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Het SHAEF tijdens een bespreking voorafgaand aan de invasie. Van links naar rechts: Omar N. Bradley, Bertram Ramsay, 
Arthur Tedder, Dwight D. Eisenhower, Bernard L. Montgomery, Trafford Leigh-Mallory, Walter Bedell Smith.
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De aanloop 7

Het geallieerde opperbevel
In mei 1942 had de situatie in Europa een dieptepunt bereikt. 
Afgezien van Zweden, Zwitserland, Turkije en het Iberisch 
Schiereiland, bevonden alle landen zich in de ijzeren greep 
van nazi-Duitsland. De Duitse troepen naderden Stalingrad 
en de Duitse Generalleutnant Erwin Rommel stond op het punt 
een groot offensief in Libië te lanceren. Ook in het Stille-Oce-
aangebied was de situatie nijpend voor de geallieerden. Een 
reeks recente Japanse aanvallen had beslag gelegd op onder 
andere Nederlands-Indië, Borneo, het schiereiland Malakka 
en de Filipijnen. Een gigantisch gebied bevond zich inmiddels 
onder de Japanse invloedssfeer. De militaire situatie in Rus-
land was uitermate zorgwekkend en het Russische leger was 
niet stabiel. Het was onzeker of Rusland het tij kon keren aan 
het Oostfront.

De Verenigde Staten waren de enige hoop voor de bezette 
landen. Op 7 december 1941 werd de Amerikaanse marineba-
sis in Pearl Harbor, Hawaii, onverhoeds aangevallen door Ja-
pan, waardoor het land actief betrokken raakte bij de Tweede 
Wereldoorlog. Enkele dagen later, op 11 december 1941, ver-
klaarde Duitsland de oorlog aan Amerika, een voor hun doen 
ongekende strategische blunder waarmee ze een formidabe-
le tegenstander van nog onbekende omvang tegenover zich 

kregen. Niemand kon inschatten hoe het militaire potentieel 
van de Verenigde Staten zich zou ontwikkelen, maar dat een 
grootmacht zou verrijzen was duidelijk. Het is tegenwoordig 
moeilijk voor te stellen, maar in 1939 beschikten de Verenig-
de Staten over een bescheiden strijdmacht van 188.565 man-
schappen en stonden ze op een schamele negentiende plaats, 
ingeklemd tussen Portugal en Bulgarije, op een landenlijst 
naar troepensterkte.

DE AANLOOP

Dwight David Eisenhower. Deze foto is op 18 januari 1944 geno-
men. Enkele dagen eerder was hij in Engeland gearriveerd om het 
opperbevel van het geallieerde expeditieleger op zich te nemen.
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8 De BeVRIJDInG Van WeST-eURopa

Ondanks de schijnbaar uitzichtloze situatie heerste er 
vastberadenheid in de westerse wereld en gloorde er zelfs 
hoop. Een Duitse invasie in Engeland is om diverse redenen, 
waaronder het gebrek aan landingsvaartuigen, nooit echt een 
strategische optie geweest, maar met de Duitse inval in Rus-
land was dit gevaar definitief geweken. En hoewel de Duit-
sers een groot deel van Europa in handen hadden, waren de 
Britse Royal Air Force en Royal Navy niet verslagen. Boven-
dien bevond zich in Afrika nog een aanzienlijke strijdmacht 
van bijna tweehonderdduizend manschappen van het Britse 
Eighth Army. In augustus van 1942 werd Lieutenant General 
Bernard L. Montgomery door de Britse premier Winston 
Churchill aangesteld als opperbevelhebber van deze strijd-
macht in Afrika. Een krachtmeting tussen de legers van 
Montgomery en Rommel later dat jaar viel uit in het voor-
deel van eerstgenoemde. Toen op 23 oktober 1942 de Tweede 
Slag om El Alamein begon, was Rommel wegens medische 
redenen niet aanwezig op zijn hoofdkwartier. Toen beide he-
ren in juni 1944 zich weer tegenover elkaar geplaatst zagen, 
was Rommel ook deze keer niet aanwezig bij de start van de 
geallieerde aanval. Opnieuw zou Montgomery triomferen, 
maar zover was het nog niet.

Met het vertrek van de British Expeditionary Force van 
het Europese vasteland in juni 1940 was het duidelijk dat 
West-Europa alleen door middel van een invasie bevrijd kon 
worden van de nazi’s. Al in 1940 en 1941 werd door een kleine 
Britse staf gewerkt aan een aanvalsplan, maar de mondiale 
oorlogssituatie gaf geen aanleiding om dit voortvarend aan 
te pakken. Pas toen Amerikaanse planners zich in december 
1941 bij de Britten aansloten, was er reden om concreter aan 
de slag te gaan. Een invasie in 1942 werd al snel uitgesloten 
en gedacht werd aan een aanvalsdatum ‘ergens in 1943’. Voor 
1942 werd besloten om de Duitsers uit te putten met de oor-
log in Afrika, door middel van luchtaanvallen auf der Heimat 
en met het verlenen van ondersteuning aan de Sovjet-Unie. 

Terwijl de Amerikanen voor de enorme uitdaging werden ge-
plaatst om een krijgsmacht van wereldformaat op te bouwen 
die in staat zou zijn op twee fronten te vechten, droegen de 
Britten het gewicht van de Europese oorlog op hun nek. Lon-
den werd daarbij en passant een vergaarbak van regeringen 
in ballingschap.

Van 14 tot 24 januari 1943 werd in Anfa, een voorstadje van 
de Marokkaanse stad Casablanca, een conferentie gehouden 
tussen de Britten en Amerikanen. Een van de gemaakte af-
spraken was dat, zodra het mogelijk was, in 1944 een aanval 
op het Europese vasteland zou plaatsvinden. Onder leiding 
van de Britse Lieutenant General Frederick E. Morgan werd 
een staf met de naam COSSAC – Chief of Staff to Supreme 
Allied Commander – samengesteld die belast zou worden 
met het ontwerpen van een aanvalsplan. Generaal Morgan 
was niet naïef, hij realiseerde zich dat zijn staf het raamwerk 
zou leveren voor de invasie en dat een nog te vormen hoofd-
kwartier de uitvoering van deze operatie voor zijn rekening 
zou nemen. Op 25 mei 1943 werd tijdens de derde conferentie 
van Washington als voorlopige aanvalsdatum voor Operation 
Overlord – zoals de operatie zou gaan heten – 1 mei 1944 vast-
gesteld. Dit voornemen werd op 24 augustus 1943 bekrach-
tigd tijdens de conferentie van Quebec.

Parallel aan deze ontwikkelingen verliep de opbouw van 
het Amerikaanse leger in Groot-Brittannië op volle toeren. 
Groot-Brittannië werd overspoeld met een schijnbaar onop-
houdelijke stroom manschappen en materieel. De militaire 
operatie tegen de Duitse U-boten in de Atlantische Oceaan 
had zijn vruchten afgeworpen en mede dankzij indrukwek-
kende inspanningen van de Britse en Amerikaanse mari-
nes in samenwerking met koopvaardijschepen maakten 
honderdduizenden manschappen in relatieve veiligheid 
hun oversteek. Op 30 mei 1944 bevonden zich uiteindelijk 
1.526.965 Amerikaanse manschappen en ruim 16 miljoen ton 
uitrusting, materieel en bevoorradingen in Groot-Brittannië. 
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