
EEN DUITS OFFENSIEF VIA NOORD-BRABANT?

Hitler had gelast dat de Wehrmacht, als het Ardennen-offensief eenmaal
goed op gang was gekomen, via Noord-Brabant een nevenoffensief
moest inzetten ook al in de richting van Antwerpen; om dat nevenof-
fensief mogelijk te maken had hij de Wehrmacht, toen deze Noord-
Brabant ontruimde, bij Capelse Veer een bruggehoofd laten behouden
op de zuidelijke oever van de Bergse Maas. In eerste instantie zouden
(zie kaart III op pag. 784) drie divisies van dat bruggehoofd en van punten
bij Heusden uit (bij Heusden moest de Wehrmacht eerst de Bergse Maas
oversteken) bruggen over het Wilhelminakanaal veroveren om, als alles
goed ging, vervolgens over te gaan tot de herbezetting van Breda en
Tilburg (bij Tilburg zouden ook parachutisten worden ingezet) en ten-
slotte naar Antwerpen op te rukken. Om dat alles te bevorderen zouden
Duitse troepen ook nog van Schouwen en Overflakkee uit een landing
uitvoeren in het uiterste noordwesten van Noord-Brabant.

Op 18 december, de derde dag van het Ardennen-offensief (Montgo-
mery had toen uit Noord-Brabant een deel van zijn strijdkrachten
zuidwaarts gezonden om tussen Luik en Namen achter de Maas in stelling
te gaan), gaf van Rundstedt bevel om in bezet Nederland de laatste
voorbereidingen te treffen opdat het nevenoffensief van de z.zste af
vier-en-twintig uur na een nader bevel kon worden ingezet. Dat nadere
bevel bleef evenwel uit: op de zzste was al duidelijk dat in de Ardennen
maar een beperkt succes was behaald en enkele dagen later eiste Hitler
dat een van de drie bij het nevenoffensief ingedeelde divisies zou worden
vrijgegeven om naar Hongarije te worden verplaatst - het duurde toen
nog wel enige tijd voordat de Wehrmacht het plan voor het nevenoffensief
definitief opgaf maar dat uitstel had slechts de bedoeling zoveel mogelijk
Geallieerde strijdkrachten in Noord-Brabant te 'binden'.

Anders dan met het Ardennen-offensief het geval was geweest, waren
de Geallieerden door de Nederlandse spionagegroepen uitstekend inge-
licht omtrent de voorbereidingen voor het nevenoffensief. Voor hen
waren speciaal de radioberichten van belang geweest die een twintigjarige
telegrafist van een in het Land van Altena werkzame spionagegroep (de
groep-'André'), Jan H. de Rooy, regelmatig van een boerderij bij Dussen
uit had doorgegeven naar de hoofdpost van de groep die zich in bevrijd
gebied bevond, nl. in's Grevelduin-Capelle, even bezuiden het Capelse
Veer - van daar uit werden alle berichten doorgegeven naar het Bureau
Inlichtingen te Eindhoven. Op de zaste, daags voor Kerstmis, seinde de
Rooy dat het nevenoffensief op het punt stond ingezet te worden - de
hoofdpost van de groep-'André' werd toevallig door een V-I getroffen
op het moment dat dat bericht binnenkwam maar van onder het puin


