
grootscheepse debriefing 
van de oefening. Naast ook 
aanwezige senior exercise 
commanders, schoven 
Admiral McCormick en de 
nieuwe SACEUR General 
US Army Matthew Ridgway 
aan. Tevens waren er koning 
Haakon VII van Noorwegen 
en de gehele North Atlantic 
Council te vinden.10 

Overzichtskaart Oefening Mainbrace 

1952 (E. van Oosten, NIMH)
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Deze (military) top brass afvaardiging benadrukte het 
brede oogmerk van de afgesloten oefening: naast het 
uitvoeren van een grote maritiem-militaire operatie betrof 
het een politiek signaal naar Noorwegen en Denemarken 
dat de NAVO pal voor hen stond.

Wat betreft militair ingestoken commentaar en kritiek gaf 
SACLANT McCormink te kennen dat de C2-organisatie 
redelijk had gewerkt. Tevens had de exercitie bewezen dat 
SACLANT snel steun kon verlenen aan SACEUR. Verder 

had de oefening aangetoond dat NAVO-marines kon-
den samenwerken en bondgenootschappelijke richtlij-
nen (vooral de gloednieuwe Allied Tactical Publication 
1 (ATP1)), een gedegen basis vormden voor combined 
operations. Wel meende de Amerikaanse vlagofficier dat 
meer vliegkampschepen benodigd waren om dergelijke 
operaties in oorlogstijd te kunnen uitvoeren, gelet op het 
uithoudingsvermogen van vooral de CSF en Hunter Killer 
Groups en de te voorziene verliezen van deze high value 
targets.11 Lagere officieren kregen hierna het woord en 

US Marines landen in het kader 

van oefening Mainbrace op 

Noord-Jutland (gettyimages)



marineblad   |   oktober 2022

33

uitten kritiek op het trage tempo van het NAVO-systeem 
voor versleutelde berichtgeving waardoor cruciale berich-
ten te laat ontvangen werden. Een oplossing van een van 
de Amerikaanse CO’s was geweest boodschappen dan 
maar ‘in the clear’, dus ongecodeerd te versturen… USN-
commandanten stelden verder geïrriteerd dat ‘a Carrier 
Task Force is an offensive force’, die slechts in noodgeval-
len voor de uitgevoerde ondersteunende operaties voor 
landeenheden moest worden ingezet. Terug in Groot-
Brittannië prezen Royal Navy officieren weliswaar USN-

inzet op diverse gebieden en vooral luchtoperaties, maar 
waren zij veelal kritisch over hun Amerikaanse collegae, 
die te veel zouden terugvallen op hun in de Pacificoorlo-
gen opgedane ervaringen. Het betrof het te offensief en 
te flexibel willen inzetten van hun carriers, het nagenoeg 
negeren van onderzeebootdreiging, (te) vergaand vertrou-
wen op ingescheepte airwings, en zich lang ophouden 
in het operatiegebied met nagenoeg volledige radiostilte 
en hiermee nauwelijks contact met hoofdkwartieren. Het 
laatste maakte dat de staven van SACLANT en C-EAST-
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LANT vaak geen inzicht hadden gehad in het verloop van 
operaties. Tenslotte hadden de Britten commentaar op 
hun Amerikaanse eskadercommandanten die zich weinig 
verdiepten in de mogelijkheden van bondgenootschappe-
lijke slagkracht en in kritische situaties enkel teruggrepen 
op USN-eenheden.12

Conclusie 
Oefening Mainbrace kwam 
voort uit de ideeën van 
SACEUR Eisenhower om car-
riers te gebruiken voor force 
projection in Europa en dan 
vooral de NAVO-Noordflank. 
Niettegenstaande bezwaren 
van vooral de Royal Navy 
kwam het tot acceptatie van de NAVO-leiding van dit 
strategische concept. Ondanks terughoudendheid van US 
Navy zijde, die weinig voelde voor landoptreden onder-
steunende operaties van hun carriers, zag deze in het 
concept kansen met dit vooruit gepositioneerd optreden 
een rol te verwerven in de Amerikaanse nucleaire strate-

gie. Eisenhower’s visie onderstreepte ook het belang van 
de Noordflank en aangrenzende arctische wateren voor 
de verdediging van het Centrale Front van de verdrags-
organisatie. De Britse marine ging allengs mee in deze 
zienswijze, gelet op het feit dat in de SACLANT-strategie 

de focus gericht bleef op 
SLOC-verdediging. Al deze 
elementen kwamen samen in 
de oefening van Mainbrace. 
Dat over-en-weer kritische 
geluiden te beluisteren vielen 
over het verloop van de oefe-
ning mag, gelet op de enorme 
omvang van deze eerste 
NAVO-vlootmanoeuvre, niet 
verbazen. Vooral de gewen-

ning van de USN aan bondgenootschappelijk optreden 
in een area of operations waarmee zij niet vertrouwd 
was, woog hier mee. Anderzijds hield dit deels geslaagde 
pionierswerk in, dat grootschalige aanwezigheid van VS-
zeestrijdkrachten in de EASTLANT area en op de Noord-
flank, hierna niet meer weg te denken viel in navolgende 

‘De oefening had aangetoond dat 
NAVO-marines konden samenwerken 
en bondgenootschappelijke richtlijnen 
[…] een gedegen basis vormden voor 

combined operations’

De Britse kruiser HMS Swiftsure, gevolgd door onder meer de Nederlandse torpedobootjagers Hr.Ms. Banckert en Hr.Ms. Van Galen, tijdens oefening 

Mainbrace, september 1952 (collectie Imperial War Museum)

Drie vliegkampschepen van de Carrier Strike Force, van links naar rechts USS Wright, HMS Illustrious en HMS Eagle, verlaten tijdens oefening Mainbrace 

de Firth of Clyde (collectie Imperial War Museum)



maritieme NAVO-oefeningen. Een gegeven dat werd 
uitgebouwd in structureel weerkerende grootschalige 
exercities zoals Ocean Safari maar ook manoeuvres van-
daag de dag. Deze oefening op de Noordflank uit 1952 
droeg, enigszins vergelijkbaar met huidige NAVO-exerci-
ties, bovenal bij aan de politieke cohesie van de alliantie 
en power projection naar Sovjet-Rusland toe.13 Verder 
ontstond er door deze en navolgende vlootmanoeuvres, 
bij betrokken marines toenemend begrip wat het onder-
houden en uitbouwen van een (maritiem)militaire alliantie 
inhield. Last but not least kwam het tot het omarmen van 
de toen nieuwe maar tegenwoordig vertrouwde gestan-
daardiseerde procedures als ATP1, BOZ, gezamenlijke 
terminologie en wapentechnologie. 

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