
DE STRIJD IN ITALIË

Apennijnen uit door te dringen tot in de Povlakte: bergketen na berg-
keten werd door de Wehrmacht hardnekkig verdedigd en de Geallieerden
bezaten onvoldoende middelen om achter de Duitse linies een grote
landing uit te voeren die wellicht het Duitse defensiesysteem aan het
wankelen zou hebben gebracht.

Over het oorlogsverloop in West-Europa en in Oost-Europa en op de
Balkan hebben wij meer te schrijven, zulks ook daarom omdat de opmars
van het Rode Leger spanningen deed ontstaan die het bondgenootschap
tussen enerzijds de Verenigde Staten en Engeland, anderzijds de Sowjet-
Unie zwaar op de proef stelden. Voordat wij evenwel de operaties aan
de fronten te land gaan beschrijven, willen wij stilstaan bij de oorlogs-
handelingen waarbij Nederland benoorden de grote rivieren oorlogster-
rein is geweest.

Bezet gebied als oorlogsterrein

In deel IQ a hebben wij uitgebreid geschetst, hoeveel moeite het de
Geallieerden in de maanden september, oktober en november '44 kostte
om de Wehrmacht in Midden- en Noord-Limburg terug te dringen tot
achter de Maas en in Noord-Brabant achter diezelfde rivier, achter de
Bergse Maas (hier behielden de Duitsers even ten oosten van Geertrui-
denberg een klein bruggehoofd bij het Capelse Veer) en achter het
Hollands Diep, en om in de provincie Zeeland, waar Schouwen in Duitse
handen bleef, de vaarweg naar Antwerpen te openen. Pas begin december
waren al die operaties voltooid. Nadien vormden de grote rivieren een
barrière waar de Geallieerden niet overheen kwamen. Het werd eind
maart voordat Montgomery's 21St Army Group bij Wesel de Rijn over-
schreed waarna zijn linkervleugel er snel toe kon overgaan, de Duitsers
uit het oosten en noorden van Nederland te verdrijven - in de daaraan
voorafgaande periode waren bij de oorlogshandelingen, voorzover deze
zich in of boven bezet gebied afspeelden, slechts de wederzijdse lucht-
strijdkrachten betrokken; tot die luchtstrijdkrachten rekenen wij aan
Duitse kant ook de V-wapens: de V-i'S en de V-2'S.

Er werd dan boven bezet gebied in de eerste plaats geopereerd door
de jagers, jachtbommenwerpers en raketten afvurende toestellen van de
Second Tactical Air Forcewelke gebruik maakte van vliegvelden in Noord-
Brabant en de Belgische Kempen. Hun algemene opdracht was, het Duitse
vervoer te ontregelen. Telkens wanneer de weersomstandigheden het


