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'D- Day' / De Geallieerde doorbraak

D-Day was de gebruikelijke term waarmee in de Geallieerde militaire
planning de eerste dag van een groot offensief werd aangeduid - Decision
Day, Dag der Beslissing. Met betrekking tot de grote Geallieerde landin-
gen in Normandië kreeg die term een speciale geladenheid. Velen hadden
de overtuiging dat op die dag inderdaad een beslissing van wereldhisto-
rische betekenis zou vallen: als de landingen slaagden, zou zonneklaar
zijn dat in de al bijna vijfjaar woedende tweede wereldoorlog de eindfase
aangebroken was. Hoe werd naar dat laatste met brandend verlangen
uitgezien door de volkeren van het Britse Gemenebest, de Verenigde
Staten en de Sowjet-Unie en, intenser nog, door de volkeren van bezet
Europa! Zij hadden lang, voor hun gevoel veel te lang, op D-Day moeten
wachten. Zij overzagen de factoren niet die de Geallieerde strategie
bepaalden, zij beseften de problemen niet van de gigantische militaire
operatie welke op de 6de juni I944 werd ingezet - de meest gecompli-
ceerde en dus tegelijk de meest hachelijke die waar ter wereld ooit was
ondernomen.

Hitler en de zijnen waren vastbesloten de grote strijd voort te zetten,
al was ook Duitslands belangrijkste bondgenoot Japan op het immense
strijdtoneel van de Stille Oceaan duidelijk in het defensief gedrongen en
al had ook Duitsland-zelf, na de formidabele overwinningen in de eerste
oorlogsjaren, op alle fronten zware klappen moeten incasseren.

Ter zee was het U-Boot-gevaar in de tweede helft van '43 goeddeels
bedwongen, de weinige zware eenheden waarover de Kriegsmarine nog
beschikte, waagden zich niet langer buitengaats.

In de lucht hadden de Geallieerden in de lente van '44 boven West-
en Centraal-Europa de superioriteit bevochten, medio mei hadden de
steeds overdag opererende zware bommenwerpers van de op de Britse
eilanden gestationeerde Amerikaanse Eighth Air Force een systematisch
offensief ingezet op de Duitse installaties voor het vervaardigen van
synthetische benzine en op de Duitse aardolie-raffinaderijen; aan dat
offensief zouden spoedig ook de zware bommenwerpers van Bomber
Command van de Britse Royal Air Force gaan deelnemen. Die Britse
bommenwerpers hadden tevoren slechts bij nacht kunnen opereren en


