
AMERIKA KOMT IN DE OORLOG

moest worden; het leger alléén zou 2I5 divisies moeten tellen. Uit-
eindelijk zou men van de bijna negen miljoen man vijf miljoen overzee
dienen te transporteren; voor het transport en voor de bevoorrading moest
men dan de beschikking hebben over 2 500 schepen. Dit alles moest, aldus
de officierenvan het Department of the Army, met maximale spoed in voor-
bereiding genomen worden: de nieuwe immense strijdmacht diende op
I juli '43 klaar te zijn voor de beslissendeveldtocht in West-Europa. Van
meet af aan gingen dus die Amerikaanse militairen in veel korter termijnen
denken dan de Engelse. Inde rapporten die Roosevelt gevraagd had, gingen
zij overigens niet op de vraag in, welke militaire maatregelen nodig zouden
zijn om ook Japan te verslaan. Dat leek niet noodzakelijk: hadden de
Verenigde Staten Duitsland en Italië er onder gekregen, dan zou de eventuele
afrekening met Japan nauwelijks een probleem vormen.
Men is, ook in Amerika, na de oorlog tot de conclusie gekomen dat dit

program uit de herfst van' 4I onvoldoende zou zijn geweest indien een van
van zijn voornaamste veronderstellingen: dat de Sowjet-Unie practisch
uitgeschakeld zou worden, werkelijkheid was geworden. Op basis van die
pessimistische veronderstelling was het program te optimistisch. Ook in
andere opzichten bleek het later niet reëel te zijn: wel was de totale omvang
van het Amerikaanse leger, de Army Air Farces inbegrepen, verbluffend
nauwkeurig geschat', maar dat leger zou een geheel andere samenstelling
krijgen dan aangenomen was, o.m. doordat van de gemobiliseerde man-
kracht een veel groter deel dan men geraamd had, opgeslokt zou worden
door de bevoorrading en het transport. Men wilde mikken op I54 infanterie-
en 6I tankdivisies en men zou uiteindelijk 75 infanterie- en I6 tankdivisies
formeren. De te hoge aanvankelijke schatting was evenwel a blessing in
disguise: doordat men voor de uitrusting van 2I 5 divisiesorders ging plaatsen,
had men in '43-'44 inderdaad de beschikking over de uitrusting niet alleen
voor de 91 Amerikaanse divisiesdie er tenslotte kwamen, maar ook voor een
groot aantal divisies der bondgenoten. En dit is wel het minste wat men
zeggen mag: dat op een ogenblik waarop de opbouw van het Amerikaanse
leger pas begonnen was'', door diegenen die de door Roosevelt gevraagde

1 Precieze schatting in september 1941: 8.795.658 man; werkelijke sterkte op
31 mei 1945: 8.291.336 man. 2 In augustus '41 telde het Amerikaanse leger 1,6
miljoen man. Er waren toen 29 infanterie- en 4 tankdivisies maar al deze formaties
waren nog onvoldoende getraind en dus onbruikbaar. De eerste landingsoefening
die in augustus' 41 aan de kust van Noord-Carolina door een infanteriedivisie samen
met een divisie van het (aparte) korps mariniers (Marine Corps) werd gehouden,
leidde tot een complete chaos. De geformeerde legereenheden hadden vaak ook
een tekort aan moderne wapenen. Er werd gevochten om wat beschikbaar kwam:
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