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oktober naar Hitlers hoofdkwartier in Oost-Pruisen ontboden en keer-
den vandaar met kopieën van Hitlers plan terug. Von Rundstedt hield
dat plan voor onuitvoerbaar, Modelook: beiden waren van mening dat
vooral door de Geallieerde superioriteit in de lucht Antwerpen een veel
te ambitieus doel was - zij stelden voor, met het Vijfde en Zesde Leger
grote delen van de twee bij Aken opererende Amerikaanse legers (het
Eerste en het Negende) uit te schakelen en Aken te heroveren. Maar dan
kon Hitler zijn in wezen politieke doel niet bereiken! Hij hield aan zijn
oorspronkelijke opzet vast - op de kopie van het definitieve aanvalsplan
die von Rundstedt ontving, stond in Hitlers handschrift te lezen dat er
geen enkele wijziging in mocht worden aangebracht.

Begin november werd begonnen met de verplaatsing van de SS-
divisies uit Westfalen en Hannover naar de Eifel. Hitiers bevel hield in
dat alle voorbereidingen op 27 november moesten zijn voltooid. Dat
bleek onmogelijk, o.m. doordat meer tijd nodig was voor het opbouwen
van voorraden motorbrandstof. Die had men pas op 10 december bijeen,
goeddeels beoosten de Rijn overigens. Diezelfde dag betrok Hitler het
geheime hoofdkwartier in Bad Nauheim (niet ver van Frankfort aan de
Main), van waaruit hij in mei en juni '40 de Duitse veldtocht in West-
Europa had geleid. Nog moest hij enkele dagen zijn ongeduld bedwin-
gen, maar op de Iyde kon het definitieve bevel uitgaan dat de twee
Panzer-legers mèt de andere eenheden (zeven tank- en dertien infante-
riedivisies zouden in eerste instantie in de strijd geworpen worden) op
de rode om half zes 's morgens tot het offensief moesten overgaan.
Daarbij zouden, gelijk in hoofdstuk S vermeld, ca. drieduizend uit de
Waffen-SS en de Wehrmacht bijeengeschraapte militairen die Amerikaans
spraken (of wat daarvoor doorging) zoveel mogelijk gestoken zijn in
Amerikaanse uniformen; die SS'ers zouden ook Amerikaanse zakboekjes
bij zich hebben - meer dan tweeduizend van die uniformen en zakboek-
jes hadden de Duitsers zich begin november eenvoudig toegeëigend uit
een depot van het Rode Kruis dat in Pommeren was gelegen. De bedoe-
ling was dat uit die militairen ca. veertig Kommandos zouden worden
gevormd (groepjes van vier man van wie op zijn minst één perfect
Amerikaans zou spreken) die in jeeps achter het Geallieerde front zouden
gaan rondrijden om er, route-aanduidingen verplaatsend en valse orders
doorgevend, een maximum aan verwarring te scheppen en dat, als een-
maal bressen in het Amerikaanse front waren geslagen, de hoofdmacht
van die militairen, gegroepeerd in een tankbrigade (Panzerbrigade 150)
voorwaarts zou stormen om tussen Namen en Luik bij verrassing de
Maasbruggen te veroveren. Hitler hoopte dat die bruggen aan het eind


