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van de eerste, uiterlijk de tweede dag in Duitse handen zouden zijn. Ook
Duitse parachutisten zouden weer worden ingezet: ca. achthonderd; ze
zouden worden gedropt bij Malmédy.

De Geallieerden werden door het offensief volledig verrast.
Op 7 december, negen dagen voor het werd ingezet, had Eisenhower

in Maastricht overlegd met de bevelhebbers van twee van de drie onder
hem dienende Army Groups: de Brit Montgomery, de Amerikaan Brad-
ley. Montgomery had er, zoals hij in september al had gedaan, op
aangedrongen dat maar aan één frontsector aanvallend zou worden
opgetreden: de zijne (hij wilde in het Rijnland over de Rijn komen en
dan benoorden het Ruhrgebied oostwaarts oprukken) en Eisenhower had
niet verder willen gaan dan toe te zeggen dat Montgomery begin '45 tot
de aanval zou mogen overgaan maar er zouden verder zuidelijk óók
offensieven worden ingezet door de Amerikanen. De Verenigde Staten
hadden in die tijd in West-Europa meer divisies te velde staan dan het
Britse Rijk (er bevonden zich daar 4I Amerikaanse en 22 Britse divisies)
- het zou voor de regering en de publieke opinie in de Verenigde Staten
onverteerbaar zijn indien, terwijl aan Bradley volstrekte passiviteit zou
worden opgelegd, Montgomery alle lauweren zou mogen oogsten. Een
krachtig Duits offensief werd noch door Eisenhower, noch door Mont-
gomery, noch door Bradley verwacht' - hun opvatting en ook die van
vrijwel al hun Inteltigence-oiiiciesen was dat de Wehrmacht de kracht miste
om tot zulk een offensief over te gaan; von Rundstedt werd bovendien
voor een voorzichtig strateeg gehouden - en in de Eifel ontbraken
spionagegroepen zoals die welke in bezet Nederland elke beweging van
de Wehrmacht gadesloegen en rapporteerden.'

I Daags voor de inzet van het offensief vroeg Montgomery aan Eisenhower of hij
zich voor een korte verlofperiode naar Engeland mocht begeven; in zijn brief
herinnerde hij er aan dat hij met Eisenhower in oktober '43 om vijf pond had gewed
dat de oorlog met Kerstmis '44 nog niet zou zijn afgelopen ~ Eisenhower antwoordde
daags daarna dat hij, hoewel het er naar uitzag dat hij de weddenschap zou verliezen,
nog negen dagen tijd had om haar te winnen. 2 De Ultra-Intelligence, d.W.Z. het
afluisteren en decoderen van het Duitse radioverkeer, had wel gegevens opgeleverd
die achteraf gezien duidelijk op een Duits offensief via de Ardennen wezen, maar aan
die gegevens was van een verkeerde, d.w.z. te optimistische, algemene visie uit
onvoldoende aandacht besteed. Men wist bijvoorbeeld van begin november af dat
talrijke Duitse troepentreinen de Rijn passeerden in de richting van de Eifel (alleen
al voor de verplaatsing van het Zesde SS-Panzer-Ieger waren ca. 800 treinen nodig);
men wist voorts dat dat Panzer-Ieger met spoed alleen al uit Italië meer dan 1000

extra vrachtauto's had gekregen, en men wist tenslotte dat de LuftLVaffeop 29 november
en alle volgende dagen opdracht had, verkenningen uit te voeren boven alle Maas-
bruggen van Luik tot aan de Belgisch-Franse grens.


