
SNELLE GEALLIEERDE OPMARS

hebben om Franse havens te herstellen, de Franse spoorwegen opnieuw
in gebruik te nemen en in het bevrijde deel van Frankrijk ver van de kust
grote depots op te bouwen. Nadien zou men Duitsland op een breed
front trachten te naderen. Verwacht was dat de Geallieerde legers pas in
de lente van '45 de Duitse grens zouden hebben bereikt. De situatie
evenwel die in de tweede helft van augustus '44 ontstond (zie kaart V op
pag. 49), opende onvoorziene mogelijkheden welke men, zo werd terecht
gemeend, niet mocht verzuimen. Uit Zuid- en Zuidwest-Frankrijk trok
de Heeresgruppe G in de richting van Elzas-Lotharingen terug, van het
Duitse Zevende Leger hadden zich slechts resten kunnen redden en het
Duitse Vijftiende Leger dat zware verliezen had geleden, zag geen kans
dwars door Noord-Frankrijk of België naar Duitsland terug te gaan maar
kon slechts de kust volgen in de richting van Zeeland. Wat zich tussen
dat Vijftiende Leger en Elzas-Lotharingen nog aan Duitse eenheden
bevond, snelde in verwarring naar het noordoosten.

Het leek of de weg naar Duitsland open lag.
Eisenhower bepaalde op 24 augustus dat Montgomery's z ist Army

Group zich in de richting van het Ruhrgebied moest begeven en daarbij
geholpen moest worden door de linkervleugel van Bradley's i zth Army
Group (door het Amerikaanse Eerste Leger dus), Bradley had op 23
augustus zijn Eerste en Derde Leger al opdracht gegeven, de Rijnbruggen
van Koblenz tot Mannheim te bezetten, Montgomery bepaalde op de
zaste dat het Canadese Eerste Leger langs de kust moest trekken (daar
moest het Duitse Vijftiende Leger vernietigd worden) en dat het Britse
Tweede en het Amerikaanse Eerste Leger dwars door België in de richting
van het Ruhrgebied moesten doorstoten. Vrij algemeen werd betwijfeld
of de Duitsers aan of bij hun westgrens nog tijdig voldoende krachten
konden concentreren om de Geallieerde legers tegen te houden. 'It is my
intention', aldus een nieuwe aanwijzing die Eisenhower op 29 augustus
aan Montgomery en Bradley deed toekomen, 'to complete the destruc-
tion oj the enemy jorces in the West and then advance against the heart
oj the enemy homeland' - Montgomery kreeg daartoe het in Engeland
gereedstaande First Allied Airborne Corps tot zijn beschikking; hij moest,
aldus Eisenhowers aanwijzing, 'plan and prepare jar launching an airborne
assault to insure the destruction oj the retreating enemy forces.' Inderdaad, dat
uit drie divisies bestaande luchtlandingskorps vormde een geduchte troef.
Het had evenwel geen zware wapens bij zich en moest dus in een

1 Tekst van Eisenhowers directief d.d. 29 augustus in Ellis: Victory in the West, dl. I,
P·474-76.

47


