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STRONGPOINT HILLMAN 

 

In 1942 bouwde het Duitse leger in het zuidelijke deel van Colleville-sur-Orne 
(na de oorlog omgedoopt tot Colleville-Montgomery) een bunkercomplex bestaande 
uit 18 betonnen ondergrondse bunkers, gangen en kamers. Dit complex werd later 
bekend als Strongpoint Hillman; de codenaam die de Engelsen het bunkercomplex 
gaven tijdens de D-day landingen op 06 juni 1944.  

Hillman was een commandopost van de kustverdediging en werd geleid door Kolonel 
Krug en Majoor Hoff. Zowel infanterie als artillerie waren hier geplaatst en ongeveer 
60 soldaten van het 736e Grenadier Regiment leefden werkten onder 3 meter dik 
beton in de bunkers. Sommige bunkers zijn uitgerust met gepantserde cupolas 
(koepels) met een dikte van 20 tot 30 cm. Deze cupolas werden gebruikt als 
waarnemingspost en wapenopstellingen/tobruks met roterende machinegeweren om 
het complex tegen indringers te verdedigen. De ondergrondse bunkers waren 
uitgerust met mechanische ventilatie en centrale verwarming. Buiten bevond zich 
een complex loopgravennetwerk die de diverse ondergrondse bunkers met elkaar 
verbond, zoals het hoofdkwartier, het verbindingscentrum, de radiokamer, de eetzaal 
en de toiletruimtes. Iedere positie stond met elkaar in verbinding door middel van 
telefoonlijnen die 2 tot 3 meter diep waren ingegraven.  

Het complex ligt 61 meter boven de zeespiegel en daarmee hadden de Duitsers een 
strategische locatie in handen met direct uitzicht op zowel de landingsstranden als 
de riviermond van de rivier de Orne. Met een dodelijk schootsveld van ruim 600 
meter in diverse richtingen is het complex vergelijkbaar met forten zoals deze ook in 
de Maginot Linie worden aangetroffen.  

Op 06 juni 1944 had het eerste bataljon van het Suffolk Regiment de opdracht het 
complex in te nemen. Zij slaagden in deze gigantische opdracht en namen Hillman 
in toen op 07 juni in de vroege ochtend de laatste Duitsers zich overgaven.  

Vandaag de dag zijn historici ervan overtuigd dat de sterke weerstand van het 
complex één van de oorzaken is geweest dat de 3e Infanterie Divisie er niet in 
slaagde Caen op 06 juni in de avond in te nemen.  

In de jaren na de oorlog vulde de bunkers zich gestaag met aarde, modder en puin 
waardoor de bunkers in goede conditie bleven. In 1989 doneerde mevrouw Lénauld, 
inwoonster van Collevile-Montgomery en eigenaresse van het land waar een deel van 
de bunkers op stond, de grond aan het Suffolk Regiment. Haar doel was om te 
blijven herdenken wat er hier is gebeurd tijdens de oorlog en daarom werd er een 
herdenkingsmonument gecreëerd in de bunker. Het monument werd op 06 juni 
1989 ingehuldigd in bijzijn van diverse veteranen van het Suffolk Regiment.  

Sinds 1990 onderhouden en restaureren de vrijwilligers van ‘Les Amis du Suffolk 
Regiment’ met hulp van de lokale gemeenschap het complex inclusief de 
commandopost van Kolonel Krug.  
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