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port van die zeven divisies was zorgvuldig voorbereid, maar zou niettemin
vrij veel tijd in beslag nemen. Een deel van de troepen en van het materieel
zou per trein vervoerd worden, een ander deel in allerlei gevorderde en
gereedstaande, maar nogal wrakke vehikels; de schrijver A. den Doolaard
zag ze in België langs komen: 'afgedankte Parijse autobussen, verhuiswagens,
vrachtauto's die groenten naar de Hallen hadden vervoerd, en bestelwagens
van de grote warenhuizen.'! De Franse artillerie werd, schreef een ander
waarnemer, 'hoofdzakelijk getrokken door kleine paardjes, even kittig en
vurig als de Franse soldaten." Daarnaast waren er troepen die een deel van de
afstand van de Franse noordgrens tot in zuidelijk Nederland te voet moesten
afleggen. Langs een gedeelte van de Belgische Noordzeekust zouden zij
daarentegen weer gebruik kunnen maken van de tram. Ging alles goed, dan
zou het zeker een week duren voor de hoofdmacht van het zevende leger het
gebied bereikt zou hebben dat generaal Gamelin aangewezen had.
Dat wetend, had de generaal allerlei maatregelen laten treffen om te be-

reiken dat een stevige voorhoede van het leger zich lang voor het einde van
die week al in Nederland zou bevinden. Van de al genoemde 68ste infanterie-
divisie die de Belgisch-Nederlandse kust tot bij Breskens zou gaan bewaken,
zou een regiment onder bevel van generaal Durand per vrachtschip, door
oorlogsbodems gedekt, uit Duinkerken naar Vlissingen getransporteerd
worden en van de tot het zevende leger behorende öoste infanterie-divisie
een compagnie per torpedoboot naar diezelfde havenstad; een veel groter
deel van die divisie moest aan het einde van de eerste oorlogsdag Zeeuws-
Vlaanderen bereikt hebben; voorts zou de eveneens tot het zevende leger
behorende rste Division Légère Mécanique, een gemechaniseerde divisie dus,
met twee afzonderlijke verkenningsgroepen naar Zeeland en Noord-Brabant
vooruitgaan. Die divisie bestond, afgezien nog van de artillerie, uit motorrij-
ders, lichte en zware tanks en pantserwagens - die laatste konden langs de weg
een snelheid van tachtig km per uur halen. 3Van die verkenningsgroepen moest
de westelijke, gecommandeerd door kolonel de Beauchesne, zo snel mogelijk
naar Walcheren en Zuid-Beveland oversteken; was daar dan eenmaal het
per vrachtschip aangevoerde regiment-Durand gearriveerd, dan zou die
westelijke verkenningsgroep naar Noord-Brabant doorstoten waar zich op
dat moment, naar aangenomen werd, ook al de oostelijke verkenningsgroep
zou bevinden die door een overste Lestoquoi gecommandeerd werd.
Ziedaar het schema dat klaar lag. 'f
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