
20 JULI 1944 IN BEZET NEDERLAND

Opdie z rste juli nog vertrouwd hebben dat de Geallieerden in Frankrijk
niet veel verder zouden komen dan het bruggehoofd dat zij in Norman-
dië hadden bevochten.

Tien dagen later lag dat vertrouwen in duigen: het Amerikaanse Eerste
en het Amerikaanse Derde Leger waren bezig, het Duitse Zevende Leger
voor zich uit te jagen.

Geallieerde doorbraak

Gelijk eerder vermeld, had generaal Montgomery al vóór D-Day voor
zichzelf vastgesteld dat hij, eenmaal geland, in Normandië de Duitsers
met het Britse Tweede, later ook met het Canadese Eerste Leger zoveel
mogelijk zou 'binden' aan zijn linkervleugel teneinde de Amerikanen de
gelegenheid te geven, aan de rechtervleugel een doorbraak te forceren
die, zo werd gehoopt, zou leiden tot de omsingeling en vernietiging van
een groot deel van de Duitse legers. Het offensief zuidwaarts zou op 24

juli worden ingezet; het zou worden ingeleid met een massaal bombar-
dement door 1600 bommenwerpers van de Amerikaanse Eighth Air Force,
dat de Duitse linies als doel had. Slecht zicht deed de meeste Amerikaanse
eskaders besluiten, hun bommen niet af te werpen, maar door fouten in
de radioverbindingen deden ruim 300 bommenwerpers dat wèl. Een deel
van de bommen trof de Amerikaanse linies waar vijf-en-twintig doden
en ruim honderd zwaargewonden vielen. Het offensief werd uitgesteld.
Eén dag later, 25 juli, zou het met alle kracht opnieuw ingezet worden,
wéér voorafgegaan door een zwaar bombardement - en wéér liet een
deel van de Amerikaanse bommenwerpers zijn bommen op de Ameri-
kaanse linies vallen maar met nog ernstiger gevolgen dan de vorige dag:
onder de militairen vielen meer dan honderd doden en bijna vijfhonderd
zwaargewonden. Nu was evenwel van uitstel geen sprake: het offensief
ging door en de Duitsers weken, elke dag verder, elke dag sneller.
Vergelijkt men het frontverloop op 31 juli met dat op 24 juli (zie
kaart IV op pag. 41), dan is duidelijk hoe beslissend de voortgang was die
de Amerikanen maakten. In de eerste dagen van augustus rukten zij verder
zuidwaarts op. Hier zag Hitler zijn kans! In een gecodeerd radiotelegram
seinde hij uit Oost-Pruisen dat von Kluge het grootste deel van zijn
beschikbare tanks moest concentreren om, met Avranches als doel, een
offensief in te zetten dat de verst opgerukte Amerikaanse divisies geheel
van hun aanvoer (die kwam nog steeds grotendeels van de Normandische
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