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de publieke opinie een grote moedeloosheid zou gaan voordoen welke
wellicht een belangrijk effect zou hebben op het beleid der regeringen.

In de eerste helft van augustus ging Hitler rekening houden met de
mogelijkheid dat de Wehrmacht, in Normandië verslagen, Frankrijk en
België zou moeten ontruimen en dat hij de frontsituatie pas bij de
Westwall zou kunnen stabiliseren. In de tweede helft van augustus besloot
hij in beginsel om in dat geval sterke krachten te concentreren in het
gebied van de Eifel; zij moesten bij verrassing een offensief inzetten
teneinde dwars door de Ardennen bij de Maas te komen, die rivier ·te
overschrijden, door te stoten naar Antwerpen om vervolgens in eerste
instantie alle Geallieerde eenheden uit te schakelen welke (zie kaart III
op pag. 784) door de 'wig' Ardennen-Antwerpen van hun bases zouden
worden afgesneden. Enkele weken later liet Hitler de resten van een
aantal SS-Panzey-divisies naar militaire kampementen in Westfalen en
Hannover overbrengen waar zij op sterkte gebracht en, voorzover nodig,
nieuw uitgerust werden - zij zouden toegevoegd worden aan het Vijfde
Paneer- en het Zesde SS-Panzer-Ieger die samen met het uit infanterie-
divisies bestaande Zevende Leger de doorstoot naar Antwerpen moesten
uitvoeren. Meer nog. Hitlers plan hield óók in dat, als het offensief door
de Ardennen eenmaal belangrijke vorderingen had gemaakt, van Zuid-
Duitsland uit getracht zou worden, de gehele Elzas te heroveren en dat
van bezet Nederland, nl. van het Land van Altena uit, een stoot zou
worden ondernomen ook al in de richting van Antwerpen.

Deze gehele actie werd in diep geheim op touw gezet.1 Alle voorbe-
reidingen hield Hitler in eigen hand. Door de op hem gepleegde aanslag
(20 juli '44) was zijn wantrouwen jegens de traditionele generaals zo
versterkt dat hij de planning voor het Ardennen-offensief toevertrouwde
aan zijn naaste medewerkers van het Oberkommando dey Wehrmacht. Buiten
hun kleine kring werd vrijwel niemand ingelicht. Tot de enkelen die wèl
informatie kregen, behoorden von Rundstedt, de Oberbefehlshaber West,
en Model, de Oberbefehlshaber van de Heeresgruppe B, waarbij de legers
zouden worden ingedeeld welke de stoot door de Ardennen zouden
moeten uitvoeren. Von Rundstedts en Models stafchefs werden eind

1 In de verwachting dat in eerste instantie Zuid-Nederland en een deel van België
opnieuw zouden worden bezet, kregen de Duitse troepen nieuwe instructies voor hun
gedrag jegens de burgerbevolking; grondslag was daarbij dat geen enkel persoonlijk
verkeer was toegestaan tussen die troepen en leden van de burgerij. 'Ill behordlichem
Verkehr dey Besalzungsmachl ist', zo heette het verder in een door het Oberleonnnaudo
dey WehYl1l.achlsamengesteld "Merleblatt' (exemplaar in HSSuPF, 10 c), 'den Landesein-
iuolmern gegel/über Slrellg, gerecht und mit eindeutiger Bestimmtheit aufrutreten,


