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om er toegevoegd te worden aan het Duitse Zevende Leger dat er in
Normandië maar niet in slaagde, de Geallieerde strijdmacht de zee in te
drijven.

De "neun Stunden' waarvan Hitler in september '42 had gerept, waren
al negen dagen geworden en het Geallieerde bruggehoofd was groter
geworden, zij het in een veel langzamer tempo dan waarop Eisenhower
en Montgomery hadden gerekend.

Moeizame strijd

Aan Montgomery stond helder voor ogen wat hij in Normandië wilde
bereiken. Van eind '42 afhad hij in Noord-Afrika en vervolgens op Sicilië
en in Italië het Britse Achtste Leger van overwinning tot overwinning
geleid, keer op keer beslissingen nemend die getuigden van een zuiver
inzicht hoe de vijand op zijn acties zou reageren. Dat voorzag hij ook in
Normandië; hij was er van overtuigd dat het Duitse Zevende Leger en
later ook het Vijftiende de sterkste druk zouden gaan uitoefenen op de
voor de Duitsers gemakkelijkst bereikbare sector van het Geallieerde
bruggehoofd: de oostelijke, waar zich aanvankelijk het Britse Tweede
Leger en vervolgens ook het Canadese Eerste Leger, zou bevinden
(tezamen zouden die twee legers de 21 st Army Group vormen). Hij had
derhalve besloten, zijn uiterste best te doen, de Duitsers er toe te bewegen
om wat zij aan krachten konden aantrekken, naar die oostelijke sector te
dirigeren; daar zou hij betrekkelijk passief blijven, althans geen hardnek-
kige pogingen ondernemen om het Duitse front te doorbreken. In die
tijd moest het Amerikaanse Eerste Leger aan de westelijke sector zich
meester maken van de havenstad Cherbourg en nadien alle krachten
concentreren voor een grote doorbraak waaraan ook het Amerikaanse
Derde Leger zou gaan deelnemen; hij vertrouwde dat het Eerste en het
Derde Leger, samen de i ztk Army Group vormend, er onder leiding van
de Army Group-bevelhebber, GeneralOmar N. Bradley, in zouden slagen,
een groot deel van het Duitse Zevende en Vijftiende Leger en van wat
er verder aan Duitse eenheden naar Normandië gezonden zou zijn, te
omsingelen - zij zouden dan door de i zth en de 21StArmy Group samen
vernietigd worden.

Bij het systematisch volgen van dit van fantasie getuigende, ambitieuze
plan had Montgomery op het gebied van de geheime inlichtingen een
immense voorsprong op zijn tegenstanders von Rundstedt en Rommel.
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