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serieproductie op gang zou komen. Hij had in West-Europa 54 divisies
gestationeerd waaronder 9 tankdivisies, Panzerdivisionen, en hij vertrouw-
de dat de Geallieerden, zo zij al ergens aan land zouden kunnen komen,
weer de zee zouden worden ingedreven; dat was de opdracht welke hij
had gegeven aan Generaljeldmarschall Rommel, eertijds bevelhebber van
het Duitse Afrika-Korps, die zich van eind '43 af op de perfectionering
van de verdediging van Europa's Westkust had geconcentreerd; onder
Generaljeldmarschall van Rundstedt, Oberbefehlshaber West, was Rommel
bevelhebber van de Heeresgruppe B welke in Noordwest-Frankrijk was
opgesteld.

Tot die Heeresgruppe behoorden twee Duitse legers: het Zevende en
het Vijftiende; het Zevende bewaakte de kusten van Bretagne en Nor-
mandië, het Vijftiende het kustgedeelte van de Seine tot aan het Nauw
van Calais. Aan die zeestraat, waar het Kanaal het smalst is en de Ge-
allieerde jagers en jager-bommenwerpers dus aan de landingstroepen de
grootste steun zouden kunnen bieden, werd door de Duitse legerleiding
de eerste en in elk geval de sterkste en gevaarlijkste Geallieerde aanval
verwacht - een misvatting waarin zij maandenlang waren gesterkt door
ingenieuze misleiding vooral van Britse kant.

Het Geallieerde aanvalsplan was gericht op de verovering, zo spoedig
mogelijk, van één of meer havens met een aanzienlijke capaciteit - grote
operaties op het Continent zouden ondenkbaar zijn als men (daar hing
eigenlijk alles van af) de toevoer niet goed zou kunnen regelen. De
Normandische stranden boden het grote voordeel dat men na enige tijd
(zie kaart I op pag. 7) de havencomplexen Of van Cherbourg Of van Le
HavrejRouaan in handen zou kunnen krijgen. Na hoeveel tijd? Dat wist
niemand met zekerheid en er zouden in Cherbourg, Le Havre en Rouaan
stellig uitgebreide opruirnings- en herstelwerkzaamheden moeten wor-
den uitgevoerd; vandaar dat in '43 besloten was tot de constructie van
twee grote kunstmatige havens: Mulberry A voor de sector waar in eerste
instantie het Amerikaanse Eerste-, Mulberry B voor die waar het Britse
Tweede Leger aan land zou gaan, de Amerikanen op D-Day met twee
divisies, de Britten met drie; de voorhoede van elke divisie diende op
die dag een kustgedeelte te veroveren van ongeveer anderhalve kilometer
breed maar die gedeelten moesten voor het vallen van de duisternis
onderling verbonden zijn en landinwaarts uitgebreid zodat de Britse
generaal Montgomery die onder de Geallieerde opperbevelhebber, de
Amerikaanse generaal Eisenhower, tijdens de gehele eerste fase van de
veldtocht in Europa leiding zou geven aan de operaties van alle Gealli-
eerde troepen, na afloop van D-Day de beschikking zou hebben over een
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